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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia a tothom. Començam el plenari d’avui i el primer de
tot llegirem dues declaracions, una sobre la família i l’altra
sobre els desnonaments, les quals estan d’acord i consensuades
amb tots els grups parlamentaris.

Declaració institucional amb motiu del XXè aniversari
de l’Any Internacional de la Família.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc llegiríem la
declaració del Parlament de les Illes Balears amb motiu del XXè
aniversari de l’Any Internacional de la Família.

“El 2014 tindrà lloc el XXè aniversari de l’Any
Internacional de la Família, un any que servirà per plantejar tota
una sèrie de reflexions sobre la importància d’aquesta institució,
fonamental per a la societat en el seu conjunt, i per analitzar els
reptes socials i polítics, encara avui pendents, per a un òptim
funcionament.

Aquesta declaració institucional demana a tots els grups
parlamentaris que se sumin a la iniciativa de treballar en les
línies d’actuació de l’ONU cap a les famílies. 

Hem de recordar que l’Assemblea General de Nacions
Unides reconeix, mitjançant la Resolució 66/126, que els
preparatius i la celebració el 2014 d’aquest aniversari és una
oportunitat única per incrementar la cooperació en tot el que fa
referència al foment de la família i a emprendre accions que
reforcin les polítiques i programes centrats en les famílies. Per
aquest motiu, l’ONU ja ha assenyalat, com a línies d’actuació
prioritàries, els temes família i treball, família i pobresa i
exclusió social, i família i solidaritat intergeneracional. 

L’Assemblea General de l’ONU destaca així la importància
de formular, executar i supervisar les polítiques relatives a la
família i posar un èmfasi especial en els àmbits d’eradicació de
la pobresa, plena ocupació, integració social i solidaritat
intergeneracional. 

També insisteix l’ONU que les famílies han de ser prioritats
dels governs autonòmics i les polítiques familiars han de ser un
conjunt d’actuacions que s’encaminin a reconèixer, a donar
suport i a protegir les famílies per la important tasca que
realitzen en la societat.

Per tot això, tots els grups parlamentaris del Parlament de
les Illes Balears signen la declaració institucional següent:

Primer. El Parlament de les Illes Balears acorda d’adherir-se
als preparatius i a la celebració del XXè aniversari de l’Any
Internacional de la Família promogut per l’Assemblea General
de l’ONU.

Segon. Tots els grups parlamentaris se sumen a la iniciativa
de treballar en les línies d’actuació de l’ONU cap a les famílies
de cara als preparatius de la celebració de l’any 2014.

Tercer. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
impulsar les accions necessàries per protegir les famílies de les
Illes Balears contra la pobresa, a favor de la plena ocupació, la
integració social i la solidaritat intergeneracional.”

Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears sobre desnonaments.

“Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
sobre desnonaments.

Des de fa anys la nostra comunitat autònoma i el nostre país
vivim una profunda crisi econòmica amb conseqüències socials
molt importants.

Moltes persones sense feina, un augment de l’atur, una
caiguda de la renda disponible, l’absència de crèdit disponible,
el descens del consum dibuixen una difícil realitat econòmica.
Una de les situacions derivades d’aquest escenari econòmic son
les persones que en aquest moments tenen dificultats per fer
front al pagament dels seus habitatges. 

Els desnonaments d’habitatges i locals hipotecats ha creat
una situació socialment insostenible.

El drama de la pèrdua de l’habitatge propi, per impagament
de les quotes hipotecàries, està suposant un injust càstig a
amplies capes de la població. 

S’està trencant el model de convivència ja que resulta
insuportable el fet que no siguem capaços d’aturar aquesta xacra
provocada per la desfeta del model d’especulació immobiliària.

El pagament dels deutes hipotecaris s’ha de poder resoldre
avançant amb solucions com la simple dació de l’habitatge
habitual per part de les famílies que, de forma sobrevinguda i de
bona fe, no puguin fer front a les quotes bancàries. La dació en
pagament s’ha de poder aplicar també de forma retroactiva, així
com s’ha de possibilitar que els ciutadans afectats puguin
continuar vivint en el pis amb un lloguer social.

Els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears
constitueixen  també una població vulnerable als desnonaments,
i en aquest sentit el Ple del Parlament de les Illes Balears va
aprovar ja, per unanimitat, una proposició no de llei, en data 15
de novembre de 2011, relativa a impuls de mesures de protecció
dels subscriptors d’hipoteques immobiliàries a les Illes Balears.

El Parlament de les Illes Balears fa constar la seva
consternació per la mort de diferents persones, també a les
nostres illes, relacionades amb la pèrdua del seu habitatge;
manifesta el seu suport a la tramitació de la iniciativa legislativa
popular presentada per més de un milió i mig de ciutadans al
Congrés per acabar amb els desnonaments, que tant de patiment
estan produint a la nostra societat, i reclama al Govern
d’Espanya la modificació de l’actual legislació hipotecària i
civil que reforci la figura del consumidor front a l’entitat
financera i eviti la desprotecció de determinats colAlectius front
al procediment de llançament, així com que evitin situacions de
sobreendeutament i abús del dret en la concessió d’hipoteques,
i constata així mateix la necessitat de fomentar el lloguer social.
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Ni a la nostra comunitat ni a la resta de l’Estat  espanyol no
ha de morir ningú més per la incapacitat d’abordar un problema
que es pot resoldre.

El Parlament de les Illes Balears donarà suport a les mesures
necessàries que es prenguin per solucionar el problema dels
desnonaments i a la greu problemàtica social que l’acompanya.”

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. I ara passam al primer punt de l’ordre del dia
que correspon al debat de les preguntes amb solAlicitud de
resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 947/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a Llotja i Consolat.

La primera pregunta, RGE núm. 947/13, relativa a Llotja i
Consolat, que formula el diputat Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias
del Grup Parlamentari MÉS. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, tots coincidirem que
a les Illes Balears tenim actius culturals i patrimonials de primer
ordre i que tenim l’obligació de posar-los a disposició dels
ciutadans, i no només dels ciutadans també dels nostres
visitants. Al cap i a la fi la cultura, el patrimoni són un atractiu
per poder-nos permetre apostar per un determinat nivell de
turista i també una contribució gens negligible a la
desestacionalització. Però mentre intentam convèncer també els
particulars perquè mostrin els patis de Palma o el seu patrimoni,
nosaltres mantenim tancat un patrimoni monumental de primer
ordre com és la Llotja i el Consolat de Mar.

L’esplèndida Llotja de Guillem Sagrera és un dels edificis
més importants del gòtic civil mundial i només es pot visitar,
com vostès saben, quan hi ha exposicions. Ara, després de la
restauració, fins i tot es pot pujar al terrat i hi ha realment un
atractiu, jo crec que per a molts de ciutadans, una temptació no
poder accedir a dalt de la mateixa Llotja. Però no només la
Llotja de Guillem Sagrera també la capella gòtica, la porta del
moll i fins i tot el Consolat. 

Tots els països del món intenten acostar les institucions a la
població i no en parlem dels que tenen vocació turística, que els
principals edificis institucionals són lliurats, se les enginyen
perquè tothom pugui d’alguna manera accedir-hi i visitar. Per
això, nosaltres també pensam que al Consolat, que és BIC, hi
hauríem de trobar una fórmula perquè es pogués visitar. 

Per això, aquesta pregunta és també una instància, els instam
a obrir i obrir al públic la Llotja i el Consolat de Mar. Què hi pot
fer, Sr. Conseller, què hi pot fer aquest govern? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula el membre del Govern el Sr. Simó
Gornés.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Diputat, el Govern
actualment no s’ha plantejat, de moment -insistesc- l’obertura
permanent i constant al públic de l’edifici de sa Llotja. Així i
tot, sí que s’estudien totes aquelles possibilitats d’ampliar les
dates en què es pugui visitar. 

Com vostè sap, la Llotja de Palma es pot visitar actualment
de manera organitzada, per colAlectius com, per exemple, grups
d’estudiants que demanin hora amb antelació o sempre que
aquest edifici aculli una exposició. En aquest sentit el Govern
treballa per poder ampliar els dies en què es pugui fer la visita
oberta al públic. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ho trobam poc, Sr. Conseller. La
veritat és que és un dèficit que venim d’anys anteriors, no és
d’ara, però sobretot després de la restauració crec que s’ho han
de pensar. Vostè mateix deia que per ara, jo li animaria que ho
estudiïn i que no sigui perquè hi ha un altre creador que ocupa
l’espai a vegades amb plafons, a vegades fins i tot llevant la
diafanitat que té la Llotja amb una altra proposta, no va ser la de
Bernadí Roig, per exemple, que era realment...permetia una
visita a l’espai, però d’altres sí que el trastoquen, i creim que la
Llotja té una presència, té una potència per ella mateixa que
permet la visita tota sola.

Ens hi hem de posar al capdavant. És estrany que demanem
fer BIC passejos pels jaciments arqueològics, demanar que es
puguin visitar casals, i nosaltres tenim un patrimoni de
primeríssim ordre, impressionant, i el tenim i l’escatimam a la
presència dels turistes. Per tant, tant per als ciutadans com per
als turistes creim que és imprescindible...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

... posar a disposició aquests espais.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de paraula del conseller.

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

Sí, moltes gràcies. Miri, Sr. Diputat, coincidesc amb vostè
en la importància històrica, en la importància cultural, en la
rellevància que pugui tenir aquest edifici, i -ho torn a dir- el
Govern estudiarà aquelles possibilitats que tengui a la mà,
també d’acord amb allò que ens diguin els tècnics per tal de
preservar la seva conservació i la seva importància històrica, i
sense cap dubte intentarem eixamplar aquest període, per
exemple, d’exposicions públiques que, com vostè sap, comença
entorn del maig/juny i acaba el novembre, i es farà tot el
possible per tal d’eixamplar aquest període d’exposició pública
per tal que tothom pugui gaudir d’aquest edifici.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 960/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a teories neutrals.

La segona pregunta veig que està ajornada, procedim a la
tercera.  La segona pregunta RGE núm. 960/13, relativa a
teories neutrals, presentada per la diputada Sra. Esperança Marí
i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, és ajornada, atesa
la petició del Govern presentada mitjançant l’escrit RGE núm.
1083/13. 

I.3) Pregunta RGE núm. 962/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a llei del sòl. 

Procedim a la tercera pregunta, RGE núm. 462/13, relativa
a llei del sòl, que formula el diputat Sr. Jaume Carbonero i
Malberti del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, fa dues
setmanes ens va lliurar un document anomenat Llei del sòl i
vostè, des d’aquell dia, l’ha anat presentant a diferents àmbits
com una gran novetat. Ens pot dir, quin percentatge dels 195
articles d’aquest esborrany de llei són originals?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Biel Company.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Carbonero, doncs, no
l’he calculat, ho faré i a la pròxima li contestaré. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Carbonero.

(Remor de veus)

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Jo sí, Sr. Conseller, jo sí. Miri, dels 195 articles del seu
document n’hi ha més de 120 copiats d’un esborrany fet el 2007
pel Sr. Bartomeu Vicens, d’Unió Mallorquina, aleshores
conseller de Territori del Consell de Mallorca. Jo si ho hagués
copiat tot, si hagués copiat tot l’esborrany d’UM, Sr. Conseller,
no li retrauria perquè tot i ser una regulació molt antiga, viejuna,
és una llei completa i ben estructurada que podria servir de
partida per a una formulació seriosa. El problema és que de
forma impostada vostè ha copiat articles saltejats i, a més, ha
deixat fora la regulació del sòl rústic. El resultat és un text
incoherent de molt difícil digestió. 

L’enyorat Manel Sola i Morales, catedràtic d’Urbanisme a
l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, explicava que a les Illes
hi havia dos models de creixement urbanístic contraposats:
l’actual, paella, i el desitjable, arròs brut. La paella es fa amb
ingredients independents que es cuinen per separat i tan sols es
mesclen al final del procés, al contrari d’un bons arròs brut.
Vostè ha cuinat paella, amb l’agreujant que encara no sap què
farà amb el rústic, és a dir, ha fet paella sense arròs. 

Sr. Conseller, quan va entregar això que anomena Llei del
sòl va dir molt orgullós que s’havia carregat la regulació
anterior. No tan sols no se l’ha carregada, l’ha afusellada.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Biel Company.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En tornar-hi en lloc de
menjar una ensalada, com vàrem anar la setmana passada vostè
i jo, anirem a menjar paella o arròs brut, no es preocupi.

D’entrada, Sr. Carbonero, li he de dir que ni tan sols ha estat
fidel al títol d’aquest document que li vàrem donar, perquè vostè
ha dit la Llei del sòl i és la Llei reguladora de l’ordenació i l’ús
del sòl, per tant, no ha estat ni fidel al títol que li vaig donar.

Però també li vull dir una cosa, Sr. Carbonero, no vull
perdre cap esforç ni un discutint amb vostè coses que em puguin
despistar de l’objectiu final, i l’objectiu final vostè sap quin és
perquè l’hem comentat diverses vegades, i jo confio a tenir-lo
a vostè empenyent aquest objectiu final perquè crec que, a més,
té la formació i la preparació suficient. Vostè sap que en cap
moment hem dit que seria una llei nova, refonem texts de dotze
normatives disperses, de dotze, algunes de la Llei del sòl estatal.
No voldrà vostè que ho canviï? Efectivament que hi ha coses
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copiades, fins i tot de la Llei del sòl estatal, precisament per a
no entrar en cap contradicció, que ja n’hem tengudes algunes.

N’hi haurà més d’aquestes coses, segurament, a posta
esperam que vostè ens ajudi, si fa falta, a millorar-ho. Però li he
de dir, que la gent que ho ha vist fins ara no és tan negativa com
diu vostè, tots veuen moltes coses positives, moltes amb aquesta
llei; efectivament hem llevat tot el que afecta a rústic, llevat de
disciplina, i en disciplina crec que coincidirem que, almenys a
aquell esborrany és més contundent del que era fins ara, i ni tan
sols he anat a mirar res d’UM. Vostès els coneixeran més que
jo perquè es varen colgar amb ells, no vaig ser jo. 

Per tant, en aquest cas per emprar paraules, ja que parlam de
paelles o arrossos bruts, etcètera, bé, a nivell polític vostès varen
fer un pacte amb ells. O ara renuncien, Sr. Carbonero? És que
només faltaria. Vol que parlem de l’esperpent dels dos
esborranys que varen circular de llei del sòl, perquè el seu pacte
era incapaç d’arribar a cap consens ni un, Sr. Carbonero?

Però li ho torn a dir, no vull despistar-me gens ni mica ni
vull entrar en cap mal rotllo ni un, tot el contrari, estic dispost,
i li dic amb tota sinceritat, que m’ajudi, ens ajudeu tots a veure
si podem millorar això, en el sentit que el sòl rústic el tenim
allà, vostès, tots els grups de l’oposició, tenen una matriu amb
les variables que creguin que hi ha dins el sòl rústic. En haver
sortit d’aquesta, d’urbanística, doncs passem a la llei del sòl
rústic. 

Jo crec que hem de fer feina a futur, normativa estable i el
més consensuada possible, Sr. Carbonero. I les discussions les
farem un altre dia davant un bon plat d’arròs brut, que d’això sé
on en fan de bo.

I.4) Pregunta RGE núm. 970/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Fons de liquiditat autonòmica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta RGE núm. 970/13, relativa a fons de
liquiditat autonòmic, que formula el diputat Sr. Antoni Camps
i Casasnovas del Grup Parlamentari Popular. 

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. El passat divendres, 8 de
febrer, el Consell de Govern va acordar formalitzar l’adhesió de
la nostra comunitat autònoma al Fons de liquiditat autonòmic de
2013, per un import de 569,83 milions d’euros. Una decisió que
incomprensiblement ha obtingut les crítiques dels partits de
l’oposició, una crítica que, des del meu punt de vista, només pot
tenir dues causes: o bé és per ignorància o bé és per malícia. No
és possible des de la sensatesa o des del rigor intelAlectual
criticar el Fons de liquidat autonòmic i parlar de rescat o dir que
aquest govern no genera confiança entre les entitats financeres
o afirmar que estam intervinguts o que els hombres de negro del
ministre Montoro són els que realment prenen les decisions a
Balears. Jo crec que qui diu açò confon el desig amb la realitat,
confon el que voldria que passàs amb el que realment és. 

La realitat és que el Govern s’ha acollit a aquest segon FLA
precisament perquè aquest mecanisme de finançament té unes
condicions més favorables que les que existeixen en el mercat
financer ordinari, té unes millors condicions tant en el temps de
devolució del préstec com en el tipus d’interès. 

Des del meu punt de vista, i ja ho vaig dir en el darrer ple,
hagués estat de beneits no adherir-se al Fons de liquiditat
autonòmic. De fet, convé recordar que el FLA del 2012, signat
per un import de 355 milions d’euros, haurà suposat un estalvi
de 66 milions d’euros en interessos en comparació amb el que
s’hagués pagat si en lloc d’adherir-se al FLA s’hagués
contractat un préstec amb les condicions existents en el mercat
financer. Ni és un rescat ni hi ha hombres de negro i molt
manco aquest govern no genera confiança. Ben el contrari,
aquest govern fa els deures, ajusta la despesa, redueix el dèficit,
racionalitza l’administració, paga els proveïdors, en definitiva,
posa ordre on hi havia un caos i pren les millors decisions en
benefici dels ciutadans.

Després, idò, de l’èxit inqüestionable del primer FLA que,
com he dit, ha suposat un estalvi de 66 milions d’euros, quina
valoració fa el vicepresident Econòmic que el Govern hagi
formalitzat la seva permanència en aquest segon Fons de
liquiditat autonòmic per un import de 569,83 milions d’euros?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta i moltes gràcies, Sr. Diputat.
Vostè mateix ho ha dit, des del principi de la legislatura una de
les reclamacions d’aquest govern va ser establir un mecanisme
estable de finançament, ateses les diferents circumstàncies de
les distintes comunitats autònomes en matèria d’endeutament.
Hem de recordar que la nostra comunitat autònoma tenia un
endeutament molt més elevat que altres del país, de manera que
si algú podia sortir beneficiat de tenir mecanismes compartits i
coordinats era la comunitat de Balears.

Això va donar lloc a un primer moment a reclamar una
comissió de polítiques de tresoreria, un grup de treball de
polítiques de tresoreria perquè es poguessin coordinar aquestes
amb una finalitat, quelcom que s’observava i que és molt fàcil
d’entendre, l’Estat estava aconseguint crèdits amb millors
condicions que determinades comunitats autònomes i que el que
seria molt interessant és que totes les comunitats autònomes
poguessin obtenir els crèdits amb les mateixes condicions que
el Tresor, exactament amb les mateixes condicions que el
Tresor.
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A partir d’aquí, ens vàrem posar a fer feina. En primer lloc,
es va traduir en un pla de pagament a proveïdors, que era el més
urgent i el més necessari, i immediatament després va començar
a funcionar un fons d’estabilitat, de liquidesa autonòmica per
donar solvència, per donar les facilitats corresponents a
l’endeutament de les distintes comunitats autònomes i, per
suposat, la de Balears que partia d’uns marges de deute i d’uns
marges de dèficit més elevat que d’altres.

En aquest sentit, efectivament, vàrem subscriure un préstec
amb el Fons de liquiditat durant els darrers mesos de la
legislatura passada, les condicions que tenia eren bàsicament
d’un tipus d’interès del 5,05% i uns terminis de deu anys. Si
posam, per exemple, per fer un exemple d’unes condicions que
més o menys podrien ser normals que els terminis fossin de cinc
anys, ja tenim la meitat, d’entrada, però a més a més el tipus
d’interès podíem preveure, com ha passat en altres comunitats
autònomes que no s’han adherit al Fons de liquiditat, doncs de
dos punts més. Dos punts més -com vostè ha dit- suposen de
l’ordre de 65 o 66 milions d’euros, es diu aviat, 66 milions
d’euros, les coses que es poden fer! 

Per tant, és evident que la política de coordinació
d’endeutament per distintes comunitats autònomes amb el
Tresor i aconseguir les millors condicions per a tots és una
política encertada. Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 952/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a enllaç per cable de Mallorca i Eivissa amb la
península.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE núm. 952/13, relativa a enllaç per
cable de Mallorca i Eivissa amb la península, que formula el
diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El fet insular de la nostra
comunitat autònoma ens presenta tot un conjunt de dificultats i
de problemes que han de ser resolts entre les diferents
institucions públiques que tenen competències a la nostra
comunitat autònoma. Corregir aquestes diferències és un dels
principis que inspiren la Unió Europea, per tal de compensar i
equilibrar els diferents territoris d’Europa especialment dels
territoris aïllats del continent i dels territoris perifèrics.

A una comunitat autònoma com les Illes Balears és
imprescindible tenir una xarxa elèctrica en condicions i corregir
la precarietat que pot suposar un sistema elèctric a unes illes
que, a més a més, viuen del sector serveis, especialment del
turisme, i que no es poden permetre tenir un sistema de
connexió elèctrica en què es produeixin avaries i que presenti
problemes i posi en qüestió la qualitat del nostre servei.

Per això, Sr. Vicepresident, ens agradaria que ens explicàs
quines són les conseqüències del nou enllaç Mallorca-Eivissa,
tant des del punt de vista tècnic com des del punt de vista
econòmic, en què millora la precarietat el subministrament
actual? I també si ens pot explicar l’estalvi que aquest cablejat
suposa per a les arques públiques. I també si aquest nou sistema
millorarà els controls de les despeses del sistema.

Som absolutament conscients que l’objectiu ha de ser la
connexió, i així està previst, de les Illes Balears amb la
península i millorar el cablejat elèctric per tenir un sistema de
condicions i de qualitat.

Què pensa, Sr. Vicepresident, d’aquesta qüestió? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, moltes gràcies, Sr. Diputat.
Miri, crec que és una extraordinària notícia. L’electricitat són
masses de rodes fent voltes i com més n’hi hagi els preus més
moderats són, de manera que una xarxa, tenir una xarxa grossa,
una xarxa d’una grandària considerable és important. 

En canvi, a Balears tenim bàsicament dos sistemes elèctrics
diferenciats, un d’Eivissa i Formentera i un altre de Mallorca-
Menorca. És cert que hi ha un cable, però és un cable que ens
uneix amb la península, però que no ens integra, ens connecta,
però no ens integra, perquè s’ha de fer la transformació de
corrent alterna en corrent contínua perquè pugui fer aquesta
distància.

La idea bàsica d’interconnectar és, primer, tenir la seguretat
que sempre tendrem electricitat en condicions adequades, que
no hi haurà una fallida que ens pugui produir una absència
d’electricitat a un moment donat, amb les greus conseqüències
que cada vegada té. I a més a més, suposa, com a conseqüència
d’aquesta ampliació de les xarxes, una reducció molt important
de costos. Suposa d’entrada una inversió en una matèria
essencial, cabdal, que no es veu, però que és fonamental per fer
qualsevol tipus d’activitat econòmica i, per una altra banda,
suposa un estalvi de l’ordre de 40 milions d’euros, només
aquesta inversió, una inversió de 300 milions i busques que
suposarà un estalvi de 40 milions d’euros.

A més a més, suposa una passa més a la integració de
l’electricitat de Balears amb les xarxes europees, de manera que
els costos de producció d’energia a Balears siguin exactament
els mateixos que a la resta d’Europa i hem de pensar que
l’energia és el segon ítem de qualsevol producció, de qualsevol
empresa, de qualsevol activitat econòmica.
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Per tant, és importantíssim fer aquest tipus d’inversions i
importantíssim per al futur de l’activitat econòmica a les
Balears. Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 953/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Fons social europeu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE núm. 953/13, relativa a Fons social
europeu, que formula el Sr. Francisco Mercadal i Alabern del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El passat mes d’abril ens
llevàvem amb la nefasta notícia que la Unió Europea bloquejava
les milionàries ajudes del Fons social europeu al SOIB després
d’haver detectat greus deficiències al control i a la gestió dels
doblers destinats a finançar cursos de formació gratuïta a aturats
a l’època del pacte de progrés.

Fins a l’any 2010 el control sobre la destinació final del
Fons social europeu, concretament 38,7 milions d’euros, no va
ser, amb paraules de la Unió Europea “ni efectiu ni fiable”, el
descontrol era absolut. A nivell nacional també vàrem ser
notícia, els mitjans publicaven: “Baleares paga caro el
descontrol de Antich” i altres “Duro golpe para las arcas
baleares ya muy castigadas por el elevadísimo déficit
acumulado”, d’entre d’altres motius perquè el Govern, que en
la passada legislatura va liderar el PSOE i que avui mateix
demana la seva compareixença, imaginam que per donar-li
l’enhorabona per arreglar l’aixecament d’aquest bloqueig del
Fons social europeu, no tenia la més mínima cura a l’hora
d’atorgar subvencions.

En primer lloc, no comprovava l’existència de dobles
pagaments quan adjudicava els fons. En segon lloc, no va
complir els protocols oficials d’una qüestió tan bàsica com
verificar l’execució real de les activitats subvencionades,
s’atorgava la subvenció sense cap control posterior. I en tercer
lloc, i aquesta ja és de nota, va certificar despeses per les quals
no hi havia justificació.

Tot junt, un autèntic despropòsit dels que avui volen venir
aquí a donar lliçons de bon govern. Convendria que haguessin
tengut aquestes preocupacions quan d’ells depenien els doblers
dels ciutadans de les Illes Balears, i després volen que no
parlem de la situació rebuda i és que aquest govern ha d’emprar
massa temps a arreglar el desgavell que s’ha trobat.

La feina duita a terme pel nou govern i sobretot pels nous
responsables del SOIB ha estat molt intensa, moltes correccions
perquè avui puguem saber que la Unió Europea ha desbloquejat
la suspensió del Fons social europeu.

Per això, li demanam avui, Sr. Conseller, per la valoració
que fa el Govern d’aquest desbloqueig de la suspensió del Fons
social europeu per a les Illes Balears. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula el membre del Govern.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, i gràcies, Sr. Diputat. Lògicament
la valoració que hem de fer, no el Govern, sinó que em sembla
que totes les persones, entitats i qualsevol responsable en temes
relacionats amb l’àmbit de la formació de les Illes Balears ha de
ser positiva, perquè realment les dificultats que hi ha hagut arran
de la suspensió dels pagaments intermedis i del programa
operatiu regional de les Illes Balears pel que fa referència al
SOIB, ens posava en una situació molt, molt complicada, no tan
sols al període 2007-2013 que ara acabarà, sinó al posterior que
es pot donar a partir del 2014-2020.

Arran de l’auditoria del 2010 es varen començar a fer uns
plans d’acció que evidentment no acabaren d’implementar-se
perquè al final la comissió europea va determinar a l’auditoria
el 2011 que procedia la suspensió.

Què hem hagut de fer? Hem hagut de fer amb poc temps el
disseny d’un pla corrector per tal d’avaluar a l’organigrama, les
responsabilitats i els processos intermedis que garanteixen el
control de tots els expedients i de totes les justificacions que es
fan concretament a tot una sèrie de programes. Això es va fer,
si em permet dir-ho, contra rellotge, de manera que després es
produís una auditoria posterior la conseqüència de la qual va ser
que la mateixa comissió europea ha considerat que ja no es
justifiquen les mesures de suspensió imposades, perquè han
estat corregides les deficiències en el sistema de gestió i control.

Això ens torna donar credibilitat per poder accedir a aquest
finançament tan vital en aquests moments i més, si em permet,
ara, en què desenvolupam els programes de formació per a
desocupats, per a vulnerables, etc., i que realment posaven en
perill aquestes subvencions.

