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EL SR.  PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió plenària
d’avui. 

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. 7694/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a descompte de resident a les tarifes.

Primera pregunta, RGE núm. 7694/12, ajornada a la sessió
anterior, relativa a descompte de residents a les tarifes, que
formula el diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Bon dia. L’esborrany de pressupostos
generals permet posar un sostre al descompte de resident, tant
per al transport aeri com marítim. Aquesta previsió i les
manifestacions de la secretària general de Transports, Sra.
Librero, a favor d’aquest sostre perquè gastam massa han
generat molta preocupació i alarma ciutadana.

Voldríem conèixer l’opinió del Govern, si pensa oposar-se
a la mesura o si comparteix, Sr. Conseller, la necessitat de
condicionar l’aplicació del descompte de resident a les tarifes
dels bitllets.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Diputado. Bueno, yo
creo que dadas las circunstancias económicas de tremenda crisis
todos estamos de acuerdo en que tienen que existir las mayores
medidas posibles de control del gasto. En el caso que nos ocupa
el Govern, lógicamente, va a intentar que estas medidas no
perjudiquen a los intereses de los ciudadanos de Baleares y por
lo tanto va a poner en marcha un proceso de seguimiento del
cómo y de qué manera se van a aplicar dichas medidas, con lo
cual es un poquito pronto para hacer el análisis del resultado de
las mismas.

Como usted sabe se está subvencionando en estos momentos
el 50% de cualquier precio de los billetes, y la idea del nuevo
sistema sería la posibilidad de establecer una tarifa máxima de
referencia sobre la cual sólo se abonaría el 50% de esa cantidad,
es decir, se establecería un máximo a partir del cual no se
abonaría el 50%, y a partir de abajo sí que se abonaría el 50%.

Evidentemente estamos pendientes de las negociaciones con
el ministerio; este mismo viernes va a tener lugar la Comisión
Mixta de transporte aéreo Estado Baleares, y uno de los puntos
del orden del día es cómo establecer esa tarifa máxima de
referencia, porque eso lo es todo, cómo se establezca al fin y al
cabo es lo que nos va a hacer, a usted y a mi, adoptar una actitud
u otra en virtud del resultado obtenido. Tras dicha reunión, por

tanto, podremos hacer las valoraciones oportunas sobre esta
medida.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Compartim, Sr. Conseller, la necessitat
de combatre sempre el frau i l’abús també en el descompte de
residents, i també la despesa pública. Però si un resident paga
500 euros per un bitllet no és per gust, sinó per la necessitat
imperativa de volar justament quan la llei de l’oferta i la
demanda fa que sigui molt car: una obligació laboral o
professional sobrevinguda, un problema greu de salut o de mort
sobtada -no exager- d’un familiar proper, una oportunitat
formativa inesperada o una exigència administrativa ineludible;
la llista de motius seria molt llarga i tots segur que n’hi podríem
afegir, en aquesta llista.

No podem triar, no tenim ni un AVE ni una autovia per
agafar quan inesperadament i, sobretot, inajornablement ens
hem de desplaçar. Ho sabem tots i ho sabem bé. I ho saben
sobretot els ciutadans de Menorca i d’Eivissa, i no diguem ja els
de Formentera. El problema de preus excessius és tan recurrent
que, sobretot a l’hivern, les tarifes molt cares no són l’excepció
que preocupa al ministeri, sinó la realitat que pateixen els
ciutadans, sobretot de les illes que en diuen menors. La falta de
vols i de freqüències cada hivern és més gran. Si posen un sostre
a les bonificacions la sensació d’aïllament creixerà, aïllament
per la insularitat, però també de la política, més desafecció. No
sé si els preocupa.

Hem sentit veus del PP comprensives amb les intencions del
ministeri, algunes paraules fins i tot de complicitat; fins i tot ha
dit algú que el Govern compensaria el retall, cosa inacceptable.
No ens podem compensar la insularitat a nosaltres mateixos,
faltaria més. 

El president Bauzá ha afirmat que els pressupostos són
injustos. Ho són i molt, per la falta dramàtica d’inversions, però
també són injustos perquè retallen el descompte de resident, un
dret que compensa una mica la insularitat. El sistema segur que
és millorable, però la solució no pot ser la penalització als
residents sinó l’acord a favor de la gent.

Sr. Delgado, la seva obligació, l’obligació del Govern, no és
comprendre ni justificar el ministeri, sinó defensar els béns
públics i els interessos dels ciutadans de les Illes Balears. El
president ha dit que ho farà, que defensarà la millora del
pressupost. Esperem que també ho faci en el cas del descompte.
No podem tolerar que ens castiguin més per viure a una illa, que
se’ns limiti el dret a una connectivitat digna. Si els pressupostos
són injustos també ho són en aquest cas. Tenen vostès els
arguments, tenen vostès l’eina de la negociació política...
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...i l’arma del vot en el Congrés i el Senat.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

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

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, yo ya le he dicho, por una
parte, que el viernes vamos a estar reunidos, vamos a tratar estos
temas, vamos a pedir que el Gobierno tenga el derecho a la
realización del informe preceptivo y vinculante para la fijación
de las tarifas máximas de referencia, que para la fijación de las
mismas sólo se computen los vuelos de líneas regulares que
operan todo el año, lógicamente para excluir a las low cost, que
lógicamente harían que las tarifas máximas bajaran
ostensiblemente.

Vamos a pedir también que se separen las temporadas,
temporada alta y temporada baja, que haya un porcentaje de
billetes de último momento con una tarifa garantizada para el
que no puede coger el billete normal de turista, y que el ahorro
obtenido por estas medidas vaya a Baleares.

Y a todo esto hay que añadir, porque hay que añadirlo, el
presupuesto previsto para el 2013, que si para el 2012 eran 285
millones de euros para el 2013 son 270 millones de euros, o sea
que no está nada lejos y se justifica por la bajada de pasajeros
habida cuenta de la crisis, con lo cual teniendo estos dos
factores en mente creo que podemos tener de momento cierta
tranquilidad a la espera del resultado de las negociaciones de la
reunión del viernes.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 8132/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a liberalització comercial.

Segona pregunta, RGE 8132/12, presentada en substitució
de la RGE núm. 7689/12, relativa a liberalització comercial,
presentada per 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. Sr. Vicepresident, en el Consell de
Govern de passat divendres es va aprovar, i avui es publica,
l’adaptació de les Illes Balears a la normativa estatal en matèria
de liberalització comercial. Per això li deman si creu que
aquesta norma millorarà la situació del comerç a les Illes
Balears.

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):

Entenc que es refereix a la normativa nacional que toca els
temes d’horaris, passar de 72 hores d’obertura màxima setmanal
a 90 hores; que toca el tema de les rebaixes i que toca el tema
dels diumenges, de passar de vuit a deu diumenges com a
mínim. I li puc dir que crec que ampliar aquestes variables és
una cosa que és positiva per al conjunt del comerç.

Pensam que s’ha de fer amb moderació, i per això dins les
ràtios que dóna de marge la normativa nacional nosaltres ens
hem adscrit als mínims, al mínim d’hores d’obertura setmanal,
al mínim de diumenges, i el tema de les rebaixes evidentment és
un tema d’una variable absoluta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, president. Sr. Vicepresident, constatam una vegada
més la forma autoritària i autista que té el Govern de governar,
a cops de decret llei, sense diàleg, sense consens. Onze decrets
llei enguany, un cada mes, més d’un cada mes. Aquesta
adaptació a la normativa estatal en cap cas no es pot entendre
que sigui d’extraordinària i urgent necessitat. S’hauria d’haver
fet pel procediment legislatiu ordinari, amb participació de tots
els partits polítics i de totes les parts implicades. 

Respon, això sí, a les instruccions que des del Govern de
l’Estat li donen, i tot i que aquesta normativa estatal envaeix
competències autonòmiques i pot ser inconstitucional, com han
assenyalat ja Astúries, Andalusia i Extremadura. La
responsabilitat de defensar les competències i el teixit comercial
de la nostra comunitat és seva, però res d’això no fa, es plega als
desitjos de Madrid i no escolta el sector. Ho fa tot i que sap que
aquestes mesures rompen l’equilibri del teixit comercial,
perjudiquen, i que faran possible que persones amb ocupació
estable passin a tenir-la precària, sota l’engany d’un fals
augment de llocs de feina, perquè per cada lloc de feina que es
crea a una gran superfície dos i mig són destruïts.
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I dic que ho sap perquè li ho han dit tots: patronals,
sindicats, consumidors. Amb la seva política insensata, pròpia
de qui ignora la realitat del comerç, ha aconseguit el ningú mai
no havia assolit: tenir tot el sector en contra. I no ens digui que
aquest malestar ve d’enrere, és el Consell Assessor de Comerç,
del qual vostè és president, el que ha estat abandonat per les
patronals; és al seu director general de Comerç a qui el sector ha
demanat la dimissió; és actuar sense escoltar, és la seva
insensata política el que ha causat aquest malestar i no una altra
cosa.

Vostè diu que els nostres visitants han de trobar les botigues
obertes. Quines botigues?, perquè no seran les que han tancat ni
les que tancaran encara a conseqüència de la seva política; el
que trobaran són les mateixes botigues que es poden trobar a
qualsevol ciutat europea. Seguim així amb el procés
d’uniformització de la nostra comunitat en lloc de fomentar i
potenciar allò que ens diferencia. Tot a l’inrevés...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Ens du per mal camí, Sr. Vicepresident.

(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):

Vostè estarà d’acord amb mi, senyoria, que és important
desestacionalitzar, i que guanyar unes setmanes d’activitat en
tota l’economia balear és prou important com per posar-se mans
a la feina, i una d’aquestes variables que podien permetre un
increment de la temporada és justament aquella normativa
comercial que diu que les zones de gran afluència turística tenen
un horari limitat a partir del 30 d’octubre. Justament aquest és
el fet rellevant que marcava la urgència de fer un decret, per
evitar que a partir del dia 30 d’octubre totes les botigues
poguessin continuar obertes. Aquest és el tema. 

I efectivament la legislació comercial estatal és anterior.
L’haguéssim poguda incorporar fa mesos, però vàrem decidir
incorporar-la just en aquell moment. Més endavant
probablement s’hauran de fer reformes més profundes a la Llei
de comerç, i per això el decret està suficientment justificat.

Quant a la política comercial del Govern li puc dir que és la
política comercial probablement més assenyada que ha passat
per aquesta comunitat, i li ho explicaré. Es tracta que hi hagi la
suficient competència com perquè es puguin introduir totes les
innovacions i totes les novetats comercials que siguin possibles
i que estiguin a l’abast de tots els comerciants. Això passa per
una definició clara del que són les zones de gran afluència
turística, i que aquestes puguin tenir activitat durant els dotze
mesos de l’any, dotze mesos de l’any, que és el que tots volem.
A partir d’aquí els equilibris entre grans i petits s’han de cercar
de forma estable, de forma permanent, i una forma estable i una
forma permanent és emprar les mesures que són reals, que
poden tenir continuïtat en el temps, i una d’aquestes mesures és
introduir un impost sobre les grans superfícies...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident.

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

...de tipus ambiental. Gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 7933/12, de l'Hble. Sr. Antoni
Pastor i Cabrer, diputat no adscrit, relativa a legalitat de
les mocions presentades als ajuntaments.

EL SR. PRESIDENT:

Tercera pregunta, RGE 7933/12, relativa a legalitat de les
mocions presentades als ajuntaments, que formula el diputat no
adscrit Sr. Antoni Pastor i Cabrer. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Fa pocs mesos el president del
Govern es passejava pels pobles intentant explicar els motius i
les bonances de la modificació de la Llei de funció pública. A
una de les reunions a les quals vaig poder assistir va dir
literalment que serien els ajuntaments els que en darrera
instància decidirien si aplicaven o no aquesta llei i on
l’aplicaven.

Vull imaginar que fruit de les paraules del president i també
fruit del desacord de molts de municipis d’aquesta comunitat,
s’han presentat mocions que diuen literalment que els
ajuntaments exigiran com fins ara el requisit de la llengua -com
es diu ara- cooficial diferent de la castellana.

(Algunes rialles)

Ens agradaria saber en aquest cas si el Govern pensa que
aquestes mocions són legals o en aquests moments estan de
qualque manera els ajuntaments aprovant mocions que en el
futur produiran qualque tipus d’ilAlegalitat.

Moltes gràcies.
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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, aquest govern
considera perfectament legítimes totes les accions que
promoguin els diferents grups polítics en els diferents
ajuntaments, a cada un dels ajuntaments de les Illes Balears,
perquè entenem que aquestes es realitzen d’acord amb el
reglament intern de cada una d’aquestes institucions.

Una altra cosa és el contingut de cada una d’aquestes, que es
pot analitzar detalladament en funció de cada ajuntament, com
dic, el contingut si s’ajusta a la legalitat o no.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo imagín que no ha de ser el
Govern que ha de donar legitimitat als ajuntaments per aprovar
mocions als plenaris. Jo no li he parlat de legitimitat, que la
tenen tota, li he parlat de legalitat.

Entre aquests ajuntaments n’hi ha alguns que són del Partit
Popular. Ahir vàrem rebre la notícia que l’Ajuntament de Sineu,
governat pel Partit Popular, també va aprovar una moció en
aquest sentit, i un dels ajuntament també que ho va aprovar va
ser l’Ajuntament de Sa Pobla, que a més deia, en paraules del
batle, que va afegir un altre punt a la moció, que no canviarien
el topònim, és a dir, que es diria Sa Pobla i no es diria La
Puebla. 

Aleshores ens agradaria, Sr. Gornés, que fos més clar, que
ens digués per què la Sra. Núria Riera envia una carta a tots els
ajuntaments que diu que les mocions que s’aproven són
ilAlegals. I m’agradaria, Sr. Gornés, que m’explicàs per què
vostè envia una carta a l’Ajuntament de Son Servera que diu
que una plaça d’arquitecte, tal com s’ha convocada, s’ha
convocada de forma ilAlegal. Vostè pensa que un arquitecte no
fa missions, en aquest cas, d’atenció al públic? Vostè ha estat a
un ajuntament i sap que els arquitectes municipals, dos, tres dies
a la setmana precisament estan pràcticament totes les hores fent
atenció al públic? 

Vostès, Sr. Gornés, jo crec que el que haurien d’explicar no
només és el contingut de la llei, sinó l’esperit del legislador, que
és importantíssim, que no era altra cosa que eliminar per
complet en aquest cas el dret dels ciutadans d’aquesta comunitat
de poder fer un ús totalment clar...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

...de la llengua catalana en els ajuntaments. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, li deia abans que
hi havia diferències entre les mocions que es presentaven a un
i a altre ajuntament. Li he de dir que la moció que vostès van
presentar en el seu ajuntament és legal, és perfectament legal, a
diferència d’altres que no ho són. Per tant que quedi clar en
aquest sentit.

La llei és perfectament clara, sí, sí, la llei és perfectament
clara...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, preg silenci. Moltes gràcies.

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

...la llei és perfectament clara respecte del que afecta al requisit.
S’ha de mantenir el requisit de manera general..., o sigui, per
mantenir el requisit de manera general només es pot fer si està
justificat en totes les places d’aquell ajuntament, ja sigui perquè
es tracta d’excepcions que contempla la llei, que estan
perfectament clares i delimitades en el text, o perquè s’hagi de
justificar degudament i particularment cada una d’aquelles
places. 

Alguns ajuntaments no ho han fet així, i d’altres sí. La seva
moció és perfectament legal i altres idò no ho són, i açò crec
que queda perfectament clar.

I el criteri del Govern continuarà sent el mateix. No podem
sortir del marc que traça la llei i totes aquelles mocions que
vagin en contra la llei evidentment hem de fer l’advertiment
pertinent a cada un dels ajuntaments per tal que s’ajustin al marc
legal, i aquelles que compleixin evidentment no hi haurà
absolutament cap problema, com en el seu poble. Gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 7943/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a oferta universitària a Eivissa.

EL SR. PRESIDENT:

Quarta pregunta, RGE núm. 7943/12, relativa a oferta
universitària a Eivissa, que formula la diputada Sra. Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
la Sra. Diputada.
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LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sr. Conseller d’Educació, Cultura i Universitats, el passat 8
d’octubre es va inaugurar la nova seu universitària a l’illa
d’Eivissa, que amplia la seu ubicada al carrer de Bes que està
pràcticament al costat. Aquests dos espais conformen les
instalAlacions de la Universitat de les Illes Balears a Eivissa, des
d’on s’ofereixen estudis de grau, estudis de primer i segon cicle,
estudis de postgrau i la Universitat Oberta de Majors.

Amb la inauguració d’aquest espai el passat 8 d’octubre
queda culminat un llarg procés que va començar l’any 2005,
quan el Sr. Palau, membre de la Mesa d’aquest parlament i en
aquell moment president del Consell d’Eivissa i Formentera, va
impulsar la seva declaració com a bé catalogat de la mà del
conseller de Patrimoni en el ple de 25 de febrer de 2005, i
posteriorment, en el mes de desembre del mateix any, es va
efectuar la compra al Ministeri de Defensa. 

Des del primer moment la voluntat d’aquell equip de govern
del consell va ser destinar aquest edifici per a equipaments
universitaris i culturals amb l’objectiu d’ampliar l’oferta
universitària a les Pitiüses, i aquest projecte, realitzat
íntegrament pels serveis tècnics del consell insular, està ple
d’anècdotes, com per exemple que l’Ajuntament d’Eivissa
d’aquell moment tenia previst en el seu pla general tomar la
comandància per fer aparcaments, cosa que va provocar una
petita batussa entre l’ajuntament i el consell quan el conseller de
Patrimoni, el Sr. Marí Tur, va incoar l’expedient de bé catalogat
o quan aquest mateix conseller protestava contínuament que la
llicència per iniciar les obres tardava molt.

Però al marge de tot això la firma d’un primer conveni l’any
2007 entre el Sr. Palau, president del consell, i el rector de la
universitat en aquell moment, el Sr. Blasco, el projecte va
continuar i les obres de reforma i condicionament s’adjudicaren
l’1 de febrer del 2010. Finalment les obres han culminat amb
èxit. L’actual president del Consell d’Eivissa, el Sr. Serra, i la
rectora de la Universitat de les Illes Balears, la Sra. Casas, varen
firmar un nou conveni adaptat a les necessitats actuals, i avui
tenim unes instalAlacions modernes que completes les ja
existents i que no tenen res a envejar a cap altre campus
universitari, especialment per la seva ubicació, al costat del
recinte murallat de Dalt Vila, i a pocs metres del centre de la
ciutat d’Eivissa.

Però, Sr. Conseller, m’agradaria conèixer el seu parer
respecte de quina manera pensa que pot millorar l’oferta
universitària de l’illa d’Eivissa l’obertura del nou edifici de la
Comandància. 

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Educació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Diputada. És evident
que actuacions com aquesta demostren diverses coses. La
primera és que les administracions quan colAlaboren, quan són
capaces de dur endavant projectes que pareixen certament
irrealitzables, poden arribar a aconseguir uns equipaments
envejables diria jo, perquè la història que vostè ha descrit molt
bé, parteix d’una voluntat política del Consell d’Eivissa en
aquell moment, de salvar precisament un edifici, que no quedàs
com un solar per a pàrquing, a una zona directament connectada
amb l’edifici existent fins ara que ubicava les instalAlacions de
la UIB, amb una zona envejable molt al costat de la zona
catalogada i que realment ha suposat una inversió i una voluntat
política del Consell d’Eivissa -ho hem de destacar i ho hem de
posar de manifest- d’invertir 7.600.000 euros per restaurar un
edifici d’aquestes característiques, que si no hagués estat així,
difícilment hagués tingut una transformació com la que vàrem
veure a la inauguració l’altre dia.

Però per allò que ens pertoca, li he de dir que posar 3.500
metres quadrats d’unes instalAlacions extraordinàries a l’abast de
la UIB, no pot ser qualificat més que realment una
circumstància molt afortunada per als estudiants i professors de
les Pitiüses, que no només podran gaudir d’aquestes
instalAlacions, sinó que podran dur a terme fins i tot emissions.
És a dir, hi ha una sala de videoconferències no només
preparada en certa mesura per rebre informació de la seu
central, sinó que per a un seminari, un curs o un postgrau, poder
emetre a la resta de les aules videoconnectades de la UIB amb
unes condicions magnífiques, poder permetre que els estudis de
grau d’educació infantil, d’administració i direcció d’empreses
i d’infermeria tenguin uns espais prou importants i moderns per
poder dur a terme el fet educatiu a unes instalAlacions
d’ensenyament superior certament envejables.

És per donar-los a tots l’enhorabona que els projectes que
pareixin un somni l’any 2005, el 2012 són una realitat.

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 7948/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a World Travel Market de Londres.

EL SR. PRESIDENT: 

Cinquena pregunta, RGE núm. 7948/12, relativa a Fira
World Travel Market de Londres, que formula el diputat Sr.
Xico Tarrés i Marí del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula el Sr. Diputat.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Turisme, li volem fer
aquesta pregunta, supòs que vostè sap el rerafons que té. Entre
els dies 5 i 8 de novembre se celebra la primera gran fira
turística mirant cap a la temporada que ve, que és la World
Travel Market de Londres i amb totes les informacions que
s’han rebut i que han sortit publicades, voldríem saber nosaltres
l’illa d’Eivissa quina presència tindrà, si estarà a la World
Travel Market com ha estat habitualment, sota el paraigües de
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l’ATB, si estarà dins un estand que tindrà la comunitat de
Balears a Turespaña o si estarà al marge de la resta d’illes de la
nostra comunitat.

Simplement és aquesta la pregunta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Diputado. Yo le puedo
contestar en lo que a mí respecta que es el ámbito de mi
competencia, el ámbito de la conselleria, por lo tanto, el ámbito
de la ATB. Y sí le puedo decir que, como es habitual, como en
otras ocasiones y al igual que con el resto de marcas de las Islas
Baleares, la isla de Ibiza estará en la Feria Turística de Londres.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller. Voldria pensar
que era així, però jo crec que vostè també és coneixedor del
malestar que es va generar l’any passat a l’illa d’Eivissa amb la
presència, sí, amb la presència -correctament dit- de les
diferents illes a les diferents fires on vàrem ser. Per això, clar
quan passa l’any un es troba diferents titulars que han sortit,
com en tenc aquí un que diu: “instituciones y patronales
empresariales se alían hasta 2015 para promocionar Eivissa
sin el Govern”. Aquest titular va sortir fa uns mesos. Un altre
d’un mitjà diferent que diu: “Ibiza iniciará su promoción
diferenciada en la World Travel Market”. Un altre que diu: “el
consell recurre a la inversión privada para salvar la
promoción turística”. N’hi ha diferents i n’hi ha un que és molt
aclaridor i diu: “silencio del Govern ante la decisión del consell
de promocionar Eivissa sin la ATB”. 

Tot això, evidentment, vostè em pot dir que són titulars de
premsa o que ho ha dit la premsa, que vostè no en sap res o que
vostè ho desconeix. Jo vull pensar que hi ha declaracions seves,
perquè supòs que cada vegada que ha anat a Eivissa se li ha
preguntat al respecte. Aquí queda clar aquest malestar que hi ha
hagut. Jo crec que el Consell d’Eivissa, encertadament en aquest
cas, s’ha hagut d’ajuntar amb empresaris d’Eivissa per
promocionar-se pel seu compte a les diferents fires, perquè no
estaven contents. Jo sé que vostè també ens ha manifestat la
seva satisfacció a fires passades pels resultats que hi ha hagut.
Però clar, els resultats poden donar un temps, així com passen
els anys si no es fa una promoció correcta, crec que els resultats
poden anar a pitjor.

Per tant, voldria saber quina és l’opinió que Eivissa es
promocioni de manera diferent a la resta de les illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller.

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

Bueno ya le digo que el ámbito de mi competencia es la
ATB y todo estará regulado dentro de la ATB. Hace poco se
reunió el consejo de dirección de la ATB, donde está
representado el Consell de Ibiza y donde están representados los
empresarios de la Asociación Hotelera de Ibiza y Formentera,
y acordamos un Plan de promoción turística para el próximo
invierno, con plenitud de consenso entre todas las islas e
igualmente se hizo en la comisión ejecutiva insular, que se creó
por este Gobierno, formada por el Consell de Ibiza y los
principales estamentos del sector turístico de la isla de Ibiza y
también se acordó, como con cualquier otro consell, la
planificación o la ordenación de las ferias para el próximo
invierno. Es decir, dentro de lo que es el ámbito de la ATB, la
situación ha sido de normalidad total y que es el ámbito de mi
competencia, lógicamente y aquí debería terminar mi respuesta.

No tengo ningún inconveniente en comentar brevemente los
recortes de periódico que usted ha comentado. No voy a decir
que es la prensa, somos todos conscientes de lo que ha ocurrido,
pero ante tal situación, yo simplemente quiero hacer dos
puntualizaciones. La primera es que Ibiza y los empresarios
ibicencos son muy libres de establecer cualquier tipo de
promoción conjunta, a eso tiende este gobierno, a eso incentiva
este gobierno y nada le gustaría más a este gobierno que
ocurriera lo mismo en el resto de islas. Es decir, si ellos
consiguen llegar a un entente que permita que su promoción
insular sea superior en los aspectos que ellos consideren,
económicos y otros, nosotros aplaudiremos la iniciativa, no la
vamos a criticar. Por lo tanto, nosotros mientras cumplan como
socios leales, que lo son, dentro de la ATB no tenemos ningún
en problema en lo que hagan fuera de la ATB. Al fin y al cabo
tienen unas competencias de promoción reconocidas por el
Estatuto, están reconocidas por el Estatuto, no dotadas pero sí
reconocidas y las pueden ejercer y las están ejerciendo.

Y lo segundo que quería puntualizar es que no busquemos
problemas donde no los hay porque si algo funciona realmente
bien en estas islas es el turismo.

Muchísimas gracias.

(Aplaudiments)
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I.6) Pregunta RGE núm. 7950/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Llei de costes.

EL SR. PRESIDENT:

Sisena pregunta RGE núm. 7950/12, relativa a Llei de costes
que formula la diputada Sra. Esperança Marí i Mayans del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, tenint en compte que la Llei de protecció i ús
sostenible del litoral, que així ara es diu ara la Llei de costes,
encara està  en període d’alAlegacions fins a principis de
novembre i els diputats del seu partit a Madrid, per tant, són a
temps a fer-ne, la pregunta que li faig és quines gestions té
pensat dur a terme el Govern d’aquestes illes, per tal d’assegurar
que aquesta nova llei de costes no impliqui menys protecció per
al litoral de les Illes Balears. Gràcies.

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. Sra. Diputada, com bé vostè
ha dit, el projecte de llei de costes es troba en aquests moments
iniciant la seva tramitació parlamentària en el Congrés dels
Diputats, una vegada que ha estat aprovat ja pel Govern de
l’Estat. Independentment d’allò que pugui ser objecte de
millores dins aquesta tramitació, sí que li he de dir que el
Govern de les Illes Balears ha fet gestions i ha participat durant
l’elaboració d’aquest text i precisament per això, estam segurs
que no implica ni implicarà disminució de la protecció del
litoral de les Illes Balears. El projecte de llei el que sí pretén, i
crec que ho aconsegueix, és conciliar la conservació del litoral
amb una activitat econòmica sostenible i en l’ús comú i gratuït
de tot el domini públic.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, president. Suposava que hi hauria aquesta
vaguetat en les seves explicacions i que, per tant, pens que no
s’han esmerçat en tot allò que seria d’esperar a l’hora de prendre
iniciatives perquè aquesta nova llei de costes fos el màxim
d’equilibrada i fes el possible per combinar aquesta seguretat
jurídica de què tant parlen amb la protecció del litoral. La
seguretat jurídica és important, la qüestió ha estat molt sentida
per exemple a Formentera, però s’hauria de buscar, i així li ho
deman, la manera de fer que aquesta seguretat jurídica, que és
un bé social, sense cap mena de dubte, no implicàs de cara al
futur més desprotecció de la costa. Per això requeriria sensatesa
conseller i s’ha de reconèixer que la sensatesa no és un bé
patrimonial d’aquest Partit Popular. Per això es tira pel dret i

amb l’excusa d’aquesta seguretat jurídica, allò que es fa és
desprotegir més el nostre litoral. 

I li vull posar un parell d’exemples perquè els tengui en
compte. Com a eivissenca i formenterera, la desprotecció que
s’entreveu ben clarament a la zona de Ses Salines em sembla
absolutament inacceptable. Deixarem amb la nova llei de costes
la porta oberta a la privatització de Ses Salines i, per tant, la
possibilitat d’emprendre-hi activitats urbanístiques? Pensam que
Ses Salines d’Eivissa i Formentera no són només una riquesa
ecològica, que ho són, inqüestionable, però també són un símbol
per al poble d’Eivissa i Formentera. Li voldria recordar que
històricament Ses Salines han estat patrimoni del poble
d’Eivissa i Formentera, que es varen perdre l’any 1715, com
tantes altres coses. I que aquest bé, que també va ser clau en
totes les reivindicacions que vam tenir durant la transició i a
finals del franquisme, són massa importants perquè ara s’hi
torni a jugar. No li parl ja que es puguin fer beach club a les
torres de defensa o dels sistemes dunars. Vostès tenen tendència
a fer funcionar...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Acab, només dient-li...

EL SR. PRESIDENT:

No, acabi, Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

L’equilibri és important en tota llei.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Jo, Sra. Diputada, crec que no
ha llegit bé el que diu la llei. La llei no permet fer cap
urbanització nova, cap ni una, no es permet. Jo li agrairia que no
es confongués, si hem de discutir coses per millorar la norma en
benefici de les Illes Balears, només faltaria!, però que vengui
aquí i faci entendre que es poden fer noves construccions és no
haver llegit la llei ni el projecte. Senzillament res que no
estigués fet abans del 88, que és quan hi ha la llei no se li pot
donar caràcter urbanístic de cap tipus i vostè ho tocaria saber.
Per tant, menys protecció? No és veritat, no hi ha menys
protecció, tot el contrari, es perfila millor el concepte de domini
públic i a pesar que hi pugui haver canvis puntuals i tècnicament
justificats, no vol dir que hi hagi desprotecció. 
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Vostè em parlava de seny i d’equilibri. Jo li posaré un parell
de casos. A vostè li pareix normal que no es puguin tocar per a
res, ni tan sols mantenir determinades construccions, perquè
estan dins sòl de domini públic? Què vol que caiguin, donant
una mala imatge per a tothom? Idò això és el que fa aquesta
norma, deixar que almanco es puguin mantenir, sense créixer ni
un milAlímetre, ni de volum, ni d’ocupació. Això és el que diu.
El que sí permet és el que no es permetia fins ara i és -escolti-
que puguin arreglar almanco la teulada, ja poden fer molt de tx-
tx-tx, que tanmateix és així...

(Algunes rialles i aplaudiments)

No hi ha volta de fulla. En qüestions d’aquestes crec que
hem d’anar a cercar l’equilibri, un equilibri. Però escolti, ens
hem de carregar els "xiringuitos"?, se’ls vol carregar vostè?,
digui-ho clarament, es vol carregar tot allò que hi ha dins
domini públic? Jo crec que el seny és allò que precisament
impera en aquesta norma i gràcies sobretot al ministre Miguel
Arias Cañete.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 7939/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Fòrum Balears Competitiva.

EL SR. PRESIDENT:

Setena pregunta, RGE núm. 7939/12, relativa a Fòrum
Balears Competitiva que formula la diputada Sra. Margalida
Prohens i Rigo del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Diputada.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Poc mesos després de l’arribada al
Govern, el Partit Popular va fer una aposta pel diàleg social,
però pel diàleg social ben entès, fugint de falses promeses
d’inversió que prometia el pacte per mantenir la pau social,
sense tenir en compte si hi havia o no pressupost per dur-les a
terme. Com va dir aquí una diputada que passarà a la història,
“l’important era firmar convenis, no pagar-los”.

Per això, el Govern del Partit Popular va crear el Fòrum
Balears Competitiva, amb representants dels principals agents
econòmics, socials i empresarials, així com del Govern i
consell. L’objectiu és debatre i cercar diferents actuacions a
desenvolupar per dur a terme la recuperació econòmica, així
com el creixement productiu i aconseguir la recuperació dels
llocs de feina. Un òrgan que suposa un cost zero per a
l’administració, ja que es fa amb mitjans propis i s’han eliminat
les dietes d’assistència. Quina diferència amb la mesa del Sr.
Antich, a 300 euros per dieta, amb un cost de 135.000 euros, o
més de 92.000 euros per a publicitat, o 260.000 euros en
logística, càtering i lloguers. Molta despesa que pagàrem tots els
ciutadans per a un nul resultat. Contràriament, en aquests
moments el Fòrum Balears Competitiva ha creat ja tres grups de
feina concrets, pràctics i amb un full de ruta marcat per obtenir
resultats palpables. Tenen damunt la taula temes tan cabdals per
a la nostra comunitat com el finançament autonòmic, el fet
insular, o la connectivitat aèria i marítima, entre d’altres.