La valoració ha de ser molt positiva, la faci qui la faci, crec
que seria, en primer lloc, necessari que felicitàssim tots els
tècnics i responsables que ho han fet possible, les persones que
han dissenyat aquest pla, les que l’han executat i, si més no, les
que tenim alguna cosa a veure que això sigui avui una realitat.
Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 955/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a devolució de quantitats abonades pels
pensionistes de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE núm. 955/13, relativa de devolució de
quantitats abonades pels pensionistes de les Illes Balears, que
formula la diputada Sra. Catalina Palau i Costa del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.
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LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
Govern central, davant una situació totalment insostenible
provocada per un deute superior als 16.000 milions d’euros en
el sistema sanitari públic d’Espanya, un deute que es va disparar
uns 173% entre 2009 i 2011, últims anys del govern Zapatero,
s’ha vist obligat a actuar i a emprendre una reforma sanitària per
protegir el sistema sanitari públic que es trobava ferit de mort.

Dins aquest context de necessitat i urgència extrema sorgia
el Reial Decret 16/2012, amb mesures de control i de
racionalització de la despesa, com és la modificació de
l’aportació a l’usuari en la prestació farmacèutica en funció de
la renda i de la durada del tractament. 

Ara, els aturats sense subsidi no paguen, abans sí que ho
feien; ara les persones que perceben rendes mínimes de
reinserció tampoc no paguen, les de pensions no contributives
tampoc; els pacients amb malalties greus o cròniques tenen
reduccions i els pensionistes, en canvi, ara paguen part del cost
dels medicaments segons la seva renda. 

Així, els que cobren menys de 18.000 euros anuals, que són
la majoria, paguen un 10% del cost dels medicaments fins a un
màxim de 8 euros mensuals. Els que cobren entre 18.000 euros
i 100.000 euros paguen el 10% fins a un màxim de 18 euros
mensuals i els que tenen una renda superior als 100.000 euros
paguen un 60% del cost dels fàrmacs.

Sabem que aquesta ha estat una mesura difícil de prendre pel
Govern central, pel Ministeri de Sanitat, però necessària, com
totes les que s’han pres, si volem garantir la sostenibilitat del
sistema sanitari. Aquesta concretament ha contribuït
considerablement a reduir la despesa farmacèutica, que els
calaixos dels ciutadans no estiguin plens de medicaments
caducats o que no s’usen.

I voldríem saber, Sr. Conseller de Salut, si el Govern balear
ja ha iniciat el procés de devolució als pensionistes que tenen
dret a recuperar una part dels sous que han pagat per a
l’adquisició de medicaments, segons preveu el Reial Decret
16/2012.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Diputada. Sí, a finals
del mes de gener es va iniciar aquest retorn de les quantitats que
s’havien cobrat per damunt dels 8, 18 i 60 euros als quals vostè
feia menció.

Això s’ha fet d’ofici, sense que ningú no hagi hagut de
reclamar individualment aquestes quantitats i es reintegra al
compte corrent on cobren les pensions.

S’ha de dir que es varen retornar dos mesos, com eren els
mesos de juliol i agost, en les quantitats superiors a 10 euros que
s’havien anticipat a aquest pagament. Hi havia un acord de
l’Interterritorial que deia que mensualment hi havia d’haver un
mínim de 7 euros. Nosaltres vàrem decidir agrupar-ho, perquè
la suma de dos mesos fos inferior, i així es poguessin retornar
més doblers. Això ha suposat que més de 14.000 usuaris ja han
vist al seu compte corrent ingressats i la suma total és de més
340.000 euros que aquesta gent havia anticipat.

Continuarem fent aquests pagaments o aquests
reintegraments de manera periòdica, i aquells que no han vist
reintegrat al seu compte allò que varen anticipar els mesos de
juliol i agost és perquè no han superat aquests 10 euros, però no
els han perdut i a reintegraments posteriors els veuran
ingressats.

Gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 957/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fira de turisme de Milà.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 957/13, relativa a fira de
turisme de Milà, que formula la diputada Sra. Lourdes Bosch i
Acarreta del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i senyors
diputats. El desembre passat el Govern popular va presentar el
Pla d’acció 2013 definit per la Conselleria de Turisme i Esports,
en aquest pla es preveuen 107 accions promocionals amb un
cost de 2.707.000 euros. Potser aquestes xifres per si mateixes
no els diguin res, però si les comparem amb les d’anys anteriors
s’adonaran de la importància, de fet es duran a terme 47 accions
més que en el 2009, amb un estalvi de 4,5 milions d’euros, i es
faran 57 accions més que en el 2010, amb un estalvi de més de
2 milions d’euros. Ja veuen, maneres diferents de gestionar.

D’aquestes 107 accions promocionals previstes per la
conselleria, n’hi ha un gran paquet destinat als productes
turístics especialitzats per mor de la tan ansiejada
desestacionalització, per això es preveuen 28 fires
especialitzades, 13 jornades directes, 30 jornades inverses i 19
press trips. Però si els productes diferenciadors són molt
importants, tampoc no podem deixar de banda les fires generals.

La setmana passada es celebrà a Milà la BIT 2013 que està
considerada com la fira de turisme més important a Itàlia i la
quarta més important a nivell mundial. Per això, Sr. Conseller
de Turisme i Esports, li demanam quina valoració fa de
l’assistència a l’esmentada fira?

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern.

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

Gracias, Sra. Presidenta, gracias, Sra. Diputada. La
valoración es positiva por varios motivos, en primer lugar
porque la BIT de Milán es la feria más importante de Italia y el
turismo, el mercado italiano es el cuarto para las Islas Baleares,
después del alemán, el británico y el español, y tiene especial
importancia en Ibiza y en Formentera ya que ahí representa
aproximadamente el 14% de sus turistas, lo que supone que el
54% de los turistas italianos que viajan a las Islas Baleares van
a Ibiza y a Formentera.

Es importante o ha sido importante también la participación
porque la ATB participó con un stand de 120 metros cuadrados
y al igual que en FITUR se llevaron las nuevas tecnologías, la
apuesta por las nuevas tecnologías, tanto el director de la oficina
en Milán, de la oficina de información turística en Milán, como
los touroperadores se interesaron y nos dieron la enhorabuena
por este nuevo paso dado a nivel tecnológico. A través de la
pantalla se crearon 242 guías personalizadas y se visualizaron
1.063 recursos diferentes, lo que hubiera supuesto en páginas,
en papel, hubiera supuesto la impresión de 374.000 páginas.

También es importante que el Govern ha hecho un esfuerzo
importante para ir a esta feria, porque realmente Turespaña ha
dejado de ir, entonces hemos ido en solitario y lo hemos hecho
por la especial importancia que tiene este turismo para Ibiza y
Formentera. Ha sido la primera vez que el Govern balear ha ido
en solitario a la feria de Milán y lo hemos hecho precisamente
por esta razón.

Otro motivo de la importancia de la feria ha sido que, a la
vez que esta feria, la BIT de Milán, se celebraba la Eudishow,
que es una de las ferias más importantes en turismo de buceo,
y también hemos estado representados ahí la ATB con un
pequeño stand de 16 metros cuadrados donde han estado cada
una de las marcas de las Islas Baleares representadas.

También se tuvo una reunión importante con el director de
la oficina turística en Milán donde se le dio información de las
distintas acciones promocionales respecto al mercado italiano
para este año.

También fue importante porque en las reuniones mantenidas
con los principales touroperadores se pudieron coger las
primeras impresiones respecto a la próxima temporada y son un
poquito mejores, parece ser, que la de 2012. Eso es realmente
importante porque en el año 2011 el turismo italiano sufrió un
incremento importante. Sin embargo, en el año 2012 bajó
considerablemente en un 5% a causa de la crisis económica, que
también padece aquel país, y parece ser que las previsiones de
esta temporada es que va a mejorar ligeramente con respecto al
año pasado, o que, por lo menos, no disminuye o no continua la
línea descendente de los años anteriores.

Muchas gracias.

I.9) Pregunta RGE núm. 961/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a actuacions davant la situació d'Iberia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 961/13, relativa a actuacions
davant la situació d’Ibèria, que formula el diputat Sr. Damià
Borràs i Barber del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, abans de formular la
pregunta, els he de demanar disculpes per la meva veu afònica
a causa d’un grip, en un parell de dies però jo estaré bé. Molt
pitjor ho tenen, i pitjor tenen la veu i amb més motiu, els
treballadors i les treballadores d’Orizonia i d’Ibèria que clamen
i reclamen atenció, davant la indiferència, sorda i ofensiva del
Govern.

Sr. Conseller de Turisme, quines actuacions durà a terme el
Govern de les Illes Balears davant la crítica situació de la
companyia Iberia i d’Orizonia, si em permet que l’hi afegeixi?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern.

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

Bueno, la pregunta original Sr. Diputado era en relación a
Iberia, me imagino que cualquier problema que vaya surgiendo
entre que usted la formula y se celebra el pleno, usted puede ir
añadiendo problemas. Además, me parece que su valoración en
relación...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci per favor!

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

...a nuestra indiferencia, me parece totalmente gratuita y
fuera de lugar, puesto que no sé en qué criterio se basa para
hablar de nuestra indiferencia.
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En fin, al margen de estos desafortunados comentarios, le
digo que nosotros no vamos a llevar a cabo ningún tipo de
acción, ya la estamos llevando a cabo. En estos momentos me
consta que la Dirección General de Trabajo está en contacto
permanente con el Gobierno central, que es al fin y al cabo a
quien afecta principalmente este ERE. Y le digo que desde la
Dirección General de Puertos y Aeropuertos, que depende de mi
conselleria, ya se ha enviado una carta a Iberia, para que se nos
informe sobre las consecuencias y el alcance del ERE, sobre el
tema de la conectividad. Y en estos momentos estamos
trabajando, absolutamente sin ninguna indiferencia.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus) 

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, presidenta. Va afirmar vostè, Sr. Conseller, fa un mes i
per escrit, sobre la possible supressió del servei de manteniment
d’Iberia, que no es poden fer valoracions sobre els titulars de
premsa. Deia també vostè que Iberia no realitza activitats de
manteniment integral a l’Aeroport de Palma, RGE núm.
9414/12.

Vostè és el conseller que s’ocupa de la connectivitat i del
turisme, hauria de saber, de fet ho sap, però gustosament se
n’oblida, que Balears té tres aeroports, no només a un, que té
tres aeroports i quatre illes i que totes les quatre illes tenen
problemes greus de connectivitat i de turisme.

Iberia gairebé no vola a les illes, és cert, però hi ha
companyies que en són vitals i que depenen dels serveis que
presta Iberia. Més de dos terços dels vols suspesos ahir no eren
d’Iberia, però necessitaven dels seus serveis a terra per poder
volar. Els serveis mínims protegeixen els nostres vols, però la
greu crisi d’Iberia l’acabarem pagant i molt durament, sap vostè
que és així. Ens omplim la boca de connectivitat, mentre
treballadors d’Air Europa viuen amb l’amenaça constant,
mentre (...) d’Orizonia, s’enfronten a un ERO que afectarà més
de 3.000 persones. Ja li han demanat hora, què pensa fer? Els
rebrà? En tindrà prou amb una carta? Què pensa fer amb Iberia?
Què pensa fer amb Orizonia?

Ara ja no són titulars de premsa, ara ja és la crua realitat de
la política econòmica i laboral del PP, que pica a la porta, qui
guaita a les cases de milers de famílies. Actuïn, no basta amb
cartes, ara que encara hi són a temps, a favor dels treballadors
i de les treballadores i a favor de l’estabilitat del nostre model
turístic que avui s’esquerda amb Orizonia. Actuïn a favor de la
vida i del benestar de tantes famílies que en depenen, siguin ara
amenaçades o no, del nostre model turístic.

Enfrontin-se a la crua i nua realitat, no en defugin més. La
realitat és aquí a fora, al carrer, amb tota la seva cruesa. És fora
i enfora del Consolat, més enllà de la realitat virtual on viuen
vostès, parapetats per mantres neoliberals i la guàrdia pretoriana
política-policial, hi ha la realitat, la crua i dura realitat de cada
dia i de tanta gent. No facin com els policies de Hill Street, no

vagin en compte aquí fora, no tenguin por que aquí fora hi ha la
realitat i la realitat només són les persones, les seves vides, les
seves ilAlusions i les seves pors. Amb la defensa avui, amb la
defensa d’Iberia i Orizonia, és la defensa del benestar de tots
d’avui i de demà. Són persones, treballadors i treballadores que
esperen de vostès, ni més ni manco que compleixen la seva
obligació de defensar-los. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. 

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

Gracias, Sra. Presidenta. Mire, Sr. Diputado, nosotros somos
plenamente conscientes de lo que está sucediendo, somos
plenamente conscientes del drama personal para muchísimas
personas y somos plenamente conscientes de las circunstancias
negativas que puede suponer para nuestra imagen y para nuestro
turismo. No necesito que venga usted aquí a darme lecciones de
todo eso, ni a leerme los titulares de los periódicos.

En cualquier caso, sí le digo que nosotros tenemos
muchísimo trabajo con la situación lamentable que ustedes nos
dejaron en competencias que no son propias. Sabe
perfectísimamente que este es un asunto en el que poco
podemos hacer y aún así lo estamos haciendo. Estamos
preocupados, el Gobierno está preocupado por este tema, lo que
pasa es que resulta realmente lamentable que, sabiendo la
situación que nos han dejado, sabiendo que estamos difícilmente
gestionando las competencias propias, gracias a la actividad o
inactividad, más bien, que realizaron ustedes, estamos en estos
momentos con unas competencias en unos asuntos que son más
propios del Estado, del Gobierno central, y aún así estamos en
permanente contacto con ellos, como les hemos dicho.

Lo que es realmente lamentable, a parte de la situación en la
que pueden quedar estos trabajadores, es su oportunismo y su
demagogia en este tema. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 963/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a pagament a proveïdors.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta RGE núm. 963/13, relativa a pagament a
proveïdors, que formula el diputat Sr. Antoni Diéguez i Seguí
del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresidente, a principios de
legislatura dijo usted que una administración seria, debería tener
de forma obligada un calendario de pagos a los acreedores y que
se había sorprendido de que el Gobierno saliente no lo tuviera.
Lo tengo por escrito unas 40 veces.

Después usted, con lengua de Floriano, dijo que su primera
tarea era hacer un calendario de pagos, eso dijo. En sus primeros
encuentros con los proveedores, también con lengua de
Floriano, les dijo que prepararía dicho calendario y, como le
pasa al propio Sr. Floriano, a los pocos días tuvo que reconocer
la verdad, que no iba a hacer ningún calendario de pagos.

Por eso, como no nos ha explicado qué criterios sigue para
pagar a los proveedores de éste Govern, las deudas que su
propio Gobierno ha contraído, le pregunto ¿qué criterios sigue
para pagar a un proveedor antes que a otro?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

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

Sra. Presidenta, Sr. Diputat. Mire, cuando llegamos al
Gobierno había que tener un instrumento que no existía,
debíamos elaborar un instrumento que no existía, que era el Plan
de disposición de fondos, es lo que hemos hablado ya otra vez,
Plan de disposición de fondos, plan que aprobamos hace un año,
en febrero del año pasado. Ahí es donde se marca cómo entran
las órdenes de pago en tesorería y cómo se van desarrollando.

Al mismo tiempo, estamos adheridos al Fondo de Liquidad
Autonómica, que también marca toda una serie de criterios,
criterios que quiero recordar: el primero son los vencimientos
de valores emitidos; luego vienen los de entidades extranjeras,
los de entidades europeas; más allá aquellos que no se pueden
renovar con criterios de prudencia financiera, y por último viene
la financiación del déficit, la financiación del déficit que, quiero
recordar, tiene que ver con pago a proveedores de sanidad, pago
a proveedores de servicios sociales y pago a proveedores del
sistema educativo, como criterios preferentes. 

Estos son los criterios que se siguen.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Vicepresidente. Yo no creo que sean esos
criterios, no creo que estén contenidos en este punto. Los
criterios que usted sigue le diré dónde están contenidos, están
contenidos en el Eclesiastés, capítulo VI, versículo 14, qui
invenit amicum, invenit thesaurum, quien tiene un amigo,
encuentra un tesoro. Y me explicaré.

Por eso usted no paga los más de 20 millones que debe al
tercer sector, porque no son amigos. Tampoco la enseñanza
pública, porque tampoco son amigos. Tampoco paga a los
enfermos que se desplazan de unas islas a otras, porque tampoco
son amigos. Tampoco paga a proveedores de hospitales
públicos, porque no son amigos.

Sin embargo sí que están al día los centros privados, porque
esos sí que son amigos, los de enseñanza; el Sr. Kovaks,
también es amigo. Y cosa llamativa, también están al día los
farmacéuticos, es curioso, ¿tendrá algo que ver que el Sr.
Conseller de Salut, el nuevo gerente de Son Espases y el Sr.
Presidente sean todos ellos farmacéuticos? Ya lo decía el
Eclesiastés, qui invenit amicum, invenit thesaurum. Y si no
encuentra un tesoro, con este Gobierno al menos cobra, los
amigos cobran. Y a los enemigos ¿qué doctrina se les aplica? Se
lo diré, se les aplica la doctrina de la diputada Sra. Fabra,
doctrina que no repetiré por decoro de ésta cámara. Los amigos
cobran, los no amigos no cobran.

Nada más Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

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

Pues una vez más, Sr. Diputado, creo que se equivoca con
su forma de obrar y de hacer política, creo que se equivoca
profundamente, no es la demagogia sencilla o la demagogia
fácil la que hace falta en momentos difíciles, y el público
juzgará, no seremos nosotros, será el público el que juzgará cuál
es la actitud de su señoría y de la representación que usted
ostenta.

Quiero decir que para amigos de verdad, pues el Gobierno
anterior, porque le puedo decir que durante el año 2012 hemos
pagado 10 millones en subvenciones referentes al año 2010, ¡10
millones en subvenciones! 33 millones que hacían referencia al
año 2011, ¡Caray, el año 2011 había elecciones, de 10 a 33! Y
en el año 2012 la cantidad se reduce a 20 millones. Con lo cual,
quiero decir que para amigos, amigos, quien conocía de verdad
amigos no es este Gobierno...

(Alguns aplaudiments)

Un Gobierno que se está caracterizando claramente por
hacer reformas profundas, por hacer reformas difíciles, por
hacer reformas que buscan la sostenibilidad de la comunitat
autónoma y los servicios públicos que ello significa.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)
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I.11) Pregunta RGE núm. 950/13, de l'Hble. Diputada
Sra. María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conveni amb el Comitè espanyol de
l'Agència de les Nacions Unides per als refugiats palestins
a l'Orient Mitjà.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’onzena pregunta, RGE núm. 950/13, ha estat retirada per
la seva autora.

I.12) Pregunta RGE núm. 951/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pla de control tarifari d'accessos del
servei de tren i metro.

Per la qual cosa, passam a la dotzena pregunta, RGE núm.
951/13, relativa a Pla de control tarifari d’accessos del servei de
tren i metro que formula el diputat Sr. Carlos Veramendi i
Mestre del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Presidenta. Este Govern, como he dicho otras
veces, ha supuesto un giro hacía la eficiencia y sostenibilidad en
la prestación de un servicio tan importante como es el transporte
ferroviario, marcando como objetivos inmediatos transportar
más pasaje, racionalizar la empresa, rebajar gastos y pagar
deudas. 

Es de destacar el esfuerzo por garantizar el correcto
funcionamiento de SFM, debido a la mala herencia económica
y de gestión recibida de la pasada legislatura. Llevaron a SFM
a un continuo gasto sin previsión, dejando muchas deudas,
deuda bancaria, deuda por obras, deuda por expropiaciones,
deuda a proveedores, licitaciones sin financiar, facturas en
cajones, elevados gastos de personal, pero eso sí, unos bajos
ingresos tarifarios, convirtiéndolo en un sistema costoso e
insostenible.

El coste anual de SFM para las arcas públicas era de 75
millones de euros, obteniendo sólo unos ingresos tarifarios de
5 millones de euros. Este insostenible sistema tarifario lo
provocó la política del pacte, de prolongada congelación y
fuerte subvención de las tarifas, llevando a un cada vez mayor
desfase entre coste real del servicio y lo que pagaba por billete.

Pero el culmen del descontrol encontrado: fue detectado un
alto porcentaje de usuarios que ni pagaban ni la tarifa, ni el
billete, por una falta de control tarifario en los accesos al
servicio de tren y metro, cantidad ésta que se ha cifrado en la
considerable cifra de un 27%. Además de ni saber los usuarios
reales del servicio, poca planificación.

Ante ello, el Consell de Govern del 25 de enero, aprobó el
inicio del proceso para implantar un sistema tarifario integrado,
llamado de segunda generación, en todas las estaciones de SFM.

Así, Sr. Conseller de Agricultura, Medio Ambiente y
Territorio, la pregunta es ¿en qué consiste el Plan de control
tarifario de accesos del servicio de tren y metro puesto en
marcha por el Govern de les Illes Balears?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, efectivament, el
mes de juliol del 2011 quan arribam al Govern, començam a
veure el que finalment per a nosaltres ha estat un problema, un
greu problema. D’una banda començam a detectar que molta
gent, com ha dit vostè, no pagava el bitllet del tren quan pujava.
I per altra, el primer que vàrem voler fer, va ser analitzar,
també, tota la informació que se recollia del sistema de dades
implantat a la xarxa ferroviària. Idò bé, la sorpresa va ser
majúscula quan, primer de tot, no vàrem poder accedir a
aquestes dades perquè senzillament no existien. És a dir, una
cosa que dins qualsevol empresa normal i corrent hagués estat
una autèntica bogeria, doncs aquí, a a SFM, amb tot el volum de
negoci que du, doncs no existeixen. No existeixen quan
nosaltres entram dades clares d’on puja la gent i on davalla, sinó
que es va per suposats fets que es donen. 

El primer també que ens demanam: què està passant? Perquè
hem de recordar que el control tarifari i d’accessos havia costat
5 milions d’euros. És a dir, què va passar? Després d’haver
gastat 5 milions d’euros no es controlaven els accessos de la
gent i això durant un any, dos anys, tres anys, tota la legislatura?
Tot això ens du a analitzar què passa.

I amb els mateixos tècnics que hi havia a SFM i al CTM,
s’arriba a una conclusió, es va fer una adjudicació que no era la
pròpia que s’hauria d’haver fet, el que es diu una clau en mà, un
programa tancat que a l’hora de treure dades resulta que cada
pic et costa un dineral o no tens les dades que has de menester,
que és una de les coses que passa sovint dins l’administració,
que demanes dades per gestionar i et trobes dades de gastar
pressupost.

Bé, tot això ha anat passant fins que ens hem trobat la
situació que tenim a dia d’avui, ja hem aprovat fer el tancament
de les estacions. Necessitam gastar, invertir una vegada més 4,5
milions d’euros, és a dir, aquells 5 que es varen gastar no han
servit per a res, i ara n’hem d’invertir 4,5 per tenir les dades que
realment es necessiten. I les dades són més importants, més que
el frau que es pugui fer, que també és important, i que el que
farà serà pagar la pròpia inversió en un parell d’anys. 

Però aquí l’important és que quan s’han de prendre decisions
a nivell de gestió s’han de prendre amb dades clares, sabent què
fas, i moltes vegades crec que s’entra el malalt o s’ha entrat el
malalt dins el quiròfan sense saber ni què té i l’operen d’una
hèrnia i tal vegada el que tenia era mal de queixal.

Moltes gràcies.
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I.13) Pregunta RGE núm. 954/13, de l'Hble. Diputada
Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a llei agrària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta RGE núm. 954/13, relativa a llei agrària
que formula la diputada Maria Assumpció Pons i Fullana del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Durant
els 30 anys d’autonomia a Balears, el sector agrícola i ramader
de les nostres illes ha patit la mancança d’una norma general
reguladora de la seva activitat. Des del Grup Parlamentari
Popular constatam i lamentam que ha existit fins ara, la sensació
que totes aquelles qüestions que afecten el camp són un tema
menor i he dit fins ara, perquè avui tornam comptar en el
Govern amb una Conselleria d’Agricultura, suprimida per
l’anterior Govern del pacte, evidentment, perquè no li donava
la importància que té per al Partit Popular. 

I al capdavant de la conselleria comptam amb un conseller
que coneix perfectament la situació i reivindicacions del camp.
Entre aquestes n’hi ha una que hem reclamat des de fa anys,
comptar amb una norma específica que ajudi, ordeni i doni
impuls a tot el sector primari de les Balears per garantir la seva
continuïtat. És una decisió política que per fi en aquest mandat
s’ha iniciat la redacció de la futura llei agrària de les Balears,
una iniciativa que ha estat rebuda amb satisfacció per les
organitzacions professionals, tal com han manifestat tant les de
Menorca com també la Mesa agrària de Mallorca. Perquè
mentre hi ha grups que no fan cap aportació en positiu, només
crítiques i jocs de paraules, n’hi ha d’altres que fan feina,
governen i cerquen solucions, com fa el Govern amb aquesta
iniciativa legislatura per a l’agricultura i ramaderia de la
comunitat.

Per tant Sr. Conseller, quins són els objectius i amb quina
fase es troba la redacció de la futura llei agrària de Balears?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, efectivament,
venim d’allà on venim, venim de què el sector primari havia
quedat sense una conselleria d’Agricultura i havia passat a un
nivell de direcció general; això es va reconduir a l’inici
d’aquesta legislatura i ara també el que feim és posar mà per
tenir una primera llei agrària a les Illes Balears.

Una primera llei agrària, com en altres casos ens passa, que
pretén regular l’activitat de l’agricultura i les seves activitats
complementàries. En aquest moment som a una fase totalment
inicial, allà on es confecciona un esborrany del que ha de ser la
pròxima llei agrària. Hem parlat amb les organitzacions
professionals agràries, amb les cooperatives, amb representants
dels sectors, i també l’hem exposada per tot allà on anam,
conjuntament amb la llei del sòl de què abans hem parlat, amb
l’avantprojecte de la llei reguladora d’urbanisme.

Aleshores el que es pretén amb això és donar importància al
sector primari, donar-li les màximes facilitats perquè es pugui
desenvolupar la seva activitat. A un moments allà on també
demanam, com tots sabeu, perquè ho hem aprovat en aquesta
cambra, un règim específic per a les Illes Balears, la qual cosa
ens duria, si ho aconseguim, que després aquí dins nosaltres
hem de tenir els marges per moure’ns i hem de tenir definit el
que es pretén.

Una llei agrària que pretén donar força a la venda directa de
les produccions, a reforçar el concepte dels efectes negatius que
té la insularitat i que s’ha de compensar. Una llei agrària que
promourà la diversificació de les rendes dins el sector. I una llei
agrària que, com he dit abans, ha d’aconseguir que no es vegi el
sector agrari des d’un punt de vista urbanístic, que és així com
s’ha vist contínuadament quan s’han fet lleis i normes en aquest
parlament. No s’ha pensat en el sector com a activitat pròpia,
s’ha pensat en terreny rústic i en posar traves perquè no s’hi
puguin fer coses, i no han pensat que el sector agrari necessita
fer les coses que realment necessiten les explotacions agràries
per dur endavant els temes. Ens hi trobam cada dia, problemes
a l’hora d’executar la normativa.

Aquesta norma pretén donar el màxim de facilitats als
pagesos perquè puguin desenvolupar les estructures que
necessiten, no trobar-nos amb els entrebancs que trobam a dia
d’avui, que ens posen a nivell, direm tècnic, entrecomillat,
perquè molta subjectivitat hi ha per aquí enmig, i el que pretén,
com dic, és que es puguin fer les coses que toca. I el que es
pretén també és que ningú no pugui utilitzar la porta de la
pagesia per fer coses que no es poden fer dins el sòl rústic. Això
és un poc el que volem aconseguir amb aquesta llei agrària. 

Gràcies.

I.14) Pregunta RGE núm. 956/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Manuel José Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a concerts adreçats a la població escolar
de la nostra comunitat autònoma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE 956/13, relativa a concerts
adreçats a la població escolar de la nostra comunitat autònoma,
que formula el diputat Sr. Manuel José Monerris i Barberá, del
Grup Parlamentari Popular. 

No hi és. Aquesta pregunta decau perquè no hi ha el diputat.
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I.15) Pregunta RGE núm. 964/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a convenis proposats al Ministeri d'Economia i
Hisenda.

Passam, idò, a la quinzena pregunta, RGE 964/13, relativa
a convenis proposats al Ministeri d’Economia i Hisenda, que
formula el diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresident econòmic, la
pregunta d’avui és molt fàcil de respondre. Quins projectes de
conveni ha proposat al Ministeri d’Economia i Hisenda en
relació amb la disposició transitòria novena de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

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

Sra. Presidenta. Sr. Diputat, moltes gràcies per la seva
pregunta. Miri, el que és important és posar ordre allà on hi
havia caos. 

(Remor de veus)

Hi havia un autèntic..., hi havia un autèntic caos en matèria
de convenis per part de la comunitat autònoma, i el que ens toca
ara és fer feina en aquest sentit, vostè ho sap bé.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, Sr. Vicepresident, la resposta és molt clara, nítida i
contundent. Zero projecte ha proposat al Ministeri d’Economia
i Hisenda, i no ho dic jo, és que ho diu el mateix govern. Aquest
senyor que avui no hi és ho firma: “El Govern no té constància
que hagin presentat propostes de convenis per part del Govern
de les Illes Balears al Ministeri d’Economia i Hisenda sobre
inversions estatutàries”. Això en termes econòmics, Sr. Aguiló,
és un zero, un zero.

Ens trobam en una situació molt greu. Estam davant un
govern que no fa els seus deures, que no fa la seva feina, no
compleix la seva obligació. L’Estatut d’Autonomia és norma
bàsica per a nosaltres, i vostè ha decidit nio complir-la. És que
no proposa, no presenta. Ja no és que Madrid no l’hi accepti, és
que vostè ni proposa, i això és molt greu, com ja s’ha vist amb
la feina que vostès han fet per als pressupostos generals de
l’Estat, les pitjors inversions.

Són 800 milions d’euros. Què els diu, als nostres ciutadans?
Quantes persones haguessin tengut feina amb aquests 800
milions? 10.000?, 15.000? Quantes empreses en sortirien
beneficiades. Sembla que per a vostè no és important perquè no
ha duit ni un projecte al Ministeri d’Economia i Hisenda. Ho diu
el mateix govern. 

Clar, per a nosaltres té una altra recepta: noves taxes, nous
imposts, i tot fet d’esquena a la gent. Ja no és que ens pugi IVA,
IRPF, ens va pujar l’aigua de l’aixeta un 10%, ara un 20% la
que va en botella, pagam la benzina més cara, 10 euros per una
targeta de plàstic, etc., etc. Viure a les Illes Balears és més car
gràcies al Partit Popular, tot per recaptar uns doblers als
ciutadans i a les seves organitzacions empresarials, que saben
que l’economia està aturada, que no hi ha crèdit. Un cop més a
l’economia productiva, tot per no molestar a Madrid. Primer a
acotar el cap. Ningú no li dóna...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...confiança ni credibilitat. Ara pateixen els treballadors
d’Iberia...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Ha d’acabar, Sr. Diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...i Orizonia. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

Sra. Presidenta, Sr. Diputat, moltes gràcies. Jo entenc que
vostès eren especialistes a pintar xifres damunt el paper que
després no es convertien en realitat, perquè això és el que vostès
varen fer durant molt de temps: varen pintar llocs de feina que
no existien, varen pintar inversions que no es varen arribar a
produir, varen pintar bestretes que no s’arribaven a fer, etc., etc.,
etc. Era continu. I aquesta és la política, aquella política, em sap
greu, aquella és la política que ens ha duit a aquesta situació.

Varen patir una manca de credibilitat justament per no
reconèixer quina és la realitat. Varen patir una manca de
credibilitat per no fer i no dir les coses com són. No tornarem a
caure en aquell parany i en aquell error. Hem de fer les coses
ben fetes, hem d’avançar de forma segura i hem de tenir el
sistema de finançament que ens pertoca, però no a base de fer
propostes sabent que després seran impossibles de fer. Demanar
ferrocarrils per valor de 400 milions i que n’arribin 50, això és
el que no pot tornar a passar mai més, senyoria, i aquesta és la
política que hem de canviar per una política seriosa, per una
política rigorosa.
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I li dic el mateix que al seu company d’escó: vostès estan
repetint a l’oposició la política que varen fer durant el seu
mandat, una política clarament equivocada. Moltes gràcies.

I.16) Pregunta RGE núm. 959/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projecte de llei reguladora
de l'ordenació i l'ús del sòl.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta, RGE 959/13, relativa a projecte de llei
reguladora de l’ordenació i ús del sòl, que formula la diputada
Sra. Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, el
Govern acaba de posar en exposició pública l’avantprojecte de
llei reguladora de l’ordenació i l’ús del sòl, un avantprojecte que
el conseller de Medi Ambient està consensuant amb gairebé tota
la societat civil, administracions territorials, colAlectius i sectors
econòmics, i també ho intenta amb la resta de forces
parlamentàries, malgrat que no sempre troba la receptivitat ni la
voluntat de diàleg que sí estan demostrant el conseller i el
Govern.

Que som l’única comunitat autònoma de tot Espanya sense
llei del sòl és una càrrega que arrossegam des de fa més de
quinze anys, una llàstima tenint present que hem sabut ser
innovadors en protecció d’espais naturals, en disciplina
urbanística o en ordenació del territori, però la dispersió
normativa, la inseguretat jurídica o la dificultat d’aplicació de
la normativa urbanística amb un criteri uniforme que doni
seguretat a la iniciativa privada fa urgent que aquesta vegada no
torni a ser un fracàs, com així ha succeït amb anterioritat, on jo
record perfectament l’enfrontament entre els dos germans
Vicens que seien en aquest parlament i que curiosament
formaven part del mateix pacte de govern. Això era el que
vivíem aquí la legislatura passada. 

Jo vull apelAlar avui a la responsabilitat de tots per treure
endavant una norma tècnica i no política. Vull pensar que
determinats gestos de manca de diàleg es corregiran i no es
repetiran menyspreus impropis d’aquest parlament, i vull pensar
que la crítica fàcil i poc concreta, com hem pogut veure avui
mateix en aquest parlament, es deixarà de banda si de veres
volem fer feina pels ciutadans de les Illes Balears.

Per això, Sr. Conseller, volem saber els objectius que
persegueix aquest avantprojectes de llei. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, sí, com vostè
sap ja fa uns dies, i bé ho ha dit, que anam presentant a les
diferents forces polítiques, a diferents representació de la
societat civil, a la ciutadania en general, el primer esborrany de
la Llei reguladora de l’ordenació i l’ús del sòl. I a ningú no
s’escapa el fet que també ha comentat, que fa molts d’anys que
s’està fent feina per aconseguir aquesta primera llei de...,
nomenada del sòl, i que no ha manera d’aconseguir-ho.

Bé, al marge d’això nosaltres el que volem amb els objectius
que tenim és, primer, dur a terme una regulació integral de
l’urbanisme substituint una normativa que ara està dispersa en
més d’una dotzena de normes que quedaran concretades dins
aquesta, moltes d’elles fins i tot preconstitucionals; vull dir que
és ben necessari posar-nos al dia en normativa bàsica, mantenir-
la i actualitzar-la en tot el que puguem a la nostra realitat.
Volem que també sigui coherent amb altres normatives
sectorials que es poden estar creuant dins aquesta primera llei
que tenim en marxa. 

Volem també aconseguir una normativa estable i que perduri
en el temps. Això és una cosa que sempre demana la societat
civil; la societat civil el que no pot ser és que li vagis canviant
les normes a mitjan partit i això s’ha fet contínuament. Aqueixa
darrera legislatura encara podem recordar la 4/2008, que ens
està reportant totes les penalitzacions que ens està reportant. Per
tant les normes han de ser clares, hem de poder jugar a llarg
termini i això farà que els nostres empresaris, a més, es puguin
desenvolupar seriosament. 

I volem que sigui consensuada, efectivament, totalment o al
màxim de consensuada, i he de dir que fins ara, almenys en el
que anam fent, crec que hi ha moltes possibilitats, a nivell de
societat civil, perquè aquí tenim representació parlamentària
però també hi ha molta representació de societat civil; ens estam
reunint com aquell que diu cada setmana amb una sèrie
d’associacions i estam recollint les seves inquietuds i també les
seves si no alAlegacions sí comentaris en aquell esborrany.

La llei està pensada perquè a més tengui un
desenvolupament reglamentari. No volem entrar en
competències que no són pròpies del Govern, per tant ens
haurem d’aturar a un determinat nivell per permetre que després
cada consell insular reguli reglamentàriament el que trobi
d’acord amb la seva casuística. Volem que hi hagi una
racionalització dels procediments, i després volem intervenir
molt, com he dit abans, en tot el que és dret sancionador, volem
deixar clar que hem de ser contundents amb els que no fan les
coses bé. 
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Per tant el missatge és clar: facilitar a les administracions i
als ciutadans en general la seva feina, però ser contundents amb
els que no fan les coses bé. Gràcies.

I.17) Pregunta RGE núm. 1081/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a gestions del Govern sobre acomiadaments a
empreses del sector turístic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dissetena pregunta, RGE 1081/13, presentada en substitució
de la RGE 946/13, complementada mitjançant l’escrit RGE
1090/13, relativa a gestions del Govern sobre acomiadaments a
empreses del sector turístic, que formula el diputat Sr. Gabriel
Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, en aquest moment la
companyia Iberia es troba immersa en un ERO que pot afectar
88 treballadors dels tres aeroports de les Illes Balears, i a més
ser el començament del desmantellament d’aquesta empresa,
que podria fins i tot arribar a abandonar el handling amb totes
les conseqüències que per al sector aeronàutic de les Illes
Balears això suposaria. A això s’ha d’afegir la fallida
d’Orizonia, que té 1.000 treballadors a les Illes Balears, dels
quals com a mínim 700 se’n podrien anar al carrer aquests dies.
Més tots els treballadors, centenars de treballadors, que
depenen, que fan feina indirectament per a aquesta empresa.

Després d’escoltar el Sr. Conseller de Turisme ens hem
quedat encara més preocupats del que estàvem respecte a
l’actuació del seu govern. Quines propostes i quines gestions
concretes ha fet el seu govern en relació amb aquesta situació?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, president.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies i bon dia, Sr.
Barceló. Miri, estam parlant de dues coses molt importants que
afecten d’una manera molt greu, molt preocupant, a tot el
conjunt de l’Estat però també aquí, a Balears, nombroses
persones, centenars de persones que es poden veure afectades.

En aquest sentit també li he de dir que hem estat en contacte
des del primer moment directament entre el Govern autonòmic
i el Govern de l’Estat, i jo personalment en contacte directe amb
la ministra en tot moment, ahir, fins i tot ahir horabaixa. El que
sí li he de dir és que, on no tenim competències, on tenim molt
poc marge de maniobra, és en aquestes situacions, i sobretot on
no tenim cap tipus de competència, per a la seva informació, és
sobre empreses privades. On sí tenim responsabilitat és de
vetllar per la connectivitat, cosa que estam fent en el cas
d’Iberia, i en el compliment específic dels protocols legals que
fan referència a l’empresa Orizonia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí. Jo vull creure que realment han estat sobre aquesta
qüestió des del primer moment, però les nostres gestions que
hem fet, tant amb treballadors d’Iberia com d’Orizonia, és que
l’actuació del Govern ha estat zero, que vostès no han fet cap
gestió. Vostès tenen una direcció general de Treball, una
direcció general de Turisme, una direcció general de Ports i
Aeroports, contacte directe teòric amb la secretària de Turisme
la Sra. Borrego, i no s’ha vist cap gestió ni una, Sr. Bauzá.

A conseqüència de la seva reforma laboral del seu partit han
llevat la intervenció administrativa a zero, ara ni tan sols per
aquí poden intervenir. I em diu que no té competències, però jo
vull recordar que la passada legislatura el Govern tenia les
mateixes competències i vostès varen demanar al Govern un
llistó molt alt en relació amb Spanair, un llistó molt alt en què
demanaven fins i tot que hi hagués doblers públics per salvar
Spanair, i així consta en el Diari de Sessions. La Sra. Cabrer
deia que “aquesta situació serà molt negativa pels treballadors
que figuraran a les llistes d’atur; serà molt negativa per la
pèrdua d’ingressos fiscals, per a la nostra connectivitat i per al
nostre turisme”, i acusava la conselleria, que va fer gestions des
del primer dia, aquí sí, públiques i conegudes, l’acusava de
“passotisme”, olímpic, de “passotisme” olímpic. Bé, què
hauríem de pensar de vostès, que fins avui no hem sabut que
han fet res?, fins avui, curiosament el mateix dia, o el dia
després, que el nostre grup denunciàs precisament aquesta
situació, que vostès no estaven fent res ni en el cas d’Iberia ni
en el cas d’Orizonia.

Miri, Sr. Bauzá, no es tracta de fer demagògia, es tracta de
salvar un sector estratègic per a l’economia de les Illes Balears
i centenars de llocs de feina que en aquests moments estan
amenaçats. Diuen que són conscients de la situació però no ho
sembla, Sr. Bauzá.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, president.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Barceló, miri, li puc
assegurar que s’han fet aquestes gestions. També..., el que passa
és que també si vostè sap amb qui he parlat jo és que sabrà molt
més que qualsevol altre. Hem fet gestions personalment amb la
ministra, i de fet la ministra va sortir immediatament i va
assegurar la connectivitat, va garantir el cent per cent de la
connectivitat de tots els vols de les Illes, per si no ho sap, perquè
veig que també... Això per una banda.
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Per una altra banda el més important és que és important
saber com s’ha arribat a aquesta situació, per exemple en el cas
d’Orizonia. Què passarà en aquesta situació?, què passarà amb
els treballadors, que són els grans perjudicats? I s’han de
demanar responsabilitats i explicacions a les entitats, a les
institucions que realment tenen competència, i nosaltres volem
saber, tots, i aquest govern el primer, com és possible que s’hagi
arribat a aquesta situació quan teòricament s’havia de fer una
compra per part d’una empresa i després no s’ha comprada, a
veure què diu el Tribunal de la Competència. 

Però, Sr. Barceló, no tengui cap dubte, no tengui cap dubte
que s’han fet totes les gestions i s’ha garantit el cent per cent de
connectivitat. També vostè ha dit moltes coses abans, en el
passat, que no estava assegurat el descompte del 50% de
resident, i moltes coses, han dit moltes coses. Sr. Barceló, està
assegurat el cent per cent. On nosaltres no tenim competència,
ja ens agradaria però no hi tenim competència, és en la
participació directa en les empreses privades. 

Per altra banda també li he de dir que demà mateix es tendrà
una nova reunió entre la Direcció General de Treball a petició
dels treballadors d’Orizonia, a petició de Comissions Obreres,
per veure quina és la situació i en quines coses o de quina forma
pot ajudar aquest govern, però no tengui dubte que aquest
govern ha fet feina i ha garantit el cent per cent del transport
aeri.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.18) Pregunta RGE núm. 965/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política impositiva.

LA SRA. PRESIDENTA:

Divuitena pregunta, RGE 965/13, relativa a política
impositiva, que formula la diputada Sra. Francesca Lluc
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President del Govern, en
aquesta setmana vivim una situació terrible, unes 1.000 famílies
es poden quedar sense lloc de feina a Iberia i a Orizonia, i
sumar-se a la terrible xifra d’aturats a les Illes Balears de més
de 95.000 persones. I què fa el seu govern? Ens hem assabentat
avui que han fet un gran esforç perquè el conseller Delgado s’ha
dignat a enviar una cara a Iberia. En fi, Sr. President...

Què han fet per millorar la crisi? El resultat de la seva
política econòmica és nefast. Des que vostè governa hi ha més
atur, hi ha més pobresa, s’està destrossant la classe mitja,
s’eliminen els serveis públics, i divendres, a la fi, d’una forma
indignant, varen aprovar una llei per crear uns nous imposts i
augment de taxes als ciutadans i les ciutadans. Segons FACUA
suposaran 218 euros més a cada família per any. I què sabem
d’aquests imposts? Que és un gran frau electoral, Sr. President.
Vostè, com el Sr. Rajoy, es va presentar a les eleccions mentint
i traint als ciutadans; han augmentat la pressió fiscal sense

discriminar per renda: tots els ciutadans pagaran més, siguin
pobres o siguin rics. Penalitzen el consum. No són imposts
verds ni tenen cap finalitat mediambiental. 

La setmana passada vostè em va dir aquí que serien
transitoris. Sap què diu la llei que han aprovat vostès? Diu
textualment: “Són imposts amb vocació de permanència”. En
què quedam, Sr. President?

(Remor de veus)

La seva forma de governar, des de la supèrbia, des de la
imposició, des de la manca de diàleg, des de la manca de
consensos, ha aixecat en armes quinze associacions
empresarials de les nostres illes. Sr. President, ens pot explicar
els motius que li han donat els sectors afectats per oposar-se a
aquesta pujada d’imposts? Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Armengol. Vostè, com sempre, aprofita la seva pregunta per fer
més preguntes i aprofitar-se... Orizonia, Iberia; no hi ha cap
problema. He contestat aquesta pregunta i serveixi per contestar
i sumar-se a les seves..., frases que sempre diu abans de fer la
pregunta.

Sra. Armengol, miri, a ningú, a ningú no li agrada pujar els
imposts, i li puc assegurar que cap de les persones dels
colAlectius que sofreixen una pujada dels imposts els han
demanat voluntaris, contestant a la seva pregunta. Però també
és una responsabilitat d’aquest govern equilibrar els comptes
públics, equilibrar el pressupost, que és curiosament el que
vostès no varen fer durant cada any de l’anterior legislatura, no
un any sinó cada any. Si nosaltres no equilibram aquests
equilibris pressupostaris, si nosaltres no feim els comptes,
estarem una altra vegada patint la mateixa situació que vàrem
heretar, i no la volem per a ningú.

Per tant, aquesta situació de pujar els imposts no és
voluntària per part nostra, no ens agradaria, és transitòria.
Només vostè ha llegit el que li ha interessat de la llei, el que no
diu és que és des del punt de vista formal i que diu textualment
“ligadas a la situación de mejora económica”, vostè només diu
el que li interessa, la frase per vendre la seva foto.
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Sra. Armengol, li puc assegurar que aquest govern fa el que
li toca, es desgasta i assumeix aquesta responsabilitat, li puc
assegurar, si nosaltres haguéssim heretat 1.780 milions en lloc
de 6.000 una altra cosa passaria en aquestes illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. President, només faltaria
que la portaveu del Grup Parlamentari Socialista no es
preocupàs d’un tema tan important com és l’acomiadament
massiu de treballadors d’Orizonia i d’Iberia, només faltaria, Sr.
President, que no li parlàssim d’aquest tema avui mati.

(Alguns aplaudiments)

I que no exigim al seu govern que mitjanci entre l’empresa
i el sector públic, com vàrem fer nosaltres quan vàrem governar,
Sr. President.

Miri, vostè no té legitimitat per exigir als ciutadans
d’aquestes illes ni més retalls socials ni més imposts; sap per
què, Sr. President? Perquè vostè no ha fet la feina que
pertocava, avui li ha demostrat el diputat Thomàs que vostès
han acotat el cap davant Madrid i hem deixat perdre 800 milions
d’euros que significarien no haver de fer aquestes pujades
agressives. Sap què li passa, Sr. President? Que, a més, des que
governa vostè no ha equilibrat els comptes, vostè ha pujat 1.000
milions d’euros el deute en un any d’aquesta comunitat
autònoma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

A vostè no li surten els comptes i pugen els imposts a la
ciutadania. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

Sra. Armengol, moltes gràcies per donar-me la raó,
efectivament hem pujat 1.000 milions, 852 milions d’euros de
pagament a proveïdors, que vostès no varen pagar però que els
preocupava abans perquè deien que no volien quedar malament
...

(Remor de veus)

No hem pagat 852 milions d’euros que vostès no van ...? Ah,
tanta sort! Més els interessos.

Sra. Armengol, no ens doni lliçons, no ens doni lliçons que
s’ho varen gastar tot i qui gastava mil milions d’euros cada any,
que es passava, eren vostès.

Sra. Armengol, les inversions estatutàries que tan la
preocupen són les que venien, vostès s’ho gastaven amb despesa
i després no es feia cap tipus d’obres. No és ver? No és ver. Sra.
Armengol, jo no discutiré amb vostè perquè tothom ho sap.

Sra. Armengol, jo l’únic que li deman és que sigui un poc
seriosa, no molt, un poquet seriosa, i que aquest esforç que fa
aquest govern, com a conseqüència de la seva desídia, quan
vostès governaven, no l’hauran de pagar més ciutadans en el
futur. Moltes gràcies, Sra. Armengol.

(Alguns aplaudiments)

II. Compareixença del conseller d'Educació, Cultura i
Universitats, per tal de retre compte del compliment de la
Moció RGE núm. 3612/12, relativa a política general en
matèria de polítiques actives d'ocupació (escrit RGE núm.
593/13, presentat pel Grup Parlamentari Socialista).

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació, passam al segon punt de l’ordre del dia que
correspon a la compareixença del conseller d’Educació, Cultura
i Universitats, per tal de retre compte del compliment de la
moció RGE núm. 3612/12, relativa a política general en matèria
de polítiques actives d’ocupació, escrit RGE núm. 593/13,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista.

Intervenció per part del Grup Parlamentari Socialista, la Sra.
Joana Barceló. Té un temps de deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors diputats. Dia 22
de maig de l’any 2012 aquest plenari del Parlament aprovà, per
unanimitat, a proposta del Grup Socialista, però amb esmenes
incorporades de la resta de grups parlamentaris, set acords per
a la lluita contra l’atur i la protecció social dels treballadors de
les nostres illes.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdonin, silenci, per favor. Continuï.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. No mesos després constatam, en primer lloc,
i així també en volem deixar constància, el compliment d’un
dels punts vertaderament importants, el punt 6, en relació amb
els expedients del SOIB, que avui hem conegut a través d’una
pregunta parlamentària, i el volem felicitar i donar-li
l’enhorabona, sense cap problema, només faltaria. I per tant, i
a partir d’aquest reconeixement de feina feta, també ens han de
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permetre que des d’aquest parlament tinguem l’obligació, com
a oposició, de fer seguiment dels acords parlamentaris.

I a partir d’aquí, dels set punts que vam acordar, a un
moment que ja coneixíem, a més a més, la dura realitat
econòmica, tant del finançament de la nostra pròpia comunitat
com de la realitat social de l’atur que vivim a la nostra
comunitat, aprovàvem, repetim, set punts. Avui, després de nou
mesos, hem d’assenyalar i hem de remarcar que ens preocupa
notablement el que fa referència no només a incompliments
d’aquest manat parlamentari, sinó sobretot a passes enrera fins
i tot en el camí entre tots, perquè, repetim, són aprovats per
unanimitat, per ajudar a sortir a les persones que són a l’atur
d’aquesta situació.

En primer lloc, hem d’assenyalar, i no és una qüestió de
recursos econòmics, l’esforç en relació amb la concertació. Vam
acordar, fa nou mesos, l’aprovació d’un Pla d’ocupació 2012-
2016; són esforços de concertació amb les entitats socials i
econòmiques per identificar mesures d’acció pública i privada
per fer front a l’atur, per establir objectius fermes i per tant
reduccions específiques de treball a cadascun dels colAlectius
que més tenen impacte o que més pateixen aquest impacte de
l’atur.

Diferents comunitats autònomes han aprovat plans
d’ocupació, de tots els colors polítics, la darrera Astúries, dia 7
de març del 2013; Castella i Lleó, dins el marc del Consell de
diàleg social, 2 de març del 2012; el País Basc, entre d’altres, el
Pla de lluita contra l’atur 2012; a Catalunya, el Pla de
desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació a
Catalunya 2012-2013. Fins i tot l’Estat fa esforços de
concertació pel que fa referència a les mesures de lluita contra
l’atur dels joves.

Per què aquí som incapaços de cap tipus de concertació? Per
què aquí som incapaços de marcar quins són objectius
compartits i a partir d’aquí posar-nos a treballar? Aquesta és
evidentment una de les primeres preguntes, però evidentment
que n’hi ha d’altres.

En segon lloc, establíem també a un dels punts claus, era que
el Govern habilitaria els recursos econòmics extraordinaris que
possibilitessin mesures d’urgència per a l’accés al treball dels
colAlectius més desfavorits, joves i aturats de llarga durada sense
cap tipus de prestació. Què ha passat? Que fins i tot el 2013 els
recursos d’aquest govern per lluitar contra l’atur han anat
baixant, s’han baixat un 50% els recursos lligats a la lluita
contra l’atur només en dos anys. Per tant, difícilment també hi
ha una mesura, ni tan sols extraordinària ni ordinària, per tirar
endavant en relació amb aquesta mesura.

I el que assenyalaven que la reforma laboral ajudaria
directament a aquests colAlectius, també els hem d’assenyalar
que sap perfectament que no ha estat així. Contractes bonificats
a majors de 45 anys a les nostres illes, de març a desembre del
2012, sap quants se n’han signat? 72, un 0,02% de tota la
contractació; per a un colAlectiu que, a més a més, va creixent
dins la nostra comunitat, ja són el 30% de tot l’atur, quan fa dos
anys eren 24%. Per tant, en aquest sentit, és obligat fer esforços
perquè s’esgoten les prestacions. I així ho veim quan marcam
els dos darrers mesos que les prestacions per a l’atur a la nostra

comunitat baixen a l’hora que s’incrementen les persones
aturades de llarga durada.

Però també ha passat amb els joves, contractes amb
deducció fiscal, joves primera ocupació, de març a desembre del
2012, sap quants? 45, un 0,01% de la contractació registrada.

Aquesta és la realitat del primer any de reforma laboral. Per
tant, Sr. Conseller, creim que són necessaris encara avui, que no
són suficients en absolut les mesures de la reforma laboral per
lluitar contra l’atur en aquests dos colAlectius d’una manera
específica i contra l’atur de caràcter general. Per tant, una
vegada més hem de reiterar el fet d’un pla d’ocupació que
marqui pauta a la nostra comunitat, com han fet, repetim, altres
comunitats autònomes.

Tercer punt, que també és obligat recordar, els serveis
d’orientació, l’acompanyament a les persones aturades. Ens
miram Alemanya, que són el màxim i a Alemanya arriben a una
cobertura del servei d’orientació del cent per cent, amb una ràtio
d’un orientador per cada 150 aturats i, si són joves, cada 75
aturats. Nosaltres no li demanarem les ràtios d’Alemanya, en
som conscients, però si plantegéssim la ràtio d’aquí, què ens ha
passat? Que el darrer any també hem baixat el suport
d’assessorament i d’orientació a les persones aturades. Hem
passat a Balears de tenir fonamentalment 119 orientadors a 45
orientadors, per tant donam cobertura a un 14% dels aturats
front als 60 als quals ens vam comprometre a arribar i al 35%
que teníem tot just fa un any i mig. Per tant, passes enrera que,
evidentment, amb la situació que vivim són difícils de justificar.