Per això, des del Grup Popular consideram que no és de
rebut que determinats agents socials anteposin els seus
interessos particulars a l’interès general que hi ha darrera
aquests temes. És hora de deixar de banda les accions a cop de
titular, per arremangar-se i posar-se a fer feina per al bé
d’aquesta terra, el diàleg ha d’anar en ambdues direccions. Per
això confiam que es rectificarà en aquesta actitud i sumaran
esforços per fer front a la complicada situació actual.

Per això li demanam Sr. Conseller, com valora el Fòrum
Balears Competitiva que s’ha celebrat recentment?

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.
Sra. Diputada, el Fórum nace de la necesidad de crear una mesa
de diálogo consultivo y participativo entre el Govern, los
distintos sectores estratégicos y entre los distintos agentes
sociales y económicos. Tengo que decirle que el Fórum ya se ha
reunido en dos ocasiones y a raíz de la última reunión se acordó
crear unos determinados grupos de trabajo, para estudiar con
detenimiento y con profundidad todos aquellos temas que
saliesen o bien, de los miembros de los grupos de trabajos, o
bien de los componentes del Fórum. De momento se reunirán
cada cuatrimestre y como usted muy bien ha dicho, tienen
encima de la mesa materias importantes y trascendentes para
esta comunidad autónoma, como es el hecho de la insularidad,
la promoción empresarial o la simplificación administrativa.

Por lo tanto, considero que estamos en el buen camino y no
cabe duda que lo vamos a seguir porque creemos que es
importante crear estas sinergias entre el Govern y la sociedad
civil. Muchísimas gracias.

I.8) Pregunta RGE núm. 7941/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Durán i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a bonificació del 50% de la seguretat per
a empreses turístiques que contractin fixos discontinus.

EL SR. PRESIDENT:

Vuitena pregunta, RGE núm. 7941/12, relativa al
bonificació del 50% de la Seguretat Social per a empreses
turístiques que contractin fixos discontinus i que formula la
diputada Sra. Margalida Duran i Cladera del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Diputada.
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LA SRA. DURAN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President. A causa de la importància del
turisme a la nostra economia, el Govern està decidit que les
Balears siguin un destí preferent per al turistes tot l’any. Per
aquest motiu es promouen propostes i activitats variades i noves
per fer atractives les illes en els mesos d’hivern i aconseguir
desestacionalitzar la temporada turística. Amb el mateix
objectiu, el Govern de les Illes Balears va presentar una esmena
a la reforma laboral perquè s’inclogués una modificació de les
quotes a la Seguretat Social dels treballadors contractats dins
del sector turístic, amb la modalitat de fixos discontinus per als
mesos de març i novembre. A manera d’incentiu per allargar la
temporada.

La bonificació del 50% de les quotes de la Seguretat Social
que es va incloure a la reforma, ja es preveu en els contractes de
fixos discontinus, concretament a clàusula onzena. La mesura
té com a finalitat augmentar l’activitat laboral i productiva en
els mesos de la temporada baixa. El Govern, a través de la
Direcció General de Treball i Salut Laboral, va convocar tres
jornades per informar a empresaris, a altres administracions i a
colAlegis professionals de la bonificació a la Seguretat Social,
previstes per a aquelles empreses dedicades a activitats
turístiques que tenguin contractats treballadors en la modalitat
esmentada entre els mesos de març a novembre. La ronda de
reunions va tenir lloc el passat 26 de setembre a Mallorca, el 4
d’octubre a Menorca i el 17 d’octubre a Eivissa. 

Aquesta pregunta és per al vicepresident econòmic, com
valora el Govern l’acollida per part dels empresaris de les
sessions informatives realitzades a Mallorca, Menorca i Eivissa,
en relació amb la bonificació del 50% de la Seguretat Social a
empreses dedicades a activitats turístiques que contractin fixos
discontinus? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Vicepresident.

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

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, diputada.
Efectivament, l’hem de valorar de forma molt positiva, molt
positiva perquè la participació ha estat molt alta i la norma ha
estat molt ben acollida. De fet, és una norma que rondava en el
cap de molta gent des de fa molts d’anys. Era un fet evident que
el tema dels fixos discontinus podia millorar per part de les tres
parts implicades, és a dir, per als empresaris, els treballadors i
també per a l’administració.

El que hem fet ha estat promoure aquesta reforma, dins la
reforma laboral, aquesta reforma de la normativa perquè
realment es creï un incentiu molt clar, tant per a treballadors
com per a empreses, per mantenir l’activitat durant els mesos de
novembre i els mesos de març en aquella línia que deia abans,
que la desestacionalització passa perquè les normes no
impedeixin que aquesta es pugui produir. I una de les normes
que generava incentius per desestacionalitzar justament era
aquesta.

D’aquesta manera el mes de novembre i el mes de març
esperam que l’activitat pugui ser d’una forma més clara, d’una
forma clara més arrelada i més potent en el conjunt de
l’economia balear. Hem de pensar que no només afecta el sector
hoteler, com moltes vegades s’ha dit, sinó que afecta tot el
sector turístic entès en un sentit molt ample, també el comerç,
també el transport i també les altres branques que tenen a veure
amb el turisme.

Així pensam que generam una forma de legislar que crea
incentius sense que ningú no perdi, ja dic, perquè l’Estat, per
una banda, s’estalvia les prestacions, si manté la gent ocupada,
si manté els treballadors ocupats i, per una altra banda, els
treballadors es poden mantenir ocupats durant dos mesos més
i, per una altra, les empreses evidentment poden mantenir
aquesta obertura també durant un temps, quelcom que és cabdal
per a l’economia balear, guanyar unes setmanes d’activitat
suposa canviar el producte interior brut de les Illes.

Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 7946/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rescat davant l'Estat espanyol.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta RGE núm. 7946/12, relativa a rescat davant l’Estat
espanyol, que formula el diputat Sr. Marc Pons i Pons del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Han estat moltes les vegades
que en aquesta cambra el vicepresident econòmic ens ha
justificat la necessitat de retallar en serveis socials, educatius i
sanitaris. Han estat moltes les vegades que en aquesta cambra
vostè ha defensat la necessitat de desmantellar el sector públic
mentre paralitzava qualsevol inversió. Tot tenia sempre una
mateixa justificació: el compliment del dèficit. Només així, ens
explicava vostè, recuperarem la confiança dels mercats i amb la
confiança dels mercats al Govern li tornaran a deixar doblers. 

No hi ha cap altra camí que el de la retallada, ens explicava
mentre repetia que fan les coses bé, que prest es notaran els
efectes de la seva política i que, per suposat, les Balears de
rescat, ni parlar-ne. Doncs bé, Sr. Vicepresident, els mercats li
han donat l’esquena, no confien en vostè ni en el seu pla de
retallades i ara no li queda més remei que recórrer a l’Estat
perquè li deixi els diners que els bancs no li volen deixar. 

Fins la setmana passada vostè negava el rescat perquè ens
deia que ho feien bé, i ara ja el tenim aquí. El Govern ha perdut
solvència, vostè fracassa i jo li he de demanar, té previst assumir
responsabilitats i dimitir per la seva nefasta gestió econòmica o
continuarà pel camí exclusiu de les retallades mentre deixa la
gent desatesa com a única fórmula econòmica?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Vicepresident.

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

Sr. President. Senyoria, jo crec que qui ha de presentar la
dimissió després d’aquesta pregunta és clarament el Sr. Diputat.

(Alguns aplaudiments)

El Sr. Diputat que demostra una ignorància de com
funcionen les coses i una ignorància important del recorregut i
que no ha fet un acte de reflexió de com hem arribat a aquesta
situació, situació a la qual el Sr. Diputat va participar de forma
activa, de forma molt clara.

El que vostè denomina retallades no són retallades és una
necessària reestructuració de tot el sector públic, és una
necessària reestructuració de tot el sector públic per fer-lo
viable, justament perquè sigui possible mantenir les prestacions
socials tant en educació, en sanitat com en assumptes socials.

Per una altra banda, el fons de liquiditat autonòmic, ho hem
repetit una i altra vegada, i vostè pot mirar totes les distintes
actes del Consell de Política Fiscal i Financera i ho trobarà,
veurà com és una demanda de les comunitats autònomes perquè
mutualitzar el deute, coordinar els deutes és un benefici per a
tots.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. PONS I PONS:

Les retallades no són retallades, el rescat no és rescat. Sr.
Aguiló, baixi del món de yuppie en què viu. Açò que no és un
rescat expliqui-ho als homes de negre del Sr. Montoro el dia que
s’assegui a la seva cadira i li comenci a explicar i a dir i a donar
ordres de quines factures pot pagar primer i quines pot pagar
després. 

Sr. Aguiló, s’ho ha jugat tot a una sola carta i ha perdut, tota
la resta, llevat del dèficit, no li ha importat res, han devaluat
l’educació, ignorat la innovació, han obert greus escletxes
socials mentre castiguen el consum i condemnen la nostra
economia. S’han embarcat en una espiral de retallades
indiscriminades, sense cap ni peus, l’únic que l’importava era
efectivament fer únicament, precisament aquestes retallades. Jo
li he de dir, Sr. Aguiló, la seva ortodòxia econòmica ha
fracassat, la seva política econòmica es queda sense credibilitat.
Crec que val la pena que ho reflexioni.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vicepresident.

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

Sr. Diputat, amb aquest tipus de discursos a qui caldrà
rescatar serà al Partit Socialista, com veim les darreres
setmanes.

(Alguns aplaudiments)

Un rescat és quan s’aplica l’article 155 de la Constitució,
Constitució que té molts d’anys i que supòs que vostè coneix bé.
Un fons de liquiditat demanat per les comunitats autònomes és
una cosa realment diferent. I el tema de quines són les
condicions, li puc dir que les condicions no són altres que les
que la lògica econòmica imposa i és que les despeses puguin ser
pagades amb els ingressos, no n'hi ha més, no n'hi ha més, com
faria qualsevol persona que deixa doblers a una altra, el primer
que vol és assegurar-se d’aquesta realitat, que els doblers seran
tornats i que podran ser tornats. Això és el que es fa i aquesta és
la política que du aquest govern, guanyar credibilitat dia a dia,
poder comptar amb crèdits bancaris i poder comptar, també,
amb facilitats com és el fons de pagaments a proveïdors,
quelcom absolutament necessari atesa la situació que ens varen
deixar de més de 1.100 milions de factures damunt la taula, com
el fons ICO d’amortitzacions i com ara és el FLA, tot allò que
és positiu a l’hora de colAlaborar entre comunitats autònomes i
aconseguir...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident.

(Alguns aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 7954/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
pobresa.

Desena pregunta, RGE núm. 7954/12, relativa a pobresa,
que formula la diputada Sra. Fina Santiago i Rodríguez del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.
Té la paraula la Sra. Diputada.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bon dia a tothom. Gràcies, president. Sr. Conseller, a les
Illes Balears els indicadors de pobresa de l’any 2012 van
augmentant, ho diu Càritas, ho diu UNICEF, ho diu Metges del
Món. Pensa el Govern realitzar qualque mesura concreta per
intentar palAliar, per intentar reduir l’efecte de la pobresa sobre
la població?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Salut.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Antoni Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Com sap vostè molt bé, Sra.
Diputada, els factors que aboquen a situacions de pobresa i
d’exclusió socials són múltiples i estan lligats a processos
complexos, en conseqüència, les mesures i les accions per lluitar
contra la pobresa han de ser també multidimensionals. Per
aquest motiu el Govern de les Illes Balears fa feina
conjuntament amb les diferents conselleries, i les principals
línies d’actuació són les següents: combatre les dificultats
d’inserció sociolaboral, actualment aquesta manca de treball és
una primera preocupació; un altre aspecte important és
l’habitatge, en aquest sentit s’adopten mesures per tal de
facilitar l’accés als habitatges i evitar els desnonaments; una
altra línia és combatre les dificultats en la inserció
socioeducativa, un repte important en el qual també s’ha de fer
front i que és una de les causes de risc d’exclusió, combatre
l’absentisme, el fracàs escolar i l’abandonament escolar dels
estudis postobligatoris. En aquest sentit es fa feina molt
intensament per part de la Conselleria d’Educació. Una altra
línia és el suport sanitariosocial, malgrat aquesta greu situació
econòmica que patim mantenir les prestacions i els serveis
bàsics d’atenció sanitària i social amb la colAlaboració i
coordinació dels consells insulars i dels ajuntaments. 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Sr. Conseller, aquesta teoria que li han
escrit està molt bé, però jo li demanava mesures concretes. En
el plenari anterior, al qual vostè no va assistir perquè era de
viatge, ens varen ilAlustrar el que era un mercat comparant-lo
amb un llapis. Vàrem parlar de mercat. Per a nosaltres hi ha
mercat, amb majúscules, hi ha persones i hi ha desigualtats
socials i manca d’oportunitats i desigualtats d’oportunitats, i per
a nosaltres, cregui’m, molta part de la política ve justificada per
compensar aquestes desigualtats i aquesta manca d’oportunitats
perquè quan un aturat de llarga durada va al mercat del Sr.
Aguiló, el mercat passa olímpicament d’ell, no li importa,
l’oblida, perquè no pot competir. 

Una de les desigualtats més greus que hi ha en aquests
moments a la nostra comunitat autònoma és que hi ha molta
població que no pot arribar a finals de mes, que no pot arribar
a cobrir les seves necessitats bàsiques. Durant l’any 2012 encara
no s’han donat ajudes a les ONG per distribuir aliments; s’ha
reduït 17% la targeta bàsica passant de 210 a 175; no s’han
incrementat els pressuposts de renda mínima, el que fa que des
de l’1 de febrer no es donin noves rendes mínimes a la nostra
població; no s’han firmat els convenis amb els ajuntaments per
ajudar les emergències mentrestant les cues de persones que
demanen menjar augmenten.
 

Pensen prendre qualque mesura concreta per palAliar la
pobresa a la nostra comunitat o pensen continuar bocabadats
mirant com el mercat fabrica llapis? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Antoni Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Bocabadada hi devia estar vostè a
partir de l’any 2008, eh?

(Alguns aplaudiments)

Miri, 2008, dos de cada deu ciutadans són pobres.
BrusselAles alerta, la pobresa es dispara entre els aturats, 6 de
març de 2009. Pobresa en alça, 2010. O sigui, contínuament. A
més, esperi, esperi, vostè em diu que, a més, resulta que la renda
mínima d’inserció ..., jo aquí tenc un escrit sobre la renda
mínima d’inserció que em diu que vostès de l’any 2008 a l’any
2009 la varen reduir. Miri, miri, llegesc, diu: "el Consell de
Mallorca a través de l’IMAS és l’encarregat de gestionar la
renda mínima d’inserció, prestació econòmica que aporta el
Govern i que s’abona a persones sense altres ingressos entre un
mínim de 100 i 776 euros i que durant el mes de novembre
rebien 796 famílies, una dada inferior a 2009 perquè l’IMAS ha
hagut de prioritzar les ajudes ja que el pressupost s’acabava i el
Govern el va haver d’ampliar amb 1,5 milió més".

(Remor de veus)

És a dir, miri, vostè, vostè...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 7936/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Dia mundial del Turisme.

Passam a la pregunta número 11, RGE núm. 7936/12,
relativa a Dia Mundial del Turisme, que formula la diputada
Sra. Lourdes Bosch i Acarreta del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula la Sra. Diputada.
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LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors diputats.
Des de 1980 se celebra el Dia Mundial del Turisme el 27 de
setembre, aquesta data fou triada perquè precisament va ser
aquest dia el 1970 quan es varen adoptar els estatuts de
l’Organització Mundial del Turisme. La principal finalitat
d’aquesta jornada és fomentar el coneixement entre la comunitat
internacional de la importància del turisme i els seus valors
socials, culturals, polítics i econòmics. El turisme s’ha
configurat durant les últimes dècades en un dels sectors
econòmics caracteritzats per un major creixement en el context
internacional. El fet que el sector generés prop del 9% del PIB
mundial i més de 258 milions de llocs de feina no fa si no posar
de manifest la rellevància econòmica de l’activitat turística...

EL SR. PRESIDENT:

Pregaria un poc de silenci, per favor. Moltes gràcies.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

... a nivell global, transcendència que encara es fa més patent pel
cas concret de l’economia espanyola i especialment pel de la
balear.

En el cas de la nostra comunitat autònoma el percentatge de
contribució al PIB està entre un 30 i un 60%, segons s’analitzin
les activitats relacionades amb el turisme directament o
indirectament. 

Avui som una de les principals destinacions receptores de
turisme internacional, concentrant més de l’1,2% del turisme
mundial. No és casual, el Govern del Partit Popular aposta
fortament pel turisme, i així ho demostren totes les accions que
du a terme la conselleria, la nova llei de turisme, la difusió
internacional de la llei, la Mesa de batles pel turisme, el primer
fòrum internacional de turisme i esports, la primera mesa
estratègica de turisme de salut, etc. 

Per això, Sr. Conseller, voldríem saber quines actuacions
han portat a terme per tal de commemorar el Dia Mundial del
Turisme. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Diputada.
Efectivamente, el día 27 de setiembre se celebró el Día del
Turismo, y la conselleria quiso colaborar en este día en base a
dos grandes bloques: el primero era una celebración de una serie
de entregas de reconocimientos a personas y a entidades
vinculadas y de importancia en el sector, y el segundo fue la
realización de diversas actividades dirigidas directamente a los
turistas.

En relación al primero de estos bloques, que son los
reconocimientos, los reconocimientos se concedieron a 25
empresas, 9 ellas de alojamiento, una agencia de viajes, 8
cafeterías y restaurantes, 3 salas de fiestas y centros de ocio y a
las cuevas dels Hams, de Campanet, de Artà i del Drach. Los
criterios seguidos fueron la antigüedad del negocio, la calidad,
la singularidad y su representatividad y por supuesto la
sostenibilidad energética que era el principio básico y el lema de
este día mundial del turismo 2012. Para decidir qué empresas
debían ser las acreedores de dichos reconocimientos se contó
con la opinión, por supuesto, de las federaciones y asociaciones
empresariales y también con la de los consells insulares. Por
último, también, se entregaron dos reconocimientos personales
al Sr. Álvaro Middelmann y al Sr. Miguel Codolar por la
especial contribución de estas personas al mundo del turismo en
las Islas Baleares.

Y el segundo bloque de actuaciones que se llevaron a cabo
son las actividades stricto sensu, para ello se contó con la
colaboración de la Conselleria de Educación, Cultura y
Universidades; con los consells insulares; con la Catedral de
Mallorca, patrimonio nacional; el Ayuntamiento de Palma, y la
Mesa de alcaldes por el turismo. La información sobre las
actividades previstas se publicaron en la página de la
Conselleria de Turismo y Trabajo y en la página oficial de
Promoción Turística, además se pasó la información a todas las
entidades colaboradoras y se editaron unos pósters de
promoción de dicho evento.

Para terminar, básicamente las actividades que se celebraron
en las distintas islas consistieron más o menos -es un pequeño
resumen-, en jornadas de puertas abiertas para las visitas de
museos y monumentos, la celebración de conciertos al aire libre,
itinerarios guiados gratuitos por el centro histórico en este caso
de Palma, excursiones guiadas, actividades en varias playas de
las Islas Baleares y degustaciones gastronómicas.

Gracias.

I.12) Pregunta RGE núm. 7944/12, de l'Hble. Diputada
Sra. María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a resultat dels plans de fondeig a zones
LIC.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 12, RGE núm. 7944/12, relativa a resultat
dels plans de fondeig a zones LIC, 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, aquest estiu la conselleria que vostè dirigeix ha
implementat tota una sèrie de mesures per intentar fer realitat
una qüestió que jo crec que a tots ens ocupa i preocupa com és
el manteniment de les praderies de posidònia, de les quals les
Balears i especialment les illes d’Eivissa i Formentera ens
sentim especialment orgullosos i que expliquen en gran mesura
la qualitat de les nostres aigües i de les nostres platges.
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Conscients d’aquesta importància i que va ser un element
fonamental perquè les nostres illes tenguin la declaració de
Patrimoni de la Humanitat, la seva conselleria ha preparat
diferents mesures i voldríem que ens explicàs els fruits que han
donat, com per exemple, creim que aquesta és una de les més
importants, reflectint la cartografia de les cartes nàutiques que
usen les diferents embarcacions els llocs d’aquestes praderies,
cosa que incomprensiblement no s’havia fet fins ara; fer
campanyes molt importants d’informació per conscienciar
sobretot tot el sector nàutic i persones que durant l’estiu usen
embarcacions i que són fora de la nostra comunitat, bé de
l’estranger, bé d’Espanya, de la importància d’aquest bé per a
la qualitat de les aigües que gaudeixen; juntament amb un
important servei de vigilància i finalment amb el manteniment
dels camps de fondeigs. Totes aquestes mesures han donat, al
nostre judici, un magnífic resultat per la qual cosa els volem
felicitar, tant a les persones concretes, vigilants, direcció general
i la seva conselleria, com sobretot, i el més important, que no
hem estat notícia per destrosses en aquest bé. 

Per aquest motiu, Sr. Conseller, li demanaríem que ens fes
una avaluació dels resultats obtinguts com a conseqüència
d’aquestes mesures implementades durant l’estiu de 2012.
Moltes gràcies.

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. Sra. Diputada, volia començar
dient que és una obligació del Govern de les Illes Balears
mantenir en un estat favorable de conservació l’hàbitat prioritari
de la Directiva 92/43, que és la que afecta la posidònia. En
aquest cas el principi de precaució i preveure accions que poden
modificar aquest estat de conservació favorable és
imprescindible per dos motius, un, per la baixa taxa de
creixement que té la planta i també pel cost econòmic que
suposaria la restauració d’aquest hàbitat. Això suposa que hem
de detectar i preveure les amenaces que hi puguin haver, i en
aquest cas concret hem de procurar trobar solucions que passin
per compatibilitzar l’activitat del fondeig d’embarcacions amb
la protecció de la posidònia. 

El sector nàutic, també ho sabem, és un sector molt
important que mou molts de doblers, que té molta gent ocupada
i que, per tant, hem de fer tot el necessari per  no frenar-lo i, a
la vegada -com dic-, hem de cercar aquesta protecció
indispensable per a la posidònia.

Què hem fet nosaltres? Doncs, nosaltres hem instalAlat les
boies a 11 camps, en total n’hi ha 6, 11 camps de fondeig, n’hi
ha 6 a Mallorca, n’hi ha 2 a Menorca, n’hi ha 1 a Eivissa i a
Formentera n’hi ha 2, amb 284 boies repartides, unes per a una
eslora de 8 a 15 metres i unes altres per a eslores més petites. I
com bé vostè ha dit, ho hem fet donant formació i informació,
que és una cosa que no s’havia fet i que creim que és molt
necessari.

Hi ha hagut 12.522 embarcacions que han demanat, a través
de la nostra pàgina web, poder-se amarrar a una de les boies.
Ens hem trobat amb 807 embarcacions, la nostra gent les ha
hagut de moure, eren a llocs on no es podia fondejar i només en
17 casos ha estat necessari obrir un expedient.

En definitiva, nosaltres hem de dir que els resultats creim
que són satisfactoris, ens animen a continuar així, ens animen a
continuar amb una formació i informació de la gent i també amb
una mentalització a tot el sector nàutic que tots hem de
colAlaborar en la mateixa línia, a la vegada, de protegir la
posidònia i també poder gaudir de tot l’entorn tan privilegiat
que tenim en aquestes illes. He de dir que des del sector nàutic
he trobat total suport en aquest aspecte i que, gràcies a Déu,
feim feina en la mateixa direcció.

Gràcies.

I.13) Pregunta RGE núm. 7951/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a director gerent d'IB3.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 13, RGE núm. 7951/12, relativa a director
gerent 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, la setmana passada va
reconèixer que sí va rebre recomanacions per nomenar el Sr.
Borja Rupérez com a gerent d’IB3 i va generar un dubte, tot i
que inicialment havia dit que no, sobre si alguna d’aquestes
recomanacions provenia de la presidència.

Per això li formulam aquesta pregunta, perquè ens ho pugui
aclarir. 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. Sr. Diputado, o ustedes
funcionan como compartimentos estancos o no están atentos a
las preguntas que formulan sus compañeros de bancada, yo la
semana pasada ya tuve ocasión de contestar una pregunta en
este sentido y, evidentemente, pues me mantengo en lo que dije;
es decir, sencillamente y contundentemente, no.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.
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EL SR. BONET I BONET:

No només el vaig sentir, sinó que vaig llegir el Diari de
Sessions i vostè va dir el que va dir, jo li parlaré de fets.

Fet 1: després d’haver convocat un concurs per cobrir els
càrrecs directius d’IB3, com marca la llei, decideixen nomenar-
ne tres d’ells a dit, entre els quals el gerent de l’ens públic.

Fet 2: el Consell de Govern acorda, l’11 de novembre del
2011, donar-se per assabentat del nomenament del Sr. Francisco
de Borja Rupérez Muñoz, com a gerent d’IB3.

Fet 3: una associació empresarial audiovisual denuncia que
el gerent no té experiència professional, no té la que se li
atribueix, i es demana si es va nomenar, entrecomillat, per
indicació de tercers, això el 19 de novembre. Segons la premsa
de 24 de novembre: “También en el propio ente se veía como
una imposición del Govern”, referenint-se a Rupérez.

Fet 4: dues setmanes després es destitueix de forma
fulminant el Sr. Rupérez i es diu d’ell, des del Govern, que tenia
“cierto pasado irregular”.

Fet 5: és publica a la premsa que el president del Govern,
suposadament, compatibilitza l’administració d’una empresa
Divino amb el seu càrrec institucional.

Fet 6: s’insinua públicament la sospita que la Gerència
d’IB3 hauria pogut ser moneda de canvi en l’intent del president
de desfer-se de Divino.

Amb tots aquests antecedents i a la vista de les acusacions
que s’han fet en els mitjans de comunicació, crec que a ningú
estranya que els ciutadans i també l’oposició ens facem
preguntes. Una de les preguntes que ens feim és qui va
recomanar el Sr. Rupérez, donat aquest currículum tan dolent
que tenia?

La setmana passada vostè no ens ho va aclarir, però va
afirmar que “es normal que reciban recomendaciones de
mucha gente”. De quina gent, Sr. Gómez, de quina gent?

El bon nom del president és a les seves mans, amb amenaces
no es netejarà, sols ho podran fer amb transparència i amb la
veritat per davant. Vostè avui pot fer aquest exercici de
transparència i explicar-nos les seves paraules de la setmana
passada. També pot fer un exercici de transparència informant
en seu parlamentària sobre si han posat aquella querella contra
l’associació que va fer les acusacions al president sobre suposats
negocis, o ara consideren que aquelles acusacions només són
“ciertas noticias aparecidas en prensa”, com diu l’acord del
Consell de Govern de divendres passat? Ara ja no valen res les
acusacions quan abans van merèixer una nota aclaridora de
presidència i una amenaça de querella?

Pel bon nom de la institució, no intenti xutar el baló fora,
com sol fer, i doni’ns avui alguna resposta. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bueno, veo que tiene usted
muy buenas fuentes de información. Yo le diré que la
contratación del Sr. Borja Rupérez se hizo de acuerdo con lo
que establece nuestra normativa vigente, es decir, la Ley del
sector público instrumental, y a ella me remito.

En cualquier caso, le diré que todo esto que usted me está
soltando que dije, en absoluto dije nada de eso, y, si no, y si no,
al Diario de Sesiones le remito, no, no, al Diario de Sesiones le
remito. Yo quiero decirle que por mucho que ustedes insistan
una y otra vez, no van a lograr cambiar la realidad; ustedes
pueden cada día decir que el mundo es cuadrado, pero creo que
no va a dejar de ser redondo, pienso yo. Ustedes, lo que pasa es
que están avergonzados de la herencia que nos han dejado y
cualquier cosa vale para tapar vuestras vergüenzas, y lo que
están intentando es crear una cortina de humo para tapar esta
gestión que ustedes nos han legado.

Todo el mundo sabe que en estos momentos este gobierno
se está viendo obligado a aplicar unas difíciles y gravosas
medidas de ajuste que están gravando y que están soportando
los ciudadanos, pero como consecuencia de vuestras políticas
del pasado. Todo el mundo sabe que si ustedes hubiesen sido
más responsables en vuestro gobierno, en la gestión de vuestro
gobierno, este gobierno de hoy en día no se vería abocado a
emplear y a aplicar estas políticas tan restrictivas.

Pero bueno, ustedes, al fin y al cabo, entiendo la postura que
están adoptando, que es tapar precisamente esta gestión de
ustedes del pasado.

Nosotros estamos haciendo lo que consideramos que
tenemos que hacer y tenemos poco margen de maniobra;
estamos aplicando políticas correctas y estoy seguro que al final
darán los resultados. Ustedes, mientras tanto, están pasando el
tiempo en intervenciones y en iniciativas como ésta que termina
de hacer el Sr. Bonet.

Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 7937/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mecanismes de colAlaboració amb la
Fundació Natura Parc.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 14, RGE núm. 7937/12, relativa a
mecanismes de colAlaboració amb la Fundació Natura Parc, 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. Sr. Conseller
d’Administracions Públiques, desafortunadament hi ha no
poques persones a les nostres illes que amb una actitud realment
irresponsable decideixen abandonar els seus animals de
companyia, fet que suposa un perill seriós per a la nostra
societat.

A part de la terrible injustícia que suposa per a un animal
domèstic el seu abandonament, aquest fet implica que es
provoquin situacions de risc per a les persones. Situacions de
risc per molts motius, en primer lloc, motius de salubritat, la
falta d’higiene pot provocar transmissió de malalties;
agressivitat per part d’un animal, que pot ferir persones que
vagin pel carrer, i situació de risc molt freqüent a les nostres
illes, pot suposar un perill per a les persones que circulen per
carretera amb un mitjà de transport. Aquest darrer risc que hem
exposat provoca no pocs accidents a les nostres illes, per tant
són situacions en les quals l’administració pública té la
responsabilitat d’intervenir el més aviat possible per tal d’evitar
accidents o incidents que puguin ser perillosos.

Vostè, Sr. Conseller, ha posat en marxa, a través de la seva
conselleria, mecanismes de colAlaboració entre el seu
departament i la Fundació Natura Parc. Ens agradaria saber, Sr.
Conseller, a què consisteix aquest conveni que va signar fa unes
setmanes i saber, més concretament, a què consisteixen aquests
mecanismes.

I també ens agradaria saber si aquestes colAlaboracions o
aquests mecanismes per tal d’intentar garantir la seguretat dels
nostres ciutadans té un cost per a l’administració pública.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, efectivament, dia
4 d’octubre passat vam firmar un conveni amb la Fundació
Natura Parc per establir els mecanismes de comunicació entre
aquesta entitat i el Servei d’Emergències 112 per a aquelles
situacions en què hi hagi relacionats amb animals de l’àmbit
prioritàriament domèstic.

Davant la problemàtica relacionada amb la presència
d’aquests animals que romanen de forma incontrolada a vies o
a carreteres de les diferents illes, es fa necessari, especialment
de Mallorca, poder dur a terme la recollida d’una manera ràpida
i eficient, minimitzant així els riscos dels usuaris d’aquestes vies
i de les carreteres davant, per exemple, possibles accidents de
trànsit.

Es tracta de determinar que quan davant algun incident o
alguna emergència hi hagi un animal implicat l’112 alertarà la
Fundació per tal que aquesta pugui actuar, sobretot per a
aquelles situacions en què hi hagi implicats animals abandonats

o vagabunds i que en molts casos poden suposar un risc per a la
circulació i fins i tot per a la vida de les persones.

Es tracta d’un acord que no suposa contrapartida econòmica,
com vostè demanava, per cap de les dues parts. Per una banda,
la Fundació posa a disposició el seu servei de recollida
d’animals vagabunds o abandonats, que té operatiu de manera
contínua les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. I per l’altra
banda, la conselleria es compromet a alertar la Fundació, a
través de l’112, quan rebi avisos referents a la presència
d’animals sols i que siguin localitzats per particulars, amb
personal de l’administració o membres de les forces o cossos de
seguretat de l’Estat.

Hem firmat aquest conveni perquè consideram que la gestió
dels animals implicats en incidents ha d’estar en mans de
persones que coneguin el seu maneig. Perquè es facin una idea
de quin volem parlam, els puc dir que només el 2011 el SEIB
112 va gestionar només a Mallorca 4.897 incidents d’aquest
tipus. Des de la firma del conveni han estat gairebé una vintena
d’actuacions, per tant entenem que és absolutament necessari i
eficaç aquest conveni.

Gràcies.