No s’han estructurat programes de segona oportunitat. I
també amb una altra mesura, que ben segur no l’afecta a vostè
directament o no l’ha defensada públicament vostè, que és el
que fa referència als fixos discontinus i per tant aquest suport
del 50% de la Seguretat Social, en dos mesos, de març i de
novembre, està per veure. El que sí ja constatam i sabem és que
la dinàmica que es mou en el darrer any és que contractes
indefinits passen a ser contractes indefinits fixos discontinus,
per tant la tendència va a l’inrevés, s’incrementa aquesta
contractació, només a l’any 2012 1.025 contractes indefinits han
passat a ser fixos indefinits. Incrementam precarietat i per tant,
també en aquest sentit, estaria bé revisar o seguir si aquesta
mesura, que acabarà l’any 2013, s’ha de corregir -nosaltres
creim que sí- a fi que s’ajusti a uns objectius que vertaderament
ens permetin allargar temporada, mantenir ocupació, que era
l’objectiu inicialment previst i que constatam que no s’ha
complert.

I en darrer lloc, també assenyalar un prec que vam fer aquí
tots, per unanimitat, a l’Estat, que no rebaixés els recursos de
prestacions i subsidis. Que estaven convençuts que no passaria
açò, les intervencions del Grup Popular en aquell moment van
ser molt clares: no passarà mai que el sistema de subsidis i
prestacions baixi. I sí baixa, baixa i, a més a més, d’una manera
més greu a la nostra comunitat perquè penalitza poder arribar a
subsidis i prestacions la gent amb contractació temporal, la gent
amb contracte parcial, i a nosaltres açò ens afecta d’una manera
molt més directa. I per tant aquesta rebaixa de subsidis i
prestacions la comunitat autònoma que més la pateix som,
curiosament, nosaltres. Per què? Fonamentalment per
l’estacionalitat, per la temporalitat de la feina i per l’increment
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del temps parcial a les noves contractacions, i açò té un impacte
en recursos econòmics vertaderament preocupant.

La previsió del Govern de l’Estat és que baixarà el 2013
41,9 milions d’euros en prestacions en aquesta comunitat
autònoma. Ho podrem aguantar açò? Amb tot el que cau,
podrem aguantar aquesta rebaixa? El mes de gener ja hi ha estat,
el mes de desembre també; el mes de desembre, 3,4 milions el
compte; el mes de gener, 2,9. Es farà difícil i, per tant, creim
que dins aquesta estratègia de concertació hauríem d’establir
mecanismes dins l’especificitat del nostre mercat laboral a
garantir aquesta quota, aquest percentatge, aquesta cobertura de
prestacions que a altres indrets, amb una contractació diferent,
tenen.

Per tant, mantenim la preocupació nou mesos després pel
que fa referència a polítiques actives. Ja ho érem i continuarem
essent-ho de conscients de les dificultats econòmiques, però açò
no justifica, creim, en absolut, que no hi hagi una taula d’acord
per fer front, amb mesures específiques i concretes, als
problemes específics i concrets de Balears; amb tot el que cau
més que mai hem de demanar el compliment dels acords que
aquí s’aproven, perquè açò també és part ...

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Ara mateix. ... açò també és part del sistema democràtic,
acordam coses a un parlament sobirà i per tant també és
d’obligada demanda que aquests acords s’acompleixin. I per
tant avui, així com ens felicitam pels que acomplim, també hem
de lamentar els que no acomplim i, sobretot, en un tema tan
preocupant com és l’atur a la nostra comunitat autònoma.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Per part del Govern té la paraula
l’Hble. Conseller d’Educació, Cultura i Universitats, Sr. Bosch.

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

Gràcies, president. Gràcies, Sra. Diputada per la seva
intervenció, pel to, gràcies pel seu agraïment, gràcies per la seva
crítica, que, lògicament, es fa amb uns termes absolutament
racionals i científics partint de la realitat de les dades.

Em permeti que també els interpreti segons una manera de
veure les dades que vostè ha obviat, que ha obviat en
determinades qüestions que crec que admeten un altre punt de
vista. Quant a allò que ens competeix i que és competència
nostra, referit als acords aprovats per unanimitat, el primer de
tots, que fa referència al pla d’actuació per fer feina per a un Pla
d’ocupació 12-16, no em competeix directament perquè -
diguem- una competència global liderada per la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació i de la
secretària autonòmica en concret, que lidera aquest tema, i que
ha començat a fer feina en base a tota una sèrie de propostes,
segons parlava amb ella i que en el seu moment presentarà,
primer internament a nivell de Govern, interdepartamentalment,
a l’hora de preparar uns documents i una feina prèvia per
començar a treballar amb els agents socials a l’hora de poder
posar en marxa aquest pla d’ocupació. S’hi està fent feina,
encara no és pública, du un cert endarreriment, és ver, del 2012,
però efectivament aquest pla hi ha de ser i aquest pla s’ha de fer
el més ample possiblement, lògicament des del punt de vista
polític, però també amb els sectors econòmics i socials.

Pel que fa referència al SOIB, el Servei d’Ocupació,
permeti’m que li digui que les xifres són unes, no són per tirar
coets, però vostè sap darrerament en els mitjans de comunicació
per allò que sortim quant a “creacioneta” d’ocupació, que uns
interpreten simplement perquè determinades persones deixen
aquesta comunitat, i vostè també sap que es fan contractes de
feina, i es fan contractes de feina amb les condicions que
realment no són les que voldríem quant a estabilitat, durada i
tipologia dels contractes, perquè segurament en el món a partir
d’ara ens haurem a un altre tipus de contractació i a una altra
manera de fer contractes, de fer feina i de plantejar el futur
laboral de les persones.

Però pel que sí em preocupa en els aspectes que crec
fonamentals a l’hora de tirar endavant tots els compromisos a
curt termini, permeti’m dir que la part fonamental
d’intermediació entre la persona aturada, l’orientació, la
intermediació, poder arribar aconseguir contactar, que és la
nostra feina, entre un empresari que ofereix un lloc de feina i
una persona que el cerca, aquesta és la nostra feina; és a dir, la
feina d’un servei d’ocupació és facilitar l’accés, cobrir les
possibilitats en funció de la persona, de la seva trajectòria, les
seves habilitats, la seva capacitat d’ocupació respecte de les
possibilitats de feina en aquesta comunitat.

Les feines que té una vicepresidència, un àmbit de promoció
econòmica, és aconseguir que el clima econòmic permeti que es
generin nous llocs de feina, com és lògic, però si centram la
intervenció respecte d’allò que em pertoca, li he de dir que
algunes coses hem fet bé, i clar que mai no entendrem
igualment què és fer bé les coses, però crec que treballam en
una línia que és per a tot el que fa referència a l’orientació, la
intermediació i la formació que vostè coneix i que resumesc
breument.
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Canviem el model de formació per tal d’ocupar-nos
preferentment, primer amb unes convocatòries, que vostè
coneix, plurianual, 12-13, de prop de 9,2 milions d’euros, per
formar de tal manera que el 85% dels cursos que es proposen
com a conseqüència donin la possibilitat d’obtenir el certificat
de professionalitat. Són més professionalitzadors.

Els cursos no es dissenyen per caprici de les direccions
generals sinó en base a la informació aportada per sectors
productius, però allò firmam convenis, signam convenis amb
sectors del turisme, hoteler, nàutic, agrari, instalAlacions
elèctriques i telecomunicacions, produccions audiovisuals,
instalAlacions de tipus industrial i properament de comerç, en
base a les ocupacions amb més possibilitats de contractació del
catàleg de difícil cobertura i les ofertes de les nostres oficines
d’ocupació.

També treballam perquè en aquests certificats hi hagi ja un
esbós del que seran pràctiques que es diuen laborals, però
pràctiques per aconseguir experiència professional i aconseguir
el certificat dins aquestes pròpies empreses. Es treballa perquè
també, com a formació addicional en el certificat de
professionalitat, hi hagi complements d’autoocupació i de futurs
emprenedors.

Per tant, d’acord amb això milloram aquestes convocatòries
formatives que van acompanyades del Servei d’Orientació que,
com vostè sap i vostè diu, les meves dades no són les mateixes,
que tenim una xarxa d’orientadors intermediadors que han
permès millorar el sistema d’orientació. El percentatge
d’inserció d’aquests cursos, ja li dic, a l’any passat és gairebé de
l’ordre del 44%. 

Es treballa especialment amb colAlectius vulnerables i es fa
especial menció al que crec que és el futur de la formació de
tipus ocupacional o la formació que donarà possibilitats a
l’ocupació, vostè ja sap que existeixen fa estona els tallers
d’ocupació, però ja que parla del contracte de formació i dels
contractes que preveu la nova legislació laboral, li diré que
l’aposta és el contracte de formació, és començar a permetre que
al mateix temps que un jove que ha desitjat no continuar més
dins un centre educatiu a partir dels 16 anys, almanco es formi
dins l’empresa, i aquesta formació, que se sol anomenar dual,
acabi també amb una certificació, i, si pot ser, del més alt nivell
de tècnic.

Per tant, s’està..., perquè ara acaba de passar la gestió a les
oficines del SOIB que fins ara tenia el CEP en aquests temes, es
comença a treballar per formar dins la pròpia empresa i dedicant
el 25% del temps del contracte de treball. La clau és convèncer
els empresaris que la formació és rendible en termes econòmics
a cinc anys, i això és demostrable; que es pot contractar i es
comença a contractar no només el model que vostès creuen, que
és el model de taller d’ocupació, en aquest cas per a majors de
25, bonificant-lo; és a dir, jo contract, prop de 900 euros, form
en els tallers, però rep una subvenció. Això, que també és així,
haurem de superar-ho de manera que l’empresa contracti i no
rebi fons de l’administració, perquè l’empresa rep de la pròpia
societat la formació d’aquest futur treballador parcialment.

Per tant, el contracte de formació per a mi és la gran
alternativa quant que hi treballem especialment per a joves que
acaben prest la seva formació o només tenen, en el millor dels
casos, la seva formació bàsica. I en això també hi fem feina.

Vull dir-los que quant a formació, ja li dic, hem millorat,
crec, l’oferta amb aquest sistema, i treballam també perquè la
meitat de les convocatòries vagin, sobretot, dirigides a joves,
com deia la iniciativa aprovada, però també, en termes
d’intermediació i orientació, hem passat a models proactius;
hem passat a treballar amb una xarxa de 53 orientadors i
intermediadors, i hem passat de treballar d’un sistema amb cita
prèvia a un sistema més acurat, un sistema més proactiu i les
dades que tenc aquí, comprovables evidentment, és que el
88,7% dels usuaris ha mostrat la satisfacció després del canvi
d’aquest model, que no arriba a tothom, però que li puc dir que
han estat ateses 76.759 persones, treballadors desocupats, un
80,36%, més del 60 de què parlàvem aquí a la moció aprovada.

Per tant, en aquests temes crec que s’hi fa feina en aquest
sentit d’una forma important quant que els temes que fan
referència a la possibilitat que una persona, i vostè en podem
parlar després a la rèplica i ho coneix, i en funció del seu perfil
i en funció que tengui una ocupació baixa, mitjana o alta passi
a un determinat sistema derivat per tal de tenir les habilitats
mínimes o passi a un sistema d’increment d’ocupació mitjana
o alta, fins i tot amb ofertes, en facilitar possibles ofertes fora de
les Illes Balears, a l’estranger, com hem comentat en algunes
ocasions.

Què això és necessari millorar-ho? Evidentment. Què és
necessari fer-hi front quant a totes les nostres possibilitats
pressupostàries? Evidentment. Què ens trobam en el pitjor
moment pressupostari? Crec que constantment ens ho recordam,
uns per poc i uns pel que podem en el nostre pressupost i amb
les possibilitats i els deutes que tenim. 

Creim que amb que els mitjans que tenim els hem optimitzat
per millorar aquesta gestió. Confio certament, evidentment, que
aquest pla que al final pactem, d’ocupació, sigui una realitat, ja
li dic, encara que globalment la coordinació s’escapi de les
competències de la meva conselleria, però estic segur que avui
en dia, tant les oficines del SOIB com els tècnics que treballen
amb els dissenys de les ofertes formatives i les entitats
colAlaboradores, optimitzen al màxim els recursos, també li puc
determinar els preus i les optimitzacions quant a les despeses i
els preus dels mòduls i de les ofertes formatives, de manera que
amb el pressupost que tenim i amb la capacitat que tenim crec
que formam a moltíssima gent. Les previsions són de més de
4.300 persones, igual o més que amb 1milió menys d’euros de
la convocatòria.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En el torn de rèplica té la paraula la
diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, es fa difícil
poder interpelAlar el Govern en matèria d’ocupació amb
competències compartides, però açò és el que tenim i, per tant,
en aquell moment el conseller d’Educació va agafar el lideratge
de respondre aquesta interpelAlació i evidentment és un àmbit
específic i concret, però el Govern és solidari. 

I per tant, en aquest sentit què ens trobam? Doncs ens
trobam amb una certa dificultat a l’hora d’entendre tot el que fa
referència a l’àmbit laboral des d’una unitat d’actuació. Què
s’ha millorat l’àmbit formatiu-educatiu? Sí, les convocatòries,
en aquest sentit, i crec que es va iniciar ja a l’anterior
legislatura, es milloren. Perfecte. Però som encara molt enfora
de donar compliment a aquestes propostes.

Pla d’ocupació, com podem tirar endavant una estratègia,
com podem compartir estratègies si som incapaços de tenir
asseguts acords? No pot ser, les altres comunitats ho fan. Per
tant, en aquest sentit, creim, a més a més, amb una reducció de
tots els àmbits de concertació que tenim en aquesta comunitat
autònoma, fer un esforç, precisament per açò, més gran en
concertar. I evidentment la informació que ens arriba no va en
aquest sentit, aquesta és la realitat. Per tant, en aquest sentit un
incompliment que creim que vertaderament és greu.

Jo no entraré a l’anàlisi de les xifres d’atur, crec que estam
en una situació duríssima. Per què? Perquè creació de llocs de
feina nous, la setmana passada ens ho deia el vicepresident, no
n’hi ha. S’ha reduït l’atur, discreparem amb les motivacions,
però creació d’ocupació, zero. Estam en fase de destrucció
d’ocupació, aquesta és la realitat.

La reforma laboral no funciona. Els contractes formatius, no
funcionen, ni un més el 2013 que teníem el gener de 2012. Es
penalitza la temporalitat i la precarietat, aquesta també és una
cosa que patim cada dia. La gent no aguantarà. I davant aquesta
realitat, és cert, hem millorat en formació, però són necessàries
moltes mesures més d’impacte i de xoc.

Atur de llarga durada, tenim persones, a partir dels 45 anys,
que esgoten els subsidis i han d’esperar fins els 55 a tenir
l’oportunitat, de què han de viure? Aquesta és la realitat més
dura, i aquest atur, malgrat baixin les dades d’atur general,
aquestes es continuen incrementant mes rere mes. I la reforma
laboral aquí tampoc no funciona, el 0,01% de tots els contractes
fets, bonificats, bonificats per l’Estat, amb reduccions fiscals
per part de l’Estat, i tampoc no funcionen.

M’agradaria que fossin conscients del problema que tenim,
que vivim per part de tantes famílies i tantes persones a la nostra
comunitat autònoma, i que açò obliga a revisar-ho i a no per
entrar en conflictes de si l’atur baixa o no baixa, són persones
que hi ha aquí rere que han esgotat totes les prestacions i que
creixen cada mes, i és difícil.

A partir d’aquí orientació, cregui’m, i no ho faig per
conflicte, són respostes seves, firmades, del nombre
d’orientadors que teníem el mes de desembre i són 46. Fa un
any en teníem 119, doncs baixam ràtios. Què són més bons?
Baixam ràtios per poder atendre la gent.

Contractes d’intermediació amb empreses que en aquest
moment creen o ocupen gent. Resposta també seva, Sr.
Conseller, enguany no se n’ha firmat cap de nou, el 2012, havia
funcionat amb les empreses turístiques, fonamentalment les que
hi havia, ni un de nou. I aquesta és una línia que perfectament,
millorada, només faltaria que nosaltres ho haguéssim fet tot bé,
però que té recorregut i que no es fa.

Per tant, crec que es fa molt difícil esperar perquè la situació
és de vertader drama social i davant açò, aquest incompliment
per part del Govern dels acords d’aquest plenari, ens preocupa.
Hi haurem, per tant, d’insistir. Algunes coses són d’accelerar,
és capacitat d’asseure’s; de concertar, sigui el vicepresident, que
a vegades pens que el tema de l’atur i de l’ocupació no se si li
interessa com a massa, entenc que du moltíssimes coses, però
aquest és el principal problema dels ciutadans, és aquest, no ens
equivoquem. I en aquest problema que tenen els ciutadans
haurien de ser capaços de fer passes endavant.

S’incompleixen molts acords que ajudarien. Estaria bé poder
revisar les actuacions que...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

... en aquests moment tenim a la taula amb l’ànim de
millorar-les i a partir d’aquí fer un esforç per visualitzar, de cara
als ciutadans, que per als polítics, per als polítics, el problema
de l’atur és important.

Qualsevol que avui ens veiés no se si s’acabaria de creure
que per als polítics el problema de l’atur resoldre’l és el més
important, i açò encara em preocupa més, perquè és on, i només
lluitant a favor de la gent, és com podem guanyar mínimament
aquesta credibilitat que la política en aquest moment ens posa
en dubte. Hi ha marge per actuar, malgrat totes les dificultats.
Per tant, continuarem insistint a exigir el compliment dels
acords que avui hem presentat, la pròxima vegada evidentment
a Vicepresidència Econòmica amb les responsabilitats de la qual
també hi està obligada. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Per contrarèplica té la paraula el
conseller Sr. Bosch.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Gràcies, president. Algunes qüestions que li volia matisar
molt breument i després una consideració general, que estic
segur que també des de la Vicepresidència Econòmica,
Promoció i Ocupació lideraran en aquestes qüestions i hi
colAlaborarem tot el Govern transversalment.

Quant als temes de ràtios d’orientadors dir-los que
funcionaven pels projectes d’inversió, que vostè sap que es
poden prorrogar el que es poden prorrogar, i quan a un
determinat moment no hi ha més pressupost perquè resulta, li
hem de tornar a repetir, allò que podem gastar i el que no podem
gastar i la capacitat de dèficit que tenim, determinats projectes
d’inversió no es varen poder prorrogar. N’hem aconseguit
alguns altres en base a fons estatals per a determinades
qüestions específiques i hem tornat a incrementar dels 46 que...
la xifra actualment que li puc donar, la darrera, que seran, si déu
vol, 53, en base a la capacitat pressupostària que tenim.

Jo sincerament, si li hagués de parlar, i li agraesc el seu to
pedagògic, com esper que el meu ho sigui, per la seva formació
i per la meva, de la preocupació, jo li he de dir la xifra que tenia
el 2007 i la xifra que va deixar el 2011, i vostè no és culpable
evidentment, però sí evidentment no es trobà uns percentatges
d’ocupació el 2007, quan vostè va arribar, bé, va arribar el seu
govern, vostè més tard, en termes de quan va deixar el 2011.
Què va passar aquest quadrimestre, aquests quatre anys, aquest
període quadriennal? Un deteriorament brutal de l’economia
mundial i també d’aquí.

Aleshores, plantegem-ho en el sentit de dir, bé, és que no fan
res. Bé, i jo li diria, i vostès què feren per canviar? O no estaven
preocupats d’allò que els passava any rere any al llarg de la
legislatura que augmentava l’atur? Augmentava
espectacularment l’atur a Espanya on tenien responsabilitats i
aquí. Clar que devien estar preocupats, com jo. El que passa és
que ens haurem de començar a avesar que la capacitat
d’intervenció de l’administració, i no perquè m’acusin de
neoliberal i d’aquestes qüestions, és limitada si no hi ha un
clima econòmic que sigui la base que tot això torni tirar
endavant, perquè n‘hi podem donar de voltes, n’hi podem donar,
però si no hi ha un clima empresarial de confiança, de crèdit i de
capacitat de sortir de tot això no hi ha ocupació, no n’hi ha. El
que sí podem és preparar la gent perquè, el que seria
imperdonable és que on hi ha ocupació no la pugui trobar, el
perfil de persona que la pot trobar, però bàsicament serà el
sector privat el que generarà i suportarà la creació d’ocupació
perquè, evidentment, l’administració ja sap com està.

També li he de dir que crec que el seu grup parlamentari, per
exemple, accions concretes que em diu, que tenen competència
a Madrid; és vert que el pla, ben intencionat i que s’ha de
millorar, crec que s’hi han acollit 500 empreses així i tot, de
perllongar la temporada especialment a Mallorca perquè a les
illes germanes de Menorca, d’Eivissa i de Formentera seria
necessari implantar-ho l’abril i l’octubre, allargar la temporada
amb desgravacions del 60, 50% a les aportacions empresarials
en el març i en el novembre amb fixos discontinus, volen
allargar la temporada. Funcionarà o no funcionarà? Ho
revisarem, té tota la raó, haurem de millorar-ho i haurem
d’intentar que a altres illes on realment no és tan llarga la

temporada també s’hi poguessin acollir, potser, l’abril i
l’octubre. Però és una acció, és una acció. A una comunitat amb
una tipologia de fix discontinu és una acció, és una acció, no ho
neguem, és una acció, millorable, però és una acció. I té efectes
colAlaterals, també amb nou mesos quant al que li deia de
formació en centre de treball, o n’hauria de tenir.

També és ver que el Govern de l’Estat pren mesures que
crec que el seu grup a Madrid votà en contra, com allargar el Pla
Prepara, curiosament. Podria ser per qüestions de tramitació, pel
que sigui, però el que fa aquest govern com a fonamental, que
és per a persones que acaben les prestacions i que necessiten
perllongar aquest procés, es produeix una votació negativa del
seu grup, que em sorprèn. 

És a dir, que, arribats a aquest punt, li he de dir que, a part
de la responsabilitat que té aquest govern que el clima de
confiança, que l’estabilitat i que la liquiditat necessària en el
mercat no sigui menjada pels propis -no sigui menjada és una
paraula un poc crua-, no sigui absorbida pels ens públics,
necessitat de crèdit, circuli, això és el millor que podem fer, que
circuli per als empresaris i es creïn els llocs de treball.
L’imperdonable seria que en aquest moment que es necessiten
o on es creïn aquests llocs de treball no hi pugui anar una
persona amb una capacitat d'ocupació adequada, això és la
nostra responsabilitat. Però estic ben segur que ens trobarem a
l’hora d’asseure’ns, a l’hora de preparar un pla d’ocupació
correcte o que almanco tengui previst aquest procés que crec
també, i n’estic convençut, de recuperació econòmica, que
començarà a donar els seus fruits abans en aquesta comunitat
que a qualsevol altra de l’Estat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

III. InterpelAlació RGE núm. 93/12, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa a mobilitat a Mallorca.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia, corresponent al
debat de la InterpelAlació RGE núm. 93/12, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa a mobilitat a Mallorca. Té la paraula
el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sr. Conseller, tractam avui una interpelAlació que té més d’un
any i tanmateix no l’hem retirada per tenir ocasió de revisar la
situació en què ens trobam en política de mobilitat i molt en
concret, no tendré temps per a altres qüestions, les inversions en
tren a dia d’avui.
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Tornam-hi per tant, Sr. Conseller. Tenc por que repetirem
alguns arguments, tanmateix ho trobam necessari per provar de
fer-los reaccionar, perquè amb la seva actitud, jo diria que d’un
conformisme provincià, deixen passar una gran oportunitat de
participar en les macro inversions multimilionàries ferroviàries
que fa l’Estat.

Mentre el Govern de l’Estat, tant si és del PP com si és del
PSOE, es desfà en elogis del tren i bravegen de la despesa que
ha fet i fa en ferrocarril, aquí vostès la dejecten i justifiquen una
discriminació feridora contra les Illes Balears.

Consultin la pàgina web del ministeri, hi trobaran una dada
espectacular: els darrers vint anys l’Estat ha invertit 46.000
milions en tren, 46.000 milions d’euros, 7 bilions i mig de
pessetes, Sr. Conseller, 7 bilions i mig de pessetes. Se’n fa una
idea? És que és una fortuna! I les Illes Balears, Sr. Conseller?
Som un 2% de la població de l’Estat, què deu haver arribat, un
zero i... ? Ho ha calculat quin percentatge ens ha arribat? Un
zero i busques, un zero i poc.

La sap? Si sap aquesta dada, per favor, doni’ns-la, perquè
així mateix és gros, aportam molt més d’un 2,2% de les
despeses de l’Estat, som els que més hi aportam i menys ens
traiem, pagam el tren dels altres i no en tenim per al nostre. És
així de patètic.

En tot cas, el gruix del que ha arribat, misèria, va arribar a
l’anterior legislatura, és així de trist i és així de cert. Però aquí,
en comptes d’una actitud ferma i reivindicativa davant aquesta
estafa, tenim un govern que només sap dir que hem gastat
massa, que hem gastat massa en tren. És com a mal de creure,
però l’única trinxera argumental és el retret a l’anterior
legislatura.

Recordin que quan eren a l’oposició tot ho trobaven poc, ho
trobaven molt poc, prometien i prometien més inversions.
Abans de fer-ne un repàs però, voldria que em contestés una
pregunta que és la clau de la interpelAlació d’avui: per a vostè,
Sr. Conseller, quina és la inversió raonable que ha de fer l’Estat
a les Illes Balears en matèria de ferrocarril o en transport públic
en general? Digui’m una quantitat, quina és la que troba justa,
digui’m-ho, per favor. I també digui’m quina li han fet l’any
2012, quants doblers han arribat, efectivament, l’any 1012?
N’està satisfet? Ho troba una quantitat adequada? 

Als pressupostos de l’Estat hi havia una partida de 7 milions
d’euros per al conveni ferroviari, deia. Vostè va dir que seria un
nou conveni, ha firmat cap conveni vostè el 2012? Per quina
quantitat, pels 7 milions? Han arribat? Digui’ns-ho, o ni això?

I per a enguany, Sr. Conseller, quina quantitat espera el
2013, 3 milions, com diuen els pressupostos, 3? Llavors, si ho
troba, ho compararem amb el passat, que sé que a vostè li
agrada molt, i facem-ho. Ara li deman del 2012 i 2013. Ho
podem comparar també amb la legislatura de la Sra. Cabrer,
quan el PP feia inversions ferroviàries sense ni un cèntim de
Madrid, sense ni un cèntim, com la del metro. Però sobretot no
oblidi contestar la meva pregunta i no “l'escaquegi”: què troba
raonable que ens aporti l’Estat i què ens aporta durant el mandat
de Bauzá i Rajoy amb vostè de conseller? A veure si ho
considera una xifra congruent amb la inversió de mils de
milions que es fa a la península o no. 

Diu el ministeri que l’any passat gastàrem 6.000 milions
d’euros en tren, en inversió, enguany més de 4.000, diuen; vostè
la té, la dada, per cert? Ens la pot precisar?

En tot cas, no hi ha dubte que l’Estat continua gastant milers
de milions d’euros cada any en tren, en plena crisi; a les
eleccions gallegues va ser un element decisiu, tothom a favor
que l’AVE arribi a Galícia. La línia Madrid-Galícia haurà costat
25.000 milions d’euros i a més del passadís Atlàntic hi ha
d’haver el passadís Central i hi ha d’haver el passadís
Mediterrani, milers i milers de milions.

Amb aquest panorama, Sr. Conseller, considera que l’Estat
acompleixi l’article 10 de la Llei de règim especial que l’obliga
a invertir a les Illes Balears? Creu que l’any 2012, ja no parl de
llavors, creu que l’any 2012 i l’any 2013 l’Estat ha complit
l’article 10 de la Llei de règim especial? Si creu que sí, demani
hora aviat a l’oculista. Si creu que no, què ha fet, què ha fet, què
ha fet per canviar aquest estat de coses?

Fa comptes anar als jutjats per exigir el compliment de la
legislació? Nosaltres li hem demanat pel conveni, ara ja que li
fa tanta murga el conveni, que jo el defensaria com a una fita
important, però pel color que sigui, pel camí que vostè vulgui,
fa comptes exigir el compliment de la legislació que obliga
l’Estat a gastar en inversions ferroviàries a les Illes Balears? O
no farà res, per no molestar?

Creu, Sr. Conseller, que s’acompleix la disposició transitòria
novena de l’Estatut que obliga l’Estat a invertir a les Illes
Balears per (...) la despesa mitjana estatal, en concret en matèria
de transport públic, creu que acompleix o no? Se’n recorda, Sr.
Company? Eren els  2.800 milions que ens varen dir -4 per 7
són 28, per tant, 400 milions cada any-, on són els del 2012? On
són els del 2013? Perquè avui el Sr. Aguiló, que s’ha cobert de
glòria, ens ha dit que el prudent és no demanar-los, el prudent
és no demanar-los! Si anassin així a Canàries, a Extremadura,
a Andalusia els traurien a hombros, Sr. Company, però ens ho
acaba de dir el vicepresident econòmic, que no els demana i en
braveja, diu que això és seriós.

Vostè creu que acompleixen aquesta disposició transitòria
novena? Perquè podríem coincidir que el Sr. Zapatero no
acomplia, tal vegada complirem en això i ens va enviar massa
pocs doblers; ara el 2009, el 2010 i el 2011 varen arribar 140
milions per a inversions ferroviàries per distintes vies: 57,5 de
Foment; els altres, 23 i 32 d’inversions estatutàries, i els 35 del
tramvia, 30 cap al tren, 140 milions per a inversions
ferroviàries. És poc! Molt enfora del 440 que havien promès,
però 140 milions en tres anys. I vostè? Perquè ja sé vostè el que
opina de la gestió de l’anterior govern, però vostè, que és tan
bon gestor, vostè que a tots ens tapa amb set flassades, quants
ens n’ha duit, vostè?
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He vist el pla... el PITVI, li deman també fins a quin punt
està aprovat, que parla de 25.000 milions en tren a 2012-2024,
quants ens en toquen, Sr. Conseller?, jo ens hi he trobat, hi som,
diu: “Convenio ejecución, actuaciones tren de Mallorca”, de
quin conveni parla, Sr. Conseller? Perquè jo diria que és el
celebrat conveni de l’any 2008, ho dic perquè quan vàrem
demanar com estava el conveni del 2008 a l’any 2012, el Sr.
Baldoví, la ministra contesta, sobre aquest conveni del 2008,
l’any 2012: “Las aportaciones para realizar de la
Administración General del Estado se efectuarán previa
justificación del gasto mediante las certificaciones
correspondientes. El ministro de Fomento ha transferido las
cantidades hasta ahora justificadas por la comunidad
autónoma”, 2012! Pregunta sobre el conveni del 2008, ningú no
diu que no hi sigui, ningú no diu (...) sobre una avorridíssima
normalitat burocràtica. Però vostès insisteixen que no n’hi ha.

Vostè creu que l’Estat es pot gastar 25.000 milions en tren
els pròxims anys i a nosaltres no ens pot acabar les obres
començades i licitades a Artà ni l’electrificació? Ara el consell
licita unes obres de l’autopista, se’n recordarà, entre Alcampo
i Carrefour, dos centres comercials, això és importantíssim, més
de 100 milions d’euros, els paga tots el Ministeri de Foment, tot
ho paga el Ministeri de Foment, és qüestió de prioritats, és el
mateix ministeri. No és millor acabar l’electrificació? No és
millor acabar l’electrificació? És que el PP està obsessionat a fer
autopistes. 

Per si algú a aquesta sala és malpensat, conseller, li convé
reparar quines empreses fan donatius al PP segons la
comptabilitat de Bárcenas, crec que val la pena que s’ho miri,
si algú és malpensat, no tots ho seran, perquè una cosa és tenir
motius de sobres i l’altra tenir motius de sobres, és clar, de
vegades no són els mateixos, però en tot cas, amb els motius de
sobres per acabar una electrificació, sé cert que els compartirem,
perquè vostè i tot ha bravejat de l’electrificació, fins i tot
semblava que se l’atribuïa, és que ha arribat un moment en què
semblava que l’electrificació l’havia feta vostè!

Per tant, ha notat la diferència, no aquell diesel que entraves
a les fosques dins el vagó. Idò, per què no ho acaben? Fins i tot
els vagons deuen haver notat la diferència amb tot el que ha
parlat en contra dels vagons. Els del tren tram que no podien
circular estan circulant per la via, els del tren tram, que estan
pensats per fer Artà, Cala Rajada i això és pel que han de servir,
circulen per la via d’Inca. Vostè havia repetit i reiterat que no
podien, aquí, aquí!

I més enllà d’aquestes obres començades, què farà de les
actuacions previstes en el Pla director sectorial del port? Aquest
pla director que tant dejecta, el de la Sra. Cabrer, que li diu de
tot a la Sra. Cabrer, avui, què ens ha dit?, que el sistema tarifari
era realment un desastre, no? 4 milions d’euros tirats al fems, de
la Sra. Cabrer!

Efectivament, quan nosaltres entràrem, adjudicació del
contracte corresponent al concurs d’adjudicació de l’obra del
sistema tarifari del ferrocarril d’SFM, 8 d’agost del 2006, és
clar, per qui està firmat això? Quan entràrem vàrem trobar que
era un desastre i vàrem dir “n’hem de posar un altre”, però
acabam de pagar 4 milions d’euros, l’acaben de posar! És net,
és nou!, què feim? I l’hem mantingut i vostè ara l’ha destrossat
avui! Que jo, és que quasi subscric el que li ha dit al Sr.

Veramendi, ara n’hi ha molta menys, molta menys gent que
paga, perquè hi ha molt menys revisors a les...., perquè han
llevat els revisors, i llavors ens diuen que al de Crist Rei,
justament al d’Inca de Crist Rei, hi havia 3.000 euros cada dia
que no es pagaven, bé, això és insultar els ciutadans!, Sr.
Conseller.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Però ha quedat ben despatxat! 

Sí, acabaré, Sra. Presidenta, però de totes maneres també
m’agradaria que ens apuntés, de totes les promeses del Partit
Popular i que estan en aquest pla director, quantes en faran? El
Sr. Rotger, a les eleccions, anava amb una pancarta demanant
el soterrament a Inca, l’havien de fer d’un dia per l’altre. El
metro de Son Espases, vostè ens va dir: és al programa electoral
de 2011.Vostè em va dir en comissió l’any passat: que sí, que sí,
que hi treballava, i les despeses del metro no tenen res a veure
amb les del tren, supòs que les ha comparat!

Què farà amb el soterrament de Sineu? Què fa amb el
soterrament de Manacor?...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, ha d’acabar.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acab, Sra. Presidenta. El PP demanava el soterrament de
Manacor, sap per què? Perquè volia el tren fins a Cala Rajada.

Jo li deman, per favor -i deixi’m acabar amb això, perquè
també és una urgència d’aquesta primera, llavors continuarem
a la rèplica-, no pot deixar i és una vergonya les obres d’Artà
així com estan, les ha d’acabar, com no hi ha deixat el Palau de
Congressos, com ningú no ha deixat mai tirades les obres d’un
altre govern.

L’electrificació i el tren d’Artà s’han d’acabar, Sr.
Conseller.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern, Sr. Gabriel
Company, per un temps de deu minuts, quan vulgui.
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EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Alorda, bé, m’interpelAla
vostè en relació amb la política de mobilitat a Mallorca i una
vegada més em parla únicament i exclusivament de tren. Tren,
tren, tren, crec que el primer error important que hi ha aquí és
que vostès només pensen que es pot fer transport públic o
mobilitat en tren i les dades demostren més aviat que el millor
és el contrari. Per tant, crec que és un primer error.

El que faré serà, perquè la veritat és que donam voltes des
de fa ja catorze mesos, que donam voltes a la mateixa sínia i jo
no sé doncs si vostè té ganes de donar-ne moltes més, jo no, jo
del que tenc ganes ja és, i en això fem feina des de fa bastants
mesos, de veure el que tenim i el que tenim millorar-ho tot el
que puguem.

Per tant, ja fa més d’un any que els vaig explicar quina és la
política de mobilitat i avui pràcticament estam amb les coses
que havíem comentat, ampliant tal vegada un poquet la
informació del que li vaig donar al seu moment.

Ja li ho dic, vostè només vol parlar de tren i sembla que no
existeix cap altra mobilitat per al seu partit i per a vostè mateix,
però li he de dir, per si no ho sap, que n’hi ha d’altres de
transports públics. Transport públic vol dir qualque cosa més
que tren i quan parlam de transport públic i mobilitat, doncs
l’obligació que tenen les administracions, i així és la definició
que té de mobilitat, és el moviment de les persones pel seu
territori d’una manera eficaç, ràpida, segura i sostenible.

Podem pràcticament resumir que la política de mobilitat
d’aquest govern segueix aquesta definició, una mobilitat eficaç,
perquè és un recurs públic que no admet segons quines històries.
Si podem fer una mobilitat a 1 euro no hi ha  per què haver-la
de fer a 13 i busques, i a 1 euro és al que ens surt la mobilitat en
transport públic en autobús, i a més de 13 al que ens surt el
transport públic en tren.

Una mobilitat ràpida, escolti, la rapidesa del Manacor-Artà,
no sé si l’ha calculada vostè, però fent les coses més o manco bé
en una situació normal es torbarien més de dues hores i quart
per anar de Manacor, d’Artà, perdó, d’Artà fins a Palma, quan
en autobús s’hi va en una hora i vint. Per tant, tornam ser que
molt més pràctica, molt més ràpida, molt més còmoda en
aquests moments seria la de l’autobús des d’Artà.

Mobilitat segura, crec que aquí no importa parlar-ne, tant en
autobús com en tren, crec que els estàndards de seguretat
s’acompleixen.

Mobilitat sostenible, econòmicament i socialment, crec que
aquí és en el que nosaltres hem fet feina per garantir
l’estabilitat, la sostenibilitat del transport públic.

Continuen essent plenament vigents tots els principis
enumerats el novembre del 2011 i aquesta conselleria, en la línia
marcada pel Govern de les Illes Balears, desenvoluparà totes
aquestes iniciatives amb caràcter o amb criteris d’austeritat,
transparència i també rigor econòmic. I vull fer un repàs del que
és la mobilitat per a nosaltres. 

Tenim una llei de transports i mobilitat que sortirà en breu
a exposició pública, una llei que s’ha retardat perquè hem hagut
d’esperar que a nivell nacional es fes la LOTT, la Llei
d’ordenació del transport terrestre, que va ser aprovada en
segona lectura al Consell de Ministres el passat 7 de desembre
del 2012. Per a nosaltres era prudent esperar un poc a veure què
marcava i nosaltres començar. Una llei que tocarà o regularà el
transport discrecional de viatgers, el transport regular de
viatgers, l’operador ferroviari, la inspecció i la sanció i els plans
de mobilitat dels ajuntaments i la planificació de la mobilitat.

L’eficiència en les operacions regulars, crec que aquí, Sr.
Alorda, és quan una persona, un gestor idò té la responsabilitat
i en aquest cas la tenim nosaltres, el que hem de procurar és
anar cap a l’eficiència. Eficiència, aconseguir els objectius
màxims amb els mínims recursos possibles. Aleshores, aquí
nosaltres hi fem feina i parlam tant d’autobús com de tren.

En autobús, hem passat ja uns catorze mesos des de l’inici
de l’anomenat Pla d’eficiència del transport regular, uns tretze
mesos, per carretera, i hem de dir que ha estat un èxit rotund, Sr.
Alorda. Hem transportat més viatgers que a l’any 2011, però
amb 2.200.000 euros menys de cost públic i el servei es presta
exactament igual; de fet, ja li ho dic, hem incrementat el nombre
de passatgers. No ha estat cap desastre ni molt manco, sinó tot
el contrari, cosa que en aquells moments alguns varen
manifestar que pràcticament s’acabava el món.

Les dades d’ocupació mitjana dels nostres vehicles en bus,
en el 2011 va ser de 20,1 viatgers per expedició i l’any 2012
hem passat a una mitjana de 23,4 viatgers per expedició. Això
és diu gestionar millor les coses, Sr. Alorda, es diu aconseguir
que no hi hagi freqüències que vagin buides sense ningú més
que el xofer i d’això n’hi havia un bon grapat. Vostès varen
muntar un sistema de treballar sobre l’oferta, vostès oferien,
oferien tot uns serveis que ningú no utilitzava i després de
quatre anys hagués estat bé que corregissin una mica el rumb.

El sistema de transport regular per carretera, el tenim en
contínua millora tant a nivell extern, que és el que perceben els
ciutadans de manera directa, com a nivell intern instalAlant els
sistemes tecnològics de control i gestió més moderns que
existeixen.

Especial esment també, hem de parlar del servei ferroviari
que ara sí que n’hi parlaré una miqueta i des del principi de
legislatura la veritat és que s’hi fan molts d’esforços per
aconseguir adreçar la situació que ens trobàrem, una empresa
que ens costa 75 milions d’euros, que en té 5 o 6 d’ingressos,
Sr. Alorda. És a dir, sostenible des del punt de vista econòmic,
zero. Aquí es tracta de fer feina en dues línies: idò, intentar
incrementar una mica els ingressos i sobretot també reduir
costos. Per incrementar els ingressos és fonamental el sistema
que hem comentat avui matí de barreres tarifàries. 
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Escolti, és que no entenc com és possible que es passassin
quatre anys i no evolucionassin de cap a conèixer almenys
exactament què passava per poder prendre decisions. Crec que..,
pel que l’he escoltat, donaria la sensació que vostès,
precisament el seu partit, no ha governat en aquestes illes i
concretament en aquesta matèria, i jo, doncs..., amb totes les
situacions problemàtiques que poguessin tenir, que un quan
gestiona doncs té problemes, no puc entendre que es deixassin
dur per aquesta inèrcia i acabassin la legislatura d’una manera,
que és la que nosaltres ens trobàrem, que no érem capaços de dir
quants de viatgers realment teníem enlloc. És clar aquí, si un no
és capaç de fer això, difícilment després es poden prendre
decisions importants.

La planificació també serà una matèria molt important a la
futura llei de transports, no serà possible fer determinades
inversions que no siguin sostenibles. És molt important això, Sr.
Alorda, perquè després vénen èpoques com l’actual que patim
ja des de fa uns anys i les coses es tornen insostenibles. Per tant,
és molt important que les inversions que es facin de cara al
futur, es demostri bastant bé, no com es va fer en temps
prehistòrics, que es demostri bastant bé que són viables.

Parlant del tren, doncs aquest Govern té molt clara la
política que hem de seguir en matèria ferroviària i hem de
passar per l’eficiència d’un sistema de transport ferroviari, que
ja li dic que s’ha demostrat insostenible des d’un punt de vista
econòmic. Això vol dir que hem de fer feina, encaminats a la
millora i modernització de la xarxa que ja existeix, repetesc, de
la xarxa que ja existeix. Si hi ha qualque cosa que, després
d’haver estat catorze mesos en aquesta conselleria, els podria,
crec que sí que se’ls pot recriminar, no només  jo, sinó la
ciutadania, és que vostès, tenint la decisió presa de licitar obres,
que no consolidassin el sistema que teníem. I en aquells
moments, per aquelles males decisions preses a un moment
donat, vostès varen decidir emprendre el Manacor-Artà, sense
consolidar el que tenien, ara tenim el desastre que tenim i és un
tren elèctric fins a S’Enllaç, i després un tren diesel cap a Sa
Pobla i un altre cap a Manacor.

I home, el que no li puc admetre és que em digui que jo tenc
la culpa d’això, Sr. Alorda, la culpa la tenen vostès, total i
absolutament! A això se li diu no gestionar bé les coses, Sr.
Alorda, no gestionar bé les coses, fer volar coloms. I ara ve i diu
que ens agenollam davant Madrid, que no reclamam res. Miri,
vostè em coneix una miqueta, igual que jo el conec a vostè, si
em diguessin que vostè s’agenolla davant Madrid, no m’ho
creuria, i crec que vostè deu suposar que jo tampoc no m’hi
agenoll; una altra cosa és que ens trobem les circumstàncies que
trobam i les coses són molt mal de treure endavant.

Per tant, en aquests moments a mi el que m’interessa és, més
que parlar del famós conveni ferroviari, que vostès diuen que
l’hauríem de reclamar i que nosaltres, després d’haver-ho mirat,
creim que no es pot reclamar de cap bolla, doncs el que sí
m’interessa és gestionar el millor possible el que m’ha quedat,
Sr. Alorda. I en això fem feina, en autobús, hem millorat
moltíssim i hem rebaixat bastant el cost. I en tren i en metro fem
exactament el mateix.

La meva intenció és fer inversions sempre que siguin
rendibles i sense cap dubte, l’electrificació fins a Sa Pobla i fins
a Manacor són importantíssimes. I donar una solució al
Manacor-Artà, a aquesta trinxera que varen deixar vostès feta,
que ecològicament..., jo sempre he dit que si ho haguéssim fet
nosaltres, no sé què ens hauria passat, sense cap dubte també li
hem de donar una solució; que en aquests moments també, Sr.
Alorda, passa per adaptar-nos a la realitat que tenim. No només
és dir: vendran doblers de Madrid, és que en haver comprat
l’invent, en tenir la joguina, l’hem de mantenir. I el
manteniment del Manacor-Artà ens costaria, segons els nostres
estudis, més de 7 milions d’euros anuals.

Per tant, escolti, si parlam de fer inversions que siguin
condretes i sostenibles, ens ho hauríem de fer mirar, quan hi ha
un transport públic que dóna perfecta satisfacció als habitants
d’aquesta zona. Per tant, si ja hi ha transport públic, no sé per
què n’hem de muntar un altre i que a més ens costa el que ens
costa. Imagín que a vostès els és igual que ho llevàssim d’altres
partides, però crec que avui en dia és important parlar d’altres
departaments que tenen moltes necessitats.

I quant al futur, dir-li que continuarem fent feina en la línia
marcada de rigor, austeritat, rigor en la gestió, rigor econòmic,
i anem a veure si aconseguim donar el millor servei públic de
transport en aquesta comunitat, al preu més baix possible. Però
sempre, com li dic, donant un bon servei públic de transport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Alorda, en torn de rèplica, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, una cosa són les
impressions que un pugui tenir del coneixement superficial que
tenim un de l’altre i l’altra és basar-nos en fets. Jo em bas en
què l’Estat gastarà d’aquí al 2024, 81.000 milions d’euros, entre
els que ha gastat els darrers 20 i els que fa comptes gastar els
pròxims 12. El PP està encantat, vostès vénen aquí a demanar
el passadís Mediterrani, són 50.000 milions d’euros, nosaltres
votam que sí, 50.000 milions d’euros, i quan li demanam per als
d’aquí, se’m posa a plorar i diu que els hem de llevar, que no
podem acabar l’electrificació, que no tenim doblers. 

Ve el Sr. Aguiló i ens diu: no, és que no demanam els
doblers estatutaris nosaltres. No m’ha contestat quina és la
quantitat que troba adequada, no m’ha contestat, m’ho digui.
Article 10, Llei de règim especial, la va promoure Jaume Matas,
nosaltres li vàrem donar suport perquè quedàs una garantia de
què hi hauria doblers. Quins ens ha de donar, perquè vostè ens
ve a dir: no, i Madrid no importa en doni, Madrid pobrets”,
81.000 milions d’euros! Els darrers 20 anys, més 2012-2024.
Parlam de 12 bilions de pessetes! I vostè em diu que no podem
acabar els 50 milions d’euros d’electrificació dels quals ha
trobat els projectes fets. 
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Per cert, Artà és un disbarat, no? Digui almenys, el PP que
es posi una autoinculpació, perquè és en el pla director, el varen
promoure, l’han votat. És que així com ho conta vostè sembla
un caprici del PSM, és que talment sembla un caprici del PSM,
quan és al pla director; sap què és una norma jurídica, Sr.
Company? Sap què és un pla director, que és seu? Que parla
d’Alcúdia, que parla de Cala Rajada, que parla de soterrar. Bé,
a veure què fa comptes fer vostè? En tot cas digui, mira, tot el
que va fer el meu partit era un disbarat, per començar el sistema
tarifari de la Sra. Cabrer. I efectivament, quan vàrem veure 4
milions amb els torns nous i nets, vàrem dir aquests 4 milions
els llevam, -ens ho pensàrem, eh-, però vàrem dir: si ara llevam
4 milions què ens diran! Vostè en gasta 5, bé, no li he dit res jo,
no li he dit res, ara que intenti transmetre que el desgavell que
hi havia era nostre, aquí s’ha passat set pobles Sr. Company,
s’ha passat set pobles! 

Per cert, el llevarà el tren? Perquè vostè no em contesta res,
però la impressió que dóna, amb els acudits aquells de què els
pagesos se’n cuiden de contar els passatgers, els missatges que
ens envia de què no hi ha prou servei de tren, la mentida de què
costa 13,5 euros per passatger, mentida, perquè en tot cas vostè
hi fica el metro i hi fica les inversions, cosa que no posa a l’altre
transport regular o no posa a les autopistes, mentida. Separi el
metro del tren i vostè té en el contracte i em va dir l’any passat
que faria Son Espases. Separi el metro del tren i posi les
característiques econòmiques que vostè diu i em digui què li
surt de Son Espases. Perquè vostè es recrea amb unes dades, que
sembla que pot atribuir, sobretot a una caricatura de la nostra
gestió, i procura separar totes les seves. Les posi totes i llavors
hi posi pit i les expliqui. 

Però sobretot jo volia parlar, certament, de les grans
inversions de l’Estat i que vostès no en duen ni una. PITVI, any
2012-2024, 25.000 milions d’euros en tren. Què gastarem a
Mallorca? Convenio de ejecución de actuaciones tren de
Mallorca. Quina és aquesta actuació en el tren de Mallorca?
Això és de 2012, 2012-2024, perquè a sota, Sr. Conseller, sap
que hi ha a sota, sap quin és el segon conveni, ho sap, del
PITVI, pàgina web del Ministeri de Foment? Convenio de
ejecución de actuaciones tren ligero bahía de Palma. Això és
el que Madrid té previst fer durant el 2012-2024 a Mallorca,
això és la pàgina web del ministeri d’avui matí; és això que li ha
demanat vostè? No, no, Madrid té els convenis firmats que sap
que estan pendents, Madrid sap que té pendents aquests
convenis. Quan el Sr. Baldoví presenta esmenes perquè el 2012
i el 2013 ens paguin aquests convenis, i el Grup Popular vota en
contra i el PP de Mallorca, els mallorquins triats aquí voten en
contra de què ens donin doblers per al tren, resulta que el
Ministeri té clar que li parlam dels convenis que té firmats.

Ara vostè dirà, dia sí i dia també, que no hi ha convenis, que
no hi ha doblers, que Madrid no ens deu res, per mor de...,
“beneits” va dir, no? Els que havien firmat el conveni, vostè,
amb aquesta gràcia que el caracteritza, els va tractar de
“beneits” talment, és la paraula que va utilitzar vostè. Aquests
“beneits”, 140 milions d’euros en 3 anys, poc. Quants n’ha dut
vostè amb dos? Contesti’m, perquè és que no m’ha arribat a
contestar. 140 milions d’euros han arribat en tres anys, vostè, en
dos, quants n’ha dut? Perquè, és clar, vostè és molt espavilat,
això sempre tothom li ha de reconèixer, la intelAligència serà
més alta o menys, però espavilat ho és, i per tant, jo li deman i
què ha dut? Ja que tracta amb aquesta superioritat a tots els

altres, que els dóna lliçons a tots i els tracta de “beneits”. Jo
d’entrada procuraria, Sr. Conseller, fins i tot encara que ho
pensi, li demanaria prudència verbal pel càrrec que ocupa, més
que res perquè ens representa a tots i quan ens representa, com
a mínim al meu grup, a nivell institucional jo li demanaria un
altre to.

Per tant, jo li deman una fermesa, que la vegi, perquè si la té
davant Madrid, no passi pena que ens hi tendrà devora. Aquest
Parlament tornarà tenir ocasió de ser ferm perquè treurà una
moció subsegüent i jo els deman el seu vot. Perquè si no, la
veritat és que em sembla que vostè va a Madrid i tal vegada
critica o, no ho sé, demana, però em recorda molt la nostra
figarolera, que ha caiguda d’un cimal, i diu que no s’ha fet mal
perquè no se’n riguin d’ella. Si s’ha fet mal, digui-ho, Sr.
Company, si ens fan mal, digui-ho, a veure si reaccionam,
perquè a base de dir que no ens fan mal perquè no se’n riguin de
nosaltres, ja fem rialles...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sra. Presidenta, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica té la paraula el Sr. Biel Company,
per un temps de cinc minuts.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Alorda, efectivament,
l’article 10 del REB, del famós Règim Especial de Balears, diu
que es parlarà de transferències, li ho dic de memòria, però sí
que l’he llegit en diverses ocasions. Vostè se’n recorda de l’any
que hi va haver les transferències en matèria ferroviària? Jo li ho
recordaré, any 1993, també li ho dic de memòria. Sap quina
quantitat hi vàrem posar? També li ho recordaré, 500 milions de
pessetes. I de llavors ençà...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sí, però vostès el que fan és criticar molt, però demanen,
vostès volen tenir, la volen tenir, i quan la tenen aquí no la
saben gestionar.

(Remor de veus)

Aleshores, aleshores el problema, Sr. Alorda, és que hi ha
vegades que val més no tenir segons què, perquè vostè em diu
que n’hi han arribat 140, però vostès en varen licitar, sense
tenir-los gens fermats, 220, d’acord? Vostè em parla d’un
conveni de 35 milions d’euros a la badia de Palma, que continua
figurant i no sap per què? Perquè vostès se n’anaren sense
firmar una addenda i ara tenim problemes i ens reclamen que
tornem els doblers a Madrid. Vostès varen canviar sense tenir
firmat res els doblers i els se’n varen dur al tren perquè tenien
un bunyol així de gros, Sr. Alorda!
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(Alguns aplaudiments)

Els 30 milions d’euros, sense poder legalment, els varen
gastar en el tren...

(Remor de veus)

... i varen deixar..., sí però ara, és que vostè m’ha parlat de
si sabia què eren les normes. Vostè ho sap, perquè vostè n’ha
estudiat? Ho sap que les normes hi són per acomplir-se? O els
contractes és igual? Vostè sap quan firma un contracte el que
firma? Tampoc no ho devia saber gaire, perquè miri que l’he
repassat molt el conveni ferroviari, juntament amb altra gent,
però llevat de vostè, tothom té clar què diu el conveni ferroviari,
vostè no, vostè continua erra que erra.