I.15) Pregunta RGE núm. 7942/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a recuperació dels boscs de
Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 15, RGE núm. 7942/12, relativa a
recuperació dels boscs de Menorca, 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:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. I voldria, abans d’entrar a
la pregunta, agrair a aquest parlament les mostres de condol
rebudes amb motiu de la mort de mon pare, moltes gràcies a
totes i a tots.

Entre els dies 31 d’agost i 14 de setembre, Menorca va patir
cinc incendis forestals que, en conjunt, van arrasar 31,4
hectàrees de masses boscoses i terrenys rurals. D’aquests
sinistres, quatre es van registrar en una mateixa setmana: dia 10
de setembre, a S’Enclusa i Els Alocs de Ferreries, i dia 14, a
Son Parc, Es Mercadal, i a la Costa Nova de Ciutadella. Gràcies
a la ràpida i eficaç actuació de les brigades de l’IBANAT i a la
intervenció immediata de mitjans aeris i terrestres, tots aquests
incendis van poder ser controlats i extingits amb una gran
rapidesa, tot i que s’havien iniciat en dies de gran perill pel fort
vent de tramuntana que afavoria la seva propagació.
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Pocs dies després, vam saber que l’autor d’aquests quatre
incendis havia estat identificat i detingut pels agents de la
Guàrdia Civil de Menorca, resultat d’una brillant tasca
d’investigació. Els menorquins que van viure amb gran
preocupació tots aquests fets, esperen que totes les zones
afectades siguin recuperades i puguin retornar ben prest al seu
estat original.

Per tant, Sr. Conseller, quines accions du a terme el Govern
de les Illes Balears per a la recuperació dels boscos de Menorca,
afectats aquest estiu pels incendis forestals, i quines són les
mesures de prevenció que aplica?

Moltes gràcies, Sr. President.

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. Sra. Diputada, hem acabat la
campanya enguany d’incendis, que acabava dia 15 d’octubre, i
a Menorca ens hem quedat amb una estadística que marca 11
incendis, amb 43,93 hectàrees cremades. Incendis forestals que,
com bé acaba de dir vostè, a Menorca varen ser uns quants
presumptament intencionats i que, precisament, aquests varen
ser els que més mal ens varen fer. A Ferreries el foc va afectar
4,2 hectàrees a S’Enclusa; 21,61 hectàrees a Els Alocs; a Son
Parc d’Es Mercadal amb 6,59; a Costa Nova de Ciutadella amb
3,40 hectàrees cremades. Tot això pràcticament de forma
simultània.

Vull aprofitar també aquesta oportunitat per tornar ressaltar
la coordinació i eficàcia que hi ha hagut a tot el conjunt operatiu
d’extinció, tant el propi Govern balear, les brigades tècniques
d’IBANAT, bombers de Menorca, agents de Medi Ambient,
unitats de Protecció Civil i d’Emergències, Cossos i forces de
Seguretat, policies locals, etc., als quals volem donar tot el
nostre reconeixement per la magnífica tasca que han dut a terme
i que han fet que no anassin a més aquests incendis. Per tant,
que quedi destacat.

Què ens passa quan hi ha una zona que s’ha cremat? Doncs
el de sempre, n’hem parlat, per desgràcia, moltes vegades: hi ha
un risc per a la població, per les caigudes d’arbres que hi pugui
haver devora carreteres, etc.; hi ha un risc de desprotecció del
sòl i per tant tenim un risc de pèrdua de sòl, per l’aparició de
fenòmens erosius; hi ha un risc d’afectació al regenerat
potencial; tenim existència d’arbres molt dèbils i parcialment
afectats pel foc; en definitiva, tot una sèrie de riscos que els
combatrem, ja hem començat a fer-ho, però que continuarem
combatent-los amb actuacions prioritàries de protecció: el
primer, netejar els arbres que són prop de carreteres per donar
seguretat.

Mesures de prevenció de l’erosió: el que fem és anar
tombant els arbres, deixar-los, sobretot en els terrenys que són
de pendent elevat, arbres tombats per evitar que hi hagi erosió.
Hem de treure la fusta morta que ens queda, perquè, a més,
alguns d’aquests arbres poden caure sobre els que poden
començar a néixer.

I després una cosa que no farem serà resembrar, a no ser en
casos especials, i que així sigui recomanat, perquè s’espera que
hi hagi una regeneració natural, que és el que passa a altres
indrets de les Illes Balears. Gràcies.

I.16) Pregunta RGE núm. 7938/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projectes d'administració
electrònica.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 16, RGE núm. 7938/12, relativa a
projectes d’administració electrònica 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, presidente. Cada vez más los ciudadanos piden una
administración eficaz, con calidad de servicios y menor
burocracia. Ello es posible dando prioridad a las tecnologías de
la información y la comunicación y aprovechando los recursos
disponibles. Modernizar la administración pasa por apostar por
la administración electrónica, sin burocracia, incorporando las
llamadas TIC, que permita un mejor acceso y atención a los
ciudadanos que deben poder disponer de la información que
precisan y cuando la precisen. Ahorrando tiempo, además de
mejorar la productividad, simplificar los procesos, reducir
gastos, todo ello mejorando, como no, los servicios públicos.

El Partido Popular apuesta por dar prioridad a las nuevas
tecnologías en las relaciones con los ciudadanos, incorporando
eficazmente mecanismos electrónicos en el trabajo diario de los
empleados públicos.

Lamentablemente, la pasada legislatura confundió
innovación con tirar dinero público, viajes a Panamá, Moscú,
costosos fórums y asistencias técnicas, como los más de 29.000
euros gastados en organización de agendas para una misión
comercial en Colombia y Panamá, impresionante.

Junto al abandono del Gobierno central socialista en
inversiones en nuevas tecnologías en nuestra comunidad,
dejándonos en la tercera comunidad en la cola en inversiones en
I+D+I.

Este govern, en cambio, trabaja para que seamos una
comunidad tecnológicamente avanzada, impulsando la
incorporación de nuevas tecnologías, avanzando en la
implantació de la administración electrónica, la llamada E-
Administración, al servicio de todos, transformando la
administración mediante el uso de las llamadas TIC.

Así, Sr. Vicepresidente del Govern, ¿qué proyectos de
administración electrónica lleva a cabo el Govern? Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Vicepresident.

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

Sr. President, Sr. Diputat. Efectivament, una bona
administració en molts casos no és espectacular, es fa dia a dia
i es guanya amb la feina constant i permanent de tota la gent
implicada. I en aquest sentit, li vull dir que l’administració
electrònica és un dels objectius cabdals d’aquest govern, és un
objectiu cabdal perquè suposa el futur, perquè suposa un servei
al ciutadà d’una forma molt més clara, perquè suposa tenir els
serveis oberts permanentment durant les 24 hores del dia i
perquè permet simplificar d’una forma també clara la burocràcia
i els tràmits administratius.

En aquest sentit, es millora la seu electrònica del Govern;
s’impulsa la implantació de tràmits telemàtics; s’impulsa
l’intercanvi de dades entre administracions, quelcom que també
és molt important; s’intenta oferir els programaris
desenvolupats en el si del Govern a la resta d’administracions;
la implantació o la substitució progressiva de la signatura
electrònica, de la signatura en paper per la signatura electrònica;
l’impuls de la gestió d’expedients electrònics també i
l’ampliació del portal de personal que, com vostè sap, dóna
serveis d’una forma clara a tots els empleats públics de la
comunitat autònoma.

Tot això es fa d’una forma, com ja deia, sense renou, sense
donar espectacle, sinó simplement administrant correctament.

Moltes gràcies.

I.17) Pregunta RGE núm. 8138/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa al Fons de Liquiditat Autonòmic.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 17, RGE núm. 8138/12, presentada en
substitució de la RGE núm. 7940/12, relativa a adhesió al Fons
de Liquiditat Autonòmic que formula el diputat Sr. Francisco
Mercadal i Alabern del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Diputat.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident del
Govern, el passat divendres vàrem tenir coneixement que la
nostra comunitat autònoma solAlicitava l’adhesió al Fons de
Liquiditat Autonòmic. Les polítiques intensives en despesa
pública dels darrers anys a Balears, finançades a crèdit, ens
varen dur a la situació que estam avui. Es feia cas omís de tot el
que passava, pensant que tan sols amb despesa i més despesa
pública incontrolada sortiríem d’aquesta situació, i així ens
varen deixar.

Ja no sorprèn ningú que des de l’oposició no s’hagi perdut
ni un minut per canviar de discurs. Els que ara qualifiquen
aquesta mesura com un fracàs en la gestió del Govern s’obliden
que tan sols fa una sèrie de mesos ells mateixos varen solAlicitar
insistentment que el Govern s’acollís al fons, fent una vegada
més un doble discurs amb una incapacitat contrastada de donar
suport a qualsevol mesura que prengui el Govern, sigui la que
sigui, resultant indiferent que s’hagi mantingut el contrari tan
sols fa uns dies.

Aquest fons suposa fer ús d’una eina avantatjosa per a la
nostra comunitat, poder finançar-nos a major termini i a menor
preu, però això, per a una oposició enganxada a la despesa
pública sense miraments, no és interessant ni bo; l’important és
fer despesa i ja veurem com i qui la paga. 

Per tant, Sr. Vicepresident, la pregunta que li formulo avui
és: quines raons han motivat que el Govern s’adhereixi al fons
de liquiditat autonòmica? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Vicepresident.

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

Sr. President, Sr. Diputat, ja he dit en una intervenció
anterior que aquest govern des del primer dia es va trobar amb
unes factures impagades d’unes dimensions descomunals, molt
grosses, en què a la porta tocaven tots els proveïdors necessitats
de cobrar les seves feines fetes per al Govern, i en aquest sentit
des del primer moment ens vàrem mobilitzar perquè això
pogués tenir una solució el més ràpida possible i una solució el
més contundent possible. 

La primera mesura de recuperació econòmica estava ben
clar que en aquell moment era poder fer front als pagaments, i
a partir d’aquí vàrem obrir dues línies de converses amb els
ministeris, amb diferents ministeris, una per fer els pagaments
a proveïdors per crear un fons de pagament a proveïdors, tal
com es va fer efectiu durant el mes de juny, i una altra perquè
les distintes comunitats que veníem d’aquella situació de
despesa descontrolada poguéssim fer front als crèdits oportuns,
i fer-hi front a més en unes condicions adequades, en unes
condicions que puguin ser raonables, perquè hem de pensar que
la política de despesa continuada acaba produint no només falta
de crèdit, sinó també que aquest, quan es produeix, es produeix
a preus excessivament elevats que poden tombar qualsevol
administració.

En aquest sentit primer es va començar a fer feina amb el
que es deia hispabons, una mica a imatge del que eren els
eurobons, que Espanya en aquell moment demanava a Europa,
i a partir d’aquí això es va transformar en l’actual FLA. Per tant
acudir al FLA no és més que una passa més d’aquell procés que
va començar el primer d’aquest govern.

Moltes gràcies.
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I.18) Pregunta RGE núm. 8131/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a compatibilitat del president del
Govern de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 18, RGE 8131/12, presentada en
substitució de la RGE 7947, relativa a compatibilitat del
president del Govern, que formula el diputat Sr. Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista.

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies, Sr. President. Vostè és el Sr. José Simón
Gornés? Sí? Idò per això li deman si considera que, atès l’acord
del Consell de Govern proposat per vostè, de dia 19 d’octubre,
el president del Govern de les Illes Balears és compatible amb
el càrrec que ocupa. Moltes gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies per recordar-me el meu nom, Sr. Diputat. Miri, Sr.
Diputat, evidentment, atenent les conclusions dels serveis
jurídics de la direcció general competent per realitzar aquestes
actuacions prèvies de caràcter reservat per les quals vostè
demana, aquest conseller dóna suport, com no pot ser d’altra
manera, a l'aprovat el passat dia 19 d’octubre pel Consell de
Govern.

Evidentment, clar que sí.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

L’any 2001, 28 diputats del Partit Popular presentaren un
escrit contra la Sra. Salom...

(Remor de veus)

...donde se pide se declare la incompatibilidad...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor...

EL SR. THOMÀS I MULET:

...entre el ejercicio de la actividad política...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor... Preg silenci. Per favor...

EL SR. THOMÀS I MULET:

...de la consellera de Sanidad y el carácter de titular de una
oficina de farmacia. Vostè, Sr. Simó Gornés...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor...!

EL SR. THOMÀS I MULET:

...és el mateix diputat que va signar aquesta demanda.

(Continua la remor de veus)

Així aconseguiren una sentència del Tribunal Superior l’any
2007 que estableix que aquesta activitat pública no és
compatible amb la propietat d’una oficina de farmàcia. I el
2008, aquí mateix, una proposició no de llei on es diu:
“Farmàcia és un negoci i no patrimoni. Tenir substitut no evita
els beneficis econòmics del titular, i el càrrec de consellera de
Sanitat no és compatible amb la propietat d’una farmàcia”. A
això va votar que sí el Sr. Simó Gornés.

Demanaren l’execució de la sentència i inhabilitaren la Sra.
Salom. Vostè i cinc diputats del Partit Popular han romput la
seva coherència per defensar el seu cap. 

Fa cinc mesos el Grup Socialista demanà l’extensió dels
efectes de la sentència a l’exercici de càrrec de president. Ara
coneixem per la premsa l’acord del Consell de Govern,
curiosament s’obliden de la sentència, que diu que és
incompatible seure al Consell de Govern i ser titular propietari
d’una farmàcia. Se n’obliden intencionadament, i és un acord
que una vegada més du la signatura del Sr. Gornés.

El president Bauzá està convençut que no hi ha ni té perquè
haver-hi més llei, més norma ni més sentència que la del seu
propi criteri. Els seus negocis no són negocis. Ha mentit el
president; ara ha mentit el Consell de Govern. Un president
incompatible perquè no pot ser titular d’una farmàcia...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...i seure al Consell de Govern. Les seves hipoteques...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat...

EL SR. THOMÀS I MULET:

...els duen, a vostès, a acordar aquestes coses.

(Aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, em sap greu però
la meva intervenció no serà tan divertida com la seva actuació.
El circ no és el meu fort.

Vostès intenten mesclar coses, com sempre, i intenten
confondre l’opinió pública, com sempre. Per tant jo em remetré
al que ha estat el procediment que hem duit a terme.

Miri, no sé de quina part de les actuacions reservades que he
dit abans vostès no entenen, però nosaltres tenim molt clar que
no és un informe públic perquè així ho contempla la legislació,
ni es trasllada a cap altre departament. És més, vostès haurien
de conèixer perfectament el Reglament; estic segur que el saben
però no els interessa. L’Advocacia de la comunitat autònoma no
intervé quan es tracta d’actuacions prèvies perquè és un
procediment en tramitació. No, no, jo ho dic perquè quedi ben
clar.

De fet la tramitació d’aquest expedient informatiu, que no és
ni més ni manco el que el seu grup parlamentari va solAlicitar,
expedient informatiu, va recaure en la Conselleria
d’Administracions Públiques per tractar-se d’açò i no d’un
procediment taxat. A veure si els entra dins el cervell. Aquestes
actuacions comprovadores per determinar si hi havia lloc a
l’expedient són competència de la Direcció General de Funció
Pública, Administracions Públiques i Qualitat de Serveis, amb
els seus oportuns serveis jurídics. 

Aquesta tramitació és tan òbvia i s’ajusta a la legislació, amb
l’arxiu de les actuacions, amb l’absència del president durant el
debat..., durant la seva aprovació durant el Consell de Govern,
que em sorprenen moltíssim les declaracions que han fet vostès,
sí, que ja s’anunciaven, ja que no del resultat. O sigui, entenc
que no puguin estar contents del resultat perquè contradiu el que
vostès qüestionen, sinó que l’únic ànim seu és sembrar el dubte
sobre els autors, sobre els autors també, funcionaris de carrera,
jurídics per més senyes.

Per tant, Sr. Thomàs, jo em reiter en l’acord...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

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

...del Consell de Govern de divendres passat.

(Alguns aplaudiments)

I.19) Pregunta RGE núm. 7945/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a informe del Tribunal de
Comptes sobre el Plan E.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 19, RGE 7945/12, relativa a informe del
Tribunal de Comptes sobre el Plan E, que formula la diputada
Sra. Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, senyors
del Govern, lament el circ en què estan convertint aquest
parlament els grups de l’oposició, i per tant anem al plenari
fugint d’aquest circ en què està transformant, per desgràcia,
l’oposició aquest parlament.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Anem a coses serioses..., i anant a coses serioses vull dir que
el passat dia 27 de setembre el Tribunal de Comptes va fer
públic el seu informe de fiscalització número 948, relatiu a les
inversions finançades pel fons estatal d’inversió local, el
conegut Plan E del Sr. Zapatero, un pla que hem de recordar que
es va dotar de 8.000 milions d’euros i en teoria havia de servir
per generar 200.000 llocs de feina de caràcter permanent.

L’informe del Tribunal de Comptes és demolidor. Certifica
un malbaratament sense precedents i un fracàs en els objectius
perseguits. Constata que es varen finançar 32.000 projectes per
valor de 7.000 milions d’euros corresponents a més de 8.000
ajuntaments. D’aquests diu que el 70% dels expedients no varen
acreditar la necessitat pública de la inversió. El 96% del
personal contractat per a aquestes obres va ser acomiadat en
acabar el projecte; només un 4% dels treballadors contractats va
continuar fent feina el segon semestre del 2011. És a dir, llocs
de feina artificials mentre engreixaven les llistes d’atur. Això
implicà que el Plan E va suposar gastar 39.000 euros per
desocupat contractat que va acabar a l’atur, 39.000 euros per
desocupat.

En definitiva, segons el Tribunal de Comptes va ser un
projecte car i ineficaç, amb obres sense interès acreditat i que no
va contribuir ni a dinamitzar l’economia ni a generar ocupació
duradora. A més els projectes es varen adjudicar en moltes
ocasions a dit, sense control per part dels ajuntaments. 

Per aquest Plan E ara hem de prendre mesures d’ajust i de
control del dèficit que l’esquerra ens critica, o tal vegada
aquests doblers podrien servir per pagar les inversions
estatutàries, el fons de competitivitat i altres convenis que ens
va deixar sense pagar el govern socialista i que ara ens
reclamen. 
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Sr. Vicepresident, quan l’oposició li diu que no compleixi el
dèficit i que gasti no sé si vol un altre plan E de resultats nuls i
conseqüències nefastes per a la nostra economia. Quina
valoració fa d’aquest informe?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vicepresident.

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

Sr. President. Senyoria, efectivament, l’informe és
demolidor. El fracàs absolut que va suposar el Pla E té unes
dimensions realment històriques. Vostè ho ha dit, té cost
d’oportunitat, gastar-se 8.000 milions que es varen ampliar en
5.000 milions més, que m’imagín que vendrà en un informe
posterior, 13.000 milions. 

Els problemes de la sanitat espanyola són aquí, els
problemes dels ciutadans espanyols són aquí, els problemes que
tenim tots del dia a dia són aquí. No s’ha de tornar a repetir
aquesta història, no s’ha de tornar a repetir i no podem pensar
mai més que fent inversions pensades en 56 dies, 56 dies va ser
el temps que varen tenir els ajuntaments per presentar les seves
propostes, s’arreglen els problemes. 

Ni un 4%, ni un 4% de la gent ocupada durant el Plan E va
mantenir la seva ocupació en mesos posteriors. El fracàs és de
dimensions descomunals, dimensions descomunals que allò trist
és que ara hem de pagar, perquè no ens hem d’oblidar mai, mai
no ens hem d’oblidar que els deutes d’avui són els impostos del
futur.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

I.20) Pregunta RGE núm. 8148/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a rescat.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 20, RGE 8148/12, presentada en
substitució de la RGE núm. 7955/12, relativa a rescat, 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:

Gràcies, Sr. President. Sr. President, divendres passat vàrem
conèixer que el Govern de les Illes Balears solAlicitava el rescat
autonòmic per valor de 355 milions d’euros. Volem saber
quines seran les conseqüències que tendrà sobre les Illes
Balears, quines seran les conseqüències que els comptes de les
Illes Balears es duguin directament des del ministeri d’en
Montoro, les conseqüències que els homes de negre, com són
anomenats, estiguin dins la conselleria del Sr. Aguiló, i,
sobretot, les conseqüències que tendran sobre els ciutadans.
Quines retallades, quins nous sacrificis per als ciutadans
suposarà?

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):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Barceló. Jo
simplement el primer que vull fer és recordar-li que abans
teníem els hombres de negro de la Sra. Salgado, que vàrem
tenir en aquesta comunitat el primer dia que vàrem arribar
perquè vostès no varen aprovar el sistema de liquiditat i de
finançament.

(Aplaudiments)

Que crec que vostè no se’n recorda, d’aquests hombres de
negro, com diu vostè.

Primer. Li diré molt ràpidament tres conseqüències. Primer,
accedir a un sistema de liquiditat per pagar els proveïdors, per
pagar el deute, per pagar el finançament. Un altre punt també
important és tenir una situació millor en matèria econòmica,
menys tipus d’interès i un retorn, una devolució en més temps.
I una, la més important sense cap dubte, una que crec que vostès
no hi han pensat, que jo l’anim a reflexionar, que és un canvi de
política. Un canvi de política és política de no gastar com
gastaren vostès. Jo l’anim a reflexionar. Segurament si no es fes
aquest tipus de política avui no estaríem en aquesta situació.

Moltes gràcies, Sr. Barceló.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sr. Bauzá, efectivament és un canvi de política, de la
seva política. Cauen tots els arguments de la seva ortodòxia
econòmica. No havíem d’apujar els imposts, ara els apujam; no
ens havíem d’endeutar, i no només ens endeutam sinó que a més
acudim al sector públic per endeutar-nos. I per què acudim al
sector públic?, perquè vostès no generen prou confiança perquè
els bancs els donin doblers.
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Doblers fins al juliol negaven el rescat; la solvència de la
nostra economia no feia necessari el rescat, així ho estaven
defensant vostès. Jo ja li ho vaig dir a principis de setembre:
hauran d’estudiar el rescat, l’hauran d’estudiar per
l’incompliment de l’Estat cap a Balears, ho hauran d’estudiar
per la falta de liquiditat que té el Govern i que no pot pagar, pels
impagaments que tenen, per la manca d’accés als crèdits dels
bancs. No han pogut complir els crèdits que tenien previstos en
els pressuposts per a l’any 2012, els seus pressuposts i els
crèdits que vostès preveien per als seus pressuposts i per als
seus crèdits.

Per tant la pregunta és: on és la solvència i la credibilitat que
ens havia de fer obrir totes les portes dels bancs? En definitiva,
no són capaços de reactivar l’economia i el rescat no és més que
l’evidència del fracàs de les seves polítiques. Per cert, el Sr.
Feijóo ha bravejat fins ara de no haver hagut d’acudir al rescat.

Per altra banda jo li vull dir una cosa: el rescat, estam parlant
de doblers que ja són nostres, de doblers que se’n van a Madrid
i ara Madrid ens torna amb el 6% d’interès. Sr. Bauzá, què fa
davant això vostè?, què fa davant el fet que els doblers ja són
aquí, se’n van a Madrid i quan tornen els hem de pagar a un 6%
d’interès? Sense dèficit fiscal no hi hauria rescat. I per altra
banda ens hem de plantejar si són millors condicions aquest 6%
que tendrem quan els que tenim ara als bancs són crèdits que
estan entre el 4 i el 5%, per tant un interès que en tot cas serà
superior.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. President.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Barceló, el primer que em
sorprèn és que em parli vostè del Sr. Feijóo. Precisament el Sr.
Feijóo no hi ha d’acudir perquè va prendre les mesures
necessàries com a conseqüència d’un govern bipartit en el qual
els nacionalistes participaven i en formaven part. M’ho ha posat,
vaja..., com se sol dir.

Miri, la credibilitat i la confiança crec que són les mateixes
que va generar el govern del pacte del qual vostès formaven
part, la mateixa credibilitat que davant la possibilitat de
finançament va necessitar acudir a uns bons patriòtics de 300
milions d’euros, i ja en el mes de juny, encara acudint a aquests
300 milions d’euros, devien més de 1.600 milions d’euros.
Supòs que són les mateixes confiança i credibilitat que en el
mes de març de l’any 2011 varen possibilitar que el sistema
financer retiràs 150 milions d’euros precisament per finançar a
curt termini. La mateixa confiança.

Però la més gran confiança que va donar el seu govern va ser
en el moment que els ciutadans de les Illes Balears varen poder
parlar, que varen llevar la seva confiança a unes eleccions
precisament per unes polítiques austeres, serioses, de no
enganar la gent.

Li vull dir una altra cosa també, Sr. Barceló. Miri, en aquests
15 mesos aquest govern ha generat un finançament de 1.125
milions d’euros. Sap quant de finançament va generar l’any
2010 el govern d’esquerres? No ho sap? Jo li ho diré: menys de
600 milions d’euros, que és aquesta diferència la que hem de
pagar precisament perquè vostès no varen saber finançar, perquè
no tenien credibilitat.

Sr. Barceló, vostè té dues opcions: seguir vivint com viu i
criticant el que critica, o acceptar la realitat. Els gallecs ho varen
saber; no s’obliden de vostès i ara ens demanen que nosaltres
governen.

Moltes gràcies, Sr. Barceló.

(Aplaudiments)

I.21) Pregunta RGE núm. 7949/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pressuposts 2013.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 21, RGE 7949/12, relativa a pressuposts
2013, que formula la diputada Sra. Francesca Lluch Armengol
i Socias, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra.
Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. President del Govern, després de
16 mesos del seu govern ja podem afirmar una cosa clara: la
seva política econòmica és un fracàs absolut. Les xifres així ho
demostren: estam en recessió econòmica, 25% d’aturats, la
nostra comunitat cada vegada és més pobra, cada cop hi ha més
persones en situació de pobresa i més diferència entre rics i
pobres.

Els pressuposts generals de l’Estat des que governa el Partit
Popular ens deixen a la cua d’Espanya en inversió pública.
Vostè no és capaç de reclamar el deute del Sr. Rajoy, ni més ni
manco que 1.000 milions d’euros a les Illes Balears. I, per si fos
poc, han demanat a Madrid que ens rescati, reconeixent així que
no se’n saben sortir i que no poden complir amb el pressupost
que vostès mateixos varen aprovar l’any 2012.

Ara té una gran oportunitat de canviar la seva política
econòmica, amb l’elaboració dels pressuposts per a l’any 2013.
La meva pregunta és molt clara i és molt senzilla: rectificarà
vostè, o en el pressupost del 2013 continuarà fent pagar la crisi
a les classes mitjanes i als treballadors de la nostra comunitat
autònoma? Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra.
Armengol. Jo li dic com cada dimarts, jo esper que un dimarts,
basta un a la legislatura, faci vostè una pregunta amb
responsabilitat de l’oposició i no faci demagògia. Un dia, no sé
si ho veurem, ja queda menys, per suposat.

Miri, Sra. Armengol, aquest govern farà uns pressuposts que
són els que necessita aquesta terra per sortir d’aquesta situació
de crisi. Seran uns pressuposts durs, però seran uns pressuposts
seriosos, responsables per no enganar ningú i per sortir
d’aquesta situació que, per molt que vostè ho negui, ens varen
deixar vostès. Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. A mi m’agradaria que qualque dia
respongués qualque cosa sobre les preguntes que li faig. Miri,
el pressupost de 2012 el varen elaborar vostès i què suposava el
pressupost de 2012?, suposava el desmantellament d’allò públic,
cap inversió pública, cap aposta per al creixement de la riquesa,
augment d’imposts, taxes i preus públics a les classes mitjanes
i als que menys tenen. Què significa això?, més atur, més
pobresa, més descohesió social, més desconfiança i sense
confiança, Sr. President, no hi ha cap creixement possible.

Els pressuposts de 2012 que vostès varen aprovar suposaven
900 milions d’euros d’endeutament. Digui'm quants n’han
aconseguit i en quines condicions? Digui'm des que vostè
governa per què hem quedat als 70 euros d’inversió per càpita
nacional, quan la mitjana nacional són 225? Digui'm si ha
aconseguit que això millori en el pressupost general de l’Estat?

Vostès han bravejat que aquí podrien complir el pressupost,
que generarien confiança en els mercats i en els bancs. No han
aconseguit els préstecs que vostès mateixos varen aprovar -
repetesc- en el pressupost del 2012. Però això és la seva política
econòmica, que és un fracàs, Sr. President. Fins ara ens han dit
que el rescat seria molt dolent per a les Illes Balears. Ara
canvien i diuen que és molt bo. Digui'm en quines condicions.
Faci una compareixença explícita en aquest parlament per
poder-ho explicar.

I li ho dic clar, Sr. Bauzá, no em contesti ni amb l’herència
ni amb eleccions d’altres comunitats autònomes, parli'm de com
resoldrà els problemes de la ciutadania de les Illes Balears, que
vostè està enfonsant. Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. President.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, miri les seves
preguntes no només denoten la seva irresponsabilitat de
l’oposició, sinó que a més denotem que no s'ho prenen
seriosament ni quan governaven, ni quan governen els altres i
són a l’oposició.

Miri, Sra. Armengol, sent generós li vull dir que vostès
tenen un gran problema de memòria, perquè no se’n recorden ni
que han governat, ni què han gastat, ni els compromisos que han
tengut. I ara vostè ve aquí com si no tengués res a veure, ens
qüestiona els pressuposts, que són els que necessitam fer com
a conseqüència de l’etapa de major malbaratament, endeutament
que s’ha produït en aquesta comunitat. Jo entenc que això no els
agradi. Però, Sra. Armengol, si vostès no ens haguessin deixat
aquest deute, avui no estaríem en aquesta situació. Ho va dir el
seu mateix conseller, convé que ho mirin i repassin els seus
comptes.

Miri, vostè em diu que... -i ho he anotat, perquè després em
qüestiona el que dic- sense confiança no hi ha creixement -em
diu que sí. La mateixa confiança que vostè va assegurar als seus
proveïdors, a qui no pagaven, que no cobraven i que ens venien
a veure? Aquesta confiança? La que va fer...

(Aplaudiments)

...que durant els anys 2008, 2009, 2010 encara no podien pagar
perquè venien al meu despatx, no al seu, per demanar quan
cobraven. És aquesta confiança que genera creixement? Sra.
Armengol, per favor! No jugui amb les paraules perquè per molt
que vostè digui això, per molt que vostè faci aquest tipus
d’oposició, la gent del carrer no oblida la seva gestió, igual que
han fet a Galícia i li ho recordaré perquè són exactament el
mateix grup, amb la mateixa forma de fer política.

Sra. Armengol i Sr. Vicenç, per a quan vostè vulgui
intervenir perquè s’ho passa pipa!, Sra. Armengol, li diré
simplement comenci a fer un dia, basta un dia, després torni,
deixi de fer circ, comenci a fer una oposició responsable i per
primera vegada, com diu vostè, pensi en les persones, però no
són les seves persones, són tots els ciutadans de les Illes
Balears.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

II. InterpelAlació RGE núm. 6040/12, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de frau fiscal.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de la InterpelAlació RGE núm. 6040/12,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
general en matèria de frau fiscal. Té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Aguiló, Sr. Vicepresident
Econòmic del Govern. Vostè a qui tant li agrada, com hem
pogut comprovar en el torn de preguntes, acusar els diputats que
es permeten el luxe de portar-li la contrària, d’ignorants,
segurament quan acabi aquesta intervenció, em sumaré a la
llista dels seus ignorants, perquè li pens dur la contrària.

Miri, li hem dit des del Grup Socialista moltes vegades que
la seva política econòmica és d’una total improvisació, que no
té un full de ruta, que és variable en funció del que va passant
cada dos mesos, cada mes i mig, cada tres mesos; i avui li volem
parlar d’un punt que entenem que és important dins la gestió de
la seva vicepresidència i és el de la lluita contra el frau. Lluita
contra el frau que li he de dir també que crec que és un exemple
d’aquesta improvisació i, permeti’m que li digui també, d’una
clara ineficàcia i aquesta ineficàcia quedarà molt clara quan
parlem de xifres concretes. 

Miri, és important que parlem de lluita contra el frau i és
important que ho facem també en aquest moment. Ho és perquè
aquesta lluita ha de ser una part important en el capítol
d’ingressos d’aquesta comunitat autònoma. Segons els tècnics
d’Hisenda, amb una feina efectiva en aquesta lluita contra el
frau, es podrien recuperar ingressos a les nostres illes entorn
d’uns 165 milions d’euros anuals. Xifra aquesta molt a tenir en
compte a l’hora de treballar en la confecció i redacció d’uns
pressuposts que supòs que és la feina que vostè i el seu equip
estan fent en aquest moment. 

Per un altre costat, és preocupant la poca importància que
transmet vostè quan parla del tema del frau fiscal. Li vull
recordar una cosa, el mes d’abril vostè va respondre preguntes
parlamentàries sobre el tema de la lluita contra el frau fiscal,
dient que desconeixia quin és el volum de frau a les nostres
illes. També va dir que efectivament hi havia una baixada en el
resultat, comparant anys anteriors. També va dir que aquesta
baixada era bàsicament deguda a la caiguda de les operacions
immobiliàries. I finalment, també va recordar i va assenyalar
com a objectiu immediat i prioritari dins aquesta lluita, la
revisió de les subvencions.