Miri, vol que parlem de coses? A l’any...,

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, silenci per favor!

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

... dia 3 de juliol del 2009, vostès encarregaren els trens,
sense un estudi de demanda. L’estudi de demanda el varen
encarregar dia 4 d’agost, un mes després. No els va agradar
l’estudi i dia 30 d’octubre, bé, un dia abans, va ser curiós perquè
un dia abans d’entregar l’estudi de demanda, vostès fan la
licitació de les obres, ja devien saber que no aniria bé, les
licitarem. Dia 30 els entreguen l’estudi de demanda, com que no
els va agradar, dia 9 de desembre en demanen un altre al CTM,
a veure si ho canvien. La demanda és la quantitat de persones
que en teoria utilitzaran el tren, no els va agradar. Dia 10 de
març adjudiquen les obres i tiren endavant. I després els
entreguen l’estudi de demanda número 2 l’octubre del 2010.
Això és fer la casa per la teulada ,Sr. Alorda! Això és gestionar
de qualsevol manera, m’entén?

I vostès amb l’encalentida que se’n varen dur amb el
conveni ferroviari, varen pegar a la paret, varen descarrilar, Sr.
Alorda. I ara ho pagam, el seu descarrilament. Perquè, a més,
quan tengueren allò entre mans, els tremolava, que és el que els
passa a vostès quan tenen doblers, com que no els saben
gestionar, pum, pum, pum, i hem de partir, hem de partir i hem
de partir, i a posta li he dit diverses vegades que vostès tenen
capritxos un rera l’altre, un rera l’altre, Sr. Alorda. I això no
hauria d’haver-ho de pagar el ciutadà de les Illes Balears.

Vostè em diu que els doblers que surten, que es destinen a...
no són ver. Miri, 75 milions d’euros entre 5,5 milions de
passatgers són 13,63 euros per viatge, això és el que costa tren
i metro...

(Remor de veus)

No, sí, tot, és clar, però per les autopistes vostè hi va cada
dia per les autopistes, o no hi va? Les empren les carreteres, no
hi havien de ser ja? Per tant ...

I l’altra cosa, que ja li he dit, miri, Sr. Alorda, nosaltres hem
de gestionar i jo no vull perdre més esforços a parlar del que a
vostè li interessa, que és remoure la curolla; miri, el temps del
pacte 8 milions de passatgers en autobús ens costaven
10.400.000 euros. Nosaltres en aquests moments hem tancat,
enlloc de 10.400.000 euros, 7.200.000 i hem duit 9.200.000
passatges. És a dir, hem duit 1.200.000 passatgers més i hem
baixat 3.200.000 euros. És a dir, això és gestionar, Sr. Alorda,
la resta són vuits i nous i cartes que no lliguen. I vostès
continuen tenint aquest problema.

Miri, jo no deject la inversió ferroviària, el que deject són els
capritxos, el que deject és que si jo puc anar amb un transport a
1 euro, no tenc perquè haver-hi d’anar amb 13 euros públics,
perquè aquests doblers, no sé si ho sap, són de tots. I a vostès
sembla que els és igual. Els problemes amb els quals han deixat
aquests doblers que han vengut, alguns d’aquests, perquè hi ha
un segon conveni, com bé vostè sap, de 23 milions d’euros que
varen arribar a Balears, i no sabem on són. És a dir, s’han gastat
en despesa corrent. Ja li ho vaig dir en comissió...

(Remor de veus)

Com que què diu? Si varen gastar la majoria de coses, no
varen arribar a SFM, si s’aturaven a Hisenda. I on ha viscut els
darrers anys vostè? Vostè, no és rar que hagi passat el que ha
passat, Sr. Alorda, és als ennuvolats, és ben hora que baixi...

(Alguns aplaudiments)

Sí, això és una vergonya!

I escolti, no em parli del tren tram, que el que hem hagut de
fer per emprar-los ha estat modificar obres, perquè tenir-los
aturats ens costa el mateix que funcionant i tornen vells. Per
tant, amb les condicions que hi havia...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, no és un diàleg, per favor!

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

O no és ver? O ara em dirà que no és ver? No ho sap vostè,
ho sap si els trens són els mateixos? Quina bogeria! És a dir,
venim d’Artà amb dues hores i mitja per arribar a Palma; no
miram com passam, de Manacor d’un lloc passam a l’altre; es
gasten la intemerata; tenen per electrificar fins a Manacor i fins
a Sa Pobla i no ho fan. Un desastre rera un altre, Sr. Alorda! I
vostè vol anar a cercar comèdies i altres herbes.
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Estic totalment d’acord, Sr. Alorda, miri, totalment d’acord,
que aquí haurien d’arribar molts més doblers dels que arriben,
totalment d’acord i en això faig feina, però ja li ho diré quan ho
hagi aconseguit. Si no ho aconsegueix, vostè se’n cuidarà de
recordar-m’ho i estarem tots dos contents.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda!

IV. Moció RGE núm. 867/13, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de transports aeris i marítims, derivada del debat
de la interpelAlació RGE núm. 439/13.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la moció RGE núm. 867/13, presenta pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de
transports aeris i marítims, derivada del debat de la
interpelAlació RGE núm. 439/13.

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula
per defensar la moció durant deu minuts, el Sr. Damià Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Presidenta. Debatem ara una moció conseqüència
de la interpelAlació sobre transport aeri i marítim que vam tractar
ara fa 15 dies i vam podem passar revista exhaustiva al fracàs
olímpic del Govern també en connectivitat. Però la realitat
s’imposa i encara que al Govern li molesti que parlem de
l’actualitat, si hem de representar els ciutadans i ciutadanes de
les Illes Balears, la realitat ocuparà aquesta tribuna perquè
necessàriament n’hem de parlar avui si parlam de connectivitat,
d’Iberia i d’Orizonia. Una situació dramàtica davant la paràlisi,
davant la inoperància del Govern, davant la falta de resposta,
una carta a Iberia és tota la feina que sembla que ha fet el
Govern fins ara en defensa dels treballadors d’Iberia i
d’Orizonia, i la realitat s’imposa, més enllà de les necessitats del
transport aeri, que són moltes i també peremptòries.

Vèiem fa dos dimarts, com del catàleg dels (...) punts sobre
connectivitat aèria i cinc de marítima que el conseller de
Turisme va presentar a la ministra de Foment, dia 24 de gener,
només s’han complert després d’un any llarg, un sol punt, aquell
que afecta la millora de la puntualitat dels avions, un sol punt 18
i encara a mitges. Fa un any aquests punts eren la panacea que
ens havia d’alliberar gairebé de tots els mals de la insularitat, de
l’excessiva estacionalitat turística. Però fa dos dimarts, els 18
punts van ser descrits pel seu màxim responsable, el Sr.
Delgado, com a carta a los Reyes Magos, el seu propi escrit el
va definir com a carta a los Reyes Magos. Avui ha dit que ha
enviat una altra carta a la ministra, supòs que també per
demanar-li cosa als Reis, perquè no ha demanat, el Govern té
molts problemes molt importants, supòs, però Orizonia i Iberia,
transport aeri i marítim són també problemes molt importants
que veig que no tenen el més mínim interès per estar-hi atents.

Air Europa mentrestant, mentre el Sr. Delgado escriu cartes
i cartes als Reis d’Orient, viu una difícil situació econòmica i
laboral, davant la passivitat d’aquest Govern de recaptadors. I
tenim també la dramàtica situació d’Urbis, Orizonia, en aquests
moments hi ha en el Parlament els seus representats i el Govern
ho contempla amb una indiferència imperial. I ha esclatat
finalment Iberia, paradigma de les polítiques privatitzadores del
PP. Un drama, un altre drama fruit de la reforma laboral per a
tots els treballadors i treballadores de les companyies i per
descomptat, per a la nostra connectivitat davant el “manfotisme”
del Govern, que fins ara no s’ha immutat ni per la vaga, ni per
les greus conseqüències que pot tenir sobre la nostra economia.
No diguem ja per als treballadors i les treballadores i les seves
famílies. 

Actuïn i exigeixin al ministeri que actuï, que no es renti les
mans davant el drama de tantes famílies i el greu perjudici per
al nostre turisme. Mentre Iberia s’enfonsa, mentre Orizonia
s’enfonsa, el ministeri rebaixa el preu de l’AVE en benefici dels
destins turístics competidors de Balears. Per a les Illes, crisi
aeronàutica i taxes aeroportuàries; per a l’AVE, rebaixes i
inversions.

Els turistes van allà on volen els avions, allà on volen de
volar i allà on volen de voler, i vostès no ajuden ni a voler ni
ajuden a volar. Les companyies aèries haurien de ser l’aliat
estratègic d’aquest govern, i hauria d’exigir el Govern la
complicitat legítima del ministeri en defensa dels interessos dels
ciutadans i les ciutadanes de les Illes, i no per carta, sinó de
manera urgent i immediata en defensa dels interessos legítims.

La declaració de servei públic de Menorca a Madrid no
agrada ni tan sols a alguns dels seus autors. Els horaris són
inconvenients i durant vuit mesos, fins a dia 1 de juny, la
companyia actuarà en règim de monopoli en perjudici de la
competitivitat turística. El preu mig del bitllet és de 130 euros
per trajecte; a aquesta tarifa s’hi ha arribat, diuen, després
d’estudis i d’anàlisis exhaustius sobre el mercat i els costos; el
preu, diuen, possible. Però davant les queixes unànimes pel
caríssim preu el conseller delegat ha afirmat que les tarifes seran
de 65 euros o menys, és a dir, la meitat de la tarifa oficial i (...)
amb 750.000 euros pel ministeri. Resulta que aquí hi ha algú
que no sap fer números, hi ha algú, molta gent, que no sap fer
números, no sap fer números o ens pren el pèl, o les dues coses
a la vegada. Algú hauria d’explicar, algú s’hauria d’explicar, per
què la companyia pot volar el doble de barat del que considera
el ministeri com a sostre per poder volar.

I per la mateixa regla de tres o pel mateix article 26 el PP ha
dit que no al servei públic d’Eivissa amb Madrid. Necessitam
veure xifres, estructures de costos, anàlisis d’ofertes i demanda,
explicacions cabals del perquè no és possible ni necessària la
declaració d’Eivissa amb Madrid. 
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I per si no érem prou el conseller de Presidència s’ha afegit
a la moda de parlar d’avions; demana una tarifa única, plana i
universal per als vols entre illes. El Sr. Delgado ja ho plantejava
a la carta als reis, i el dia 26 d’octubre passat el Sr. Deudero ho
va reiterar al ministeri: volen baixar la tarifa entre illes un 25%
i deixar-la en 65 euros, 65 euros per a tothom, residents i no
residents. Així els no residents, els turistes, pagarien gairebé 22
euros menys que ara per trajecte; fins aquí impecable, però els
residents pagaríem, en canvi, 44 euros més que ara per anar i
tornar d’una illa a l’altra, 44 més demana el Govern que paguem
els ciutadans de les Illes per poder volar d’una illa a l’altra que
no pagam ara. Si açò és el que vostès entenen, senyors del
Govern, per defensar els interessos dels ciutadans val més que
tanquem la barraca. 

Tenia la temptació de presentar la moció de manera que
recollís tots els punts de la carta als reis del conseller de
Turisme, a veure què votaven, però crec que convé que ens
deixem de cartes als reis, que, de sobres, ja n’anam sobrats. Per
açò he preferit deixar les propostes concretes, que les tenim per
debatre en ponència, que no pugui dir el PP, Sr. Nel Martí, tot
i que ho dirà igual, que passam l’arada davant el bou. Ara estam
d’acord amb les seves propostes i per tant les votarem a favor;
li demanaríem només que incorpori Orizonia allà on vostè parla
de la companyia Iberia.

Els instam a compartir, més enllà de la carta als reis, senyors
del PP, la necessitat peremptòria d’arribar a l’acord polític (...)
el consens social, en transport aeri però també en transport
marítim, amb el problema etern del contracte públic que ha de
garantir l’estabilitat en la comunicació suficient de mercaderies
i persones durant tot l’any, i amb els problemes especialment
greus de Formentera. Hem creat la ponència i hem de fer feina
de manera lleial i pública per l’acord, i per fer-ho necessitarem
tota la informació, tots els nombres, tots els estudis.
Transparència no és només mostrar la declaració de renda, sinó
que és, sobretot, que els ciutadans sàpiguen per què i com es fan
les coses, d’on surten els nombres, què fan els governants amb
els impostos. Açò és transparència, i la lleialtat institucional no
és que la ministra t’enviï una felicitació per Nadal sinó que el
ministeri colAlabori posant tots els nombres i tots els arguments
damunt la taula sense amagar cap carta ni una, amb sobre o
sense sobre.

Açò és el que demanam i vostès sembla que no volen, i açò
és el que vostès han d’exigir al ministeri, sense embuts i sense
comprensions sobre la indiferència de la Sra. Pastor, sense
comprensions sobre la indiferència de la Sra. Pastor, i sobre la
incompareixença de la Sra. Borrego. Per cert, continuam sense
saber res de la Sra. Borrego; ni ara que plou damunt banyat amb
Orizonia la Sra. Borrego, la defensora dels interessos del
turisme de les Illes Balears, no compareix, continua
desapareguda en combat, i Orizonia que s’esfondra.

Dijous passat, dia 14, el director general de Ports i Aeroports
es va reunir amb el Sr. Echegaray, director de la xarxa
d’aeroports d’AENA, aquest monstre -AENA, vull dir, no el Sr.
Director- devorador insaciable de taxes. El Sr. Deudero va
demanar la baixada de les taxes d’hivern per afavorir la
desestacionalització i guanyar competitivitat, un 50% de
baixada als aeroports de Menorca i d’Eivissa i un 30% al de
Mallorca. Formidable. Després de dir i repetir durant mesos que
les taxes d’hivern havien baixat i que tot anava com una seda,

els Diaris de Sessions estan plens de declaracions del Sr.
Delgado, del Sr. Veramendi, de la Sra. Bosch i fins i tot del
sursuncorda en aquest sentit, ara va el Sr. Deudero i demana
que baixin un 50% i un 30% les taxes perquè la caiguda de
passatgers i vols continua agreujant-se. I resulta que ara
descobreix el Govern que cada dia vénen manco avions i que a
més, i sobretot, vénen menys persones, manco turistes, després
de mesos de dir ben al contrari.

Però no va demanar baixar les taxes el Sr. Deudero al
ministeri, que és qui les fixa, sinó a AENA, que és qui les cobra
i que les necessita per anar preparant la privatització. Diria que
es va (...). El Sr. Deudero va demanar també al Sr. Echegaray la
creació, com diu la nota oficial de premsa textualment, de
l’Autoritat Portuària de Balears, un organisme amb personalitat
jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar. Formidable, també.
Segueix la nota de premsa: “Igualment Antonio Deudero ha
plantejat la necessitat de desenvolupar el Reial Decret Llei
20/2012, de creació dels comitès de coordinació aeroportuària”.

Dia 11 de setembre el Sr. Veramendi em va dir la geneta des
d’aquesta tribuna, i quan ja no li podia contestar i com té per
costum em va tractar gentilment d’ignorant, per dir i demanar
a través d’una esmena les coses que ara reclama el Sr. Deudero.
Ara, jo ho demanava al ministeri i no a AENA perquè qui fixa
les taxes i pot reglamentar és la Sra. Pastor i no AENA. Haga
usted la leyes y déjeme a mí los reglamentos, deia Romanones.
El ministeri va fer la llei per quedar bé amb el Sr. Bauzá i ens fa
la trampa a tots al no fer el reglament, i així ens va. I el Sr.
Deudero ha d’insistir davant AENA perquè el ministeri no està
per la labor de reglamentar sinó per la feina de privatitzar
AENA mentre el Govern bada, està a la inòpia també en aquesta
qüestió capital, poder decidir sobre els nostres aeroports.

El conseller de Turisme ha manifestat la necessitat
innegociable que els aeroports siguin públics per òbvies raons
estratègiques que compartim, tot i que llavors vol privatitzar,
contradiccions de la vida, els ports de la seva competència, i tot
i que ja sabem què vol dir innegociable per a aquest govern ens
tindrà al seu costat en la defensa de la titularitat pública dels
aeroports. Al costat si la defensa, enfront si fa com amb el sostre
del descompte de resident, que continua penjant com una espasa
de Dàmocles damunt els caps dels ciutadans i les ciutadanes.
Res no ha canviat. Ja hem vist una altra votació ofensiva al
Congrés de Diputats on el PP va continuar amb la defensa
estrafolària i submisa de la disposició addicional, dels interessos
inconfessables del ministeri. El Govern ha de continuar
treballant per mantenir el 50% de resident.

Fa falta un canvi de rumb, recuperar el nord. És hora de
creuar el riu. Han de decidir si volen continuar fent d’escolà (...)
del ministeri o asseure’s amb l’oposició però també els consells
i amb les entitats cíviques i socials, i amb tota la informació
damunt la taula, cadascú des del seu àmbit de responsabilitat,
naturalment, però tots hem de poder opinar, dir què volem, què
creim que ens convé, amb informació, amb transparència i amb
claredat; acordar les coses entre tots, i entre tots i tots junts
podrem defensar el dret a una justa connectivitat governi qui
governi a Madrid, ara i demà. 
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És hora de creuar el riu. S’han sentit vostès infalAlibles,
totpoderosos, immortals, com el Cèsar però sense AVE i sense
avions; malalts de majoria absoluta com estan han pogut que ho
podrien dominar tot i en tot moment, que els problemes
respondrien submisos a les ordres capricioses dels seus fuets de
domador...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Borràs, ha d’anar acabant. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Vaig acabant. ...sense fer més esforç, sense ni tan sols
despentinar-se. Però els problemes no se sotmeten a les
ilAlusions dels prestidigitadors, per més trucs i (...) que aquests
facin, sinó que responen els problemes només davant la feina,
el diàleg i l’esforç compartit. Amb la realitat no s’hi juga. Han
cregut vostès poder domar la realitat i en realitat només han
aconseguit muntar un circ, un circ immens i caòtic o un govern
del desgavell, on no hi ha ni rei ni roc i on ni els decadents...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Borràs, ha d’acabar.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...números dels clowns ja no fan cap gràcia. La realitat, com
sempre, s’imposa i qui ho paga són les ciutadanes i els
ciutadans; Air Europa, Orizonia, Iberia, el transport aeri i
marítim, la feina de tanta gent i la prosperitat i el benestar de
tots, i el Govern, mentre, a la seva, que és seva i ben seva.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Borràs.

(Alguns aplaudiments)

Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per defensar les
esmenes RGE 1067/13, 1068/13, 1069/13, 1070/13, 1071/13 i
1086. Té un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, aquesta és la moció que podríem dir de plata, no per
l’encert, que també, sinó perquè és la iniciativa sobre transport
aeri número 25, 25 propostes ja per garantir la connectivitat i
per garantir que el transport no es converteixi per a les Illes en
una frontera econòmica, turística, de coneixement, etc.

Entenc que la moció es basa en allò que forma part del sentit
comú i del comú sentir illenc, que és que la mar no pot ser una
frontera, ha de ser un pont. Entenc també que la moció cerca
arribar a acords a través del diàleg i del consens, i reivindica la
tasca de la ponència del transport aeri com a instrument per
convertir en text el comú sentir que reclama la societat. I en
aquesta tasca sense cap dubte el nostre grup parlamentari hi serà
present.

Però a més d’expressar el suport a la moció hem volgut
ampliar el seu contingut a través d’esmenes amb aspectes que
creim que també s’haurien d’incorporar a la llista del comú
sentir del transport aeri i marítim, i les pas a explicar.

La primera, que ja vam exposar fa unes setmanes en aquesta
cambra, fa referència a la regulació específica del transport aeri
i marítim. La insularitat és un fet específic que requereix un
tractament diferenciat. Així ho recull el nostre Estatut
d’Autonomia, que és una llei orgànica, i així per tant ho
reconeixen i ho assumeixen les institucions de l’Estat. Els
governs, per tant, han d’executar aquest mandat, i han d’orientar
les seves polítiques en aquesta direcció.

Estam d’acord també que la insularitat suposa un sobrecost
que pot esdevenir una segona crisi si no es prenen mesures
complementàries, i que aquest sobrecost ha de ser assumit i
compensat íntegrament a càrrec de l’Estat central a través del
pressupost general de l’Estat. Hauríem d’estar d’acord també en
el fet que la lentitud o innacció amb la qual es resolen les
demandes de la societat i de les institucions balears en relació
amb la insularitat és deguda a dues causes: una, la incomprensió
de Madrid del fet insular i, dues, la poca capacitat d’influir de
Balears en el conjunt de l’Estat. I per acabar amb aquestes dues
adversitats és imprescindible que els partits, tots, exigim allà
allò que deim aquí, i també que facem valer un cert patriotisme
illenc per damunt de qualsevol tipus de sucursalisme.

La insularitat és un tema no resolt, i si no articulam amb
urgència una solució estable i justa que compensi aquesta
realitat la nostra comunitat viurà permanentment en estat de
crisi, en estat de manca de competitivitat, de subordinació i
marginació. És per açò que defensam que qualsevol solució, i en
concret qualsevol solució al transport aeri i marítim, s’ha
d’articular per llei, i així ho devia entendre i així ho preveu
l’Estatut renovat l’any 2007, quan a la disposició addicional
sisena s’estableix la necessitat d’un règim especial insular de les
Illes Balears en el qual es reculli el fet específic i diferencial en
relació amb la insularitat. És per açò que creim que el que han
de fer aquest parlament i aquest govern és promoure una llei
específica de transport aeri i marítim que posteriorment
s’inclogui i passi a formar d’una llei més àmplia, la Llei de
règim especial de les Illes Balears, com ja ha fet, com ja fa
l’actual llei de règim especial, però ara de forma més concreta
i detallada i incorporant aspectes com el descompte de resident,
les obligacions de serveis públic, etc. Açò és possible; només
faria falta que els partits que som avui aquí ens comprometem
a aquesta fita, i que demà els mateixos partits li donin suport a
Madrid.
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La segona esmena fa referència al descompte de resident en
el transport marítim. A diferència del transport aeri, en el
marítim el descompte de resident no és assumit al cent per cent
pels pressuposts generals de l’Estat, l’Estat només aporta del
50% de la bonificació del descompte, i l’altre 50% l’aporta la
comunitat autònoma. Com ja he dit a l’inici d’aquesta
intervenció no és l’esperit una compensació que no sigui la
completa pels costos de la insularitat. A l’Estat li correspon
aportar el cent per cent perquè és a l’Estat a qui correspon
garantir sense sobrecosts que els illencs siguem igual de
ciutadans que la resta de peninsulars que vivim sota el mateix
paraigua, el paraigua de l’Estat. Aquesta és una altra d’aquelles
reivindicacions que el Parlament ha debatut i aprovat
moltíssimes vegades però que avui continua sense complir-se.
L’hem aprovada durant aquest mandat i va ser, a més, un dels
mandats del primer Fòrum d’arxipèlags celebrat a Santa Cruz de
Tenerife. Per tant creim que avui és el moment també de reiterar
aquesta voluntat per part dels grups i del Parlament.

La tercera esmena fa referència a la congelació de taxes.
L’informe de conjuntura presentat per CAEB mostra la
preocupant debilitat de l’economia menorquina i del conjunt de
l’economia balear. El balanç del 2012 presenta un creixement
negatiu en tots els sectors amb una dada molt significativa pel
que fa referència a l’economia menorquina: el motor econòmic,
el sector turístic, decreix un 0,2%, quan l’any passat va tenir un
creixement del 0,8, el que contrasta amb les valoracions
positives de la temporada turística. A més els indicadors que
han d’anunciar una recuperació de l’activitat econòmica
segueixen sense donar símptomes de reactivació; per açò creim
que és urgent posat mesures concretes per reactivar, per capgirar
aquesta situació, i CAEB en fa. Una d’aquestes propostes
concretes que CAEB posa damunt la taula és precisament la
congelació de les taxes aèries i portuàries durant dos anys
perquè puguin arribar els turistes fora de temporada a uns preus
assequibles.

La següent esmena fa referència als descomptes addicionals
per als joves del transport aeri i marítim. El mes de febrer,
aquest mes, la ministra de Foment Ana Pastor anunciava una
targeta virtual per als joves que permet aquest colAlectiu viatjar
amb trens AVE amb descomptes en el preu del 30%. Amb
aquesta iniciativa dirigida als joves Foment cerca atracar a
aquest colAlectiu l’AVE, ja que segons les seves dades aquest
colAlectiu només va comprar l’1,3% dels bitllets d’aquests trens
durant l’any passat. Però, per altra banda, a pesar del sistema de
descompte de resident que s’aplica a les Illes Balears i a les
OSP entre les Illes i entre Menorca i Madrid, els preus per
viatjar són en molts casos inassumibles per als colAlectius més
febles, entre els quals trobam els joves. Per aquest motiu el
nostre grup parlamentari també proposa aplicar aquesta proposta
del Ministeri de Foment, ampliar-la al colAlectiu de joves de les
Illes Balears, i per açò proposam també que el Parlament insti
el Govern de l’Estat a crear una targeta virtual, per repetir la
mateixa denominació, per als joves residents a les Illes Balears
que incorpori descomptes addicionals al descompte de resident
aplicats als preus dels bitllets d’avió i vaixell.

I finalment les dues darreres esmenes fan referència a la
desfeta d’Iberia. Iberia ha presentat -avui ho hem citat diverses
vegades- un expedient de regulació d’ocupació que afectarà
3.807 persones, un 19% de la plantilla, emparat en causes
econòmiques, productives i organitzatives. Aquesta mesura
forma part del pla de transformació d’Iberia, el qual s’ha posat
com a fita, entre d’altres, créixer d’una manera rendible en el
futur. Però l’impacte d’aquesta decisió va molt més enllà,
perquè podria tenir un efecte molt negatiu en la connectivitat, ja
prou perjudicada, a les nostres illes. No garanteix la viabilitat de
la companyia i deixa milers de treballadors en situació d’atur i
de cap perspectiva de futur. 

Què ha fet o què pensa fer el Govern de les Illes davant
aquesta situació? Aquesta és la pregunta que avui en aquesta
cambra s’ha fet reiterades vegades. El Govern en el seu moment
a través del seu portaveu Rafel Bosch mostrava la seva
preocupació perquè l’ERO pogués afectar les connexions amb
Balears, i deia “s’haurà d’estudiar la situació”. L’ha estudiada?
D’açò ja fa molts mesos, i ara la preocupació ja no pot ser el
sentiment del Govern; el nostre grup creu que la preocupació és
un sentiment que poden tenir ara els ciutadans, els treballadors
d’Iberia, el nostre sector turístic, però el Govern ja no, al
Govern ja li ha passat el temps de la preocupació, ara li toca el
temps de l’acció.

És per açò que, com deia, presentam dues propostes. En una
d’elles instam el Govern de l’Estat a paralitzar aquest expedient
de regulació presentat per Iberia i a negociar amb la companyia
un nou pla de transformació d’Iberia que garanteixi
efectivament la seva viabilitat i que també doni una resposta a
les demandes del colAlectiu dels treballadors. I també, per
suposat, allò que esmentava fa uns moments, que és que el
Govern de les Illes Balears no sigui un espectador passiu del
que està passant sinó que sigui un actor actiu, valent, que
defensi els interessos de la nostra comunitat, també dels
treballadors i d’una empresa que en aquest moment és clau per
garantir la connectivitat de les nostres illes. 