Va destacar també que des del Govern central ja s’havien
posat en marxa mesures importants, així ho va dir. I que jo
recordi, la mesura més important no té res a veure amb la lluita
contra el frau, més bé tot el contrari, té molt a veure amb el
foment del frau, i m’estic referint a la famosa i coneguda
amnistia fiscal, una amnistia que el que fa és defensar, protegir
i bonificar uns delinqüents com són els grans defraudadors,

aprovada pel mateix Govern, que continua castigant i perseguint
tributàriament i de forma sistemàtica els assalariats, els petits
empresaris i els treballadors en general. Es tracta de reduir la
pressió fiscal als delinqüents i d’incrementar-la als complidors
amb les seves obligacions.

I davant de tots aquests fets, vostè presenta un pla
extraordinari de lluita contra el frau 2012-2015, amb una
previsió de resultats de 10 milions d’euros per al 2012 i de 16
milions per als propers exercicis. Però parlem sobre el que
significa per a vostè aquesta lluita contra el frau i què significa
el seu pla presentat. Vostè crec que no li dóna cap importància
a aquesta lluita, o molt poca. I ho pens en base a les seves
respostes en comissió i a les xifres que presenta la seva gestió.

Sobre això hi ha una preocupant discrepància entre allò que
vostè diu i allò que vostè i el seu equip escriu, i crec que és
preocupant. Segons va dir vostè la recaptació per a aquest
concepte l’any 2011 va ser de 27 milions d’euros. I anunciava
que per al 2012 seria igual o superior, segurament superior. Per
una altra banda, quan hem conegut el Pla extraordinari contra el
frau, vostè posa en aquest pla que l’ingrés per frau serà de 10
milions d’euros i el 2013 de 16 milions d’euros. Aquí aquesta
discrepància, aquesta diferència l’haurà d’explicar d’allò que
deia en un moment, estam parlant del mateix any, no són
diferents anys, el mateix any, el que deia i el que escriu. Aquí li
vull recordar a més que el 2009 aquest ingrés per a aquest
mateix concepte va ser de 38 milions d’euros i el 2010 de 55
milions d’euros. 

Per tant, hauré d’explicar aquesta diferència tan gran entre
el 2010 i el 2011 i també i sobretot aquesta gran diferència entre
els 55 milions del 2010 i la previsió de 10 milions per al 2012.
La conclusió ha de ser que des que vostès governen, no en pot
ser d’altra, el volum d’ingrés per a aquest concepte i l’efectivitat
de la lluita contra el frau està en caiguda lliure.

Sobre el pla que vostè ha presentat es poden dir moltes
coses. Miri, és un pla de 36 pàgines, on les 15 primeres són de
pura història, complement. A la pàgina 15 és on comencen les
propostes per a la lluita contra el frau, de 36, 15. Un dels
elements que hem de tenir en compte que figuren en aquest pla
i que vostè s’ha dedicat a recordar també en més d’una ocasió,
és la necessitat de la coordinació amb l’Agència Tributària
estatal. 

Això, si analitzam el que s’ha fet i el que s’ha dit, no deixa
de ser una nova contradicció i li explicaré per què. Vostè manté
que s’ha de posar en marxa un pla d’actuacions multidisciplinar
per tal d’estudiar els possibles focus on es concentra el frau. Un
any i mig després d’haver començat a governar, vostès proposen
que s’ha de posar en marxa un pla d’actuacions per concretar on
hi ha frau. Així no avançam, Sr. Aguiló, li ho he de dir
clarament, així no avançam. I no ho feim per una raó molt
senzilla, perquè els mateixos tècnics d’hisenda, estimen que el
frau a Balears és una borsa d’entorn als 1.000 milions d’euros,
el frau a Balears, i que el 72% d’aquest frau global correspon a
grans fortunes i a grans empreses. Per tant, per què ha d’estudiar
on és el frau si ja li estan dient? No demana vostè coordinació
amb l’Agència Tributària estatal? No li diuen els tècnics on és
el frau? I per què no treballa vostè aquesta borsa del 72% del
frau? Per què no ho fa? No crec que sigui el moment de posar-se
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a estudiar quan hi ha coses que són tan clares i evidents com
aquestes.

Però seguint amb el seu pla, també voldria destacar que tot
són generalitats, que hi ha poca concreció i poques mesures
concretes contra el frau fiscal. Miri si confia poc en el seu
treball, que en aquest pla la comparativa en declaracions
tributàries presentades l’ha de fer vostè entre el 2011 i 1987.
Pregunt jo, i per què no fa la comparativa entre 2011 i 2010?
Per què va tan lluny? Clar, així li surt un diferencial d’increment
del 205%. Però mirem què ha passat darrerament, no mirem tan
lluny.

Però seguint amb el seu pla. En aquest pla es fa molta
incidència en la reducció de la pressió fiscal indirecta a aquells
serveis d’assistència i informació al contribuent. Jo li he de dir
que a dia d’avui, no hi ha cap modificació important des de la
creació de l’Agència Tributària de les Illes Balears. Aquesta
Agència Tributària va suposar importants avanços en
l’assistència al contribuent i a la consolidació de serveis molt
concrets, com per exemple el de la renda àgil. I la veritat és que
el 2012, Sr. Vicepresident, no només no hi ha hagut cap novetat
important quant a aquesta informació i assistència al
contribuent, sinó que aquest servei de renda àgil ha quedat
pràcticament arraconat. 

Més preguntes, més qüestions que figuren en el seu pla. Es
parla de crear unitats específiques de comprovació a l’àrea
d’inspecció dedicada exclusivament a la continuació dels
expedients iniciats pels òrgans de gestió. Preguntes que poden
sorgir aquí, quines seran aquestes unitats, Sr. Vicepresident?
Quin cost suposarà la creació d’aquestes àrees? Quins ingressos
s’ingressaran addicionalment derivats de la creació d’aquestes
noves unitats? També diu que es desenvoluparan nous criteris
de selecció per a la valoració de béns. També demanam, quins
seran aquests? Quins expedients es comprovaran i en funció de
quins criteris? També parla de l’elaboració d’un Pla d’inspecció
2012-2015 i resulta que som a finals del 2012 i encara no es
coneix res d’aquest pla. Demanam, què hi ha d’aquest pla
d’inspecció, Sr. Vicepresident? Com pot veure, entenem que
moltes generalitats i poques concrecions i totes elles haurien de
figurar a un pla real de lluita contra el frau.

I per acabar amb l'anàlisi del seu pla, també dir-li que segons
figura en aquest pla, es pretén recuperar un conveni amb
oficines liquidadores. Un conveni que l’any 2009, la recaptació
via liquidacions amb aquestes oficines va suposar 38 milions
d’euros. Resulta que l’any següent, el 2010, aquesta recaptació
va pujar a 55 milions d’euros i va coincidir en la supressió
d’aquestes oficines liquidadores. I ara resulta que..., a més tenint
en compte que aquest conveni tenia un cost de 7,5 milions
d’euros. I ara vostès pretenen recuperar-lo.

Per acabar, dir-li, Sr. Vicepresident, que esperam que
expliqui on és la suposada coordinació en aquesta lluita contra
el frau. Esperam que expliqui els motius reals d’aquesta baixada
espectacular de l’efectivitat en la lluita contra el frau, segons
dades que figuren en el seu pla i que no m’estic inventant en cap
cas. I esperam que expliqui també per què el seu pla no se
centra amb allò que és una realitat, la lluita contra els grans
defraudadors i que són les tres quartes parts del frau fiscal. I per
acabar digui’ns també, Sr. Aguiló, si realment pensa que la
dràstica caiguda de resultats de la lluita contra el frau és deguda
únicament, com va deixar entendre, a la caiguda de les
operacions immobiliàries.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vicepresident.

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

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Diputat. Jo crec que en
aquesta matèria els objectius són comuns, la lluita contra el frau
és un objectiu compartit per tots. És molt clar que qualsevol
estat de dret, qualsevol estat que vulgui funcionar d’una forma
adequada, necessita que les lleis es compleixin i aquestes passa
també per complir amb les obligacions tributàries.

El Pla extraordinari de lluita contra el frau respon a aquesta
necessitat, respon al fet que pensam d’una forma absolutament
clara i absolutament assumida que la lluita contra el frau, el
compliment de les normes, el compliment de les obligacions
tributàries ha d’obligar d’una forma molt clara i rotunda a tots
els ciutadans. 

A partir d’aquí hem de fer una anàlisi de tot el que vostè ha
dit. Ha dit coses que són interessants i d’altres que ho són una
mica menys. En primer lloc, quin és el grau d’economia
submergida, vostè ho sap, és possible que vostè ho sàpiga, però
el fet és que hi ha molts d’estudis i els estudis en moltes
ocasions no coincideixen, uns parlen d’un 13%, uns altres
parlen d’un 25%, uns altres parlen de quantitats encara
superiors. I és normal que sigui així perquè si és economia
submergida, fer estudis en moltes ocasions és realment
complicat.

Quant al nivell de frau, també hem de distingir de forma
clara quins són els imposts que pertoquen a aquesta comunitat
i quins són els que es gestionen a través de l’Estat, perquè també
és clar que un impost sobre la renda, un impost sobre
transmissions de compra-venda, habituals en el dia a dia, té més
possibilitat de frau que aquells imposts que es documenten amb
documents públics, valgui la redundància, el tema de
transmissions patrimonials, actes jurídics documentals. En
definitiva, els imposts que maneja la comunitat autònoma són
imposts que tenen un reflex molt clar en documents públics,
documents públics revisats per funcionaris públics, ja siguin
notaris o funcionaris contractats de forma directa, i això fa que
el volum de frau a les Balears es reparteixin de manera desigual
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entre les dues administracions tributàries. I podem pensar
raonablement que el volum de frau més gros és a
l’Administració de l’Estat i no a l’administració autonòmica. 

En aquest sentit, li vull dir que les mesures que es varen
prendre per part de l’Estat i per part de la comunitat autònoma
al principi de 2012, a principis de 2012, han estat considerades
per molts d’inspectors com les mesures tributàries més
importants de la història en matèria de combatre el frau i
perseguir el delicte tributari.

Vostè parla d’una suposada amnistia i no se’n recorda que
hi va haver dues amnisties més, una l’any 1984, amb Miguel
Boyer de ministre i Felipe González de primer ministre, i l’any
1991, amb Carlos Solchaga de ministre i Felipe González de
primer ministre.

A partir d’aquí podem analitzar una mica el que és el pla. El
pla, que evidentment ha de tenir unes línies àmplies perquè s’ha
de desenvolupar en el dia a dia, contempla temes com, també,
fer un pla d’inspecció, pla d’inspecció que també ja està fet, està
elaborat i està en marxa i evidentment, és més complicat fer-lo
públic perquè parla de com s’ha de funcionar a l’hora de
perseguir el delicte. No se li escaparà que a l’hora de perseguir
el delicte i fer aquells estudis que vostè diu que són inútils i que
sabem on és frau, la cosa és una mica més complicada. 

Hi ha tres grans elements que han interromput la hisenda de
qualsevol comunitat autònoma, de qualsevol país. Per una banda
tenim els elements de la corresponsabilitat fiscal, que fa que els
imposts tenguin una certa complicació perquè, a la normativa
d’una administració, s’hi afegeix la normativa d’una altra
administració i aquí hi ha una certa complicació. Per una altra
banda, tenim el tema de la internacionalització, les nostres
economies cada vegada estan més obertes i les possibilitats o les
necessitats de coordinar les polítiques també amb altres països
cada dia són més necessàries, tenir informació del que es fa,
tenir informació de com s’està administrant. I, per últim, tenim
la irrupció de les noves tecnologies, de les tecnologies de la
informació i la comunicació que també donen noves
oportunitats de tot tipus, també a les agències tributàries, també
als defraudadors. 

Aquests elements s’han de tenir en compte a l’hora de
presentar un pla de frau, un pla contra el frau i és aquí on podem
trobar respostes. Primer hem de seleccionar, perquè el
tractament es fa de forma informàtica, quines són aquelles
variables que realment són rellevants perquè el seu
encreuament, perquè la seva contrastació, d’uns imposts amb
uns altres, ens doni la informació rellevant com per poder actuar
amb eficàcia, perquè una de les característiques que no ha dit de
l’ATIB del darrer any és que està augmentant d’una manera
clara l’eficàcia, i està augmentant d’una manera clara l’eficàcia
perquè està treballant amb un pressupost més petit, ben igual
que la resta d’administracions, i al mateix temps incrementa el
seu maneig d’expedients, la seva tramitació d’expedients d’una
forma també clara que ens dóna uns ràtios de productivitat molt
elevats. Li puc donar xifres en concret..., per posar-li un
exemple, si en matèria de liquidacions complementàries -per
agafar un exemple-, si l’any 2010 es manejaven de l’ordre de
2.600 ara estam a 3.900, els increments són d’aquest ordre, una
vegada i una altra.

Per què ha estat possible això? Perquè justament s’ha fet
aquest encreuament de dades, s’ha fet aquest estudi que permet
aflorar o permet detectar on hi ha les possibles bosses de frau,
per poder anar on es tendrà un resultat i no fer una feina que no
tengui cap tipus de resultat i per una altra, perquè hi ha una
reorganització de la mateixa agència en matèria de
funcionament que intenta també una coordinació que eviti
duplicitats. Tenim inspecció, tenim gestió, tenim tramitació que
han d’estar coordinades d’una manera clara perquè no es facin
les feines en dues ocasions. I això requereix uns esquemes, uns
organigrames que s’han anat fent al llarg d’aquests mesos que
tenen resultats i que tendran resultats més clars al futur.

Al mateix temps... la realitat és que -com li deia- el frau és
un fet, és un fenomen multidisciplinar que no respon només a
una agència en concret, no només respon als tributs que siguin
de la comunitat autònoma, sinó que també afecta ajuntaments,
també afecta l’Administració General. I en aquest sentit, també
s’ha de fer una feina de coordinació, d’intercanvi de dades, que
els aparells i la forma de treballar-ho sigui una forma que pugui
també donar uns indicis que quan es fa una inspecció, quan es
fa una actuació en concret, tenguin visos de tenir un resultat
també en concret.

Per altra banda, no ens hem d’oblidar que el frau també es
pot prevenir. En molts de casos el frau potser que vengui per
distints motius, però un és per la dificultat de tramitació que
tenen determinats imposts i pels costs que generen. Aquí també
s’ha de fer feina i també surt al pla extraordinari de lluita contra
el frau que vostè diu que té 36 pàgines, bé, si en té 36 o 40 és
igual, el que sí... és que és un pla i és un pla seriós, és un pla
pensat, és un pla meditat i és un pla que es treballa des del
primer moment.

Com deia, el tema de la relació amb els ciutadans també és
un tema cabdal, si els tributs són senzills, si els tributs són
fàcils, si la informació per complir les obligacions tributàries és
a l’abast de tothom d’una manera clara, en molts de casos per
mitjans electrònics, és evident que també aquestes bosses de
frau es poden reduir simplement perquè les obligacions
tributàries es compleixen. En aquest sentit, també s’han fet
esforços, també està en el pla i també es treballa en aquesta
línia, en assistència i en relació amb els ciutadans.

Em posa com a exemple el tema de la Renda Àgil, com una
d’aquelles que en fi..., que ha suposat una disminució de serveis
i jo li diré que de cap manera, el que ha suposat és una
disminució clara de la despesa. La Renda Àgil els darrers anys
tenia uns costs de prop del milió d’euros. La Renda Àgil del
2012, que s’ha fet i s’ha fet incrementant de manera molt clara
també el nombre de municipis té un cost molt inferior, menys
d’una tercera part d’aquesta quantitat que he dit. I ha tengut una
resposta per part de la ciutadania molt clara, molt favorable i
que ha servit també per complir una obligació que no només era
de la comunitat autònoma, sinó que era responsabilitat de
l’Estat.
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En matèria d’increment d’ingressos, de l’any 2011 a l’any
2012, també observam un increment notable, de l’ordre del... jo
diria que del 20 i busques, 30%, en matèria d’ingressos motivat
per tot aquest tipus d’actuacions i que tenen en aquesta
reorganització, en aquest sistema de reorganització, en aquest
sistema de simplificació, en aquest sistema de treballar amb
l’Agència Tributària, el seu origen.

Parla d’oficines liquidadores, el conveni d’oficines
liquidadores que en principi tenim previst fer parteix d’una
renegociació molt clara dels convenis o dels acords als quals es
va arribar en el seu moment i dels darrers anys, una
renegociació que li puc dir que les rebaixes són molt importants,
també li puc dir que la situació econòmica de la nostra
comunitat i el pla que estam desenvolupant i les mesures que
estam prenent, que suposen més hores de feina per part del
capital humà, per part del funcionariat en aquest moment fan
que haguem de prescindir de les oficines liquidadores i, per tant,
no tenim... hem rectificat aquella idea de fer un contracte de
manera immediata per deixar-ho per més endavant.

És clar que el capital humà és la part més important, els
treballadors de l’Agència Tributària és la part més clara de... o
l’actiu més important no només de la lluita contra el frau, sinó
de tota l’activitat que té a veure amb matèria fiscal. En aquest
sentit, també aquesta reorganització ha d’afectar en un futur
proper la carrera professional, el disseny de la carrera
professional, els incentius i el fer feina al dia a dia de part
d’aquest colAlectiu que és un colAlectiu especialitzat, que és un
colAlectiu que ha de tenir uns coneixements que estan clarament
orientats de forma especial a tot el que té a veure amb tributs i
per tant, forma un colAlectiu de la resta de funcionaris.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, Sr. Aguiló, miri,
ha estat vostè que en intervencions en comissions o aquí en
algun moment ha afirmat que està fent una reorganització de la
inspecció per tal de reduir al màxim el frau fiscal. Això ho ha
dit, però jo li he de dir que a la vista dels resultats, més que
reduir el frau el que s’està reduint és l’efectivitat de lluita contra
el frau perquè els resultats, Sr. Aguiló, canten.

Sr. Aguiló, li diré una cosa: encara m’ha de convèncer vostè
del motiu, i m’ha d’explicar per què, perquè no ho ha fet, m’ha
d’explicar els motius reals de per què d’un any per l’altre
pràcticament podem passar de 55 milions el 2010 a 27 -com
vostè ha dit- el 2011 i a 10 en previsió de 2012. No s’entén. Si
s’incrementa l’efectivitat de lluita contra el frau, una de dues,
una altra cosa és que em digui: “no, no, és que ara ja no hi ha
frau quasi, ha baixat el frau, ja no hi ha defraudadors” , jo ho
entendré, però si es manté el frau i continua havent-hi
defraudadors que baixi de 55, de 27 a 10, no m’ho ha explicat
i és mal d’entendre.

Miri, li vull recordar a més... ah!, ha parlat del que pensaven
molts d’inspectors, la feina que es feia, l’efectivitat. Jo sobre els
inspectors li diré una cosa: vostè mateix va dir molt clarament
que hi havia... que tenia els 11 inspectors treballant centrats en
la revisió de les subvencions. Això és al Diari de Sessions, Sr.
Aguiló, el pot agafar, preguntes parlamentàries, mes d’abril,
Comissió d’Hisenda, resposta seva, va reconèixer que els 11
inspectors que tenia treballen, estan centrats en la revisió de les
subvencions. És preocupant. És preocupant que davant una
bossa d’un 72% de frau per part de grans empresaris, de grans
fortunes, els 11 inspectors de Balears estiguin dedicats a les
subvencions. Això... i repetesc: Diari de Sessions, l’agafi vostè
quan li sembli, però més inspectors, de tot caire.

Miri, sap què és important i quina és la feina? Em parla que
hi ha imposts que són estatals i autonòmics, ja ho sabem. És
així, però (...) és el mateix que també realça sempre la
importància de la necessitat de coordinar les feines entre les
diferents administracions en la lluita contra el frau, per tant, que
es lluiti per part d’uns o dels altres contra un tipus de
defraudadors o els altres o els defraudadors d’uns imposts o dels
altres no ha de ser tan important com la capacitat de lluitar
contra el frau en general per part de tots.

Sap el que és preocupant? La notícia de fa una setmana en
premsa on els inspectors de treball..., posava “Los inspectores
de trabajo denuncian que son obligados a centrarse en
prostitutas y parados en vez de en las grandes empresas”.
Aquesta és la notícia que sortia en premsa del pla de lluita
contra el frau fiscal. Això és el que diuen els inspectors, no ho
diu cap grup polític, Sr. Aguiló. Ho diuen els inspectors, se’ls
obliga a això. On són les seves prioritats?, són centrar-se en les
subvencions?, centrar-se en els aturats?, centrar-se en segons
quines àrees que afecten colAlectius desfavorits?, per què no s’ha
de centrar en allò que és el 72% de la bossa de frau, grans
fortunes, grans empreses? És mal d’entendre.

En aquest tema de coordinació, li vull recordar també que el
seu grup parlamentari en debat d’alguna proposta del seu mateix
grup, quan parlàvem de la necessitat de redactar un pla que, per
cert i curiosament, això crec que s’aprovava, la proposició no de
llei un dia i una setmana després vostè presentava el pla, més
que instar a preparar-lo devien voler instar a presentar-lo, però
bé, deixem-ho fer, però en aquell mateix debat el seu grup
parlamentari va rebutjar una esmena nostra, del Grup Socialista,
que l’únic que proposava era fer un front únic de lluita contra el
frau d’ample contingut, d’ample ventall d’actuació i, a més, de
molt ampla participació de tots els tècnics de les diferents
branques que es poden veure afectades per aquesta lluita contra
el frau. El seu grup va votar en contra d’aquesta proposta que
era clarament de coordinació de la lluita contra el frau.
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Per anar acabant, perquè ja tenc poc temps, simplement un
comentari al tema de l’amnistia fiscal. Ha recordat que no és la
primera, efectivament, però és que hi ha elements diferencials
molt importants entre una i altra, Sr. Aguiló, molt, molt
importants. 

Uns instaven els defraudadors que aportassin aquestes
quantitats defraudades, fent-se càrrec de l’import que
corresponia segons la normativa a pagar per aquests imposts,
això quedava molt claret, a ningú no se li permetia saltar-se les
obligacions del que s’havia de pagar pel que es guanyava. Què
fan vostès? Vostès, no. Vostès intenten que s’aportin quantitats
defraudades i, a més a més, se’ls diu: “però no es preocupin que
no hauran de pagar el mateix que paguen tots els espanyols a
l’hora de fer front a les seves obligacions tributàries; no, vostès
si ho presenten tan sols hauran de pagar una part que no arriba
ni al 10% dels interessos sobre el benefici”, ni això, Sr. Aguiló.
Crec que és una diferència molt important i que deixa ben a les
clares què pretén un amb les seves propostes i què pretenen els
altres.

Sr. Aguiló, crec que, sincerament, no ha contestat moltes de
les preguntes que li havia fet a la primera part. Entenc que
possiblement en una intervenció de deu minuts ni de cinc no pot
ser, però sí li vull demanar i li ho agrairé que si vol llegir, quan
pugui, el Diari de Sessions d’aquesta interpelAlació i aquelles
preguntes que vostè no m’ha pogut contestar ara, segurament
per falta de temps, tengués a bé contestar-les com a mínim per
escrit per poder sortir dels dubtes que ens planteja aquest pla.

Li ho repetesc: crec que hi ha moltes fórmules per millorar
aquesta lluita, és molt important, és una part significativa de la
possibilitat d’ingressos de la nostra comunitat autònoma, no ens
sobra ni un euro d’ingrés. Crec que hem de centrar la lluita on
hi ha la gran bossa de frau, no on hi ha els petits defraudadors
que són a més els que sempre han pagat el pato.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Sr. Vicepresident.

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

Sr. President. Sr. Diputat, efectivament, la lluita contra el
frau com he dit al principi i vostè ho ha repetit és així, vull dir,
el que és interessant, el que realment interessa a qualsevol
lluitador contra el frau és anar a les bosses on hi ha més
possibilitats de recaptar més i on hi ha les bosses de grandària
més grossa.

Això requereix en moltes ocasions, idò..., és possible que un
sàpiga on són, però la immensa majoria de la gent no ho sap i
necessites una feina prèvia que consisteix en una depuració de
les dades, una anàlisis de les dades, un entrecreuament que cada
vegada és més fàcil amb les tecnologies de la informació i a
partir d’aquí, iniciar un procés de revisió d’expedients que té...
una feina en molts de casos ja més manual o més d’oficina que
pot tenir un problema que també s’ha d’esmenar i és que
aquesta revisió manual, per entendre’ns, s’ha de fer de manera

homogènia i de manera igualitària perquè no hi hagi tractes
discriminatoris.

No record haver dit -i ara ho miraré al Diari de Sessions-
que els 11 inspectors estaven adreçats... no ho record en absolut,
no crec que sigui així, però bé, pot ser que..., dedicam moltes
hores a parlar i tal vegada es va entendre d’aquesta manera, però
en qualsevol cas ha estat així, en qualsevol cas ha estat així.

El tema que ens ha duit més temps ha estat el tema de la
reorganització de l’Agència Tributària amb unes condicions de
pressupost més reduït, la qual cosa significava una necessitat
molt clara d’augmentar el nombre d’expedients i el nombre de
tràmits que fa cadascun dels diferents funcionaris de l’Agència
i tot això s’ha aconseguit i puc dir que s’ha aconseguit d’una
manera també... idò, evident i podrem presentar els resultats
quan sigui oportú. 

Abans he mencionat un exemple del nombre d’expedients en
un cas concret, com havia augmentat quan el nombre de
persones que fan feina a l’Agència, conseqüència de la
necessitat d’ajustament pressupostari, també s’està reduint, i
aquest és el camí, aquest és el camí, ens agradi o no ens agradi,
no n’hi ha cap altre, les noves tecnologies ens obren unes eines
i uns mecanismes de lluita que hem d’aprofitar d’una forma
cada vegada més potent i més contundent.

El tema de l’administració en general i l’administració, a
més, tributària, en particular, té l’avantatge que es poden
mesures els resultats i que aquests resultats tendran una mesura
i podrem veure com realment l’increment de la productivitat,
que tots desitjam per al conjunt de l’economia, també es dóna
en matèria tributària. I s’ha de donar en els dos àmbits, a l’àmbit
de la recaptació i a l’àmbit de la lluita contra el frau.

L’àmbit de la lluita contra el frau, vostè diu que el 2010 va
haver-hi un increment important, és cert va haver-hi un
increment important i a partir d’aquí, a l’any 2011, la meitat de
l’any va ser compartit amb un govern i l’altre, jo no vull pensar
que els funcionaris de l’Agència Tributària es varen relaxar en
aquesta lluita contra el frau. Probablement el que va passar és
que va haver-hi una sèrie d’expedients que eren especialment
grossos aquell any, a més a més que l’activitat, efectivament,
l’activitat immobiliària, que és un d’aquells pilars on s’ha
suportat fins ara la matèria tributària de la comunitat autònoma,
tenia molta més activitat que no ara.

L’any 2011, la lluita contra el frau baixa, i jo li puc dir que
a l’any 2012 veurem com s’incrementa també novament, i com
aquest increment és no tan fonamentat en el fet que l’activitat
econòmica en matèria immobiliària hagi augmentat, que ha
augmentat, lleugerament ha augmentat, sinó en què l’eficiència
del personal que fa feina a l’administració tributària és molt més
grossa, i és molt més grossa perquè s’ha reorganitzat. Li vull
posar un exemple, quan nosaltres vàrem arribar hi havia un
director general, hi havia un director de l’ATIB i una espècie de
director bis de l’ATIB, això ha quedat reduït en una persona, és
un exemple, és un exemple de com es pot fer més feina amb
menys recursos; recursos, que ja dic, en molts casos eren
redundants, tres persones ocupant el càrrec que ara ho fa una
persona, i és posar un exemple que és molt cridaner, perquè n’hi
ha més, podríem baixar l’escala i posar-ne més, però aquest és
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molt cridaner i tothom pot recordar com era això amb
l’organigrama de l’anterior govern, era així.

I bé, doncs aquesta reorganització ha de donar fruits, està
donant fruits, li puc dir que tenim dades i li puc passar dades
dels fruits que dóna, però cal mesurar-les amb els temps i
formes que són habituals i que ens permeten fer comparacions
d’una forma més clara, més contundent i més rotunda, i això
arribarà en el seu moment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident.

III. Moció RGE núm. 7885/12, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general del
Govern amb la transparència, derivada del debat de la
InterpelAlació RGE núm. 7141/12.

Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de la Moció RGE núm. 7885/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del
Govern amb la transparència, derivada del debat de la
InterpelAlació RGE núm. 7141/12.

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.
Pilar Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats. Tornam ser aquí pel
cas Bauzá. El Grup Parlamentari Socialista ha presentat aquesta
moció que és conseqüència de la interpelAlació que vàrem fer al
Govern fa dues setmanes, sobre la manca de transparència i la
incompatibilitat de ser president pels següents motius: en primer
lloc, perquè el Govern no ha donat ni un sol argument per
defensar la legalitat del president en el seu càrrec. El portaveu,
fa dues setmanes, es va referir a burocràcies diverses, però com
dic, ni un sol argument ni jurídic ni polític, que defensàs el
president.

Avui cap membre del Govern no vol escoltar ni vol defensar
el president, perquè no hi ha ningú aquí present avui.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Malgrat l’absència del Govern, el Sr. Bauzá, ...

(Petita cridòria i remor de veus)

... el Sr. Bauzá està incomplint ...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

LA SRA. COSTA I SERRA:

... la Llei d’incompatibilitats, la Llei del bon govern i per
suposat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears de dia 16 de novembre del 2007, en la qual es va deixar
ben clar que és absolutament incompatible ser al Consell de
Govern i ser titular d’una farmàcia.

De llavors ençà tenim una novetat important, encara que
bastant pobra, l’acord o el presumpte acord del Consell de
Govern que arxiva les actuacions que s’incoaren a instàncies de
l’oposició, i dic presumpte perquè a hores d’ara l’oposició no ha
rebut cap notificació ni cap resolució de l’esmentat expedient i
per tant sabem el que publiquen els mitjans de comunicació. I
per cert, acord que també ha desaparegut de la pàgina web del
propi govern.

Poca transparència practica aquest govern i l’acord del
Consell de Govern, si no fos una cosa tan seriosa, semblaria un
acudit, perquè es desmunten els seus arguments un per un ben
fàcilment. Diu l’acord, i el Sr. Gornés i tot el Consell de
Govern, que amb la colAlocació d’un substitut de farmàcia
s’elimina la incompatibilitat, en aplicació de l’article 11 de la
Llei d’ordenació farmacèutica. Però això és absolutament fals,
aquest article regula els casos en què és possible posar un
substitut en determinats casos, com puguin ser malalties,
maternitat, etc., i també per ocupació de càrrec públic, però és
clar, per ocupació de càrrec públic quan aquesta ocupació sigui
compatible, no en aquells casos que incompleixen la Llei
d’incompatibilitats.

Però és curiós que el Govern, que ens parla de la Llei
d’ordenació farmacèutica, no faci menció de l’article 67 de la
Llei d’ordenació farmacèutica, que diu: “Sense perjudici de les
incompatibilitats vigents amb caràcter general, l’exercici
professional del farmacèutic és incompatible amb” -i fa una
relació d’incompatibilitats, que estan relacionades sobretot amb
l’exercici de la medicina, etc.; però recalcar que a l’inici
d’aquest article es diu “Sense perjudici”, evidentment de les
incompatibilitats vigents amb caràcter general. I això és el que
incompleix avui encara el Sr. President.

Però, per si no els agrada la interpretació de l’oposició, n’hi
unes altres d’interpretacions que són inapelAlables, en aquest cas
la interpretació del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, que ha assentat jurisprudència amb la sentència de dia
16 de novembre del 2007, i que el Partit Popular ha decidit
tapar-se els ulls i les orelles per no veure ni escoltar, però clar
estan desobeint una sentència, sabent el que diu. I el que diu
aquesta sentència és: “La designación de una farmacéutica
sustituta no equivale a una pérdida de interés económico de
esta persona física en los resultados patrimoniales, el único
coste al que debe hacer frente esta persona es el de abonar un
salario a la persona que haya designado como sustituto de su
oficina de farmacia.” Per tant, cau completament l’argument
donat pel Consell de Govern.
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Però no només va ser el Tribunal contundent amb la seva
sentència, els propis demandants, és a dir, el Partit Popular,
entre ells el Sr. Gornés, la Sra. Cabrer i altres diputats avui aquí
presents, varen demanar l’execució de la sentència i en el seu
escrit deien: “La infracción es muy grave, a pesar de la
denuncia la Sra. Salom -i en aquest cas hem de dir també: el Sr.
Bauzá- agotó la legislatura en su cargo, percibiendo un sueldo
del erario público -el Sr. Bauzá també, de moment- y
ejerciendo su cargo sin la debida objetividad, imparcialidad e
independencia en el desempeño del mismo. Se ha mermado el
principio de transparencia que debe regir sus relaciones con
los administrados. -el Sr. Bauzá també- Todos los actos
dictados por la consellera deben ser declarados nulos de pleno
derecho y además deberá devolver las cantidades
indebidamente percibidas.” Això és el que demanaven, entre
d’altres, el conseller Gornés o la diputada Sra. Cabrer.