Esperam el suport de la resta de grups. Creim que són
esmenes assumibles per al conjunt de grups representats en
aquesta cambra, i que donarien un contingut que en altres
sessions plenàries hagués estat desitjable, però que avui tenim
l’oportunitat de recuperar i aprovar de forma conjunta i
unànime. 

Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Per part del Grup Parlamentari Popular,
i per defensar l’esmena RGE núm. 1091/13, té la paraula el
diputat Sr. Carlos Veramendi.
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EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Vicepresidente. A pesar de que la conectividad
aérea, como bien dijo el conseller, es competencia estatal, y la
marítima el Govern sólo tiene la interinlas, conscientes de su
importancia para nuestras islas, el Govern, con un claro
compromiso para mejorar todo lo relativo a nuestra
conectividad trabaja desde el principio para garantizar la
libertad de movimiento y cubrir las necesidades turísticas.

Nuevamente encontramos los típicos discursos alarmistas,
catastrofistas, algunos irreales, en este caso más del Sr. Borrás
que del Sr. Martí, basados en demagogia e intentar confundir,
intentan, como siempre, dar unas lecciones que, cuando
gobernaban, no las hacían. 

Mucho y bueno es el trabajo del Govern respecto a nuestra
conectividad, propiciando soluciones y resolviendo problemas
heredados, ya que en conectividad se ha encontrado cuatro años
en blanco y cada uno que asuma sus responsabilidades. El
Govern lo tendría más fácil si hubiera hecho algo la pasada
legislatura con nuestra conectividad, pero el trabajo actual sí
que está dando sus frutos. En transporte marítimo se ha hecho
un esfuerzo presupuestario para garantizar y universalizar la
parte autonómica del descuento de residente y el anterior
Govern ni lo garantizó. Se prevé modificar la Ley de transporte
marítimo y la de puertos y su reglamento en consonancia,
además de hacer los planes directores insulares. El Govern
adoptó medidas para la correcta conectividad de Formentera en
temporada baja, con una cobertura razonable, en verano está
ampliamente cubierto por el libre mercado.

Respecto al contrato fachada marítima, al quedar desierto en
2011 y 2012, Govern y Gobierno central ya trabajan en nuevos
pliegos para solucionar y adjudicarlo. Destacar el aumento de
conectividad de los puertos autonómicos y las medidas para
afrontar el turismo de cruceros.

En transporte destacar, a pesar de que intenten negarlo, los
frutos que da la labor del Govern; tasas aéreas, a pesar de la
situación presupuestaria y el agujero encontrado, se ha
introducido los meses valle, con una bonificación el 2013 del
20%, el doble del año anterior.

En cogestión aeroportuaria, petición del Govern, el Decreto
Ley 20/12, de 13 de julio, crea los comités de coordinación
aeroportuaria para la descentralización y participación de
instituciones propias, pudiendo crear una comisión por
aeropuerto.

En conectividad, tras constituir los comités de ruta, este mes
se aprueban sus planes bienales. Además, en las reuniones de
noviembre se vió que los datos previstos para el invierno no son
tan malos como alguien indica, recordemos que no se mantiene
ninguna línea mediante chequera pública, como alguien conoce
aquí. De 2007 a 2010 el anterior Govern dio a diversas
compañías unos 5,5 millones de euros, habiendo solicitado
información la Comisión Europea, dada su posible ilegalidad,
así como la Comisión Nacional de Competencia; incluso, cuanto
más aumentaba la subvención disminuían pasajeros.

Mallorca mantiene la conectividad peninsular e incrementa
un 3,8 las plazas ofertadas; Menorca mantiene las frecuencias
con las principales ciudades españolas, además de añadir la
reciente OSP, Air Nostrum aumenta plazas con Palma y
Valencia; Eivissa mantiene la conectividad con la península.

Buenas noticias son las nuevas rutas a ciudades británicas,
aumentando rutas de Palma con Alemania, Suiza y Austria y la
nueva línea Francfurt-Eivissa. Recordar que las dos
declaraciones de OSP se han realizado gobernando el Partido
Popular, 2005 la interinsular y ahora Maó-Madrid. Los avances
en conectividad son claramente una labor del Gobierno del
Partido Popular.

Respecto a la revisión de precios de la OSP interinlas el
Govern lo ha denunciado solicitando la convocatoria inmediata
de la comisión mixta para estudiar su rebaja. Mencionar que
está previsto en los presupuestos una partida para contratar un
ingeniero aeronáutico, al no existir ninguno en el Govern,
siendo una de sus funciones estudiar propuestas para mejorar la
OSP y revisar los precios a la baja.

Quiero destacar especialmente la OSP Maó-Madrid, su
declaración ha batido récords, me gustaría que alguna vez lo
reconocieran. El trámite normal es de 18 a 20 meses y en sólo
un año desde la petición a la ministra, el 24 de enero de 2012,
la OSP está adjudicada; asegura la conectividad de Menroca con
Madrid durante dos años, del 1 de marzo de 2013 al 28 de
febrero de 2015, sin estar pendientes de que una aerolínea
decida cesar operaciones unilateralmente, incluye dos
frecuencias diarias en temporada baja y tres en meses de más
demanda, cumpliendo una histórica reivindicación menorquina
que reclamaba varias frecuencias y poder viajar de ida y vuelta
el mismo día, como es ahora. Permite conectar Menorca con el
hub doméstico europeo intercontinental de Iberia-British
Airways en Madrid y mediante él con la llamada Alianza
Oneworld que engloba once de las principales compañías
mundiales. Además, mediante convenios con diversas
compañías, la ruta Maó-Madrid ampliará sus conexiones en
Barajas, pudiendo enlazar con vuelos hacia 84 destinos
nacionales e internacionales, abriendo más las puertas.

Aparte de la tarifa de referencia aprobada, Air Nostrum
comercializa una amplia gama de tarifas que permitirá volar a
los residentes por 39,41 euros y aseguran que el 90% de billetes
serán inferiores a los de referencia. Dato importante es que tal
ruta estará operada usualmente con aviones denominados CRJ
1000, son aviones de 100 plazas, ofertando por tanto dentro de
la OSP 110.800 asientos/año, por tanto 20.800 asientos más que
lo estipulado en contrato. Además, aunque lo habitual es que la
OSP se declare en todo el año, ésta es un traje a medida, es una
excepción, de junio a septiembre operará en libre mercado,
pudiendo concurrir las compañías que lo deseen.

Respecto a la polémica generada con Ryanair, queda bien
claro, como dijo el conseller, que no es verdad que todos
volaban por 30 euros, había precios más altos, lo que sí que es
cierto es que la OSP podría haber tenido un precio de referencia
más bajo, y así lo manifestó en propio Govern en la comisión
mixta, pero se corría el riesgo de que quedara desierto, que
hubiese sido nefasto. Además, no puede ser como la anterior
OSP interislas porque ninguna compañía se ha interesado en
operar en libre mercado, se ha tenido que hacer una
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adjudicación exclusiva por 1,5 millones de euros, cantidad
bastante inferior a los 2,4 millones de euros licitados.

El descuento de residente, teórico origen de esta
interpelación, en teoría era eso, aunque al final ha sido de todo,
a pesar de insistentes y estériles intentos de alarma, como es
sabido el Ministerio de Fomento ha dejado claro, formal y
públicamente, que seguirá igual. Por cierto, nadie ha hablado ni
mutis del fraude detectado y la cuantía ahorrada por el
ministerio con el actual sistema temporal de acreditación.

En relación a su propuesta, Sr. Borrás, de crear otro órgano,
como indica uno de los puntos, recordarle la asistencia de los
siguientes: Mesa del transporte aéreo y Mesa del transporte
marítimo con todo el sector reunido; Comisión mixta de
transporte aéreo Gobierno-CAIB, con participación de los
consells, como pide; Comité de rutas de Palma, Eivissa y
Menorca; Comisión técnica de cada comité de rutas y comité de
coordinación aeroportuaria. Por tanto, Sr. Borràs, hay diez
órganos en transporte aéreo y marítimo, participando los
consells, como sorprendentemente ahora nos pide, y encima
pide crear otro órgano más.

Bueno, como ve, le he enumerado los que existen y supongo
que los conoce, además de la Ponencia parlamentaria de estudio,
le repito Sr. Borràs que es una ponencia de estudio.

Respecto a la que llama comisión especial, referido debe ser
a la ponencia parlamentaria, insta a que faciliten información.
Ya se lo he dicho personalmente, un poco de seriedad, Sr.
Borràs, insta a un derecho recogido en el propio Reglamento de
la cámara, Sr. Borràs no es instar por instar, si no ha recibido
ninguna información no dude que la cámara lo tramitará para
que la reciba lo antes posible.

Una reflexión que me gustaría hacer, Sr. Borràs, cuando le
he dicho que no den lecciones, usted ha tenido
responsabilidades en movilidad, y lo sabe perfectamente, en
Menorca, yo le indico ¿por qué todo lo que nos pide de mesa,
esta situación no lo hizo o pidió cuando usted era responsable
de movilidad, es un poco tener coherencia?

Sr. Martí, me dirijo a usted porque, bueno, el origen era el
descuento de residente y al final ha sido un pupurri de todo que
han aprovechado, como dijo el conseller, el Pisuerga pasa por
Valladolid y ha puesto todo, hasta se autoenmienda con lo del
ERE, bien. Y algunas incluso están aprobadas hasta en
comisión, como el descuento de residente marítimo, pero usted
lo presenta no sé porque.

Solamente recordar, y creo que usted lo sabe, que la pasada
legislatura esta materia la llevaba su propio partido, la llevaba
su propio partido y no hicieron nada de lo que ahora piden ni
plantearon ninguna situación, no se ha encontrado en la
dirección general, me consta, ninguna de estas solicitudes.

(Remor de veus)

Por consiguiente, este neoafán reivindicativo ...

Respecto al ERE de Iberia sólo decir que es clara la
preocupación de este Govern por tal situación, estando
garantizada, como bien ha dicho el presidente, con las gestiones
que ha hecho, la conectividad. La preocupación real es por las
consecuencias o las tristes consecuencias laborales que pueda
tener para los afectados, estando clara la explicación a la
pregunta que ha dado hoy el presidente.

Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos presentado
una enmienda, casi idéntica, como sabe el Sr. Borràs, casi
idéntica a la suya, hemos quitado alguna obviedad o repetición,
una carga fuerte de demagogia, y Sr. Borràs, me gustaría que
dejara, hemos intentado el consenso, yo creo que podemos
llegarlo y no entremos en un monólogo.

Y Sr. Martí, yo le pido para otras veces, usted puede
presentar lo que sea, pero si nos dispersamos tanto, claro, la
materia puede enlazar con muchos ramales.

Me gustaría, ya se lo he pedido, que voten las enmiendas
que les he presentado, porque consigamos cerrar, efectivamente,
como está a punto algun tipo de acuerdo. Si así llegara, se verá
que en esta estratégica materia tenemos intención de consenso
e interés en un pronunciamiento unánime; si siguen elevando los
listones, como pasó hace dos semanas, llegaremos
exclusivamente a una situación absurda de confrontación. Yo
creo que hemos intentado hasta la saciedad el consenso, ya se
intentó la otra vez, la otra vez elevaron el listón, espero que esta
vez, creo que las reuniones hayan servido para algo positivo. Y
creo, Sr. Borràs, que en su última intervención nos dará
aclaración.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Veramendi. Per part del grup proposant i per
fixar-ne la posició i assenyalar les esmenes acceptades, té la
paraula el Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Començaré pel descompte de resident,
que ha dit el Sr. Veramendi que insistentes y estériles intentos
de alarma, simplement perquè he dit que el Govern havia de
continuar fent feina en la defensa del 50% de descompte. Fa dos
dimarts aquí es va discutir sobre el 50% de descompte i el
capvespre la ministra va dir que tot quedaria igual, que tot
continuaria igual. Dimarts passat, en el Congrés dels Diputats
hi va haver una votació, on una esmena absolutament surrealista
del Partit Popular, va impedir també que es retirés la disposició
addicional, és a dir que es garantís el descompte de resident així
com està.
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Però enmig de tot açò, llegint la premsa vaig poder llegir les
declaracions d’una persona que es veu que tampoc no es va
creure la ministra, i vaig dir, bé, jo demanaré, per tant, que la
ministra, demanaré al Parlament el que diu aquesta persona, que
el Govern ha de continuar fent feina per a la defensa del 50% de
descompte, i aquesta persona que afirmava açò, és a dir, qui feia
els intentos, insistentes y estériles intentos de alarma, és el Sr.
José Ramón Bauzá, president de la comunitat autònoma, que va
dir, dia 4 a Menorca que havia de continuar fent feina el Govern
per garantir el 50% de descompte. Per tant, no està garantit,
digui el que digui el Grup Parlamentari Popular, perquè no em
diran vostès mentider al president de la comunitat.

(Remor de veus)

Jo li he dit que tenim un problema de taxes i que tenim un
problema que els avions no anaven, la meva moció és literal a
les declaracions del Sr. Bauzá, literal. El Sr. Deudero és qui
demana rebaixa de taxes, perquè el sistema vall no ha funcionat,
açò és comunicat oficial de premsa del Govern, tret de la seva
pàgina web, on el Sr. Deudero diu que no ha funcionat el
sistema de rebaixa de taxes i per açò demana un 50 i un 30 de
rebaixa de taxes. Qui qüestiona la feina del ministeri del Govern
és el Sr. Deudero, no som jo; com és el Sr. Deudero qui demana
que el Govern reglamenti perquè el comitè de coordinació, que
vostès van vendre amb tant de bombo, sense reglament no és
res, i per què demana que es reglamenti? Perquè hi puguin
entrar els consells insulars, ho diu la web del Govern de les Illes
Balears. Qui qüestiona el decret de la ministra és el Sr. Deudero,
no som jo. I jo no tenc por al Sr. Deudero, perquè, com que el
Sr. Deudero és responsable dels avions, però també és
responsable de les expulsions en el Partit Popular, igual vostès
li tenen un poc de por i per tant el critiquen, perquè com que a
mi no em pot expulsar del meu partit perquè ell no ho és, puc dir
que el Sr. Deudero és més crític damunt el comportament del
seu propi govern i és més crític damunt el Ministeri de Foment.

L’OSP, l’OSP vostè diu que el preu els hagués agradat ser
més baix, diuen ara que la companyia pot volar per la meitat de
preu del que vostès diuen. Sí, açò ho ha dit el Sr. Bauzá, també
el mateix dia 5, si no, preparin al Sr. Bauzá les coses d’una altra
manera, i si la companyia és capaç de volar per la meitat vol dir
que qualcú s’ha equivocat fent números, qualcú s’ha equivocat
fent números. I evidentment com que la companyia no és una
ONG que estigui disposada a regalar bitllets barats als ciutadans
de les illes, el lògic és pensar que qui s’ha equivocat és el
Ministeri de Foment i que no ha fet ni cas de les peticions que
vostès han dit que han fet de demanar una tarifa més baixa.

Targeta virtual, Sr. Nel Martí, hi estic d’acord, esperem però
que no sigui com la targeta verda que, més que virtual, era
transparent; esperem que no sigui com la targeta sanitària, que
es diu una targeta intelAligent, però sense servei; esperem que
aquesta sigui una targeta que funcioni per als joves,
efectivament, perquè si funciona per a l’AVE, lògicament també
podria funcionar per als avions.

Meses, diu que hi ha moltes meses, però jo el que deman, Sr.
Veramendi, és una mesa on seguin Govern i consells, amb el
Ministeri de Foment, però no la comissió de seguiment d’una
declaració de servei públic que no funciona, sinó una mesa
estable, pública i transparent per discutir del tema del transport
aeri. No existeix, no existeix, Sr. Veramendi, i li deman que
aquesta comissió sigui pública i transparent en la qual puguem
tots els ciutadans de les Illes, tota la societat civil, comprendre
quines són les necessitats i quina és la realitat, quins són els
problemes greus, perquè no són fàcils de resoldre, en temes de
transport aeri.

Li acceptaré la primera esmena, evidentment les altres no,
perquè, com li he dit, ha estat el Sr. Bauzá el primer que ha estat
crític amb tot el funcionament del sistema de transport, ha estat
el Sr. Deudero qui ha estat crític amb tot el funcionament del
sistema de transport, no vindré ara jo a dir que tot va com una
seda si els propis responsables del Govern diuen que la cosa no
funciona, que les taxes no van, que la declaració és massa cara,
que el comitè de coordinació no arranca, que necessitam
l’autoritat aeroportuària de les Illes.

I no parlem de transport marítim, perquè en transport
marítim sí que han fet alguna cosa, molt poca cosa, simplement
pagar deutes, deutes generats pel mateix govern, i poca cosa
més.

Aprovarem totes les propostes del Sr. Martí, aprovarem la
primera del Partit Popular i evidentment les altres les mantenim
en els termes com estan. I aquí, com que la realitat imposa,
continuarem insistint en la defensa dels interessos dels ciutadans
de les Illes Balears i ara, avui i aquí, passa per, primer que res,
defensar els interessos dels treballadors i les treballadores
d’Orizonia i dels treballadors i les treballadores d’Iberia, en la
defensa dels seus interessos i en la defensa del futur del nostre
turisme, del futur de la nostra connectivitat i del futur de la
nostra societat del benestar i de la prosperitat de tots.

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, ara en aquest moment demanaria als grups parlamentaris
si ja tenen clar el sentit de les votacions o si volen fer les
votacions separades.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Perdone, presidenta. Entiendo, por lo que ha dicho el Sr.
Borrás, que nos acepta la primera enmienda, ¿correcto?
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EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, Sr. Veramendi, con la transacción que habíamos
hablado de ...

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí, per tal d’estudiar i proposar les possibles solucions en
aquesta matèria.

O sea, la propuesta, la número 1 sería la enmienda del
Partido Popular con esta línea.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, el lletrat ens demana que es faci per escrit, si es pot
presentar el text per escrit, per favor.

Si els sembla bé, farem dos minuts de recés, o un i mig.

(Algunes rialles i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Només per aclarir les dues
esmenes, les dues darreres esmenes presentades pel nostre grup
i que fan referència a Iberia. Quedarien amb aquest redactat que
està acordat entre els diferents grups. 

La primera és: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l’Estat a mitjançar per aconseguir un acord entre els
representants dels treballadors i l’empresa, i evitar així
l’expedient de regulació d’ocupació presentat per Iberia, i a
negociar amb la companyia un nou pla de transformació
d’Iberia”.

I, la següent, en la mateixa línia: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a actuar i mitjançar
en l’expedient de regulació d’ocupació presentat per Iberia,
alhora que reclama un nou pla de transformació d’Iberia que
garanteixi la connectivitat de les Illes Balears i la qualitat dels
serveis que presta la companyia”.

Les passarem per escrit al lletrat.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’esmena del Partit Popular tenia qualque transacció?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

No, vamos a ver. La número 1, que es la nuestra, es lo que
le he indicado; se añade “...per tal d’estudiar i proposar les
possibles solucions en aquesta matèria”.

LA SRA. PRESIDENTA:

¿Qué punto?

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

El punto 1, la enmienda número 1 del Partido Popular. Es
añadir al final “...per tal d’estudiar i proposar les possibles
solucions en aquesta matèria”. Así la votación sería separado
el punto este 1, sería separado el punto 2 y el punto 5 de la
moción originaria del PSOE, del Partido Socialista.

Y después, por lo que respecta a la de MÉS, sería separar en
la votación la enmienda número 2 y las dos últimas que ha
indicado de Iberia, que son la 5 y la 6.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Idò si els sembla començarem amb les votacions
de les esmenes del Grup Socialista. Si els sembla començarem
així i anirem pas per pas. D’acord.

En allò presentat pel Grup Socialista, amb aquests sis punts
que hi ha, tots hi estan d’acord, o volen votació separada?

Votaríem conjuntament, del RGE 866/20134, votaríem
conjuntament 1, 2 i 6... 1, 2 i 5.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Presidenta, perdó. Acceptam l’esmena del Partit Popular
amb la transacció que hem acordat. Per tant el punt 1 nostre
queda retirat a favor de la proposta del Partit Popular
transaccionada. 

LA SRA. PRESIDENTA:

El punt número 1 transaccionat amb aquesta esmena del
Partit Popular quedaria aprovat per unanimitat. És així?
D’acord. Punt número 1 transaccionat.

Ara votaríem separadament el 2 i el 5, és així? Votam
separadament el 2 i el 5. Votació. Votam.

Queden aprovats per 57 vots a favor, per unanimitat.

Ara continuaríem les votacions dels punts 3, 4 i 6; 3, 4 i 6,
d’acord? Passam a votar. Votam.

Queden rebutjats per 33 vots en contra i 24 a favor.

Ara entraríem en les esmenes del PSM, és així? El punt 7, el
punt 8 i el punt 9; no? El 10, 11... Ja està. 7, 8, 9 i 10.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Presidenta, un segundo. Se pueden votar juntas, si le parece
bien al portavoz, la número 7, la número 9 y la número 10.
Éstas se pueden votar juntas.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Si volen ho podem votar tot separadament, Sr. Thomàs, si té
res a dir. 

(Remor de veus)

A veure, preg silenci. Votaríem..., votaríem conjuntament
els punts 7, 9 i 10, si els sembla. Procedim a la votació.

Queden rebutjats per 33 vots en contra i 24 a favor.

Ara quedaria el punt 8, si no vaig equivocada, els punts 8 i
11. Començam amb el punt 8, si els sembla. Punt 8, procedim
a la votació. Iniciam.

Queda aprovat per unanimitat per 57 vots.

I ara..., ara ja està. Quin és l’11? No el tenc aquí.

I tenim els punts 6 i 7 que són modificats pel PSM, no l’11
i el 12, el 6 i el 7 modificats, és així?

Com, no? No, ja ho hem votat. Jo no ho tenc.

L’esmena 5, que és el punt 11, i l’esmena 6, aquestes dues
són les que s’han modificat per part del PSM, s’ha consensuat
un text, no és així? Aquestes dues..., ara passam a votació
d’aquestes dues.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, Sra. Presidenta, només per aclarir. Està presentada com
a esmena 5 i forma part..., el punt relatiu és el número 11.

LA SRA. PRESIDENTA:

El punt 11. D’acord.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

I posteriorment l’altra esmena apareix com a esmena
d’addició i apareix com el número 6, perquè no hi hagi
confusió, però açò sí, amb el text que ara presentarem al lletrat
i que he exposat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Aquestes dues estan transaccionades amb un text conjunt.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Es voten conjuntament, idò, aquestes dues. ara. Per
unanimitat?, es pot votar per unanimitat? No fa falta que les
votem, idò? D’acord, idò queden aprovats aquests dos punts
transaccionats per unanimitat.

Ja no hi ha res més, no és així?

Les 2, 3, 4 i 5 del Grup Popular no s’han admès, és així?
D’acord, no s’han admès.

V. Proposició no de llei RGE núm. 345/12, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció de
terminis i modificació del sentit del silenci en els
procediments administratius.

Passam al següent punt. Finalment debatrem la Proposició
no de llei RGE 345/12, presentada pel Grup Parlamentari
Popular relativa a reducció de terminis i modificació del sentit
del silenci en el procediment de l’administració.

Intervé pel Grup Parlamentari Popular el Sr. Óscar Fidalgo,
per un temps de deu minuts.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sra. Presidenta. Señores diputados, precisamente
hoy mismo el Govern, en la figura del conseller Gornés, ha
anunciado que el próximo día 13 de mayo entrará en vigor el
decreto de medidas de simplificación documental de los
procedimientos administrativos, y con esta PNL no queremos
ser redundantes, sino constatar políticamente hoy aquí algo en
lo que yo pienso que todos estamos realmente de acuerdo.
Porque la simplificación administrativa ha de ser un instrumento
idóneo para afrontar la actual encrucijada en la que se encuentra
la actuación de los poderes públicos: promover la reactivación
económica sin incrementar el gasto o incluso reduciendo el
consumo de recursos.

La proposición que hoy proponemos se centra
concretamente en la simplificación del procedimiento
administrativo. ¿Y cuál es el fin último, se preguntarán ustedes,
de esta proposición? Creemos firmemente que la simplificación
administrativa incrementa la libertad y favorece la reactivación
económica sin menoscabo del interés general. Y es que,
señorías, estamos inmersos ante una coyuntura en la que resulta
preciso que los poderes públicos dinamicen y estimulen la
recuperación económica, pero sin incrementar las políticas de
gasto público, debido a un balance presupuestario deficitario
diseñado bajo el patrón de los ajustes que son necesarios. 

Este escenario se muestra particularmente idóneo a la
implantación de medidas que contribuyan a la simplificación
administrativa, que encuadran en el contexto de políticas
orientadas a la mejora de la productividad en cuanto que
permiten levantar las barreras al comercio, la inversión y la
eficiencia económica impuestas por una normativa
administrativa a menudo desfasada o mal concebida. Y
concretamente la simplificación procedimental, que es el
específico objeto de nuestro interés, presenta un interés
adicional en la medida que puede implementarse a bajo coste o
incluso a coste cero, en el bien entendido de que articulen por
los propios efectivos del sector público y con los recursos
disponibles, a pesar del evidente ahorro que representan.
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Mediante la aplicación de medidas efectivas de
simplificación se alcanzan dos finalidades complementarias,
ambas íntimamente conectadas con el principio de eficacia y la
buena administración: la mejora de la eficiencia. La
implantación de medidas de simplificación administrativa
favorece la optimización de los recursos disponibles
permitiendo la consecución del máximo de logros con los
mismos o con menores medios. Las medidas de simplificación
orientadas a este fin conducen a menudo a un ahorro económico
por parte del sector público; cabe recordar que ya se ha
cuantificado por parte de la conselleria en más de 17,5 millones
de euros a particulares y empresas lo que va a suponer el Plan
de simplificación presentado por el Govern.

Potenciación igualmente de los derechos de la ciudadanía,
porque en nuestra opinión el diseño y la aplicación de medidas
de simplificación administrativa permiten un ejercicio menos
invasivo de las técnicas de intervención administrativa, favorece
la libertad y constituye, por tanto, un importante instrumento de
realización del estado liberal de derecho. La necesidad de que
las actividades privadas se sometan a filtros y controles exige
una tarea de depuración de todas aquellas cargas y exigencias,
obviamente, que resulten desproporcionadas o superfluas en
razón del interés general subyacente cuya protección se
pretende. Y estas finalidades se alcanzan, por otra parte, sin
menoscabo del interés general, pues la simplificación
administrativa no pretende que se postergue el cumplimiento de
las tareas que el ordenamiento confía a la administración, sino
que se depuren y optimicen sus cauces de ejercicio para
contribuir de la mejor manera a los fines propuestos.

En este momento se dispone de iniciativas de muy diferente
origen y naturaleza, que permiten ir conformando toda una
batería de instrumentos de simplificación administrativa. El
último ejemplo lo tuvimos..., bueno, yo decía ayer, cuando el
conseller Gornés presentó precisamente la iniciativa, que fue
pionera en toda España, que permitirá que las licencias de obra
y actividad sean tramitadas conjuntamente ganando celeridad y
permitiendo agilizar más del 90% de las nuevas actividades en
Baleares. 

Se trata, señorías, si me lo permiten, de incidir en un
verdadero cambio de mentalidad. Como dice el profesor de
derecho administrativo Palomar Olmeda, el procedimiento
administrativo ha sufrido también su propia transformación, que
en esencia pasa de ser una garantía ciertamente apreciable a
convertirse en una carga administrativa obstaculizadora de la
actividad económica. Esa es la concepción y a menudo la triste
realidad del funcionamiento de la administración, y que conste
que no se cuestiona ni la intervención de la administración ni el
grado de la misma, sino los procedimientos que lleva a cabo. 