Em pot explicar el Partit Popular una sola diferència entre el
cas Bauzá i la demanda o, sobretot, la sentència del Tribunal
Superior de Justícia de l’any 2007, m’agradaria escoltar una
sola diferència, perquè es veu que el Consell de Govern no l’ha
trobada aquesta diferència i, casualment, en el seu acord de
divendres passat sembla que parla de tot menys de la sentència
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

Senyors del Partit Popular per què no parla la seva resolució
o el seu presumpte acord del Consell de Govern de la sentència
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears? És a dir,
evita pronunciar-se sobre la petició d’estendre els efectes de la
sentència a un cas idèntic, que és el cas Bauzá que avui tractam
aquí, molt sospitós. Però dins aquest cúmul de despropòsits vull
manifestar, com he dit abans, que a dia d’avui no hem rebut la
notificació d’aquest expedient, ni se’ns ha notificat res. Per tant,
parlam del que s’ha publicat durant uns minuts a la pàgina web
del Govern, de les declaracions del propi portaveu del Govern,
el divendres, a la roda de premsa, que evidentment donam per
bo i ens creiem el que ell diu, que aquell acord es va aprovar el
divendres en el Consell de Govern.

I per seguir amb aquest acord, un parell de paràgrafs més
que es recullen, diu l’acord del Consell de Govern: “Por su
parte, el Sr. Bauzá ha manifestado la escasa actividad de la
sociedad a efectos de demostrar que tal actividad no podía
menoscabar la dedicación a su alto cargo.” Però el que ens
preocupa és: d’on s’ha tret el Sr. Gornés, o l’instructor de
l’expedient, que no hi havia activitat, de la simple manifestació
de part, és a dir, del Sr. Bauzá? Si tot s’ha fet amb tant rigor, sí
que estam bé!

En segon lloc, a les conclusions segona i tercera del Consell
de Govern es diu que el president no va declarar l’activitat, però
sí que ho va fer constar a la seva declaració de patrimoni.
Pregunta elemental: com ha tengut accés, el Sr. Gornés o
l’instructor de l’expedient, a la declaració de patrimoni? Perquè,
segons l’article 10.3 de la Llei d’incompatibilitats, només poden
tenir accés al registre de patrimoni el Parlament, els òrgans
judicials i el Síndic de Greuges; o hauríem d’afegir que en el cas
que el propi interessat lliuri una còpia de la seva declaració.
Però el president no ho ha fet, o, almenys, no ens ho ha fet
públic, malgrat que se li ha demanat per activa i per passiva per
part de l’oposició, amb una caparrudesa que només denota una
fugida endavant amb les orelleres posades i sense atendre a
raons.

Per això, des del Grup Socialista demanam que s’acompleixi
la legalitat i que s’apliqui la Llei d’incompatibilitats en el cas
Bauzá, i que, per tant, s’estenguin els efectes de la sentència del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears del dia 16 de
novembre de l’any 2007 al president Bauzá. Perquè el president
Bauzá és president, però ell no és immune ni a la legalitat ni a
la justícia. L’article 14 de la Constitució Espanyola diu que tots
som iguals, també iguals davant la llei.

I a més, en aplicació d’aquesta sentència, el Sr. Bauzá ha de
deixar el càrrec de president i no ha de poder accedir a càrrec
públic, dels que menciona la Llei d’incompatibilitats, per un
període de dos anys. Això mateix és el que va demanar el Partit
Popular a l’any 2007, quan va interposar un contenciós contra
la llavors consellera de Salut, la Sra. Aina Salom, i això mateix
és el que hauria d’aprovar avui, aquí, aquest parlament.

El Partit Popular té dues opcions: una, continuar sent
còmplice de la irregularitat en la qual es troba el president
Bauzá, o, dues, restablir en aquesta comunitat la legalitat que li
pertoca.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiment i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Costa. Intervenció del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, per defensar
les esmenes RGE núm. 8077, 78 i 8149/12. Té la paraula la Sra.
Fina Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Avui es debat una moció referida a la
transparència del Govern en relació amb la gestió per declarar
incompatible o no el president del Govern, i des que en aquest
parlament es debat sobre aquest tema em creguin que no hi ha
hagut cap gest de transparència en relació amb el tema que ens
ocupa, més aviat el contrari, s’ha viscut un moment
d’obscurantisme i un altre moment esperpèntic. El moment
d’obscurantisme quan el Grup Parlamentari del Partit Popular
evita que els diputats de l’oposició puguin veure la declaració
d’activitats del parlamentari Sr. José Ramón Bauzá. I quina és
la raó? Cap raó, només hi ha una excusa: que ja s’havia vist a
principi de legislatura. A cap banda, ni al Reglament ni a les
actes de la Mesa, posa que les declaracions d’activitat només es
puguin veure una sola vegada en tota la legislatura, a cap banda.
És això transparència, senyors del Partit Popular? No.

Per què la tenim dipositada en el Parlament? Perquè la
podria enregistrar, es segella i te la tornen; per què la hi tenim
dipositada? Perquè sigui a l’abast dels parlamentaris, amb les
garanties que pertoqui, però que les puguem veure, un moment
d’obscurantisme.
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Nosaltres ens negam a acceptar aquest sense sentit i
continuarem demanant allò que creim que hi tenim dret, per
això, davant el màxim òrgan del Parlament, és a dir, el Ple,
demanam a la Mesa que lliuri a tots els grups parlamentaris les
declaracions d’activitats del parlamentari Sr. José Ramón
Bauzá, i per això introduïm a la moció del Partit Socialista
aquest punt.

Un moment esperpèntic ens ve després, arriba un moment
culminant de l’ocultació, tot el contrari de la transparència, quan
el portaveu del Govern, el conseller Bosch, diu en roda de
premsa que el Consell de Govern, basant-se en un informe
jurídic, ha conclòs que no s’aprecien motius perquè hi hagi cap
procediment sancionador ni motiu de compatibilitat; un informe
que ningú no ha vist al complet i que no sabem, en certesa, qui
ho afirma, qui ho signa. És això transparència?

Que, en definitiva, el Govern el que vol és que l’oposició i
la ciutadania general faci un acte de fe, un acte de fe com si el
Govern fos un ésser diví, amb la llengua cooficial distinta a la
catalana: como si fuera un ser divino. Pretén que, sense
conèixer l’informe, estem d’acord amb les conclusions; això
atempta contra el sentit comú. Vostès volen que estiguem
d’acord amb les conclusions sense veure aquest informe al
complet, sense poder discutir amb les persones que ho han
signat si hi estam d’acord o no hi estam d’acord; si hem arribat
a les mateixes conclusions, si utilitzen els mateixos arguments,
si utilitzen ..., això ens ho varen ensenyar..., això és de batxiller.
No podem arribar a les mateixes conclusions si no veim
l’informe.

Per això, nosaltres, també a la moció del Grup Socialista,
demanam que ens lliurin el document complet i signat, perquè
volem saber qui s’ha fet responsable de tota l’administració de
la comunitat autònoma, qui s’ha fet responsable d’arribar a
aquestes conclusions a les quals vostès han arribat.

I a més a més, el grup parlamentari que va iniciar aquest
procés d’investigar si el president era compatible o no, a data
d’avui encara no té la notificació oficial, i tot el Govern ho sabia
que avui ho debatríem; doncs, no ens l’han feta arribar. És això
transparència, senyors del Partit Popular? Per cap banda.

Per tant, insistim, volem veure aquest informe complet i
signat i per això hem introduït aquest punt, per saber si aquest
president empresari, el Sr. Bauzá, és compatible o no és
compatible.

I donarem suport al punt de la moció del Partit Socialista,
perquè la Llei d’incompatibilitats, a l’article ..., en vigor, la Llei
d’incompatibilitats actual, a l’article 4 diu clarament: “...
exerciran les seves funcions en règim de dedicació absoluta i
exclusiva i no les podran compatibilitzar en l’exercici, per si o
mitjançant substitució o apoderament de qualsevol altre lloc,
càrrec, representació, professió o activitat, bé siguin de caràcter
públic o bé privat, ...” El punt 2 d’aquest article estableix: “...
els titulars dels càrrecs o llocs de treball inclosos en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta norma no podran tenir, per si o juntament
amb el seu cònjuge, fills dependents i persones tutelades,
participacions superiors a un deu per cent en empreses que
tenguin contractes, concerts o convenis, bé siguin de caràcter
econòmic o qualsevol altra naturalesa, ...” Aquí hi hauria un
debat de què és una recepta? Quan un pensionista, un ciutadà va

a la farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá i exhibeix una recepta
i se li dóna un medicament a canvi, veuríem si aquest és qualque
cosa d’aquestes.

Però hi ha un altre punt, que també per a nosaltres important,
i diu: “L’exercici dels càrrecs o dels llocs de treball a què es
refereix aquesta llei serà compatible, sempre que aquest no
comprometi la imparcialitat o la independència de les seves
funcions, amb les activitats privades següents: les de mera
administració del patrimoni personal o familiar”, les de mera
participació en l’administració del patrimoni. Ho matisa molt,
perquè la voluntat d’aquesta llei, senyors parlamentaris, és que
tots els càrrecs, especialment els que s’asseuen en el Consell de
Govern tenguin incompatibilitat absoluta, tal com ho recull la
sentència a què es refereix la moció.

I la sentència a la qual es refereix també la moció ha generat
jurisprudència i ho diu d’una forma molt clara: “... no desplaza
a favor del sustituto ninguno de los beneficios económicos
insitos a la titularidad de un establecimiento farmacéutico”. La
sentència dóna la raó al Partit Popular, que és qui va interposar
aquesta denúncia. Nosaltres, la veritat, és que li donam poques
vegades la raó al Partit Popular i una vegada que li volem donar
ells no la volen tenir. Això ja és ... no sé, el món al revés, no sé
què es. 

Perquè nosaltres ho tenim molt clar, sembla que vostès no,
però nosaltres ho tenim molt clar, que els beneficis de la
farmàcia Bauzá no són guanys patrimonials sinó rendes de
l’activitat econòmica. I nosaltres anàrem dissabte a la farmàcia
del Sr. José Ramón Bauzá i vàrem fer una despesa, no vàrem
anar a principis de legislatura, vàrem anar dissabte i aquí posa
molt clar que la farmacia José Ramón Bauzá Díaz, NIF del Sr.
José Ramón Bauzá. 

Això quan una persona compra una capsa d’aspirines els
beneficis d’aquesta capsa d’aspirines que li dóna la seva
farmàcia, Sr. President, colAlaboram al seu patrimoni o generam
activitat econòmica? Nosaltres ho tenim claríssim que és
activitat econòmica, no promocionam el seu patrimoni. Per
tant,...  perquè els beneficis que li vénen a vostè no és perquè
llogui la farmàcia, no és que sigui un accionista, és l’únic
empresari que rep els beneficis totals que genera la venda de
medecines. Ho posa a la factura, és el seu NIF.

Per això, resulta imprescindible en aquests moments
conèixer la declaració de la renda del president, la de l’any 2010
i la de l’any 2011. I si el Govern defensa la transparència i vol
acabar amb aquest debat, que lliuri aquest document, que lliuri
aquest document. L’argument que ha mantingut fins ara el
Govern, que és un document privat, ja no s’aguanta. Ja no
s’aguanta perquè fa unes setmanes el president deia que era
patrimoni familiar, difícil de mantenir quan vostè és l’únic
beneficiari, i després en seu parlamentària a una pregunta del Sr.
Barceló va dir que era patrimoni personal. Per tant, ara més que
mai, per les seves declaracions, aquest document s’ha de fer
públic. Ho ha de mostrar amb totes les garanties, si vol, però
nosaltres pensam que s’ha de fer públic. A no ser que vostè a
Hisenda digui una cosa, digui que són activitats econòmiques,
i al Parlament digui una altra, que són patrimoni. 
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Per tant, per concloure aquest debat, perquè tots tenguem la
mateixa informació i sapiguem realment què és, pensam que ha
de lliurar aquest document. Per això, hem afegit també un punt
a la moció del Grup Socialista on demanam que el president
lliuri, amb totes les garanties, la declaració de la renda de l’any
2010 i de l’any 2011.

De totes formes, i li diré, si ens permeten també una
proposta in voce, que el nostre grup ja va presentar una
proposició de llei que defensava que els alts càrrecs,
especialment els parlamentaris, fessin públiques les seves
declaracions d’hisenda, com succeeix al Congrés i com succeeix
al Senat, i el PP va votar en contra. La podem recuperar, Sr.
President i senyors parlamentaris, perquè el president no sigui
l’únic, presentem-ho tots, acompanyem-ho tots, no tenim cap
problema. El vot en contra del PP ens va estranyar perquè a ells
que els agrada tant imitar al Sr. Rajoy en les retallades, amb
això no el varen copiar gens. Amb aquells 35 vots, en aquells
moments 35 vots, es va negar que la ciutadania conegués allò
que coneix del Senat i el que coneix del Congrés, doncs,
recuperem-la i presentem-la tots i així el president no serà
l’únic. Vostès no volen. Ara començam a entendre aquest vot
negatiu que varen fer els parlamentaris del Grup Popular. 

Senyors del Partit Popular, si vostès avui voten en contra de
qualsevol d’aquests punts quedarà de manifest que prefereixen
l’ocultació a la transparència, la foscor a la llum i la  veritat a la
incertesa. Nosaltres no serem còmplices d’això i serà un jutge
qui ho determinarà.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Mabel Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Assistim
avui a un debat promogut pel partit de l’oposició que pretén que
aquest parlament aprovi avui una solAlicitud al Govern ilAlegal,
tant en les formes com en el fons. I no em referesc que s’hagi
admès a tràmit la moció, no em referesc a això, em referesc a
allò que pretén la moció, al contingut de la moció, pretén que el
Govern apliqui al president una sanció d’una sentència d’un
altre. Si avui s’aprovàs aquesta moció s’instaria el Govern, el
Consell de Govern, a prevaricar i a dictar una resolució injusta.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I això per dos motius, en primer lloc, per les formes,
formalment s’insta el Govern que actuï i prengui una decisió al
marge del procediment administratiu. Davant unes denúncies
presentades pel PSOE i el PSM, amb relació al patrimoni
personal del president Bauzá, la llei obliga a un procediment
administratiu, ordre d’inici, informació reservada, fase
d’alAlegacions, informes tècnics i resolució administrativa,
respectant els principis constitucionals bàsics d’un procediment
sancionador. Vostès volen que el Govern es boti tot això i
resolgui sense més, vulnerant els drets fonamentals de qualsevol
ciutadà. Això és ilAlegal, arbitrari i delictiu.

(Alguns aplaudiments)

Però també en el fons el contingut de la moció és contrari a
dret, i ho és perquè els tècnics competents per resoldre aquestes
denúncies han conclòs que l’expedient s’havia d’arxivar i
s’havia d’arxivar perquè el president Bauzá ha actuat sempre
conforme la llei. Ha complit la Llei 2/96 amb la seva declaració
d’activitats i amb la seva declaració de patrimoni. Per cert, és
una informació reservada que no havia d’estar a cap pàgina web
del Govern de les Illes Balears, perquè és una informació
reservada i vostè ho sap en persona.

Per tant, si els serveis tècnics i jurídics competents així ho
determinen el Consell de Govern no pot adoptar la resolució que
vostès duen avui a votació, seria un delicte i seria una barbaritat.
I ho saben perfectament, Sra. Costa, i si continuen amb aquesta
comèdia és perquè només els interessa atacar la imatge del
president, no volen veure la realitat, estan cegats, estan
obcecats. I que quedi clar que els tècnics que han informat
l’expedient eren els competents per una llei seva, la Llei del bon
govern, que atribueix la competència del registre d’activitats al
Departament de Qualitat, al qual pertany la Conselleria
d’Administracions Públiques.

(Remor de veus)

I de fet, quan els varen notificar a vostès el registre de la
declaració d’activitats del president Bauzá ja ho va fer la
Conselleria d’Administracions Públiques, que és la conselleria
competent per la Llei del bon govern. Com que avui he vist a
qualque diari que qüestionaven els dos tècnics que vostès
coneixen perquè tenen una trajectòria professional que coneixen
perfectament dins l’administració pública.

Per tant, la seva moció és ilAlegal en la forma i és ilAlegal en
el fons. El Consell de Govern només podia dictar la resolució
que ha dictat i fer el que vostès proposen seria un delicte i a
nosaltres ens agrada complir la llei i ens agrada respectar el
procediment i ens agrada respectar els tècnics i respectar les
sentències i a vostès, com després veurem, no els agrada
respectar ni les sentències ni els tècnics ni els procediments.

(Alguns aplaudiments)

Jo deman, és això al que vostès consideren que ha de servir
aquest parlament? És aquesta la funció d’una oposició que
només cerca atacar, difamar, calumniar, tacar el prestigi,
l’honorabilitat del president de les Illes Balears, en lloc d’ajudar
a treure endavant una comunitat autònoma que vostès varen
arruïnar? Mirin, jo no els demanarà que retirin aquesta moció
perquè sé que no ho faran, però jo avui estic segura que a les
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seves files no tothom comparteix el paperet que avui fan fer a
aquest parlament.

Aquesta moció de contingut ilAlegal i delictiu és una mostra
de totalitarisme, és un atac a l’Estat de dret i a les garanties
constitucionals i sobretot és un atac a la transparència. És
lamentable que després d’una interpelAlació que vostès varen
presentar sobre política general del Govern sobre la
transparència la seva moció representa un atac frontal a la més
elemental concepció de la transparència.

Resulta curiosa aquesta moció després de veure el que
vostès varen votar la legislatura passada a una proposició no de
llei presentada pel Grup Popular el 16 de setembre de 2008, era
una proposició no de llei per constatar que la sentència del
Tribunal Superior de Justícia, de l’any 2007, declarava la
incompatibilitat de la Sra. Salom. Una PNL presentada després
d’una sentència per constatar el que deia la sentència, així de
senzill. I sap què va votar el seu grup, Sra. Costa? Sap que va
votar la Sra. Armengol, el Sr. Diéguez i tants d’altres que eren
aquí, per no parlar del que va votar el Sr. Barceló i la Sra.
Santiago? Varen votar que no, ...

(Petita cridòria)

... que no volien constatar una sentència. I vostès ens parlen
a nosaltres de ser còmplices, de ser coherents? Vostès ens parlen
a nosaltres de coherents i de còmplices? Retirin aquestes
paraules, per favor!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Però jo deman, què es pot esperar d’una oposició que tanca
els ulls i ens continua donant lliçons des de la prepotència quan
la seva cap de files acaba de rebre una garrotada escandalosa de
la Sindicatura de Comptes, que diu que els papers no hi són, que
han desaparegut els papers dels expedients, ...

(Remor de veus)

... que no es poden veure les ofertes competidores de Jardins
de Tramuntana. És això la transparència a un expedient
administratiu, què no hi siguin els papers? Això és un escàndol,
Sra. Costa.

Miri, vostès han pogut veure la declaració d’activitats del
president Bauzá, els ho han notificat des del Govern, ho han vist
en el Parlament, ho han vist en el Parlament, l’han poguda veure
a la Comissió de l’Estatut dels Diputats, han pogut veure les
resolucions administratives, i nosaltres... per cert, ha pogut
veure fins i tot, crec, l’informe, perquè vostès parlen de
l’informe i diu coses que jo no sé si ho diu o no, però supòs que
deu ser ver perquè si no haurà de rectificar perquè vostè ja parla
de l’informe i del contingut, no ho sé; però li dic que ni el PP ni
la Sindicatura de Comptes hem pogut veure els papers de
Jardins de Tramuntana, perquè no hi són. Això sí que és una
realitat.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I pugen aquí a parlar-nos de transparència? Senyors diputats,
...

(Remor de veus)

... -desesperats hi estan vostès.

Per si no bastés amb els arguments exposats encara hi
podem afegir uns quants ingredients més de les lliçons de
l’esquerra. La primera, tal vegada anecdòtica, però que vull que
consti en el Diari de Sessions és que l’esquerra durant la
interpelAlació, com només li interessava la difamació, va
impedir que contestàs la interpelAlació el conseller competent de
l’àrea, es varen negar, vostès no volien explicacions, volien un
monòleg que avui varen escenificar el dia de la interpelAlació
com si fossin un tribunal de justícia on el PSOE acusa i el PSOE
sentència.

Però hi ha un altre ingredient que podem afegir a aquest circ
parlamentari, que és francament preocupant, i aquest ingredient
és un document registrat en aquest parlament pel seu grup
parlamentari, Sra. Costa, que, sincerament, jo mai no havia vist
en la nostra història parlamentària, es tracta d’una proposició no
de llei on vostès demanen el següent, escolti: “El Parlament de
les Illes Balears constata que la interpretació del Reglament de
la cambra feta pels lletrats, en contra de la dicció literal del
mateix, solament pot explicar-se des del punt de vista de
l’interès polític. Signat, Francina Armengol.”

(Remor de veus)

Parlam de què els lletrats d’aquesta cambra, tots els lletrats,
els quatre lletrats, per unanimitat, signen no un, sinó dos
informes jurídics sobre el Grup Mixt i després de dos informes
unànimes i signats per tots, vostès presenten una proposició no
de llei per condemnar la seva feina, per acusar-los, més o
manco, de ser arbitraris, per intimidar-los i coaccionar-los dient,
fins i tot, a l’exposició de motius que tots els lletrats d’aquesta
cambra actuen per criteris polítics de forma conscient i
intencionada. És aquest de nou un exemple de transparència,
Sra. Costa? Atacar tots els lletrats del Parlament de les Illes
Balears? Jo crec sincerament que perden els papers i estan
desesperats, Sr. Thomàs, efectivament, estan desesperats i els
nervis...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... els juguen males passades.

Crec que han de canviar d’estrategs perquè la veritat és que
són molt dolents i fiquen massa la pota.

I mirin, un grup parlamentari que no és capaç de respectar
les normes d’un estat de dret, que no és capaç de respectar la
independència i la feina dels funcionaris, que no és capaç de
respectar les regles més bàsiques del joc no mereix estar
asseguts en aquest parlament. Vostès no respecten ni el
procediment ni els tècnics ni les sentències, com els he pogut
explicar.
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Crec que de vegades és bo reflexionar i rectificar i crec que
avui tendrien una bona ocasió retirant una moció que després
que els informes tècnics hagin declarat la compatibilitat i
legalitat de l’actuació del president haurien de demanar
disculpes i, evidentment, si no ho comparteixen, perfecte, anar
als tribunals, però mentrestant respectar les decisions
administratives, tant en el Govern com en el Parlament, d’uns
funcionaris independents que han fet la seva feina amb rigor i
de forma raonada i motivada.

Miri, els instaria a centrar-se a la realitat que interessa als
ciutadans de les Illes Balears, que tenen una realitat fora molt
més important que el circ mediàtic que vostès munten avui en
aquest parlament i, sobretot, deixin d’intentar confondre
l’opinió pública, de mesclar ous amb caragols, sobretot quan hi
ha hagut uns tècnics que han fet la seva feina i que el Consell de
Govern ha resolt en base a la feina d’un procediment
administratiu que s’ha tramitat de forma transparent i de forma
legal.

Crec, els he de dir, i acab, que avui vostès, els que votin a
favor d’aquesta moció, voten en contra dels principis
constitucionals de la llei i d’un estat de dret, voten en contra de
les regles del joc. Avui coneixem que el Govern ha tramitat un
expedient de forma escrupolosa. Jo sé, Sr. President, que vostè
està dedicat en cos i ànima a la seva tasca, en els pitjors
moments econòmics de la nostra història, és pública i notòria la
seva dedicació més absoluta, la seva i la de tot aquest govern, i
la seva honestedat amb la funció pública, que vostè, en primera
persona, ha volgut donar exemple i jo crec que és el que molesta
a l’oposició.

Crec que en aquests moments de dificultats, Sr. President, el
Grup Popular i els ciutadans saben del seu compromís amb els
ciutadans i amb aquesta greu crisi econòmica. Nosaltres
lamentam que vostè i el seu govern, que tan complicat ho tenen,
vegin el nivell del debat parlamentari i que hagin de venir aquí
a perdre el temps quan els problemes que avui els ocupen són
molt més greus. Sàpiga que des del Grup Popular no
consentirem mai que la mentida s’intenti imposar sobre la
veritat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sra. Portaveu, s’ha de ser molt
agosarada per sortir aquí i dir que el Grup Socialista defensa una
moció que és un delicte, ha arribat a dir, quan aquesta moció va
passar per la Mesa del Parlament, en la qual el Partit Socialista
no hi té majoria, i es va aprovar que passàs aquí al Ple del
Parlament. No només s’ha de ser molt agosarada per pujar aquí
i fer aquestes manifestacions sinó que s’ha de tenir molta
amnèsia perquè després d’haver firmat una demanda judicial on
es deia que ser titular d’una farmàcia i estar assegut en el
Consell de Govern és incompatible, ara vostè defensi tot el
contrari. Perquè, Sra. Cabrer, no he escoltat ni un sol argument,

ni un sol argument del Partit Popular, que m’expliqui per què no
és aplicable la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears en aquest cas. No m’han donat ni un sol argument,
perquè el president asseu al Consell de Govern i és farmacèutic,
els agradi o no els agradi. I la Sra. Salom, en el seu dia també va
posar una substituta de farmàcia i el Tribunal Superior de
Justícia va dir que això no era suficient perquè el simple fet de
ser titular farmacèutic és una causa objectiva d’incompatibilitat,
ho mirin com ho mirin.

Clar, després s’ha de tenir molt poca defensa per part del
Partit Popular per intentar desmuntar totes les acusacions del
Grup Socialista acabant parlant de la creació del Grup Mixt i de
no sé quins informes dels lletrats. 

Per cert, Sra. Cabrer, qui deu tenir informació privilegiada
del que diu l’expedient que es va aprovar, l’acord de Consell de
Govern, que es va aprovar divendres passat deu ser vostè perquè
nosaltres, el meu grup n’és part, el Grup Popular no n’és part
d’aquest expedient i a dia d’avui encara no hem estat notificats
d’aquesta resolució.

(Alguns aplaudiments)

I jo del que parl és de la transcripció del presumpte informe
i del presumpte acord de Consell de Govern que he pogut llegir
pels mitjans de comunicació, perquè el Sr. Portaveu després de
la roda de premsa del Consell de Govern de divendres ho va fer
públic, d’això parl. Jo no he vist l’informe, l’ha vist vostè, Sra.
Cabrer? Doncs aquí ha fet menció del contingut de l’informe.
Perquè jo encara no l’he vist.

I em parla que no tenc respecte pels funcionaris que firmin,
Sra. Cabrer, és que jo no tenc ni idea de quins funcionaris han
firmat això, perquè encara he de veure l’informe firmat per
algú! Perquè l’acord de Consell de Govern que transcriuen els
mitjans de comunicació parlen d’un informe tècnic, que ningú
encara no ha vist, només l’ha vist el Govern. I repetesc,
nosaltres sí en som part.

Miri, que vengui aquí a distraure l’atenció jo ho entenc,
perquè com que no tenen cap defensa han d’acabar de parlar de
jardins i no sé quins altres expedients que, per cert...

(Remor de veus)

No, no, no! És que li ho diré. Miri, Sra. Cabrer, l’expedient
a què vostè ha fet referència està arxivat penalment, cosa que el
Partit Popular no pot dir el mateix...

(Més remor de veus)
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...no pot dir el mateix de la investigació del cas Gürtel i d’Over
Marketing, que veurem com acaba. Després en parlarem, de tot
això.

Quant a les esmenes que ha presentat aquí el PSM-
Iniciativaverds i Més per Menorca, evidentment les acceptarem
perquè creim que abunden encara més a l’hora d’aclarir quina
és la situació del president Bauzá, perquè a dia d’avui, els agradi
o no els agradi, i el Sr. Bauzá ho va dir literalment a la pregunta
que li va fer el Sr. Barceló en el passat ple, sí té uns ingressos
extres que no ha declarat i que sí li reporten a dia d’avui la
farmàcia. Així ho va dir el Sr. Bauzá el passat dimarts, que diu:
“la resta d’ingressos econòmics, que sí que els tenc...”; no, si ell
no se n’amaga, ell ho diu, que sí que els té, perquè són una
evidència. El Sr. Bauzá contracta amb el Govern, contracta amb
el govern que ell presideix perquè està contractant amb l’ibsalut,
i en pocs dies sabrem quina és la facturació que la farmàcia del
Sr. Bauzá ha fet amb l’ibsalut.

El Sr. Bauzá té la competència per decidir tota l’ordenació
farmacèutica d’aquestes illes, és a dir, quines farmàcies
s’inspeccionen, quines no, quan es paga el deute de les
farmàcies, si s’autoritza una nova farmàcia o no... Tots aquests
aspectes no els dic jo ara aquí perquè sí, són els que recull la
sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
en el cas de la Sra. Salom, idèntic al cas del Sr. Bauzá, on
s’estableix que per això, pel principi d’objectivitat i
transparència, és incompatible el càrrec de titular de farmàcia i
estar en el Consell de Govern.

Això ens pot semblar just, injust, que la llei és molt dura,
que és molt poc dura... Aquests dies he vist en els mitjans de
comunicació que fins i tot hi havia debat polític, cosa que és
molt sana, però a part del debat polític hi ha una llei que a dia
d’avui s’ha de complir, i també el Sr. Bauzá, president d’aquesta
comunitat, ha de complir. 

Perquè jo no sé per què s’escandalitzen tant que avui
discutim aquí aquesta moció quan el Partit Popular va presentar
una proposició no de llei el dia 25 de gener de l’any 2008, que
es va debatre en aquest parlament, on es demanava la
incompatibilitat de la Sra. Aina Salom. O tots moros o tots
cristians. Abans sí valia i ara no val? Em volen explicar...

(Petit aldarull)

...per què? Què ha canviat? Ara el que ha canviat és que governa
el Partit Popular, i ara resulta que al president l’han enxampat
amb aquesta incompatibilitat i l’han de rescatar. Ara ja tenim
dos rescats, el rescat econòmic i el rescat presidencial.

(Remor de veus)

I a tot això no entraré ara a parlar del fulletó del Sr. Borja
Rupérez, perquè això donaria per a un monogràfic, perquè
només si fos certa la desena part de tot el que s’ha publicat, i el
president no em consta que ho hagi rebatut, el president no seria
ara al Parlament sinó que seria a unes altres dependències. I és
molt curiós que el Sr. Bauzá s’apressi a posar querelles o a
anunciar querelles contra dirigents sindicals i, en canvi, no sé si
ha actuat contra aquelles publicacions que l’estan acusant de
delictes gravíssims. Com dic jo no entraré en això perquè no en

tenc cap prova, però sí que crec que el president políticament
hauria de donar la cara i donar explicacions.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Costa, per favor.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Acab, Sr. President. Per cert, el Sr. Bauzá va dir en el darrer
ple alguna cosa així com que amb el mateix patrimoni amb el
qual ha arribat a la presidència serà el mateix patrimoni amb el
qual se n’anirà, i que els seus ingressos procedeixen del seu
patrimoni, que és el mateix que tenia abans de ser president.

Idò no, mirin vostès per on que no. El president Bauzá se
n’anirà d’aquest govern, si esgota la legislatura quatre anys
després, amb una disminució de les seves hipoteques i, per tant,
reduirà el seu deute en més de 570.000 euros, és a dir,
augmentarà el seu patrimoni en més de 100 milions de pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Costa, li preg que vagi acabant.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Ara sí acab.

(Remor de veus)

Per què? Perquè les hipoteques que es paguen cada mes, al
voltant de 12.000 euros, per aquestes hipoteques, si se li aplicàs
la incompatibilitat que se li hauria d’aplicar i complís el Sr.
President la llei, aquest augment de patrimoni en 100 milions de
les antigues pessetes...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Costa, per favor...

LA SRA. COSTA I SERRA:

...no existiria. Ara sí ja acab, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

... acabi.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sr. Bauzá, senyors del PP, la solució és a la seva mà. Si no
hi posen remei polític arribarà, prompte o tard, el remei judicial.
Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, passam a votar. Esperarem que
la Sra. Costa s’assegui.

Votam.

24 vots a favor, 34 en contra, cap abstenció.

IV. Compareixença del Conseller de Turisme per tal de
retre compte del compliment de la Moció RGE núm.
819/12, relativa a política turística (escrit RGE núm.
7518/12, presentat pel Grup Parlamentari Socialista).

A continuació passam al quart punt de l’ordre del dia, que
correspon a la compareixença del conseller de Turisme per tal
de retre compte del compliment de la moció RGE núm. 819/12,
relativa a política turística, escrit RGE núm. 7518/12, presentat
pel Grup Parlamentari Socialista.

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.
Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Senyores diputades, senyors diputats, duim avui a debat el
compliment d’una moció que es va acordar aquí després del
plenari de dia 21 de febrer, on s’acordaren i es concertaren vuit
punts lligats a l’impuls de la política turística, amb una clara
referència al repte d’avançar en l’estacionalitat i la garantia del
funcionament de la concertació social en matèria turística.

I volem començar aquesta petició de compareixença al
conseller evidentment amb una dada positiva: les Illes som el
territori espanyol que millor ha aprofitat l’actual conjuntura
turística, i alhora que assenyalam aquesta constatació també
hem d’assenyalar que tot el guany de la nostre producció
turística fonamentalment es realitza en temporada alta. 

Per tant assenyalam que l’evolució que les xifres turístiques
generals a les nostres illes aquest any està aconseguint bons
resultats al curt termini, bons resultats en arribades, en nombre
de turistes, en pernoctacions, en despesa, en llocs de treball... I
deim a curt termini perquè aquí hem d’assenyalar que aquesta
situació pel que fa referència a l’increment dels llocs de treball
produïts en temporada alta va lligada fonamentalment a un
increment de la contractació lligada a una contractació temporal
a temps parcial i a una disminució gradual de la contractació
indefinida. Per tant aquest fet tindrà un impacte en les
prestacions per l’atur del 50%, atesos la reforma laboral i el Pla
d’estabilitat pressupostària de l’Estat.

Per tant aquesta dificultat del mercat interior que tenim a la
nostra comunitat autònoma no es veurà minvada per l’increment
de la contractació en matèria turística en temporada alta, és a
dir, l’impacte d’una bona temporada turística no serà suficient
per incentivar el nostre mercat interior quan acabi aquesta
temporada.

I evidentment aquestes bones xifres, amb la incertesa
d’aquests resultats laborals, ens trobam que hem de constatar
dues realitats que poden veure’s totalment amagades per
l’impacte de la temporada turística; una és l’estacionalitat, que
es va incrementant, i l’altra és la realitat turística diferent a les
diferents illes de la nostra comunitat autònoma. Per tant en
aquest anàlisi què hem de constatar?, que l’incrementa
l’estacionalitat. De gener a abril les dades no van ser bones, les
Illes van perdre en turistes un 5,2% en relació amb el mes
passat, i parlam de gener a abril, van perdre un 3% de
pernoctacions, un 1,6% de la despesa, i evidentment també a
nivell de llocs de treball estàvem en xifres negatives pel que feia
referència a fa un any. A unes illes va tenir uns efectes,
evidentment, més grans que a unes altres. A Menorca la pèrdua
de turistes és on va ser més gran, va arribar a un 20,9%, a
Eivissa, un 12,8 i, a Mallorca, un 1,9%, baixes explicades
fonamentalment per les baixades en el transport aeri a l’hiverni
i lligades al turisme espanyol, que expliquen el 80%, per
exemple, de la baixada del turisme a Menorca.

Per tant en aquest sentit, i aquests eren els primers punts de
les propostes aprovades, preguntes de les quals demanaríem
resposta al Sr. Conseller. Aquest hivern ho tindrem millor? La
connectivitat aèria, que amb prou esforç creim que arribarà a la
que teníem la temporada passada, hem de recordar que la
temporada veníem de baixes importants amb relació a fa un any,
a Mallorca un 12,4% en els seients, a Menorca un 16% i a
Eivissa prop d’un 1%. Per tant, quines són les xifres per illes en
connectivitat per a la propera temporada d’hivern? Avançarem,
tal com vam aprovar?, o quins són d’alguna manera els resultats
de la feina feta en aquest àmbit?

En segon lloc, la rebaixa de les taxes aeroportuàries per a
aquest hivern com un instrument per incentivar la connectivitat.
S’han fet esforços, però en definitiva com quedaran les taxes
aeroportuàries?, perquè mentre baixen a la nostra comunitat a
l’hivern ens trobam que pugen encara molt més quan estam
parlant dels aeroports d’origen dels nostres avions, per tant quan
constatam quin és l’impacte de tota la política tarifària aquest
hivern dels avions que arriben a les nostres illes, perquè les
companyies ja ens diuen que pujaran el preu dels bitllets per
l’impacte de la pujada de les taxes aeroportuàries. Per tant
estaria bé que donéssim un clar missatge sobre com impacta
aquesta política tarifària, que té un component a l’hivern
d’incentiu, però que la pujada en els aeroports d’origen
evidentment es menja tota aquesta incentivació que sembla que
aconseguim com una gran cosa però que queda absolutament
amagada.

Aquestes són dues preguntes importants, la connectivitat
aèria i la política de rebaixa de taxes aeroportuàries, perquè
aquest hivern la situació no es pinta millor. Per què?, perquè
fonamentalment les qüestions com turisme d’IMSERSO, el
retard en l’inici de la seva contractació no ha ajudat en absolut
al manteniment dels hotels oberts per acollir aquest tipus de
turisme. Com està en aquest sentit aquest àmbit de contractació?
Hem de tenir en compte també la pujada de l’IVA i l’impacte en
el tancament de diferents establiments. O la incertesa sobre el
turisme sènior europeu; baixarà enguany? El que sí sabem és
que baixarà l’any que ve perquè sembla que és una partida
pressupostària que desapareix en els pressupostos estatals. Per
tant les activitats desestacionalitzadores més clares que teníem,
que és el turisme d’IMSERSO fonamentalment, són i estan de
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manera permanent més qüestionades i no generam la suficient
certesa de mantenir les quotes que havíem mantingut la resta
d’anys.

Aquestes són les primeres propostes, lligades a
connectivitat, com li assenyalàvem, i després venien tres
propostes més lligades a estacionalitat. Les tres propostes eren
pla, fiscalitat i producte. Tenien en comú un concepte, que és la
concertació social i la cooperació institucional, i som conscients
que l’estacionalitat no és una qüestió que resoldrem en un any,
ho venim arrossegant des de fa molts d’anys. Per tant en aquest
sentit són mesures entre tots que ajudin a millorar, i aquest era
el sentit de la proposta.

A partir d’aquí, d’aquestes tres propostes aprovades entre
tots, simplement recordaré la primera. Evidentment tenim un pla
estratègic..., el primer punt era la redacció d’un pla estratègic
per a la desestacionalització a cadascuna de les illes, i si tenim
un pla integral de turisme, i ho hem d’assenyalar així, per a les
nostres illes, un pla integral que pretén garantir la sostenibilitat
social, econòmica i mediambiental, i quan parla de sostenibilitat
social assenyala d’una manera ben concreta que açò es garanteix
amb la participació de la comunitat local, amb el
desenvolupament turístic aconseguint una major conscienciació,
implicació i participació eficaces de la comunitat en el procés de
planificació.

Però després ens trobam que aquest pla integral de turisme
amb qui s’ha pactat? Vertaderament s’ha concertat amb tots els
agents socials?, amb tots els ajuntaments?, amb aquestes meses
de turisme constituïdes? Són preguntes que estaria bé que ens
les pogués resoldre. En el que feia referència a aquest pla quan
parla de desestacionalització surten tres conceptes; el primer,
que la desestacionalització és un objectiu prioritari de la
inversió dels recursos lligats al consorci de bossa de places; hi
haurà actuacions l’any 2012?, quines són les inversions lligades
a aquest concepte per desestacionalitzar? En segon lloc, línies
i mesures de liquidació, recaptació, fiscalitat; hem avançat
aquí?, quins són els resultats? I en tot cas i en darrer terme el
que fa referència a producte turístic; s’han constituït meses de
producte turístic, però ens agradaria que ens pogués respondre
com s’estructura la participació dels consells i dels ajuntament
en aquestes meses estratègiques de producte turístic; és un bon
sistema de funcionament, privats i públics, però creim que
evidentment aquí l’encaix de la cooperació institucional és de
difícil resolució. Per tant demanaria que pogués explicar, en el
compliment d’aquest punt, com anam avançant en aquestes
meses, que són un instrument, però com participen dins aquest
àmbit els ajuntaments i els consells.

Són propostes i és un debat que, repetim, sabem que no és
fàcil, som conscients de les dificultats, però també creim
fonamental que des de la concertació i anar sumant pas a pas
seria bo que poguéssim com a mínim no fer cap passa enrere i
continuar avançant en aquest camí. Atesos els resultats d’una
bona temporada turística l’objectiu, evidentment, ara passa
també per intentar, encara que sigui un poquet, millorar el que
serà la pròxima temporada baixa que en molt poc temps
començarà.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló.

(Petit aldarull)

Per part del Govern té la paraula el Sr. Conseller de
Turisme, Sr. Carlos Delgado.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Diputada. Bueno, voy
a intentar esquematizar un poquito más la exposición.
Evidentemente su exposición..., seguramente podía estar de
acuerdo en todo lo que ha dicho, prácticamente en todo lo que
ha dicho. Quizá le ha faltado un poco de estructura para que
pudiéramos llevar a cabo el debate de una manera más
ordenada. Ha sido una tormenta de ideas interesante, interesante
pero..., pero bueno, que hace más difícil siempre el orden de la
contestación y la réplica, lógicamente. Pero, bueno, tampoco
tiene ninguna importancia porque al fin y al cabo siempre
tenemos la posibilidad de guiarnos por los puntos que fueron los
de la moción, y de esta manera yo creo que con un poco de
estructura llegaremos a contestar todas las inquietudes que usted
ha plasmado en su anterior intervención. Intentaré llevar el
orden apropiado y que corresponde, y en el caso de que me
dejara algo en la segunda intervención se lo aclararé.

El primer punto era el tema del apoyo a la declaración de
servicio público de las conexiones aéreas. Es una de las partes
en las que usted ha incidido. Bueno, pues como usted sabe ya se
ha declarado la obligación de servicio público de Menorca com
Madrid, el tema está en los presupuestos generales del Estado
con 600.000 euros, y va incluido también en el Proyecto de ley
de presupuestos de este próximo año 2013 con 1.200.000 euros,
con lo cual es el doble, con lo cual es evidente que la cosa va
más o menos bien, con unos parámetros que usted conoce y en
los que no voy a entrar, y bueno, la entrada en vigor se calcula
que será a final de año. En la tramitación tampoco entraré; si
usted luego quiere algún detalle se lo comentaré en mi segunda
intervención, pero creo que ha sido realizada en un tiempo
récord y hay que dar la enhorabuena a todas las personas
intervinientes en este proceso porque han actuado con verdadera
diligencia, pero sí es importante señalar que esta OSP está
vigente desde el pasado mes de julio. Esto es algo importante
puesto que se ha realizado en un tiempo récord.

El segundo de los temas importantes dentro del tema de la
connectividad, que también se trató y es realmente importante,
es del apoyo a la modificación, o a la mejora de las condiciones
de la OSP de los vuelos interislas. Ahí, como usted sabe,
también se le trasladó a la ministra en la reunión que tuve el 24
de enero con ella, 30 días después de su nombramiento, tres
puntos importantes que eran la revisión de la tarifa en un 25%,
la mejora lógicamente, la universalización de la misma y la
existencia del código compartido en el seno de la OSP
interinsular. Todas estas medidas la verdad es que fueron fruto
de un consenso con sectores sociales importantes y en este
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sentido creo que hay bastante consenso. Vamos a ver si
finalmente tenemos los resultados deseados por todos.

 Lo que sí es realmente interesante es que estamos
trabajando de la mano con algunas asociaciones, como por
ejemplo la Plataforma del Transport Aeri Ofega Menorca. Nos
ha presentado un proyecto que en lineas generales se trata de
una tarifa universal de 30 euros, es un proyecto muy interesante
y este proyecto será trasladado a la reunión que tiene el viernes
el director general, está aquí presente, el 26 de octubre en la
Comisión Mixta de Transporte Aéreo. También otras cuestiones
importantes que podremos tratar los próximos minutos. Yo creo
que es un tema en el que se está trabajando y que seguramente
nos queda un tiempo para ver las consecuencias de nuestro
trabajo.

El tercer punto es la petición al Estado de la reducción de
tasas a las compañías aéreas que operan todo el año. En este
sentido como usted sabe, se ha anunciado la bonificación
específica de un 20% para los pasajeros en conexión. Son
aquellos que vuelan a un aeropuerto nuestro y están un máximo
de 12 horas en ese aeropuerto y que con el único billete se
trasladan a otro aeropuerto que no es el aeropuerto del que
vienen y con un número de vuelo diferente. Esta bonificación
del 20% no hace otra cosa que beneficiar a las aerolíneas
regulares o a las aerolíneas en red, así como al aeropuerto de
Palma como hub. Es un tema que realmente va en la linia de las
peticiones y de la decisión conjunta de trabajar en estos
aspectos.

Otro aspecto también importante es el caso de la apertura de
rutas a nuevos destinos, como ya ha salido hoy en algún medio
de comunicación, me parece que de Ibiza o de Menorca. Se
establece en el proyecto de ley el 50% de bonificación para el
primer año y el 25% para el segundo año, pero todo ello
condicionado al cumplimiento durante las temporadas
siguientes para evitar la introducción inmediata, desaparición y
por lo tanto, la competencia ruinosa inmediata. Por lo tanto,
creo que es un tema interesante y también estamos en ello.

La petición al Estado, el cuarto punto, de la reducción de las
tasas de temporada baja, a parte de la introducción que ya fue un
hito, puesto que se reconoció por primera vez la insularidad de
los meses valle y de la bonificación de tasas de un 10% para
esos periodos. Estamos ahora con buenas noticias, dentro de la
situación generalizada de malas noticias para todos los sectores
y es que la ampliación del 10 al 20% de dos tasas que eran
realmente importantes y que son las siguientes: una comentada
ya, la del 20% de la salida de pasajeros y de seguridad de los
pasajeros en conexión, son los que he comentado anteriormente;
y una que todavía no he comentado y es otra del 25%, que
también era del 10%, de la salida de pasajeros y de seguridad de
los vuelos de los aeropuertos estacionales, que es un concepto
que se introduce y que evidentemente engloba por los
porcentajes que se exigen, a todos los aeropuertos de las Islas
Baleares.

El quinto de los aspectos de las mociones, era continuar
trabajando en la mejora de la conectividad. Yo creo que
reduciendo y por resumir tres lineas básicas que son de
indudable trabajo nuestro, que son la creación de los comités de
coordinación aeroportuarias, mediante el Decreto Ley 20/2012,
de 13 de julio, siguiendo una sugerencia nuestra que al principio
lo llamábamos la cogestión aeroportuaria y luego incluso le
sugerimos a la ministra la posibilidad de la constitución de una
autoridad aeroportuaria, finalmente el nombre fue Comités de
Coordinación Aeroportuaria, pero si se lee el artículo 33, la
modificación del Real Decreto Ley 13/2010, modifica el
artículo 13 de este real decreto ley, estableciendo esta
coordinación aeroportuaria, la representación de las
comunidades autónomas, la representación de los
ayuntamientos, la representación empresarial y cameral de las
comunidades autónomas y las distintas labores que estos
representantes van a tener que realizar y que al fin y al cabo son
los objetivos que todos buscábamos. 

También estamos en plenitud de trabajo con los comités de
rutas, que se han constituido en los tres aeropuertos, cuyo
principal objetivo es la promoción del destino y el origen. Son
miembros el consell y el Govern, la Delegación del Gobierno,
el ayuntamiento de ubicación del aeropuerto, la Cámara de
Comercio y Aena. Están haciendo grandes trabajos en el tema
de la promoción aérea, el fortalecimiento de la conectividad y
del incremento del pasaje del negocio y la afluencia de turistas.

Y finalmente, en cuanto al certificado de residencia, del que
ya hemos hablado mucho en esta cámara, en relación al
programa (...), que está a punto de ponerse en marcha. Hay una
serie de novedades, la primera de las cuales es la
universalización de las subvenciones, que se extienden a los
ciudadanos nacionales de terceros países, residentes de larga
duración, es decir, se aplicará a más gente. Se mantiene más o
menos el presupuesto, porque estamos hablando de todos los
problemas que puedan surgir en relación al establecimiento de
la tarifa máxima de referencia, que no tiene que preocupar el
concepto, sino como se va a ejecutar, que es lo que he explicado
en la primera pregunta de esta mañana; pero al fin y al cabo,
debemos tener cierta tranquilidad momentánea, por el hecho de
que el presupuesto consignado es casi similar al consignado el
año pasado, hablamos de una bajada de 285 millones de euros
a 270 millones de euros, que puede ser prácticamente motivada
por la bajada del número de pasajeros, habida cuenta de la
crisis. Es decir, creo que de momento no tienen que saltar todas
las alarmas y debemos esperar al próximo viernes, que es
cuando el director general tendrá esta reunión en la Comisión
Mixta de Transporte Aéreo en Madrid y podremos concretar un
poquito más. En cualquier caso ya les he dicho, que la pregunta
primera, y no voy a repetirlo, las exigencias y reclamaciones
con las que vamos a ir a esta reunión. 
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Pasaré al punto 6, para intentar terminar el tiempo. Plan
estratégico de turismo. Hemos sido la primera comunidad
autónoma en hacer la Ley de turismo. Hemos sido la primera
comunidad autónoma en hacer el Plan estratégico de turismo. Y
dentro del Plan estratégico de turismo, hay seis ejes básicos e
importantísimos. Yo creo que se puede ver, es evidente que
estamos trabajando, territorio es indudable con la nueva ley, la
creación de los PIAT, con las mesas de producto, los foros de
turismo y productos, la calidad que se refleja muchísimo en
determinadas implantaciones de sistemas que se están llevando
a cabo, la propia Ley de turismo, (...) de mercados, promoción
y formación por medio de la Escuela de Hostelería.

El penúltimo punto es el relacionado con la fiscalidad. La
fiscalidad o las ventajas, la fiscalidad desestacionalizadora. No
voy a leer todo el artículo 72 de la nueva ley, porque no tengo
tiempo, pero en la nueva ley pueden ustedes encontrar múltiples
ventajas fiscales para conseguir la desestacionalización, a parte
de ello estamos trabajando en el reglamento para intentar
introducir algunos más. 

Y finalmente el punto número 8 de la moción trata de los
productos. Es uno de los seis ejes principales de nuestro Plan
integral de turismo. Y ahí podríamos hablar de la mesa de
alcaldes, que está haciendo un elemento común con todos los
productos de todos los ayuntamientos y todos los consells. De
hecho ya ha dado sus frutos y en estos momentos tenemos
bastantes productos existentes: costa, litoral, deportes, urbanos,
ocio, gastronomía, naturaleza, salud, cultura y accesibilidad que
es transversal, y luego se han creado categorías y lineas y se han
llevado a cabo reuniones de diversas mesas estratégicas de
producto y también la celebración de diversos foros de turismo
y producto a lo largo de este último año.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Delgado. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. Moltes gràcies, Sr. Conseller, per les
respostes més estructurades que ha donat. Evidentment hi havia
punts que som conscients que s’està treballant, com és en el
tema de les obligacions de servei públic. Per tant, en aquest
sentit no havíem plantejat com a punts concrets.

Però sí hi ha dues preguntes que sumen a nivell de
connectivitat aquests resultats. És a dir, aquesta propera
temporada d’hivern, que ja comença, posi fins i tot quan hi hagi
aprovada l’obligació de servei públic, podem garantir que
avançam en connectivitat a cada una de les illes, després del cop
que vam tenir l’any passat? Aquesta és una pregunta molt clara
i molt simple. Jo crec que en aquests moments segurament el
Govern té aquestes dades. És a dir, hem avançat després d’un
any de molt dures reduccions en connectivitat i quins són
aquests avanços específics a cada una de les illes? Fins i tot, ja
li dic, amb l’obligació de servei públic aprovada, el càlcul que
podem tenir en açò.

Pel que fa referència a les taxes aèries. És un poc el mateix,
som conscients dels esforços que ha fet el Govern i, per tant, de
rebaixes entorn a allò que fa referència a taxes aeroportuàries i
li ho deim així de clar. I què ens trobam?, després, titulars com
el fet que els bitllets d’avió pujaran, culpa de les taxes. Açò
podem dir que no és cert? Quin és l’impacte concret que
tindrem a nivell de taxes aeroportuàries amb els avions que
arriben a les nostres illes? Podem assenyalar i donar garanties
que la gent que voli a les nostres illes en temporada baixa no
tindrà increment de taxes aeroportuàries? Aquest és un element
que estaria bé que fossin capaços d’explicar i de comunicar.

I després en tercer lloc i pel que fa referència als tres darrers
punts. Evidentment tenim un pla integral aprovat de turisme. No
hi entrarem, ni crec que avui sigui el tema de debat aquí, però
si s'hi fixa, les nostres propostes feien sempre una expressió
clara i sobretot, quan hi ha pocs recursos econòmics: la
cooperació i la concertació amb els agents econòmics i socials
i la concertació amb les institucions. I aquí creim que val la
pena fer tots els esforços. El turisme, vostè ho sap perfectament,
és una de les activitats més importants i que té potencial de
creixement. Per tant, avançar per lluitar contra la
desestacionalització és tan important per al Govern, ben segur
per als treballadors i ben segur que per part d’altres àmbits
econòmics. Són estratègies que sumen. Per tant, creim que
l’element de concertació és important. 

El Pla integral de turisme, permeti que li diguem, no sé si
està prou concertat. I en tot cas, creim que estaria bé que en el
seu desenvolupament es fes aquest esforç. Igual que amb el
producte turístic. Li repetim, com s’estructuren els consells
insulars en l’elaboració de producte turístic? Com ho feim? No
és fàcil de resoldre. O els ajuntaments. De fet, en producte
turístic veim que participa en alguna mesa estratègica
l’Ajuntament de Palma, però no la representació dels
ajuntaments. I en tot cas, per exemple en les meses estratègiques
de cultura, de gastronomia, de natura que s’han constituït no hi
apareix el Consell Insular de Menorca. I el Consell d’Eivissa
només apareix a una, a la resta no. Per tant, açò s’estructurarà
a cada illa i per tant, hem de demanar a les illes que posin en
marxa aquestes meses estratègiques? Digui’m com ho hem de
fer. Però sí és clau establir maneres de funcionament, que no és
fàcil entre illes, però hem d’intentar cooperar institucionalment.

Per tant, hi ha àmbits de feina, fets en som conscients, hem
d’avançar també obligatòriament. I creim que fonamentalment
s’ha de fer, repetim, des de la concertació i des de la cooperació
institucional. I açò ens ajudaria a tots que en un àmbit tan
important com és l’àmbit turístic, per poder fer esforços
conjunts. I ben segur que hi haurà motius de desacord en
política turística, només faltaria!, però estic convençuda de què
hi ha punts de molt acord i lluitar contra l’estacionalitat,
cregui'm, Sr. Conseller, que estam convençuts que pot sumar
molts d’acord perquè és l’interès de moltíssims agents, de les
empreses i també dels treballadors, del Govern, dels consells
insulars i dels ajuntaments, i també ho és per part de l’oposició,
pot estar totalment convençut d’aquest fet.
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Per tant, agraïm les respostes que ens ha donat. Creim que
si pot avançar en més respostes entorn a allò que li hem
demanat. En tot cas, li ho repetim, els punts assenyalaven d’una
manera molt específica cooperació i concertació. I repetim, en
moments difícils només en sortirem junts. Aquesta va ser, és
curiós, la conclusió d’un fòrum de debat econòmic a Menorca
fa pocs dies. I ho deia absolutament tothom, només junts en
sortirem. I en aquest àmbit -repetim- és prou interessant com a
mínim intentar-ho.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Per tancar la qüestió en torn de
contrarèplica té la paraula el conseller Sr. Delgado.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Diputada. Voy a
intentar contestar concretamente a los puntos en que usted ha
hecho más énfasis. 

En primer lugar empezaré por el Plan de turismo. Me habla
de la necesidad de la concertación y llegar a acuerdos con
instituciones sociales. En primer lugar por la propia constitución
de la ATB, tanto en el consejo de dirección de la ATB, como en
las comisiones ejecutivas, se ha dado entrada, cosa que antes no
existía, tanto a los consejos insulares como a las asociaciones y
federaciones empresariales de las distintas islas, con lo cual, en
estos momentos, también he contestado en la primera pregunta
esta mañana, cuando hacemos un plan de asistencia a ferias se
pacta, se pacta con las consellerias de todas las islas
directamente ese plan. De entrada son escuchados y son
atendidas todas sus solicitudes. Otra que se hace y también se ha
pactado con ellos, es en la negociación de la normativa. 

En el tema de producto tenemos aquí, sólo se lo digo para
que veamos la situación, sólo en mesas estratégicas de producto,
se han celebrado ya el 2 de julio la del golf, 4 de julio de
náutica, 9 de julio de Mice, 16 de julio cultura, 16 de julio de
gastronomia, 18 de julio naturaleza y turismo activo, 20 de julio
de cicloturismo, 28 de septiembre la mesa de salud, 3 de octubre
la de accesibilidad, 9 de octubre la de golf. El 24 de octubre
mesa estratégica de ocio y urbano, 25 Mice, 29 cultura, 29
gastronomía, 31 turismo activo, 31 cicloturismo y 18 salud y 18
de diciembre accesibilidad. Es decir, estas mesas se organizan
única y exclusivamente con el sector privado específico de cada
una de estas mesas.

En foros, 15 de mayo turismo y gastronomía, 18 y 20 de
octubre turismo y deportes. Y previstos para el 15 de noviembre
turismo y accesibilidad. Más contacto con el sector privado de
personas afectadas imposible. De hecho nos han dicho que esto
no existía, era absolutamente imposible. Esto es
desestacionalización, porque estos son productos normalmente
desestacionalizadores. Esto en cuanto al tema de producto.

En cuanto al tema del territorio, se preocupa de los consells
insulares. Me imagino que habrá leído la Ley de turismo. La
división territorial es uno de los seis ejes del Plan integral de
turismo y es una de las bases esenciales de la Ley del turismo,
los PIAT. Los PIAT son elaborados y se les da un plazo de 6
meses por los consells insulares. Única y exclusivamente los
consells insulares van a establecer sus propios PIAT. Y ellos
van a decir lo que se quiere hacer y ellos van a decir dónde van
los condohoteles. Ellos lo van a decir absolutamente todo, con
el informe vinculante de los ayuntamientos. Más consenso es
absolutamente imposible. Y a los hechos me remito de los
trabajos realizados en producto en el pasado Foro de Turismo y
Deporte, que por primera vez se celebró en Baleares y que fue
todo un éxito de participación, con 20 touroperadores
especializados, no los grandes, los especializados en deportes de
montaña, en deportes de riesgo.

Y en cuanto a la conectividad, que también le preocupaba,
la política de tasas no ha tenido repercusión negativa para nada
en la temporada baja, porque ha habido más visitantes que
nunca.

Y en cuanto por ejemplo a las previsiones de cara al futuro,
las previsiones que tenemos de septiembre, faltan las de octubre,
las de Ibiza de octubre han salido hoy, de septiembre para
Palma se prevé..., hablamos de asientos, porque como saben
ustedes reducen vuelos y aumentan la capacidad, casi 150.000
asientos más, con un incremento del 2,7. En Menorca casi
80.000 asientos más, lo que supone un incremento del 17,07.
Previsiones de septiembre, las de Ibiza que teníamos de
septiembre han variado a peor, nos han salido previsiones
hechas en octubre y se quedan prácticamente igual, de 828.000
pasajeros a 820.000 pasajeros. Ibiza subía, pero en estos
momentos en octubre nos han dicho que queda prácticamente
igual, con lo cual, vamos a ver las previsiones que teníamos a
fecha de septiembre eran bastante buenas salvo Palma que se
quedaba en sólo un 2,8 más, Menorca sube bastante, sube un
17%, pero hay que ser prudentes a ver qué previsiones nos
vienen en octubre, pero más o menos vemos que puede quedar
como el año pasado. Son las previsiones, no le puedo dar más
porque no tengo más.

Y en cuanto a la conectividad de las interislas, para terminar,
pues señalar que se cumplen, tanto lo que es Ibiza, cumple
perfectamente la conectividad con Barcelona; una semana de
octubre por ejemplo es Ibiza-Barcelona: 6, lunes; 5, martes; 5,
8, 8, 6, 8; Ibiza-Madrid: 5, 2, 3, 4, 5, 5, 5.

En noviembre, un ejemplo de una semana, Ibiza-Barcelona:
6, 5, 4, 4, 4, 5, 5 i Ibiza-Madrid: 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, es decir, que
no se dan, como usted sabe, las condiciones para la OSP. Y en
cuanto a Menorca-Barcelona, que no está incluida en la OSP, la
verdad es que son también muchísimas porque son 4, 4, 4, 4 ,4,
3, 4 de una semana de noviembre de varias compañías aéreas,
con lo cual se mantiene.
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Y para finalizar, en cuanto a la estacionalidad, que dice que
es más estacional que nunca, pues no sé qué datos lee usted,
porque, según los datos que acaban de salir de FRONTUR, de
enero a septiembre el incremento para Baleares ha sido del 3,5%
respecto a turismo extranjero, el número 2, el número 2 a nivel
nacional, y el mes de septiembre ha habido una subida del 9,3,
el número 1 a nivel nacional.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Delgado. 

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de les proposicions no de llei. 

V.1) Proposició no de llei RGE núm. 3216/11,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a reforma
constitucional i aportació de les comunitats autònomes a
l'Estat.

En primer lloc debatem la RGE núm. 3216/11, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a reforma constitucional i aportació  de les
comunitats autònomes a l’Estat.

Per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds- Entesa
i Més per Menorca i per defensar la proposició no de llei té la
paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Algú podria pensar que la
proposició no de llei que defensam avui és extemporània, però
al nostre grup estam convençuts que allò que hi demanam no
només és plenament vigent, sinó que és molt just, molt necessari
i molt urgent. 

Segurament una gran majoria de la gent ha oblidat que fa
més d’un any el PP i el PSOE decidiren sotmetre’s a la voluntat
dels mercats financers i a les pressions de determinats governs
de la Unió Europea, especialment de la Sra. Merkel, i acordaren
en nocturnitat i traïdoria una reforma constitucional. Una
reforma constitucional que va suposar un triple atemptat contra
la nostra sobirania, ja que es va fer perquè ho demanava la Sra.
Merkel, la presidenta d’un govern d’un estat no espanyol,
perquè ho varen fer llevant els drets dels ciutadans a votar en
referèndum, si ho volien o no, i perquè es vulneraren els drets
dels parlaments autonòmics a decidir quin ha de ser el seu
deute.

Amb tot el que ha plogut des d’aleshores, en forma de
retallades de drets, de prestacions, de reformes laborals, no és
estrany que poca gent recordi aquesta reforma constitucional tot
i que en aquell moment va ser molt criticada per l’opinió
pública i crec que val la pena fer una mica de memòria.

La Constitució ha esdevingut dogma de fe, fins i tot per
aquells que hi votaren en contra. Durant anys PP i PSOE davant
qualsevol manifestació o opinió sobre la necessitat de reformar
la Constitució PP i PSOE defensaven aferrissadament que era
intocable, però una nit, quasi de matinada, acordaren una
reforma exprés, sense el consens de la resta de partits amb
representació parlamentària, excepte Unió del Poble Navarrès,
i sense el consens de les comunitats autònomes tot i que
afectava directament la seva autonomia financera i sense
consultar-ho als ciutadans, que n’havien de patir -i mai més ben
dit- les conseqüències. Perquè d’aquella reforma se’n derivaren
lleis i de les lleis se n’han derivat una sèrie d’acords, com els
acords del Consell de Política Fiscal i Financera que ens ho han
acabat d’arreglar. 

Lleis i acords signats a Madrid pels quals s’imposen
objectius de dèficit i de deute a les comunitats autònomes, als
consells insulars i als ajuntaments; acords i lleis que s’han
traduït en retallades que pateixen els ciutadans, que posen en
seriós perill l’estat del benestar que tant ha costat assolir;
retallades que incrementen les desigualtats socials i
econòmiques; l’atur i la pobresa han arribat a uns índexs
insostenibles; menys drets laborals, menys drets socials, menys
serveis públics, retallen o fins i tot eliminen moltes ajudes i
beques, hi ha menys mestres a les escoles, menys professionals
sanitaris als hospitals, les prestacions per dependència perillen,
les polítiques culturals destaquen per la seva inexistència.

Bona part d’aquests problemes que acabam d’enumerar són
fruit de la submissió als mercats financers. L’acotada de cap del
Sr. Zapatero i del Sr. Rajoy davant les pressions dels mercats i
d’algun govern europeu, agreujat per l’acotada de cap del Sr.
Bauzá davant el Sr. Rajoy i per les polítiques ultraliberals
radicals que apliquen els actuals governs del PP a l’Estat i al
nostre país surt molt, molt cara, massa cara als ciutadans.