Como se afirma en el Plan de simplificación administrativa
de la comunidad autónoma, “tota càrrega imposada als
ciutadans suposa en si mateixa un cost que en el cas de les
empreses incrementa els costos de l’activitat econòmica, i això
repercuteix negativament sobre la productivitat i la
competitivitat de l’activitat empresarial. Per això la imposició
d’aquestes càrregues administratives ha de ser analitzada per
l’administració de manera que es garanteixi la seva
proporcionalitat amb l’objectiu que la regulació persegueix.
La reducció de càrregues pot contribuir a incrementar la
productivitat empresarial i per tant a millorar la competitivitat

del conjunt de l’economia i a proporcionar noves i addicionals
oportunitats de negoci i ocupació. Aquestes càrregues
administratives tenen un component elevat de cost fix, per la
qual cosa la reducció de càrregues pot ser especialment
beneficiosa per a les petites i mitjanes empreses, a més de
contribuir a millorar el funcionament i les condicions generals
del mercat i facilitar l’entrada de nous competidors”. 

Y esto es así porque los procedimientos administrativos
tienen que ser pocos, claros y simples, no hay mejor forma de
reivindicar la sencillez en la administración. Un euro
malgastado en una ineficiencia administrativa es un euro dejado
de invertir en educación, en sanidad, en servicios sociales o en
infraestructuras; es un euro recaudado de más a los ciudadanos
y a las empresas. Por otro lado, en una administración moderna
debe eliminarse toda regulación innecesaria y simplificar a la
mínima expresión aquella que resulte inevitable. 

Habitualmente se recurre a la expresión “simplificación
administrativa” para referirse a una pluralidad de actuaciones
necesarias para adecuar la administración a los nuevos retos. El
catedrático Martín Retortillo, de derecho administrativo, las
agrupa en tres categorías: simplificación normativa,
simplificación orgánica y simplificación procedimental,
mediante la que se pretende intervenir sobre los procedimientos
administrativos para hacerlos menos complejos y más
eficientes. Y es esta PNL la que se centra en la última faceta de
la simplificación, que se bifurca a su vez en dos vertientes,
como la simplificación de los trámites contenidos en cada
procedimiento y la simplificación del número de procedimientos
existentes; simplificar, reducir o, en su caso, eliminar
documentos, trámites y procedimientos administrativos con el
fin de evitar desplazamientos, economizar tiempo y ahorrar
costes; y racionalizar, ordenar el procedimiento administrativo
conforme a un criterio razonable del tiempo, del coste y de la
norma, es decir, que sea lo más ágil posible, lo más económico
y lo más ajustado al derecho, reforzando así de esta manera
también la seguridad jurídica, entendiendo entonces por
racionalización de procedimientos administrativos la técnica
cuyo objetivo es la revisión, simplificación, supresión o
modificación de todos aquellos parámetros que configuran el
procedimiento administrativo para imprimir celeridad,
eficiencia, eficacia, transparencia y observancia, obviamente,
del principio de buena fe en la actividad administrativa.

De otro lado, la simplificación administrativa en general y
la simplificación de procedimientos en particular, no
constituyen una materia propia o exclusivamente jurídica, sino
también lo es esencialmente política y económica. Por eso la
traemos hoy a colación con la esperanza de aprobar
unívocamente aquello en lo que pienso que todos estamos de
acuerdo. 
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Fue el profesor López Rodó quien lo expresó
magistralmente cuando decía que se trata de una simplificación
de los trámites, una reducción de los costos y una mayor
eficacia y rapidez en los servicios. Los administrados exigen de
nosotros que les liberemos de la pesadilla del “vuelva usted
mañana” que satirizó Larra hace un siglo, y continuaba que
sepamos valorar el tiempo del público, que les demos
facilidades para ponerse en contacto con la administración, que
la información que les interesa la obtengan con facilidad, que
reduzcamos al mínimo los papeles y las formalidades, que
dotemos a la administración de un sentido moderno, que la
mantengamos abierta a las conquistas del progreso técnico. Y es
que de eso tratamos hoy aquí, de ofrecerle al ciudadano más
accesibilidad y claridad de las normas, más celeridad y
transparencia y mayor comprensión y ahorro de costes.

Es por eso que pretendemos que se refuerce el trámite
permitido del silencio positivo en el mayor número de trámites
legalmente posible a los efectos de materializar que la
administración pase de ser un ente fiscalizador a uno inspector,
y esto último -y lo digo aludiendo al claro ejemplo de las
declaraciones responsables- permite ganar tiempo, trámites y
dilaciones injustificadas para que los emprendedores tengan una
gran alfombra roja a la hora de emprender un negocio y no
miles de trabas y demoras que no hacen más que dificultar
cualquier iniciativa. Todo, obviamente, conocedores de que
existen límites, límites que conocemos y que respetamos: lo
dispuesto, para empezar, en la Ley de procedimiento
administrativo común 30/92 y sus reformas, y también en la Ley
de régimen jurídico de la comunidad autónoma del año 2003.
Pero no se trata, señorías, de vulnerar ningún principio legal ni
de orillar conceptos, sino de introducir mecanismos que nos
permitan como administración ser facilitadores y catalizadores
de los necesarios trámites de todos los ciudadanos.

En mi opinión es algo en lo que todos estamos de acuerdo y
convendría que así se estableciera hoy aquí, en el Parlamento de
las Islas Baleares. Yo creo que si conseguimos este propósito -y
acabo, señoría- y lo marcamos en nuestro acuerdo de hoy
habremos ganado todos para avanzar en el ya tedioso mundo del
derecho administrativo, pero a la vez también apasionante, pero
también habremos ganado en el tiempo el esfuerzo y la
dedicación de más de un millón de administrados en esta
comunidad autónoma. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn d’intervenció del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la Sra. Lourdes Aguiló, per un temps de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
A les Illes Balears tenim problemes molt greus, que exigeixen
l’atenció d’aquest plenari, que exigeixen la màxima atenció del
Govern. La setmana passada, dos jubilats de les Illes Balears
varen decidir posar fi a la seva vida pel fet de trobar-se incursos
en un procés de desnonament. Cada dia hi ha ciutadans que són
acomiadats, que no poden assumir els deutes a què els ha abocat
la situació de crisi econòmica a la qual no s’estan donant
solucions.

Com tothom sap, avui Iberia trontolla, Orizonia tanca, són
empreses que formen part de la nostra oferta turística  la caiguda
de les quals afecta la nostra principal indústria. Amb tot això
que està passant, enlloc d’aportar solucions als problemes dels
ciutadans, vostès duen al Parlament una PNL per tractar de
tràmits administratius. La pregunta és: quin clam s’ha escoltat
en el carrer en relació al tema que avui ocupa aquest plenari?
S’està utilitzant l’espai parlamentari per presentar una PNL que
és absolutament intranscendent, que només serveix per evitar
que l’espai l’ocupi l’oposició i no es parli d’allò que realment
preocupa els ciutadans. Parlarem 45 minuts de qüestions
administratives, pràcticament resoltes ja a data d’avui amb la
normativa vigent.

(Alguns aplaudiments)

En canvi, per donar solucions a un problema que afecta
centenars de treballadors que aniran a l’atur, el conseller de
Turisme ens ha dit avui que han enviat una carta; 45 minuts
sobre qüestions administratives resoltes ja a dia d’avui i una
carta per als autèntics problemes. I quan l’oposició els dóna
l’oportunitat de donar missatges d’ànim i d’esperança als
treballadors d’Orizonia, cap dels consellers que han intervingut,
ni tan sols el president, ha recollit el guant i els ha dedicat
algunes paraules, ni un sol minut d’ocupació i preocupació.
Sembla que la prioritat parlamentària avui són els tràmits
administratius. I hem de dir que el pitjor silenci senyores i
senyors diputats no és el silenci administratiu, el pitjor silenci
és el que menysprea el sofriment dels ciutadans.

És clar que creim que s’ha d’instar el Govern a complir la
legalitat vigent, que s’ha de generalitzar el silenci administratiu
positiu, que s’ha de fer pública la relació de procediments que
són competència de la comunitat autònoma, a través de la web
del Govern, que els terminis màxims de resoldre i notificar
s’han de conèixer, és clar que sí, però no podem per menys que
criticar que això es faci mitjançant una PNL en aquest plenari,
això, en tot cas, seria feina de les comissions. Aquest plenari ha
de dedicar el seu temps a cercar solucions, a cercar acords per
solucionar els greus problemes que afecten i preocupen els
ciutadans. Aquesta hauria de ser la funció primordial d’aquest
plenari. I enlloc d’això tenim una PNL que és innecessària
perquè no aporta res al que ja està regulat a les lleis, ni a les
obligacions que aquestes ja encomanen al Govern en matèria de
simplificació administrativa i en matèria de silenci
administratiu. I això són les coses que ens allunyen de la
ciutadania senyores i senyors diputats. 

Perquè aquesta PNL és avui innecessària, vull pensar que no
és necessari que el Parlament hagi d’instar el Govern perquè
acompleixi la llei en aquesta matèria. El conseller
d’Administracions Públiques, que ni tan sols és aquí, el que ha
de fer és aplicar el Pla de simplificació administrativa que s’ha
aprovat. Però sembla que el Grup Popular no se’n fia de què ho
faci, no se’n fia de què el Govern compleixi les seves
obligacions legals i ens du aquesta proposició no de llei, una
iniciativa que posa en evidència i confirma les nostres tesis, no
es fa allò que la llei diu que s’ha de fer. No s’ha complert la llei
en el 2012.
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La proposició no de llei que avui debatem es va registrar el
23 de gener del 2012, fa més d’un any i si la manté, si no l’ha
retirada, és que durant tot aquest any el Partit Popular, el
Govern del Partit Popular i, més concretament, la Conselleria
d’Administracions Públiques, no ha complert amb l’obligació
legal prevista a una disposició addicional, la setena, d’una llei
del 2003, la Llei 3/2003, de règim jurídic de l’administració de
la comunitat autònoma, que diu exactament allò mateix que ara
es pretén amb aquesta PNL, diu que el Govern ha d’establir
progressivament les modificacions normatives necessàries per
racionalitzar i simplificar els procediments administratius; que
l’administració de la comunitat autònoma ha de mantenir
actualitzat l’inventari de procediments administratius que són de
la seva competència; que ha d’indicar quins són els òrgans
competents per resoldre; quines normes ho regulen; quins són
els terminis per resoldre i notificar els procediments, i quins són
els efectes del silenci administratiu. Aquest inventari,
degudament actualitzat, s’ha de publicar cada any. Però bé,
sembla que no es deu haver fet i ara hem d’instar el Govern
perquè ho faci.

Miri, el juliol del 2011 el Grup Parlamentari Popular va
registrar una PNL per demanar al Parlament que li donàs el seu
total suport a la tramitació d’un decret de simplificació
administrativa. Set mesos després, el febrer del 2012 es va
tractar en aquest plenari i amb la majoria del Grup Popular va
obtenir aquest total suport, febrer de 2012. Aquest decret
finalment s’ha aprovat el 8 de febrer d’enguany, està publicat
dia 12 de gener d’enguany i començarà a vigir d’aquí a tres
mesos. I en aquest decret, a l’article 7, fan referència
exactament també a allò que ara ens proposen que digui la
proposició no de llei, exactament el mateix, diu que s’ha de fer
un inventari, que aquest inventari s’ha de publicar a la pàgina
web, que ha de contenir com a mínim les dades a les quals
obliga la llei i per tant, també ha de dir quin és el termini del
silenci, i també que s’ha de mantenir actualitzada. I allò que fa
justament la disposició final tercera d’aquest decret, que es va
aprovar la setmana passada, és dir que allò a què es refereix
l’article 3.7 li donarem un plus de termini, no només els tres
mesos de vigència, de vacatio legis, sinó dos mesos més, perquè
tenguin temps de complir allò que la llei ja obligava el 2003.
Ara hem guanyat cinc mesos més per complir la llei.

Mirin, si analitzam la PNL veurem que en primer lloc diu:
s’ha d’instar el Govern a introduir, mitjançant els necessaris
canvis legals oportuns, el criteri general del silenci
administratiu. La primera cosa, resulta que les lleis ja tenen
establert aquest criteri general, tant la legislació autonòmica,
com l’estatal, per tant, no cal que es tornin fer, no calen més
lleis, allò que s’ha de fer és aplicar les vigents. Però és que, en
segon lloc, a parer nostre, el Govern no ha d’introduir canvis
legals, aquesta és una funció del Parlament, a qualsevol societat
democràtica és el Parlament qui introdueix canvis legals, qui
aprova les lleis, al Govern, en tot cas, li correspondrà la
iniciativa legislativa. Clar, què no és acceptable? No és
acceptable que li encomanem aquesta funció mitjançant una
PNL, no es fan les coses així. No podem estar d’acord que el
Govern, per exemple, es pugui sentir a partir d’aquesta PNL a
fer un decret llei per fer canvis legals, ja ha abusat abastament
d’aquesta mesura, d’aquest instrument del decret llei. I una (...)
legislativa tampoc no es fa amb una PNL, es fa amb una llei
prèvia de delegació.

La segona part és instar el Govern perquè dicti una
disposició per la qual ens permeti conèixer a cada conselleria el
procediment en qüestió, el termini màxim de resolució i els
efectes del silenci. Aquesta disposició ja està dictada, han estat
molt de temps a fer-ho, des del 2011 en què donàvem suport a
aquest Govern, el febrer del 2012 el total suport del Parlament.
I finalment, la setmana passada varen aprovar aquesta
disposició. Doncs ja no en cal cap altra!

Miri, senyor diputats, a parer nostre, les proposicions no de
llei no han de ser simples declaracions institucionals, han de
servir per a alguna cosa; aquesta no aporta res, no afegeix res a
l’actuació del Govern. Això davalla el nivell d’aquesta cambra
i ens posa en evidència. És inadequat utilitzar aquest instrument
per fer palesa la lentitud d’aquest Govern en complir les
obligacions legals. Cert que el Govern no ha fet els seus deures,
ha trigat massa, no ha complert els terminis que preveia la Llei
de la bona administració i del bon govern, que avui encara és
vigent. Cert que se l’ha d’instar que ho acompleixi, però no en
els termes com està redactada aquesta proposició de llei. No ha
de fer canvis legals, no ha de fer més disposicions, el que ha de
fer és complir aquelles que ja són vigents.

I no li votarem en contra, no li votarem en contra perquè
creim que s’ha evidenciat la necessitat d’instar el Govern a
complir aquesta legalitat vigent, a garantir que el silenci
administratiu positiu serà general, i a garantir que es faci pública
la relació de procediments, competències de la comunitat
autònoma en els terminis màxims per resoldre i notificar i amb
els efectes del silenci, tot i que, consideram incongruent la
formulació de la PNL, innecessària i una utilització inadequada
de l’instrument en aquesta cambra.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula per part del Grup Parlamentari MÉS el Sr.
Antoni Alorda, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Em sobraran perquè crec que puc
subscriure tots els arguments que s’han donat des del Grup
Socialista i gairebé afegir-ne o precisar-ne un, a part de la
importància, els motius darrers d’aquesta proposició no de llei
sembla que són realment de cortina de fum, de fugir d’estudi
dels temes que realment preocupen en un moment de convulsió
social i política de primer ordre, és un ús filibuster del
Reglament. És a dir, l’ocupació de quota de proposta perquè no
la tenguin els altres grups en qüestions que, com s’ha dit, ja
estan resoltes, no són polèmiques, o que, en tot cas, les ha de fer
el Govern, que les faci el Govern, que promogui i ens plantegi
les seves propostes i les estudiarem.
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Perquè, en realitat, com ja s’ha dit, una bona part del que diu
la proposició no de llei, ja existeix. És obligatori avui, des de la
llei del 2003, i jo diria que d’ençà de la reforma de la Llei de
procediment administratiu, que cada conselleria doni el seu
procediment i el termini màxim de resolució del sentit del
silenci, això és una obligació legal, que es pot instar que
s’apliqui si no havia estat establerta, però, com s’ha dit,
darrerament s’ha precisat bastant.

I respecte del silenci positiu, com vostès saben, no era la llei
del 2003, com aquí s’apunta, sinó que va ser el 2010, modificant
l’article 51 quan, precisament per transcriure, transposar,
perdonin, la Directiva de Serveis a l’any 2006, es modifica
l’article 51 i es canvia el sentit general. Ara clar, s’estableix que
ha de ser per norma legal que es doni el silenci positiu, però en
un sentit positiu de què així sigui. Des del 2010 giram el sentit
de la intencionalitat del silenci i tots hi hem donat suport. La
feina ara, efectivament, com s’apunta, com s’insisteix a la
proposició no de llei, és identificar quins són aquests supòsits i
establir-los.

Facem això, és que ocupar tot aquest temps per recordar el
que s’ha dit, si el López Rodó que ha citat el Sr. Fidalgo, estam
parlant del Sr. Laureà López Rodó, ho degué dir els anys
seixanta, perquè era quan realment feia frases, m’imagín que ho
deia del cèlebre Laureà López Rodó. I que, efectivament, serà
amb totes les crítiques que es vulgui en aquell moment al
franquisme, canvia una certa manera de pràctiques dins
l’administració, i d’aquí ve la Llei de règim local, la Llei de
bases, la Llei de procediment administratiu, etcètera. Però
parlam dels anys cinquanta, principis dels seixanta, per tant bé
anem avançant, anem avançant i no ocupem l’espai.

Ara diu que dia 13 de maig, el dia que la Mare de Déu de
Fàtima es va aparèixer a uns infants, tendrem un Pla de
simplificació administrativa. Benvingut sigui! No sé si han triat
el dia per dur flors al Sr. Gornés, però l’esperam, i l’analitzarem
i valorarem allò que digui. Però la veritat, és que dur-nos aquí
un debat en aquest ple per parlar-ne, no ens sembla adequat.

Tampoc no donarem suport íntegre a la proposició, ens
abstendrem., perquè, tot i que estam d’acord amb aquesta
simplificació burocràtica, els que estimam l’administració,
volem una administració eficaç, que pugui competir amb les
iniciatives privades de tot ordre i que no tengui la càrrega del
desprestigi d’allò burocràtic, d’això n’estam “obcedits” perquè
el que no volem és que s’utilitzi allò burocràtic precisament per
desmantellar l’administració, el que no volem tampoc és llevar
garanties. Per tant, volem saber a què es dóna el sistema del
silenci. Pensi que el silenci com la declaració responsable, no
lleva requeriments, sinó que canvia d’alguna la tramitació, fins
i tot la càrrega de la prova, però tot això ha d’anar acompanyat
d’inspeccions. Nosaltres veim molta alegria, que compartim,
amb les declaracions responsables i tal vegada hem girat al
règim de silenci, però després hi ha d’haver la segona part, i
aquesta segona part, li vull ser franc, no la veig, és un debat per
a un altre dia, però jo no la veig, no la veig i això és important.

Perquè avui hi ha una qüestió de la transparència de l’acció
administrativa que ha de veure els procediments d’informació
pública, tots els debats i informes que s’hagin de produir han de
poder transcendir; és clar, el silenci té una perversió molt gran,
que és que sempre pots dir que no has tengut temps de fer
l’informe i com que no hi ha hagut temps, s’ha concedit el
permís. Això en què tots podríem estar d’acord, depèn amb què,
perquè és molt fàcil que una Comissió de medi ambient no
tengui temps de tramitar una cosa, perquè tenim austeritat, no hi
ha temps, no hi ha temps, ja està aprovat. Després no hi ha
inspecció, uep!, amb bones, transparència no vol dir només
publicar la comptabilitat de Bárcenas, hem de veure tot el que
hi ha darrera que du a justificar una inactivitat administrativa.
No necessàriament, però el silenci és i es presta, com la
declaració responsable sense inspecció, a pràctiques de “jo no
he tengut temps de mirar-m’ho”, i això ho hem d’evitar, perquè
funcioni, perquè nosaltres volem que funcioni. Però n’hem
vistes de tot color, i nosaltres, sense tenir assessors auris, com
tenien vostès, ni de cases reials, també n’hem vistes de coses
que trobam que convendria d’alguna manera mantenir les
garanties que ha donat fins ara el dret administratiu i que
d’alguna manera a cada bugada pareix que perdem qualque
llençol de garanties processals.

Anem a combinar aquests dos drets importants i que per
tant, tots ells els volem veure dins una relació, jo quan vegi la
relació diré: té raó, això sí, això no. Hem vist, per exemple, crec
que tots ja vèiem que la llicència d’obres s’havia de fer amb una
declaració responsable i no calia la tramitació, ara vull veure a
què se li dirà llicència d’obra menor, perquè nosaltres hem vist
llicències d’obra menor, supòs que qualsevol que hagi anat un
poc per enmig, deu haver vist obres menors de tot color; si era
quan hi havia llicència, què pot ser ara sense? Anem a veure si
els recursos que estalviam amb un sistema, els duim cap a la
inspecció i realment el sistema està més ben vestit.

Per l’altra banda, és ver que els drets socials, vostès parlen
molt dels emprenedors, però a nosaltres també ens agradaria que
aquesta mateixa mecànica de drets socials també s’anés
imposant. Clar, vostè em diu: no per a activitats sí tot han de ser
facilitats i no mirem els requeriments mediambientals, de
seguretat, tots els que van darrera activitat, perquè tota la
normativa respon a una garantia de quelcom. Se suposa que no
hi és per molestar, perquè si és per molestar no és que haguem
de posar el silenci, és que hem de llevar la trava. Això són dos
nivells distints. En canvi, amb els drets socials, a ningú se li
ocorre, sembla per ara, que totes les solAlicituds de dependència
es donin per silenci, sinó que es torben anys, es torben i es
torben. Vostès han votat en contra les llistes d’espera, que hi
hagi uns drets dels ciutadans, un dret, un dret, ésser tractat en un
termini. No, no, que desaparegui el termini, no sapiguem quin
dret hi ha. Aquí diem què hem de donar quin procediment hi ha,
quin termini màxim i les conseqüències d’aquest silenci, per què
en els drets socials, en els drets cívics que ens hem establert no
hi són? Perquè vostès han votat en contra d’això. Nosaltres
volem la seguretat jurídica, però la volem amb el paquet, perquè
vostès realment, i pens en l’estat liberal de dret, jo pens en
l’estat social de dret, que és el que diu la Constitució Espanyola,
per ara, perquè l’estat liberal el superàrem i han quedat elements
molt enriquidors, molt positius de l’estat de dret, de la seguretat
jurídica, que hi són, hi són reconeguts, tots els acceptam, però
dins un estat social de dret, perquè sembla que n’agafen trossos.
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En tot cas, avui el que li deia, el tema és que dediquem el
temps, com ha apuntat la Sra. Aguiló, per als temes que
realment preocupen, per resoldre i per afrontar el moment que
tenim i no ens entretinguem en coses que més o menys hi
podem estar d’acord, més enllà, a més, de què avui cada vegada
és menys un problema, per què? Desgraciadament, vostès ho
saben, saben la caiguda d’activitat que hi ha hagut en tots els
procediments dels quals parlam ara? La caiguda és espectacular,
espectacular! Ens deien ara que amb la llicència d’activitats, les
llicències d’obres farem un poquet més de via; vostès creuen
que el problema de l’activitat i de les obres, que si ho podem
millorar ho milloram, nosaltres no hi posarem cap entrebanc,
però creuen que és aquest el problema? El problema és que ha
caigut en picat, ha caigut en picat!

De totes maneres no serà perquè..., i d’això n’hauríem de
parlar aquí, la gent es pensa que aquí parlam d’això, de com
arreglam aquesta caiguda d’activitat, no dels petits detalls que
ja hauria d’haver resolt el Sr. Gornés i, si no, esperarem el 13 de
maig, hem esperat tant, d’ençà del Sr. López Rodó, que podem
esperar fins al Sr. Gornés, és una transició interessant.

Per tant, nosaltres ens abstendrem en aquesta proposta i els
animam que, ho haguem fet nosaltres o no ho haguem fet
nosaltres, construïm un altre paradigma d’activitat
parlamentària, en la qual els grups que donen suport al Govern
donin una passa enrera. Si ho hem d’establir en el Reglament i
ho hem de posar en vigor per a la pròxima legislatura, que no
afecti aquesta, perquè vostès també ho feien o ho deixaven de
fer, parlem-ne. Però hi ha d’haver un altre paradigma d’activitat
parlamentària, o si no el descrèdit de l’activitat d’aquest
Parlament augmentarà exponencialment. I avui la gent no està
per aquesta mena de perdre el temps. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula el proposant? Té la paraula el Sr.
Óscar Fidalgo, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Aguiló, Sr. Alorda, yo lamento
haber sido tan poco ambicioso al citar a juristas como López
Rodó, creo que tratándose de dos personas tan insignes como
ustedes debería haberme remontado a Ulpiano o a otros juristas
de mayor talla intelectual para que quizás estuvieran a la altura
de su entendimiento. Como igualmente debería haberles
preguntado antes cuáles son las proposiciones no de ley que
puede o no puede el Partido Popular presentar al plenario de
este parlamento.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Yo creo, señores Alorda y Aguiló, que ustedes hacen un
flaco favor a la forma de proceder tanto del Gobierno como de
la labor de este parlamento cuando constatan que medidas
administrativas, que, por cierto, Sra. Aguiló, yo le agradezco
que usted haya reconocido que el Gobierno anterior debería
haber implementado y no hizo, porque usted misma ha
defendido en esta tribuna que tenía la obligación de hacerlo
desde el año 2003, pero es que se da la circunstancia de que es
ahora y que es este gobierno el que decide implantar de manera
decidida un plan de simplificación administrativa que

precisamente va ahorrarle a todos los ciudadanos de esta
comunidad autónoma más de 3.000 millones de las antiguas
pesetas en la reducción de costos y trámites administrativos.

Yo creo que eso es un tema que no es menor, yo creo que es
un tema además farragoso, es cierto que hablar de los
procedimientos administrativos regulados en las disposiciones
no es un tema que le permita al político de turno lucirse de
manera maravillosa frente a sus compañeros porque es un tema
quizás de técnica legislativa, es cierto. Es cierto, Sra. Aguiló y
Sr. Alorda, que existen problemas desgraciadamente muy
importantes en esta comunidad autónoma y que hay que
resolver, pero también es cierto que la administración y la forma
de proceder de la administración es uno de los principales
problemas que apuntan los ciudadanos y es precisamente una
ocupación tanto a nivel nacional como a nivel del Gobierno de
las Islas Baleares de los sucesivos gobiernos del Partido
Popular.

Yo lamento sinceramente que no estén ustedes dando
soporte a esta proposición no de ley que constata lo que yo
pensaba, que de alguna manera estábamos todos de acuerdo, y
es que la administración debe reducir sus trámites y ser más
ágil, más rápida y más eficiente y que en eso los partidos de la
oposición y el partido del Gobierno estaban de acuerdo. 

Yo lamento que hayan utilizado ustedes esta tribuna para
hacer acusaciones e insidias más que para clarificar y ceñirse al
debate de las propias cuestiones y, en fin, como es obvio
nosotros nos mantenemos en nuestros términos, felicitamos a
este gobierno porque es el que precisamente ha tenido la
decisión, el coraje y la iniciativa de llevar a cabo iniciativas
como ésta que harán que, después de tomadas estas iniciativas
legislativas, la administración, de una vez por todas, funcione de
manera más ágil, más rápida y más eficaz y todo eso a pesar de
ustedes. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació. Iniciam les votacions. 

Queda aprovada per 32 vots a favor i 23 abstencions.

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