És per això que entenem que és plenament vigent manifestar
el nostre rebuig a una reforma constitucional feta no ja al marge
sinó contra els ciutadans, sense haver-los donat l’opció que ho
decidissin ells en referèndum, com és plenament vigent
manifestar el nostre desacord i la nostra protesta davant una
reforma que no només no es va pactar, sinó que ni es va
consultar amb les comunitats autònomes, tot i que se’n limitava
l’autonomia i se sotmetien als designis de l’Estat.

Continuam tenint les mateixes competències, però amb
molta menys capacitat econòmica per gestionar-les, perquè és
a Madrid on es decideix si és prioritari donar solucions als
problemes dels ciutadans de les Illes Balears o s’ha de fer allò
que dicten els mercats financers. És a Madrid on es va decidir
que el dèficit pressupostari per enguany havia de ser d’un
màxim d’un 1,5% del producte interior brut, que el 2013 no
podrà superar el 0,7% i que el 2014 no n’hi ha d’haver ni poc ni
gens.

Podem estar més o menys d’acord a posar límits al dèficit i
al deute, però no podem acceptar que es reguli el dèficit de les
comunitats autònomes i ni tan sols s’entri a valorar el dèficit
fiscal que patim algunes comunitats autònomes, dèficit que en
el cas de Balears podem, perfectament, definir com espoli fiscal.
Els ciutadans de les Illes Balears pagam molt més del que rebem
i la diferència entre allò que rebem i allò que pagam ens dóna la
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balança fiscal més negativa d’Europa i segurament la de tot el
món occidental. 

Així, no és d’estranyar, per exemple, que la despesa
sanitària a La Rioja pugui ser de 1.637 euros per persona, que
a l’Estat sigui d’una mitjana de 1.221 i aquí fregui només els
1.000 euros o que les inversions estatals per habitant a Castella-
Lleó siguin de 973 euros i a les Illes Balears de 395 i anam
baixant.

Les Illes Balears som, en diferència i des de fa massa temps,
la comunitat autònoma que, en comparació, aporta més recursos
i, sistemàticament, la comunitat amb menys finançament i
menys inversió per càpita de tot l’Estat. 

Cap regió europea no aporta més del 7% del seu PIB a
l’Estat. A Alemanya entenen que la redistribució de recursos no
pot significar de cap manera un perjudici per a les regions en
rendes més elevades i aportar més del 4% es considera
inconstitucional. I nosaltres, les Illes Balears, aportam entre el
14 i el 17% depenent dels anys com es calculi; però sigui el 14
o sigui el 17 és un percentatge insostenible ja que la
conseqüència d’aquesta elevada aportació ha estat un progressiu
empobriment de la nostra comunitat, empobriment expressat en
una mancança d’infraestructures, d’equipaments i de serveis
públics perjudicant molt i molt la competitivitat de les nostres
empreses, I, per si no bastés, l’objectiu del dèficit i l’obsessió de
prioritzar-lo per damunt de les necessitats de les persones, ens
ho acabat d’arreglar. 

Ara fa poc el Govern ha anunciat que demanarà el rescat. El
rescat és aquesta columneta negra, això és el que demanarem a
Madrid; això és el que l’Estat ens deu; això, el dèficit que vàrem
tenir en el 2010, i aquesta columna l’espoli fiscal, la diferència
entre allò que pagam i allò que rebem. Nosaltres pensam que
amb aquesta columneta d’aquí ja seríem suficientment solidaris.

Sense espoli no hi hauria rescat i no només no hi hauria
rescat, sinó que la comunitat autònoma podria mantenir l’estat
del benestar a les Illes Balears, garantir uns serveis públics de
qualitat i donar una mà al món empresarial per reactivar
l’economia i fer-la més competitiva.

Per això, a més de donar una estirada d’orelles a qui va
aprovar la reforma, demanam a l’Estat que les lleis que
desenvolupen l’article 135 de la Constitució, les lleis que posen
límits a dèficits incloguin també una limitació de l’aportació de
les comunitats autònomes cap a l’Estat del 4% del producte
interior brut, per evitar els desequilibris en la balança fiscal de
l’actual sistema i que tant males conseqüències té per a les Illes
Balears, per a la seva gent i per a la seva economia. 

I per a aquells que creguin que aquesta és una reivindicació,
una curolla exclusiva de nacionalistes, sobiranistes o
independentistes permeti’m que els recordi allò que diu l’article
138.1 de la Constitució Espanyola, diu així: “L’Estat garanteix
la realització efectiva del principi de solidaritat consagrat a
l’article 2 de la Constitució, vetllant per l’establiment d’un
equilibri econòmic adequat i just entre les diverses parts del
territori espanyol i atenent a les circumstàncies del fet insular”.

Avui tenen l’oportunitat de demostrar aquells que
s’autoanomenen constitucionalistes que realment ho són, tenen
l’oportunitat d’exigir al Govern de l’Estat que faci realitat
l’equilibri econòmic adequat i just entre les diferents parts del
territori espanyol. 

Avui és un bon moment per demostrar que l’esperit
constitucionalista i espanyolista d’alguns defensa per igual tots
i cadascun dels territoris que conformen l’Estat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup Parlamentari
Socialista s’hi han presentat les esmenes RGE núm. 8152/12 i
8153/12. Per defensar-les té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados,
esta iniciativa que se presenta hoy aquí plantea una crítica a la
reciente reforma del artículo 135 de la Constitución. 

Expondré mi tesis a la Sra. Diputada. Es una reforma que
fue, desde mi punto de vista, innecesaria por superflua, que se
hizo como elemento más psicológico que substancial, que es
una norma habitual en el constitucionalismo comparado y que
el mecanismo seguido para su aprobación es el que podemos
llamar habitual, y que si algo hay que hacer -y con eso concluye
mi intervención- es decir que hay que caminar hacia un estado
realmente federal.

Decimos que es una reforma innecesaria por superflua, ¿por
qué lo decimos?, puesto que la finalidad de esta reforma se
podría alcanzar perfectamente tanto con la legislación estatal
como con la legislación europea, ya que la Ley de estabilidad
presupuestaria establece detallados límites a la deuda pública y
al déficit, y si había que retocar algún aspecto bastaba con
cambiar la ley, no hacía falta desde luego reformar la
Constitución.

Asimismo, desde el año 1997 la legislación de la Unión
Europea, que es de directa aplicación en los estados miembros,
establece también límites a su endeudamiento. Y por si hacía
falta algo más, hay una reciente sentencia del Tribunal
Constitucional, aprobada el pasado 20 de julio de 2011, que
justifica constitucionalmente las competencias del Estado para
establecer límites al endeudamiento de todas las
administraciones públicas, tanto las autonómicas como las
locales.

Entonces, ¿por qué se hizo? Se hizo más por una cuestión
realmente psicológica que por una cuestión de carácter
sustancial. Si damos una lectura atenta a la sesión plenaria núm.
269 de la novena legislatura del Congreso de los Diputados, de
fecha 30 de agosto de 2011, es aquella en que se hace la toma en
consideración del proyecto de reforma, vemos que tanto quienes
votan a favor como quienes votan en contra, todos coinciden en
que es la presión de los mercados la que obliga a esa reforma
exprés de la Constitución.
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Por tanto, lo malo no es la reforma en sí, no es tanto eso
como el carácter exprés que se dio a la misma, que desde luego
no es de lo más recomendable. Lo peor, peor que todas esas
cosas, es que España efectivamente estaba sometida a una
injusta presión que hacía peligrar la estabilidad del sistema, a
una injusta presión de los mercados evidentemente, todos lo
conocemos y sabemos que hoy en día los mercados se están
superponiendo a la política y que los mercados,
superponiéndose a la política, son responsables de gran parte de
las tragedias que estamos teniendo que soportar y no la política
como habitualmente se dice.

¿Requirió en aquel momento la Administración del placebo?
Pues sí, así fue.

¿Tenía que ser pactada con las comunidades autónomas?
Pues no es necesario y no figura en ningún sitio que tenga que
ser pactada con las comunidades autónomas, ahora, entendemos
que sí que habría sido recomendable que hubiera cualquier tipo
de contacto o negociación con las comunidades autónomas. Por
eso al segundo punto de su propuesta nos abstendremos, puesto
que, si bien consideramos que se respetó la ley, sí que sería
bueno y conveniente que hubiera habido esos contactos con las
comunidades autónomas.

Por otra parte, decía que es también una norma habitual en
el constitucionalismo comparado. Si empezamos por la primera
constitución que hubo, que fue la constitución federal de los
Estados Unidos de septiembre de 1787, fue enviada esta
constitución a ratificación a los distintos estados y hubo una
polémica sobre si era necesario un estado federal o bastaba una
confederación. En esa polémica hubo una posición, la de los
federalistas que fue defendida por Alexander Hamilton y otros
colaboradores suyos, como James Madison y John Jai, que
sostenían, en una colección de 85 artículos que se publicaron en
El Federalista, la necesidad de ratificación de la constitución y
decían, curiosamente ya en aquel momento, ya digo, es la
primera constitución que aun no había nacido, no estaba
ratificada, en aquellos artículos escribió Hamilton: “Sin dinero
no hay estado, el dinero ha sido considerado, con razón, como
el principio vital del cuerpo político, como aquello que sostiene
su vida y movimiento y le permite ejecutar sus funciones más
vitales. Y de ahí también que no haya tarea en la que el Estado
ponga más empeño que en dar garantías respecto del valor de su
moneda y del pago de su deuda”. Es decir, aquellos primeros
padres de la primera constitución ya consideraban que no era
cosa anormal que se dieran garantías del pago de la deuda y
también del valor de la moneda, así se decía. 

Esto llevó a que en Estados Unidos, después, eso sí, de una
guerra entre confederados y federados, después de que ganaran
los unionistas, a la inclusión de la catorceava enmienda que
establece la garantía para el pago de la deuda en Estados
Unidos, una garantía de peso. Tanto es así que recientemente,
cuando vimos que, tras un cambio en las mayorías en el
Congreso norteamericano, el presidente Obama se encontró con
una mayoría de bloqueo republicana que le impedía el pago de
la deuda, el propio presidente dijo que iba a aplicar, llegado el
caso, la catorceava enmienda por la cual podía incluso, sin
necesitar al Congreso, atender al pago de la deuda, en favor de
esa catorceava enmienda.

Y así podríamos seguir, en el año 1926 en la Francia de la
tercera República también se llevó a cabo una reforma
constitucional en ese sentido, en un momento en que la moneda
francesa estaba próxima a su hundimiento, porque la deuda
pública era enorme, el gobierno Poincaré creó la caja autónoma
de amortización, que estaba gestionada independientemente del
Estado pero que se alimentaba de recursos propios
constitucionalmente garantizados.

Y si vamos a fechas más recientes, la Alemania del 2009
incluyó en su constitución un artículo para forzar al equilibrio
presupuestario, el 109, que exige que a partir del 2016 el déficit
estructural del Estado no supere el 0,35 del PIB; permite
excepciones naturalmente en caso de catástrofes naturales o
recesiones, y se da un plazo también especial a los länder hasta
el año 2020 como en el caso de España.

Como ya he adelantado, el Pacto de estabilidad contenido en
el Tratado de la Unión desde el año 1997 a nivel europeo, limita
ya al 3% el déficit máximo de los estados. Desde luego ha sido
incumplido por la práctica totalidad de todos los países sin
ninguna consecuencia práctica, pero quiero decir que son
normas que ya estaban, incluso ya digo en el Tratado de la
Unión.

Pasemos al mecanismo seguido para la aprobación. Es
injusto que diga la exposición de motivos que el PSOE ha
llegado a una sacralización del texto constitucional, digo injusto
por alejado de la realidad. Le diré, mire, ya en el año 2004 en
nuestro programa político al Congreso de los Diputados
incluíamos la necesidad de una reforma constitucional para
establecer la igualdad del hombre y la mujer en el acceso a la
Corona, para reformar el Senado, cuestión importantísima, para
nombrar a las comunidades autónomas en la Constitución y
también para mencionar la constitución europea. Lo que sucede
es que no hemos tenido el apoyo imprescindible del Partido
Popular para llevar a cabo estas reformas, pero ¿qué es
intención nuestra cambiar la Constitución? Sí. ¿Qué
probablemente se hayan de cambiar más puntos? También, ya
digo, por eso digo es completamente alejado de la realidad
parecido con eufemismo.

¿Fue una vía correcta la tramitación por el 167 de la
Constitución? Bueno, pues, atendiendo al tenor literal de la
reforma, exclusivamente el artículo 135, que és lo único que se
reforma, no cabe duda de que la vía del 167 es la correcta, ya
que el precepto a modificar no se encuentra en el título VII del
texto constitucional y por tanto está fuera de los ámbitos
reservados al procedimiento del artículo 108, que son el título
preliminar, sección primera y capítulo segundo del título I y
título II. Lo que precisaba el 167 fue largamente cumplido,
había mayoría de tres quintos para aprobar la reforma.
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¿No fue sometida a referéndum y pide que se vote, que eso
estaba mal? Pues no, porque se cumplió la ley; para llevar a
referéndum esa reforma bastaba una décima parte, que una
décima parte de los miembros del Congreso o del Senado lo
hubieran pedido, es un requerimiento mínimo una décima parte
para convocar un referéndum, que entendemos que son palabras
mayores, pues no nos parece excesivo. Pues bien, no hubo una
décima parte; entonces, si nosotros votáramos a favor de eso
estaríamos votando decir que nos hubiera gustado que se
hubiera reformado la Constitución de forma ilegal, porque se
cumplió la legalidad.

Ahora, que se nos dice que sería bueno que hubiera
referéndum para reformar un artículo como el 135, es que está
yendo en contra de lo que sostiene de salida; es decir, si para
reformar un artículo como el 135 hiciera falta referéndum,
estaríamos haciendo la Constitución Española la más rígida,
significa eso la más difícil de reformar probablemente de toda
Europa, sería dificilísima de reformar, tendría excesivos
requisitos para la reforma. Hay algunos artículos que
evidentemente precisan el consenso por vía de referéndum y
otros que no. Y ¿cuáles son? Los que decidimos en su momento
los españoles cuando aprobamos la Constitución.

También hay que recordar que la reforma constitucional de
1992 se tramitó exactamente igual, aunque hay quien considera
que la del 92, cuando tratábamos de adaptarnos al Tratado de
Maastrich, y la de ahora tienen un calado distinto, pero, como
he expuesto al principio de mi intervención, al ser ciertamente
hasta cierto punto superflua la que se ha hecho ahora, pues
tampoco tiene una relevancia práctica importante.

Nosotros hemos presentado dos enmiendas, una enmienda
al punto tercero, que consistía en quitar el límite que pone del
4% del PIB, ¿por qué? Simplemente para no condicionar el
inicio del debate con el final, si iniciamos un debate sobre ese
punto y decimos que tenemos que llegar a esa cantidad, pues
vamos mal. No digo que no tenga que ser el 4, el 5, el 6 y el 7
o que se tenga que tener en cuenta esa consideración a la que se
hace referencia en el punto segundo, pero no pongamos al inicio
del debate lo que tiene que ser el final.

Le proponemos una enmienda de adición en la que pedimos
que se camine hacia un estado federal, se insta al Gobierno del
Estado para que dé los pasos adecuados para iniciar un estado,
el tránsito constitucional hacia un estado federal en el que se
puedan analizar con nuevos criterios las balanzas fiscales de las
regiones y se reajusten los desequilibrios económicos existentes
en la actualidad. Entendemos que es difícil dar pasos en ese
sentido y que hace falta un amplio consenso institucional por
parte de todos los grupos políticos, que dudamos que en estos
momentos sea fácil de alcanzar.

 No quiero que nadie se asuste, y pido al Partido Popular
especialmente, al Grupo Parlamentario Popular, que no se
asuste por el término federal, ya que más del 55% de la
población mundial vive bajo formas federales, y no le va mal
porque ese 55% supone el 65% del PIB. Y también que tenga en
cuenta que el Tribunal Constitucional cerró la vía de los
cambios a través de la evolución de los estatutos de autonomía.
Entonces, no cabe otro modo, para progresar o cambiar, matizar
el estado autonómico, que la reforma constitucional.

Así, acabo pidiendo que no se encastillen ni el Grupo
Parlamentario Popular en defender el estado de la nación, ese
nacionalismo centrípeto, que todo lo coge, ni que tampoco se
encastille otro grupo en su mimesis, una nación, un estado, que
también, encastillados en un punto o en otro no llegaremos a
ninguna solución. Defendamos una solución federalista, que
tiene una neta superioridad ético-política, puesto que plantea la
convivencia de varias naciones en el seno de un sistema, en un
proyecto de tolerancia, lealtad, confianza y respeto mutuo.

Entendemos que nuestra propuesta se aleja de los
extremismos y propone una solución de convivencia. Y ya es
hora, con esto finalizo, de que superemos viejos modelos
basados en el odio y apostemos por profundizar en la
colaboración desde el respeto a nuestras diferencias.

Nada más, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diéguez. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Una vegada més, els partits de l’oposició ens presenten, avui és
el cas del PSM, ens presenta en aquest plenari una proposta on
es qüestiona la importància i la necessitat de l’estabilitat
pressupostària. És curiós veure com després de les desastroses
conseqüències de la política econòmica que va dur a l’anterior
legislatura el Govern del pacte, encara avui hi hagi qui defensa
aquell model. En el fons, i ho hem dit prou vegades, avui podem
visualitzar dos models clarament diferenciats i fins i tot
enfrontats entre sí: un, el que defensen els partits d’esquerres,
basat en l’augment de la despesa, del dèficit, de l’endeutament,
i que han aplicat sense cap mirament aquí, a Balears, fins al
darrer sospir del seu mandat; i l’altre, el que defensa el Partit
Popular, basat en un model d’estabilitat pressupostària,
d’austeritat en la despesa pública, de control estricte dels
pressuposts, d’adaptar les despeses als ingressos i de control del
dèficit.

Mirin, dia 11 de març del 2011 es va produir un fet molt
significatiu, aquests són segurament los motivos psicológicos,
que deia el Sr. Diéguez, el Consell Europeu, aquest dia, amb
l’acord de tots els caps d’Estat i de Govern de la zona euro,
també del Sr. Zapatero, van signar un ferm compromís amb
l’estabilitat pressupostària com a un objectiu irrenunciable dins
el marc del pacte de l’euro. En el document aprovat per tots els
països de la zona euro, a un dels seus punts s’estableix: “Els
estats membres de la zona de l’euro es comprometen a traduir
les normes pressupostàries de la Unió Europea establertes en el
Pacte d’estabilitat i creixement en legislació nacional. Els estats
membres seleccionaran el vector jurídic nacional que s’hagi
d’utilitzar, però s’asseguraran que aquest tengui un caràcter
vinculant i durador suficientment sòlid, per exemple
constitucional o de llei marc”. Aquests són los motivos
psicológicos, motius d’un pacte que vam fer amb Europa.
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És per açò que, després, dia 2 de setembre del 2011, en el
Congrés dels Diputats es va aprovar una modificació de la
Constitució, es va donar compliment, per tant, als acords del
Consell Europeu i es va traslladar a la Constitució el compromís
d’Espanya i també d’Europa amb l’estabilitat pressupostària. I
per açò es va modificar l’article 135 de la Constitució.

Un acord que va comptar amb els vots ni més ni menys de
316 diputats a favor i només 5 en contra. Si tenim en compte
que era imprescindible una majoria qualificada, de tres
cinquenes parts, és a dir, de 212 diputats, el fet que aquesta
reforma hagi obtingut 316 vots a favor, és a dir, 104 vots més
dels necessaris, és certament significatiu, no podem parlar de
què no hi havia consens, hi havia un ampli consens, una majoria
més que qualificada que va aprovar aquesta reforma
constitucional.

El PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca diu en el
primer punt que vol que el Parlament manifesti el seu rebuig
perquè aquesta reforma constitucional no s’ha decidit en
referèndum. Mirin, ja ho deia el Sr. Diéguez, si no hi ha hagut
referèndum és perquè no hi ha hagut ni una dècima part del
Parlament que així ho hagi solAlicitat. L’article 167.3 de la
Constitució ho diu molt clar: “Aprobada la reforma por las
Cortes Generales será sometida a referéndum para su
ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días
siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros
de cualquiera de las cámaras.” Ningú no ha impedit fer un
referèndum, ningú, Sra. Mascaró, el problema és que no hi ha
hagut un 10% del Parlament que així ho hagi solAlicitat, perquè
si ho haguessin solAlicitat s’hagués hagut de fer aquest
referèndum.

Senyors del PSM, el dia que vostès tenguin un 10% de la
representació del Parlament nacional aquell dia ja podran
demanar el referèndum o ja podran fer el que vulguin,
mentrestant, mentre açò no arribi s’hauran de conformar amb el
que fan aquí, pataleo i a continuar fent propostes pintoresques,
com és aquesta; pintoresques, que el Sr. Diéguez ha qualificat
fins i tot d’ilAlegal.

En tot cas, des del nostre punt de vista, la modificació de
l’article 135 és una mesura necessària, imprescindible per donar
credibilitat i solvència a Espanya. I és una mesura obligada per
a Europa, ja ho diu la locució llatina del dret romà: pacta sunt
servanda semper, els pactes contrets s’han de respectar sempre,
i açò és un pacte contret amb Europa, que havíem d’acomplir.
És clar que el que no dóna credibilitat ni solvència és continuar
defensant polítiques econòmiques suïcides, d’increment de
despesa, de descontrol del dèficit i augment exponencial de
l’endeutament, açò no dóna cap tipus de credibilitat.

I és el PSM que si no creu en Europa, si no creu en els
pactes que fem amb Europa, si no creu que haguem d’estar dins
Europa que ho digui clarament; si el PSM creu que no hem
d’acomplir els acords signats amb Europa que ho manifesta. I
si el PSM es vol convertir en un grup antisistema també, que ho
digui, endavant, però, evidentment, que no comptin amb
nosaltres. Ser dins Europa suposa tenir uns drets i també uns
deures i suposa, sobretot, treballar per la unificació econòmica,
la consolidació fiscal i la (...) de les economies.

Per altra banda, aquesta reforma constitucional estableix que
s’haurà d’aprovar una llei orgànica que la desenrotlli; és el cas
de la Llei Orgànica 2/2012, de dia 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera; una llei que fixa els
límits de dèficit i endeutament i estableix un 0,4% de dèficit
estructural global màxim del conjunt de totes les
administracions públiques a partir de l’any 2020. Aquesta llei,
apart de ser obligada per la Constitució, és una llei, repetesc,
necessària, necessària per a la viabilitat i sostenibilitat
d’Espanya i per a la viabilitat i sostenibilitat del nostre estat del
benestar.

M’agradaria aquí llegir només un primer paràgraf del
preàmbul d’aquesta llei, perquè crec que és molt significatiu el
que diu, diu: “La estabilidad presupuestaria, consagrada
constitucionalmente, es base para impulsar el crecimiento y la
creación de empleo en la economía española, para garantizar
el bienestar de los ciudadanos, crear oportunidades a los
emprendedores y ofrecer una perspectiva de futuro más
próspera, justa y solidaria. La salvaguardia de la estabilidad
presupuestaria es un instrumento indispensable para lograr
este objetivo, tanto para garantizar la financiación adecuada
del sector público y los servicios públicos de calidad sobre el
que descansa el sistema de bienestar como para ofrecer
seguridad a los inversores respecto a la capacidad de la
economía española para crecer y atender nuestros
compromisos.”

I avui podem posar un exemple, un exemple de les
conseqüències que han suposat les polítiques d’estabilitat
pressupostària, com és el cas de Galícia, una comunitat
autònoma que va començar a fer reformes, a controlar el dèficit,
a fer polítiques d’estabilitat pressupostària ja a l’any 2009, i
avui, avui, després de tres anys, és una de les comunitats
autònomes més sòlida, més sanejada, on l’estat del benestar ja
no està en qüestió, amb un dèficit controlat i amb un atur per
davall de la mitjana, aquests són els resultats de tres anys de
polítiques ortodoxes i aquests són els resultats que començarem
a veure a Balears quan les polítiques que s’apliquen aquí
comencin a donar els seus fruits.

Quant a les balances fiscals i a la finançació autonòmica
estam d’acord que Balears està mal finançada i s’ha de
treballada en una reforma de la finançació autonòmica que
millori la situació de Balears i que aconsegueixi posar-la en la
mitjana espanyola, però parlam d’un model de finançació que
aquí, ho hem de recordar, va ser aprovat pel PSOE, amb la
genuflexió després del PSM, que no va dir res en el seu
moment. Ara però, quan governa el Partit Popular, ara es
queixen d’aquest model de finançament, un model que no és el
del PP, és el que vostès volien, o almenys el PSOE volia. Un
mal finançament, hi estam d’acord, que no hauria d’amagar però
la mala gestió econòmica dels darrers anys; Balears ha de
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reivindicar una millora del finançament, sí, però també hem de
fer els deures aquí dins.

Mirin, per mantenir amb solvència de cara al futur l’estat del
benestar és imprescindible tenir uns comptes sanejats, amb un
endeutament i un dèficit controlat; per poder mantenir de forma
sostenible els serveis bàsics de sanitat, educació i serveis socials
és imprescindible que els comptes públics estiguin en ordre,
amb un estricte control de les despeses, que no es gasti per
damunt del que s’ingressa. El que ha passat aquí a Balears i
també al Govern central, que els darrers anys han suposat un
risc molt fort de fallida del nostre estat del benestar; és a dir,
l’estat del benestar no fa fallida ara, no, fa fallida quan vostès
van deixar de governar, que van deixar la comunitat autònoma
pràcticament a la ruïna.

En qualsevol cas, malgrat que ho hem debatut molt en
aquest parlament, jo ja ho don per perdut, don per impossible la
possibilitat que vostès puguin entendre la importància que té
l’estabilitat pressupostària, del control del dèficit, o don per
perdut; després d’haver deixat més 1.100 milions d’euros
d’impagats, haver triplicat l’endeutament, haver deixat un
dèficit anual de més de 1.000 milions d’euros, haver triplicat
l’atur, haver empès més de 5.800 empreses a tancar, després de
tot açò, si encara no veuen que el seu model econòmic és un
fracàs absolut, em reconec incapaç, no en sé més, ja no en sé
més.

(Remor de veus)

Per últim, sí que volia fer un comentari a les esmenes del
PSOE, la veritat és que m’han recordat aquella escena quan
Alícia va arribar al país de les meravelles i va trobar, a una
cruïlla, un conill, i Alícia va demanar al conill: i per on he
d’anar? I el conill, molt viu, li contestà: i on vas? No ho sé, va
dir ella. I el conill li respon: idò, si no saps on vas pots anar per
qualsevol camí. El problema del PSOE és que no sap on va, està
completament “desnordat”...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Mentre a Madrid els socialistes aproven la reforma de
l’article 135 de la Constitució, per consagrar l’estabilitat
pressupostària, aquí, en aquest mateix parlament, proposen i
voten en moltes ocasions coses contràries a aquests principis.
Ara, avui, a l’esmena presentada ens proposen avançar cap a un
model territorial federal, una qüestió que no deixa de ser una
ocurrència més d’un PSOE que es troba desubicat, un PSOE
que no troba el seu lloc, que intenta trobar un discurs coherent
i no el troba, no el troba, un PSOE que es mou a impulsos, sense
reflexió. Ara el PSOE demana un estat federal, encara ..., i em
passeig bastant, eh, i encara no he trobat ningú pel carrer que
em demani per un estat federal, és una qüestió que els ciutadans
en aquests moments no tenen dins les seves principals
preocupacions, no estan per a aquestes històries, els problemes
de la gent són altres.

El PSOE crec que s’hauria de deixar d’experiments,
d’excentricitats i fer una defensa nítida, nítida de la Constitució
i de l’estat de les autonomies; hauria de fer una aposta clara per
fer viables i sostenibles les comunitats autònomes, una qüestió
que passa necessàriament pel control del dèficit i l’estabilitat
pressupostària. El PSOE hauria de deixar el flirteig amb el
nacionalisme i defensar inequívocament la unitat d’Espanya.

És imprescindible per a la solidesa de la nostra democràcia
que el PSOE recuperi el rumb i recuperi la seva credibilitat.

El Partit Popular, per tant, votarà en contra dels tres punts de
la proposta del PSM i en contra també de les esmenes del
PSOE. Seguirem defensant, encara que estiguem tot sols, encara
que el PSOE hagi canviat d’opinió, la necessitat de sostenibilitat
pressupostària; continuarem defensant la importància del
control del dèficit per fer viable l’estat del benestar, perquè el
camí contrari, el model econòmic desenvolupat a l’anterior
legislatura ja hem vist on ens ha duit.

I acabaré amb una cita de Ciceró, que deia a les seves
filípiques, ...

(Remor de veus)

... avui estic molt llatinista, i deia, perdó, el Sr. Diéguez sé que
m’entén..., 

(Algunes rialles i remor de veus)

..., deia: “Cuiusvis hominis est errare, nullius, nisi insipientis
in errore perseverare”, qualsevol, o sigui, el Sr. Diéguez m’ha
entès, però per als altres, eh, ...

(Alguns aplaudiments, petita cridòria i remor de veus)

“Qualsevol es pot equivocar, però només els necis
perseveren en la seva falta”, tots podem fer polítiques
equivocades, però només els necis perseveren i continuen
defensant aquestes polítiques equivocades. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Camps, no li ho diré en
llatí, però a veure si no és de necis deixar perdre finançament,
deixar enfonsar l’economia d’aquestes illes mentre veim com
altres comunitats construeixen AVE que no van enlloc,
construeixen aeroports on l’únic avió que hi ha és de joguina i
aquí no tenim ni per subvencionar els que estan aturats, això ja
em dirà si no és una neciesa!

(Alguns aplaudiments)
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Per altra banda, ja els ha anat bé a tots dos, ja els ha anat bé
a tots dos, els portaveus, que haguessin posat aquells dos punts
primers, i també ho ha dit el Sr. Camps, no ho he entès;
evidentment que no ho ha entès, no ha entès gens ni mica, avui,
només reclamàvem ser iguals que la resta dels espanyols, només
reclamam això. I ni en això vostès hi estan d’acord, ho veu on
és ser necis, Sr. Camps? Només demanam això

Sr. Diéguez, em deia que és injust que digui el PSOE ha
sacralitzat la Constitució, però m’ha fet una defensa de la
sacralització i m’ha fet una gran comparativa del dret
constitucional, però en canvi no ha entrat a comparar el
finançament. A mi m’agradaria que fes una comparativa del
finançament de les regions europees i fins i tot de la resta de
l’Estat. No han trobat cap estat del món occidental que aporti a
la federació, com en el cas d’Estats Units, o a Europa que aporti
no més, no, igual que el que estan aportant les Illes Balears. Per
tant vostè ho pot considerar injust però nosaltres pensam que és
així.

Referent a les seves esmenes, miri, la del 4% nosaltres no la
volem tocar; no estam ara en un procés final d’una negociació
per decidir si a les Illes Balears l’Estat ens dóna el 4% o ens
dóna el 5%, estam demanant fer un front comú perquè l’Estat
ens tracti igual que als residents dels altres territoris espanyols,
i nosaltres entenem que la igualtat estaria en el 4%. Encara
seríem molt solidaris i els ciutadans d’aquí no tendrien ni manco
serveis, ni manco infraestructures, ni moltes altres coses com les
que tenim. Per tant no l’acceptarem.

En el tema de demanar un estat federal, si ens accepta
afegir-hi “en què els estats disposin de sobirania fiscal i se’ls
reconegui el dret a decidir”, li ho acceptarem.

Altres temes. Ens deia també que és hora que superem viejos
modelos basados en el odio. Si nosaltres no en tenim cap, d’odi,
tenim una enveja sana, tenim una enveja sana de veure que hi ha
comunitats que reben molt, i nosaltres, i ara a cada instant ens
recorden que no podem gastar el que no tenim, allò trist és que
nosaltres sí que ho tenim, però qui ho gasten són els altres. Per
tant no és un modelo de odio, nosaltres entenem que és un
model més que just.

Aquests dies vàrem sentir el president que defensava el
rescat, que deia que seria del género tonto no utilitzar aquest
sistema perquè sortiria molt més econòmic per a les Illes
Balears i per a les finances de la comunitat. Si sería del género
tonto no agafar un préstec a un 6%, quina qualificació de gènere
han de donar a una comunitat que regala..., que regala no, que
ens ho prenen, però vostès hi estan d’acord, que ens ho
prenguin, el 14% del seu producte interior brut? Quina
qualificació mereix aquest gènere? Jo no sé fins a quin punt.
Només un exemple: la Constitució diu que han de reconèixer el
fet insular. Vol exemples de com defensa l’Estat el fet insular?
Descomptes per a viatges i transport, perillen en els pressuposts
de 2013 perquè no hi ha suficients doblers, i ja posaran un
màxim al preu per si de cas. Pujades de les taxes aeroportuàries
el 2012 i el 2013 AENA apuja preus públics IPC +5; això per al
fet insular és fantàstic, el reconeix bé. No teniu illes?, idò...,
volíeu brou?, tassa i mitja. Això és el gran reconeixement que
fa l’Estat. A mi sincerament, sincerament em sap molt de greu
que sigui així. 

Jo no li he parlat en cap moment de model econòmic. És cert
que nosaltres defensam un model econòmic diferent del seu, Sr.
Camps, és cert. Jo li parlava de model de finançament, de
justícia econòmica, de justícia econòmica, i vostè m’ha posat
l’exemple de Galícia, per exemple. A Galícia des que governa
el Sr. Feijóo han incrementat l’atur en vuit punts; és igual, però
ha fet altres coses, ha amagat bastant les sigles del PP a la
campanya, i ha fet una cosa que l’actual govern és incapaç de
fer: ells han fet galleguisme. Aquí no, aquí espanyolisme a les
totes. Ens retallen subvencions, ens retallen els convenis, i feim
una proposta de fer un front comú per arribar a un sistema just
de finançament, i vostès prefereixen seguir essent espoliats. Per
tant no tornin dir que vostès defensen la Constitució, no senyor,
vostès defensen una part dels espanyols dels quals parla la
Constitució, però no tots, perquè quan diu “fet insular i tots els
territoris espanyols”, aquestes illes fa molts d’anys que estan
maltractades, cada dia més, i vostès hi donen el seu
consentiment. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró.

(Alguns aplaudiments)

Bé, la Sra. Mascaró ha dit al Sr. Diéguez, en relació amb
unes esmenes, si vostè les modificava. Per tant... Sra. Mascaró,
li don la paraula per aclarir el tema de les esmenes del Sr.
Diéguez. No, vostè ja no té més intervencions.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sr. President, jo he dit que la del 4% no l’acceptava, i que
l’altra, si hi afegien que els estats federats tenien sobirania fiscal
i se’ls reconeixia el dret a decidir, que sí.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, exactament. El Sr. Diéguez ha de dir si la vol modificar
o no, era això. Perfecte, Sr. Diéguez, sí.

No, de l’escó, Sr. Diéguez, només ha de dir si modifica o no
modifica, res més. 

(Remor de veus)

No m’he expressat bé...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Presidente, es que el Reglamento dice que las
intervenciones se pueden hacer desde la tribuna o desde el
escaño. Ahora, si no me dejan salir, vale. Pues nada, no hay más
problema.
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EL SR. PRESIDENT:

No, Sr. Diéguez, per favor..., per favor, si vostè vol venir al
faristol pot venir; l’únic que ha de dir és si o no, si modifica o
no aquest tema que li ha exposat la Sra. Mascaró.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Puedo explicar por qué?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, estupendo. Mire, realmente no podemos aceptar las
enmiendas que nos propone, la enmienda que nos propone,
porque quiere condicionar el inicio de un debate sobre la
posibilidad de un estado federal, quiere condicionarlo a incluir
también los conceptos de soberanía y derecho a decidir,
soberanía fiscal y derecho a decidir. Entonces, claro, esto
significa condicionar el inicio de un diálogo al resultado final.
Entonces nos parece que es ir demasiado lejos decir... “hemos
de llegar a este resultado”. El resultado tendrá que ser el que
sea.

Nosotros de lo que estamos hablando es del inicio del
debate, y por esa circunstancia, y teniendo en cuenta también las
especiales reticencias del Grupo Parlamentario Popular a poder
votar a favor alguna cosa de estas cuestiones, y para poderlo
acercar al máximo para que pueda ser votado con el máximo
consenso posible, hemos considerado que no es conveniente
ponerlo así. 

Le pediríamos que reconsiderara el rechazo a la enmienda
y que considerara que es bueno que en España se inicie un
debate acerca...

(Aplaudiments)

...acerca...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, per favor, sigui concís.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, creía que tenía cinco minutos.

EL SR. PRESIDENT:

Això és una intervenció d’un minut, no és res més. És dir si
accepta o no accepta la modificació.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Solamente he de decir que no, para finalizar, y que...

(Remor de veus) 

...interesaba que retirara esa solicitud para poder llegar a un
acuerdo. Incluso creo que en su propio seguimiento pone que
tenemos derecho a diez minutos, si es el caso, para poder llegar
a un acuerdo, que no los he pedido aunque podría pedirlos. 

Nada más, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Senyores i senyors diputats, si els
sembla bé passam a votar. Votam.

Sí, perdó, disculpi.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Presidente, hace falta votación separada porque hemos
anunciado el voto negativo a dos puntos de la moción y
abstención al número 2. Tiene que votarse el punto 2 separado
del 1 y del 3.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, idò, passam a votar el punt 2, passam a votar el punt 2.
Votam.

5 vots a favor, 34 en contra, 19 abstencions.

I ara votam el punt 1 i el punt 3. Passam a votar. Votam.

5 vots a favor, 52 en contra, 1 abstenció.

V.2) Proposició no de llei RGE núm. 5940/12,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
regulació legal dels dipòsits de fiances en arrendaments
urbans.

Finalment debatrem la Proposició no de llei RGE 5940/12,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació
legal del dipòsit de fiances en arrendaments urbans.

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Virtuts Marí.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, esper que
aquesta proposició ens deixi acabar el dia en pau.

L’objecte d’aquesta proposició no és altre que instar el
Govern que reguli en forma de llei la imposició de fiances. Allò
cert és que aquest intent ja es va fer l’anterior legislatura, però
en haver-ho fet al final no va arribar a bon port i va decaure
perquè així ho va fer el període de sessions.
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Avui en dia aquesta matèria està regulada, a part de per la
Llei d’arrendaments urbans des de fa molts d’anys, per dos
decrets autonòmics dels quals no podem deixar de constatar el
seu desfasament; continuen parlant de paper de fiances, fins i tot
de la Cambra de la Propietat urbana. Per tant és necessària una
actualització, i per tant creim que és un bon moment per fer
pedagogia davant dels ciutadans i realment convèncer-los de la
importància de complir amb aquesta obligació que és el dipòsit
de fiances davant la comunitat autònoma, en aquest cas davant
d’IBAVI. No només de fiances constituïdes amb motiu de
l’arrendament d’un habitatge o l’arrendament d’un local de
negoci, sinó també en els casos de serveis i subministres, com
aigua, llum, gas, etc., telefonia.

Per què? L’objectiu jo crec que és un objectiu compartit per
tots, que és, amb aquests recursos, aconseguir enfortir el
finançament, millorar el finançament de la promoció pública
d’habitatges. Així de simple és aqueixa proposició. Instam el
Govern a començar aquest camí i esperam trobar-nos amb tots
els grups parlamentaris a l’hora de redactar aquesta llei una
vegada que entri al Parlament.

De tota manera el PSM, amb motiu d’aquesta PNL, i
realment no té molt a veure amb la matèria de fiances, ha
aprofitat per presentar una esmena que m’agradaria entrar a
contestar. Aquesta esmena bàsicament té tres aspectes. En el
primer no hi podem estar més d’acord, realment crec que tots
volem que s’estableixin els mecanismes perquè sigui molt més
fàcil l’accés al mercat del lloguer per part dels ciutadans, i més
en una situació de crisi com l’actual. De tota manera creim que
hi ha símptomes favorables, com és que avui mateix surt la dada
que Balears lidera la baixada dels preus de lloguers respecte a
Espanya, una baixada, si no ho record malament, del 6,5%, i a
més el Govern d’Espanya està anunciant tota una sèrie de
mesures estructurals per baixar, millor dit, per garantir la
seguretat jurídica i per fomentar aquest mercat de lloguer. Al
nostre país, a diferència del que passa a la resta d’Europa, ha
estat una mancança històrica la poca tendència a viure de
lloguer i sempre s’ha tendit a viure en propietat. Creim que és
imprescindible adoptar les mesures estructurals necessàries,
sobretot, però no exclusivament, des del Govern de l’Estat, i
així ho fa amb les mesures anunciades per part del Govern
d’Espanya pel que fa a les reformes estructurals de l’any 2012.
S’ha anunciat la reforma de la Llei d’arrendaments urbans, de
la Llei de propietat horitzontal, etc.

Creim que tot això ens durà al fet que cada dia sigui més el
nombre d’habitatges que es posin en el mercat per llogar-los i
per tant puguem estar en unes condicions d’un lloguer molt més
assequible i sobretot més possible per a molts de ciutadans que
avui, per diferents motius de la crisi econòmica, atur,
desnonaments, estan en una situació molt precària podent tenir
un habitatge digne i a un preu raonable.

En aquest context li demanaríem que en aquesta primera
esmena que presenta el PSM no limitàs només..., la seva esmena
diu textualment, a efectes que consti en acta, que es limiti
només als habitatges desocupats, i nosaltres li demanam que
llevi la paraula “desocupats” i que realment el Govern estableixi
els mecanismes de colAlaboració amb totes les administracions
implicades a fi d’afavorir l’entrada de més habitatges en el
mercat de lloguer. Podem estar parlant d’habitatges nous, etc.,
etc., no només d’habitatges desocupats en sentit estricte

legalment. Si vostè acceptàs aquesta transacció hi donaríem
suport.

Pel que fa al segon aspecte, que insta el Govern de la
comunitat autònoma a negociar amb les entitats bancàries
perquè contribueixin al necessari increment del parc públic
d’habitatges de lloguer a preus accessibles, creim que limita
molt vostè aquesta negociació. Les entitats bancàries són una
part, per descomptat una part important en aquest moment, pel
que fa a tenidors d’habitatges, però hi ha molts més operadors
implicats i creim que no tenim perquè limitar aquestes
negociacions que vostè proposa només a les entitat bancàries.
Per aquest motiu li proposaríem que el text fos “...a prendre les
iniciatives i negociacions necessàries per a l’increment del parc
de l’habitatge de lloguer a preus assequibles”.

Pel que fa al tercer punt, i realment perquè no té res a veure
amb la proposició i en res no perjudicam el seu contingut, que
era la qüestió de què passa amb aquelles entitats bancàries que
s’acullin al rescat europeu i que tenguin habitatges, vostè sap
que es va aprovar dijous passat per part de la Comissió
d’Assumptes Socials per unanimitat. Per tant l’instaríem a
retirar-ho.

En definitiva nosaltres creim que en aquesta matèria, com en
moltes altres, es tracta d’intentar fer passes tots junts per
resoldre un dels problemes més importants que té a dia d’avui
la ciutadania, que és l’habitatge. La proposició no de llei
referida a fiances simplement vol ser una eina més perquè la
comunitat autònoma pugui, en primer lloc, facilitar al ciutadà el
compliment d’una obligació legal i, en segon lloc, que amb
aquest compliment d’aquesta obligació legal siguem tots
conscients que estam contribuint a millorar la política
d’habitatge de la nostra terra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Intervenció del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. Té la paraula
el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Sra. Marí, és cert que la crisi colpeja moltes famílies i que està
afectant greument el dret a l’habitatge. Vostè apuntava una dada
relativament petita -em perdonarà- de caràcter positiu respecte
del preu dels lloguers, però realment jo crec que la gran dada és
el ritme de desnonaments, que resulta demencial, amb drames
personals i familiars molt importants.

Ha sortit la dada ja que els jutges dictaren 2.518 ordres de
desnonament entre gener i juny. Si segueix aquesta progressió
en n’anam a 5.000 famílies desnonades dins enguany. Per tant
tenim problemes greus per les despeses d’habitatge com ara el
lloguer. Més del 22% de la població, més d’una cinquena part
dels ciutadans, segons l’enquesta de condicions de vida, tenen
problemes per pagar les despeses de l’habitatge, inclòs, ja dic,
dins aquest aspecte el lloguer. 
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El fenomen “okupa” cada vegada és més estès i jo crec que
ens ha de fer reflexionar, una reflexió que no pot ser només
repressiva, sinó que ha de ser omnicomprensiva del que està
passant. Fins fa dos dies parlàvem de la dificultat dels joves per
emancipar-se; ara parlam de la reagrupació dels fills que
s’havien emancipat amb els seus pares, del retorn del pares o de
la cerca dels pares per anar a viure amb els fills, estam parlant
de reagrupaments familiars de família extensa, que se suma
també ja a aquells habitatges superpoblats d’immigrants
nouvinguts. No hi seguiré, perquè com vostè sap, no és el tema
estricte de la seva proposta, perquè hi ha un munt de dades
d’alerta en matèria d’habitatge i certament voldríem aprofitar el
debat per omplir-lo un poquet de contingut, per fer una veu
d’alarma i una reacció de bon de veres, ambiciosa, proporcional
al problema que afrontam.

Vostès han fet una mala fi dels decrets llei, Sra. Marí, per dir
que hi havia un tema urgent. Jo trob que n’hi havia pocs de tan
urgents i aquí ens presenten una proposta perquè pensem de
cara a dir al Govern que comenci a pensar i ens pareix bé que hi
hagi debat i ens hi sumarem, però realment convendria fer ja
alguna mena d’iniciativa aviat, tenint en compte a més que les
competències en habitatge són exclusives, segons el nostre
Estatut.

Deia el PP en algun debats que hem tengut sobre la dació en
pagament, que els 6.000 desnonaments de l’anterior legislatura
eren un drama i eren culpa del Govern, i eren culpa del Govern.
Si arribam a les més de 5.000 en un any i mig que tenen vostès,
la veritat és que facin-s’ho mirar. Jo no ho diré, jo aquests tipus
de frases no les sol fer, però seguint el paralAlelisme de la seva
lògica d’argumentació, haurien d’estar molt preocupats a l’hora
de dur propostes. Naturalment el tema és més complicat. Però
més que mai són imprescindibles polítiques que per ventura fins
ara no s’havien fetes o no s’havien fet amb tanta intensitat,
perquè el moment ho exigeix i, en canvi, el que veim és retirada
de recursos públics a aquesta mena de polítiques.

Però vull tornar a la proposició no de llei, a la qual vostè hi
ha dedicat poc temps de la seva intervenció. Li agraesc el gest
de dedicar-se a les nostres esmenes, però realment la proposta
que jo he vist d’allò que vostès ens duen, era un canvi de rang,
no hi havia propostes de contingut, sinó un canvi de rang
normatiu que fos una llei. Ens sembla bé. L’anterior govern ho
estava tramitant, ens sembla bé que se reguli per llei i ho podem
votar. Però tal vegada donem alguna passa més i a posta són
aquestes esmenes.

Primer de tot hauríem d’aclarir quin és l’objectiu per part del
nostre grup. El seu objectiu sembla que és una regulació per llei,
ja ho ha dit, i també garantir l’ús dels doblers dels lloguers per
a les polítiques de l’IBAVI, perquè aquest és l’objectiu que un
denota d’aquesta proposició. Per a nosaltres l’objectiu bàsic és
promoure el règim de lloguer i per fer-ho possible, donar-li
seguretat, confiança perquè s’ampliï aquesta oferta. I en aquesta
proposició no ho veim.

Un segon objectiu, com vostè no anomena a la seva
iniciativa, no ho ha dit en la seva defensa, però jo m’imagín que
el té molt present, és lluitar contra el frau, o per dir-ho amb més
precisió, dotar-nos d’instruments més eficaços per fer complir
l’obligació del dipòsit de fiança; un règim sancionador, vaja,
que és allò que més demanda l’exigència de llei. Però nosaltres
voldríem més. La regulació legal de la fiança podria servir per
donar una empenta a aquest sector. Quants d’edificis estan avui
desocupats dels que estan en condicions, jo parl dels desocupats
perquè pens que són els que s’han d’ocupar en lloguers i
evidentment si vostè em fa llevar aquesta paraula la llevarem,
però no em referia a posar més edificis en el mercat, sinó a
ocupar els desocupats. Per què el propietari no el posa en
lloguer?, perquè pensa que li pot dur problemes, que el risc
supera el guany i són molts en els moments que vivim, és un
luxe que no ens podem permetre, fins i tot li diria que fa un punt
de mala sang.

Al nostre parer la regulació de la fiança pot fer també una
contribució a aquest objectiu. La garantia ha de complir una
funció essencial: donar seguretat, no tan fer-hi negoci com
donar seguretat. Està bé que hi hagi un profit públic i que
s’aprofitin ja que hi ha aquests recursos enmig, però no perdem
de vista que el més important ara és donar molta seguretat al
règim de lloguer. Si donam seguretat, també suraran lloguers,
podran surar lloguers perquè evidentment hi hagi inspeccions,
hi hagi sancions, ja ens va bé, però sobretot perquè els
convengui, perquè estiguin tranquils i més segurs amb el règim
que els donam. Això no són ja les fiances, això són ingressos
fiscals, això és justícia. Per tant, per aquí crec que s’hauria
d’anar. La seva proposta no hi entra, només apunta que hi ha
d’haver una llei i en aquest sentit no hi veim molta dificultat. 

Li hem presentat tres esmenes, vostè les ha anomenades,
mecanismes perquè hi hagi entrada d’habitatges actualment
desocupats, puc llevar la paraula “desocupats”. Nosaltres no
deim ara les mesures en el mateix moment també per no crear
dificultats, però creim que poden ser impositives, com s’ha dit
tantes vegades, de posar un impost sobre els edificis desocupats,
ara pareix una mica abandonat, però també de foment, de
promoció, com pot ser el mateix donar tranquilAlitat amb els
fiances. Només a Palma parlam de més de 30.000 habitatges
buits, per no parlar dels grans solars sense edificar o de solars
amb promocions inacabades dins la trama urbana. Mentrestant
continuam parlant de noves urbanitzacions, jo crec que és un
despropòsit. Per tant, aprofitem el parc immobiliari existent que
és una riquesa de la qual no hem tret prou profit.

En el segon incís, vostè no hi ha fet referència al primer punt
i també ens pareix important i és que es prenguin les mesures
per evitar el desnonament de famílies que no tenguin alternativa
d’habitatge. Hi ha d’haver unes polítiques públiques per garantir
aquest dret a l’habitatge, és una obligació indefugible, difícil,
complicada que vivim, però indefugible. Per tant, ho hem de fer
possible. 
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En el segon punt posam el focus, vostè ho deia, sobre els
actors amb un gran estoc d’habitatges que són els bancs. Tots
som conscients de les distorsions que en aquest moment
provoquen aquesta acumulació en mans del mercat, dels bancs,
no en parlarem de com hi han arribat, i els efectes fins i tot de
dumping sobre el mercat amb els seus intents de venda. De fet,
l’administració està reaccionant, està provocant fins i tot la
creació d’un banc, el banc dolent. És un moment clau que ens
permet fer coses ambicioses importants, d’enorme nivell,
aprofitem-ho. Hi ha gent que necessiten cases, hi ha bancs que
en tenen massa, i crec que això, hi podria haver ... i uns bancs
que en tenen massa i que necessiten doblers públics, és el tercer
punt, per tant, necessiten la intervenció, la regulació i la
intervenció, i l’han de menester. Jo crec que tenim una
oportunitat que aquí és la que voldríem posar avui damunt la
taula. Em pareix bé retirar la paraula “públic” del segon punt,
perquè efectivament no és ni tan sols l’interès. El que volem és
trobar manera que aquests immobles en mans de les entitats
bancàries surtin en el mercat de lloguer, per ventura a ells els
agradaria que fos dins el mercat públic, nosaltres miram si pot
ser dins el privat. La qüestió és que estiguin enmig.

I el darrer punt, vostè ho ha apuntat, nosaltres intentàrem
recollir una gran demanda social que hi ha al carrer perquè la
dació en pagament sigui una manera d’eliminar el crèdit o de
solucionar el crèdit amb una entitat bancària; és injust que una
família que va comprar una casa quedi al carrer perquè la treuen
fora d’aquella casa i encara degui doblers al banc sobre la casa
que ja no té. Aquesta vegada han rebaixat la proposta de dació
en pagament atribuint-la únicament als bancs que necessitaran
doblers públics. Si hem de posar doblers per rescatar bancs,
posem doblers també per rescatar persones, per rescatar
famílies, que és realment allò que ens ha de preocupar. I aquesta
és una proposta que va ser aprovada, com vostè deia, dijous per
unanimitat. A nosaltres ens pareixia molt bé i volíem elevar la
solemnitat de l’acord al Ple de la cambra, perquè quan el rebi el
Govern de l’Estat, millor que ho rebi per dues vegades i que ho
rebi amb tota la força d’un acord de ple. Quan vostè m’amenaça
que si mantenim la votació no ho votarà, per evitar que l’acord
que tenim, ara mateix unànime, a favor d’una cosa, avui amb la
idea d’elevar-lo a la solemnitat, em quedi derrotada, la veritat és
que la retirarem si vostè ara a la rèplica no retira aquest anunci
de vot contrari. Si em continua dient que votarà en contra, sí, la
retiraré perquè m’estim més un èxit en comissió que un fracàs
en ple.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Sra. Marí. Perdoni, Sr.
Carbonero.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Marí, estam d’acord en la
proposició. De totes maneres m’hauria agradat més que hagués
fet una exposició de les fiances, de què signifiquen, de què en
pensen, de com s’estan aplicant, de com està el tema. Que ho
hagués explicat una mica més. Vostè s’ha dedicat pràcticament
a donar la seva opinió a les esmenes del PSM, que aprofit per
dir que nosaltres hi votarem a favor perquè hi estam d’acord.

Miri, el volum de dipòsits per a fiances és històricament alt,
estam parlant de 30-40 milions d’euros. Però el compte de
resultats, constitucions menys devolucions, en els darrers anys
no reflecteix l’increment del parc de lloguers d’habitatges que
s’està produint en els darrers anys pels següents motius. Primer,
desconeixement; molts de propietaris desconeixen el deure de
constituir de forma regular les fiances amb el mecanisme previst
legalment, és a dir, el seu dipòsit a l’IBAVI. En general, quan
es fa el contracte de lloguer de pisos, locals, hotels, etc.,
s’estableix per un pacte un dipòsit d’entre un mes i dos mesos
de renda, que reten el propietari per cobrir els desperfectes que
es puguin produir a l’immoble. És una pràctica basant estesa
entendre que aquests dipòsits representen el pagament dels
darrers mesos del termini de vigència del contracte, quan la seva
finalitat és ben diferent.

Per altra part, la manca de colAlaboració de les
administracions i altres agents que intervenen en el trànsit
jurídic del contracte de lloguer. A l’hora d’intervenir en la
redacció d’un contracte de lloguer, o a l’hora de visar-lo per
diferents controls administratius, com pot ser l’empadronament,
s’hauria d’exigir la constitució de la corresponent fiança en els
termes legalment establerts. 

I, en tercer lloc, manca de mecanismes legals per exigir el
dipòsit. La regulació de les inspeccions per tal de detectar les
borses de frau ha d’anar acompanyada de l’establiment de les
corresponents sancions en cas d’incompliment. Aquestes
sancions tan sols es poden regular per llei i entenc que la seva
proposició no de llei fonamentalment va en aquest sentit. 

Per això creim que la seva iniciativa, Sra. Marí, és oportuna,
per molt que inspeccionem, que tampoc no mata, si no tenim
regulat el mecanisme sancionador i la seva quantia, no millorarà
significativament el volum dels dipòsits. I és aquí on creim que
a la nostra comunitat es pot fer molta feina per detectar i minvar
el frau que es pugui donar. Les campanyes d’informació són
imprescindibles, també els convenis amb tots els agents
immobiliaris i administracions, però el veritable problema no és
aquí. El problema és la gran quantitat de lloguers irregulars que
hi ha a les nostres illes.

Algunes comunitats autònomes regulen amb lleis
d’habitatge una base per a les fiances que posteriorment es
desplegada mitjançant un decret. La finalitat de la regulació per
part de les comunitats autònomes és establir un registre de
fiances, regular les formes de dipòsit, així com el control, la
inspecció i la sanció i en general crear un servei d’inspecció. Per
exemple a Catalunya funciona molt bé el departament de fiances
i el servei d’inspecció que tenen creat. El volum de recursos que
genera el sistema és important. Una de les necessitats de la
comunitat autònoma de les Illes Balears és establir un règim
sancionador que doni força a la inspecció i, per tant,
s’incrementi el nombre de fiances que es dipositin a l’IBAVI i,
per tant, la recaptació. L’estimació és que només es dipositen a
l’IBAVI un 40% de les fiances dels contractes de lloguer que es
realitzen.
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En una economia tan dependent del sector turístic fa que
existeixi una forta pressió per establir lloguers de diferents usos,
residencials, turístics, comercials que circulen per les negres
autopistes de l’economia submergida. I no és per manca
d’habilitació legal que els lloguers temporals s’habitatges i
apartaments, per posar un exemple, es facin de forma
majoritària sense contracte. Hi ha una extensa implantació de la
facturació en negre que està llastrant molt els tan necessaris
ingressos fiscals. I aquesta és la principal funció d’una llei de
fiances i si m’ho permet, d’una llei d’habitatges i fiances,
regular les sancions.

En conseqüència, amb una llei es podrà complir amb dos
objectius socialment lloables. Primer, s’incrementarà molt el
volum de fiances dipositades i a més de complir amb la Llei
d’arrendaments del 94, es disposarà de més fons per finançar les
polítiques d’habitatge públic. Vostè sap que fins un 70% dels
fons dipositats es poden destinar a polítiques d’habitatge públic.
I, en segon lloc, es minvarà la gran borsa de frau que es
produeix a les nostres illes amb els lloguers irregulars, en
directe benefici de la hisenda pública.

Jo crec que hauria estat més eficient, Sra. Marí, que en lloc
d’una proposició no de llei, haguessin duit un text articulat
d’una llei. Això no vol dir que no reconegui l’oportunitat de la
seva iniciativa, però m’agradaria que es materialitzàs aviat, que
entre aquesta proposició no de llei que avui aprovarem i la
presentació de la llei passàs un termini realment curt, vostès
possiblement ja el tenen calculat. De vegades de les paraules als
fets hi ha un recorregut llarg i jo no estic del tot segur que els
actuals responsables d’habitatge del Govern estiguin en la línia
de redactar i tramitar una llei per regular íntegrament les
fiances, però hi ha d’haver un marge suficient per poder jutjar
i, per tant, votarem a favor de la proposició i esperam que en un
termini curt, el Govern compleixi amb el mandat parlamentari.
Ja li avanç que si en aquest termini curt el Govern no compleix
amb el mandat parlamentari d’avui, nosaltres presentarem una
proposició de llei per regular habitatge i per regular fiances.

I en relació amb les esmenes presentades pel Partit
Socialista de Mallorca, jo crec que són oportunes, tan oportunes
que vostè pràcticament s’ha oblidat de les fiances i directament
ha parlat de les esmenes. Són oportunes perquè aquest mes
s’acaba el termini per signar la iniciativa legislativa popular que
la plataforma dels afectats per les hipoteques ha posat en marxa
per intentar regular mitjançant llei, la dació en pagament i el
lloguer social. Per tant, en aquests moments sobre aquesta
qüestió no només es produeixen milers de desnonaments, sinó
que a més hi ha una consciència social, hi ha una pressió social
a la qual nosaltres no podem girar l’esquena.

Per tant, em pareixen també oportunes, encara que no
tenguin a veure amb la proposició no de llei, les esmenes i, ja ho
he dit abans, les votarem a favor. Res més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero. Ara sí, Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
No interpretin la meva manca d’explicació com a manca
d’arguments. Sé que estan convençuts i als que estan
convençuts crec que no és necessari reconvèncer-los. Jo crec
que sobre aquesta qüestió tots estam d’acord en la seva
importància.

Sí volia destacar tres qüestions perquè crec que són cabdals.
Efectivament, aquesta llei pot ser una de les eines per donar
seguretat jurídica i fer que els propietaris que a dia d’avui no
s’animen a posar en el mercat de lloguer els habitatges, ho facin.
Però és una part, per això he fet especialment esment a això, té
una importància cabdal la legislació estatal. La gent no deixa de
posar els habitatges en lloguer per qüestions de fiances o per
qüestions que depenguin d’aquesta comunitat autònoma, ho fan
fonamentalment per la Llei d’arrendaments urbans i la Llei
d’enjudiciament civil i per les dificultats que quan un llogater
no compleix, realment es pugui produir una ràpida solució del
conflicte, per via judicial o per via extrajudicial. Aquesta és la
realitat i tots ho sabem. 

La dilació en el procés judicial i la incertesa en el seu final
moltes vegades, fa que molta gent que posaria en condicions
normals els seus habitatges en lloguer no ho faci. I per això
destacava d’una manera especial, perquè crec que és vital per
resoldre aquest problema, l’avantprojecte de llei que ja ha
presentat el Govern d’Espanya i que creim que ens ajudarà,
aquesta i altres qüestions com va ser la modificació de la Llei
d’enjudiciament civil per exemple, modificacions que realment
hem intentat tots, jo no sé quantes modificacions processals vaig
viure la legislatura passada per part del Partit Socialista, però el
cert és que aquest tema no l’hem resolt i ho l’hem de resoldre.

Per tant, la seguretat efectivament creim que és el bessó de
la qüestió perquè els propietaris particulars s’animin a posar en
el mercat els seus habitatges. I, efectivament, la fiança és un
element que hi pot contribuir. I nosaltres anam més enllà. Per
què hem presentat aquesta proposició?, perquè volíem saber on
estaven vostès, ni més ni manco. Per tant, quan no els consultam
perquè no els consultam i quan els ho consultam i volem saber
el seu parer tampoc no els agrada. Realment és molt mal de fer
amb aquesta oposició saber què s’ha de fer un per tenir-los
contents. Però bé, no passa res, no passa res. 

L’important és realment que quan arribem en aquest
parlament, que ho farem i en breu temps, amb un projecte de llei
per part del Govern, siguem capaços de treure la millor llei
possible per complir aquests objectius. Amb l’únic que no puc
estar d’acord, reconeixent la gravetat del problema dels
desnonaments, és que afortunadament els darrers anys va
minvant la quantitat de desnonats... sí, sí, agafi les darrers
estadístiques del Consell del Poder Judicial, d’una manera molt
poc significativa, però la tendència dels darrers tres anys és
baixar i no pujar...

(Remor de veus)
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Sí, sí, no agafi el diari, agafi les memòries, vostè és més
seriós que això. Agafi la memòria oficial del Consell General
del Poder Judicial i a mi m’ha sorprès, però m’ha alegrat, li dic
la veritat. A les Illes Balears han baixat un poquet. Això no
resol el problema, però crec que les tendències sobre aquesta
qüestió també són importants.

Sr. Alorda, jo no l’he amenaçat en res, Déu me’n lliuri i
menys en  aquesta tribuna ni a cap altra banda, vull dir que
vostè faci el que consideri oportú, el que sí li hem dit és que ja
hem tengut moltíssima mànega ampla incorporant aquí esmenes
que res no tenen a veure amb la proposició no de llei, que té una
part que ja la té aprovada, i nosaltres la donam per aprovada.
Però quan ho aprovam perquè l’aprovam i quan no ho aprovam
perquè no ho feim.

Parlem de la dació en pagament, si volen. El primer govern
que ha pres alguna mesura, una primera mesura, una primera
passa en aquesta qüestió ha estat el Govern del Sr. Rajoy, i ho
va fer en el mes de març, just acabat d’arribar. Què no és la
solució, no és la panacea universal? Evidentment que no, és una
passa de moltes altres que s’han de prendre, però que té una
sèrie d’elements molt importants que crec que no es poden
oblidar: en primer lloc, la regulació dels interessos moratoris al
2,5%, una qüestió que aquí hem parlat en moltes ocasions, ara
que ja s’ha fet no té importància; els beneficis fiscals per a les
persones que puguin reestructurar el seu deute, no els costarà
impositivament res; la possibilitat d’una quitació per part
d’aquests deutors de fins al 25% i la pròrroga de la hipoteca fins
a 40 anys i una carència de quatre anys.

I a més de tot això, si això no resol el problema d’aquestes
persones, la possibilitat d’una dació en pagament; amb un afegit
que crec que entronca perfectament amb el que avui discutim,
la possibilitat que durant dos anys aquell habitatge que ja no
tenen en règim de propietat, encara que sigui hipotecada, la
puguin continuar gaudint en règim de lloguer, amb una renda
del 3% del deute.

Crec que ningú no té la solució màgica a aquesta qüestió,
que tots hem de fer passes per resoldre i aquesta és una petita
passa dins aquesta solució. Esperam que a la futura llei, quan es
presenti a aquest parlament, tenguem també el seu suport.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, senyores i senyors diputats, les dues primeres esmenes
del PSM s’han transaccionat. La tercera vostè l’ha retirada i per
tant crec entendre que es pot aprovar per assentiment.

S’aprova per assentiment? Doncs, moltes gràcies.

S’aixeca la sessió.
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