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LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.1) Pregunta RGE núm. 4514/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Torres i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla de revalorització del municipi de Sant Antoni.

La primera pregunta, RGE núm. 4514/13, relativa a pla de
revalorització del municipi de Sant Antoni, que formula el
diputat Sr. Josep Torres i Cardona del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula.

EL SR. TORRES I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller de Turisme, en primer lloc, permetin-me que doni
la benvinguda als nous consellers i conselleres i els desitgi èxits
i sort en la seva feina. 

Regular i reactivar les zones madures és un dels objectius
que promou el Pla integral turístic de les Illes Balears, dins el
seu objectiu principal d’implantar i desenvolupar un turisme
responsable a les zones consolidades actuant sobre les tres grans
dimensions: la social, l’econòmica i l’ambiental.

Sant Antoni de Portmany és una d’aquestes destinacions de
primera generació pionera a l’illa d’Eivissa i que en els anys
seixanta va experimentar un gran desenvolupament i que en
l’actualitat amb els seus 139 establiments d’allotjament i amb
les seves 15.863 places representa el 25% dels establiments i el
20% de les places turístiques d’Eivissa, el que ens parla de la
importància i del pes que aquesta destinació té a l’economia de
l’illa.

Quan parlam de destinacions madures tendim a pensar
només en obsolescència, deteriorament i oferta de mala qualitat,
i ens oblidam que maduresa també significa, entre d’altres
coses, consolidació provada, una gran experiència i que sovint
aquestes destinacions continuen estant ben posicionades i
valorades. Prova d’això és que amb les dades fetes públiques
per la major pàgina web de viatges de tot el món, TripAdvisor,
dels deu hotels més valorats d’Espanya en la seva categoria la
meitat eren hotels de Sant Antoni, amb la denominació de small
and friendly.

Però aquest creixement juntament amb el desenvolupament
en aquests anys de la població resident fa que sigui necessari un
reposicionament turístic i urbà que permeti recuperar els
atractius pels quals va començar a desenvolupar-se com a
destinació turística Sant Antoni. Per afrontar aquesta
problemàtica ja la Conselleria de Turisme, el 2007, va presentar
el Pla d’intervenció integral i reactivació de Sant Antoni i, com
aquest proposava en el seu diagnòstic, el 2009 es va realitzar la
consulta per redactar el Pla estratègic de reposicionament que
finalment no es va desenvolupar. Sabem de les dificultats que
han sorgit per l’actual conjuntura econòmica amb la caiguda de
la inversió pública pel que es fa necessari més que mai tenir
propostes, noves iniciatives que siguin imaginatives i ens consta
que l’Ajuntament de Sant Antoni treballa en aquest sentit amb
la colAlaboració de la Conselleria de Turisme. És per això que li
volem preguntar, Sr. Conseller, de quina manera colAlaboren la

Conselleria de Turisme i l’Ajuntament de Sant Antoni per
desenvolupar el Pla de revalorització...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. TORRES I CARDONA:

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Diputado.
Efectivamente, lo que usted ha narrado se encuadra dentro de un
marco creado por la Conselleria de Turismo que consiste en dos
ejes básicos que son la nueva ley, la Ley del turismo y, por otro
lado, el Plan integral. En cuanto a la ley, el artículo 67 de la
mencionada ley regula las zonas turísticas maduras o saturadas
y a su vez el artículo 5 regula los PIAT, que son los Planes de
Intervención en Ámbitos Turísticos, que son planes sectoriales
que pretenden regular el planeamiento, la ejecución, la gestión
de los sistemas generales de infraestructuras, los equipamientos,
los servicios, etcétera, de estas zonas maduras y con la
particularidad que dichos planes tienen que ser realizados y
ejecutados por los consells insulares.

Como decía, este es un eje, el eje de la Ley 77, artículo 5 y
muchos otros artículos que salpican permanentemente la ley de
posibilidades normativas de renovación de las zonas turísticas
maduras y, por otro lado, tenemos la otra parte, la otra pata de
la mesa, que sería en este caso el Plan integral, el primer plan
integral de turismo aprobado por una comunidad autónoma que
tiene, como he repetido en varias ocasiones, seis ejes, uno de
esos ejes es el territorio y dentro de ese eje que es el territorio
uno de los objetivos es la labor de identificar inmediatamente e
intervenir en las zonas turísticas maduras. 

Dentro de este marco es donde situamos esta actuación,
concretamente con uno de los planes pilotos establecidos en este
eje territorial del Plan integral de turismo de las Islas Baleares
y para trabajar en ese sentido conjuntamente y de la mano con
el Ayuntamiento de San Antonio lo que se ha hecho ha sido, en
primer lugar, un diagnóstico y, en segundo lugar, un proyecto.
El tema del diagnostico se ha concretado, un estudio
pormenorizado por los técnicos de ambas instituciones en
relación a las características que definen a dicho municipio y
sobre todo pues a la influencia urbana y social para los
residentes de todo el año de ahí. 
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Las conclusiones, estamos ante un municipio lógicamente de
22.000 habitantes, dirigido esencialmente al turismo de un
posicionamiento claro del turismo de sol y playa y que no ha
completado realmente su identidad como espacio turístico
independiente. Hay mucho trabajo urbanístico que realizar ahí,
ejemplo de esta situación son sus calles cargadas de rótulos, de
todo tipo de carteles, de terrazas que en algún momento pues
parece ser que sólo tiene sentido en los meses de temporada
alta.

El nuevo proyecto, diríamos que esto es el diagnóstico que
se ha realizado ya por ambas administraciones, el nuevo
proyecto plantea una serie de mejoras para la trama urbana,
como lo remodelación de la zona del West End, mejora de la
movilidad, reposicionamiento de la zona de Ses Variades,
desarrollo de la zona de Sa Talaia, desarrollo de un parque de
ocio y creación de un jardín botánico. En estos momentos se
trabaja en el proyecto del West End, que se hace una nueva
lectura de las calles con el principal objetivo de mejora de los
espacios públicos. Este proyecto se basa en un diseño en base a
color, modificando el aspecto y el entorno urbano del municipio
para hacerlo mucho más agradable para sus visitantes y para sus
residentes. Y paralelamente se trabaja en el proyecto ya en fases
posteriores en coordinación con el consell insular y los
ayuntamientos para la ejecución de los PIAT y los planes de
desarrollos turísticos municipales, de acuerdo con lo establecido
en la disposición adicional decimoséptima de la Ley del
turismo.

Muchas gracias.

I.2) Pregunta RGE núm. 4527/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Hotel Rocamar (I).

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 4527/13, relativa a hotel
Rocamar, que formula la diputada Sra. Isabel Maria Oliver i
Sagreras del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller de Turisme, quina taxació
ha emprat per a la compra de Rocamar? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Usted lo sabe, usted lo sabe
perfectamente porque yo le contesté a una pregunta escrita,
concretamente la pregunta 6812/12, el 25 de septiembre de
2012, y en esa pregunta escrita y en esa contestación escrita le
dije que la tasación era del técnico Sr. González Nebreda, que
ascendía a 971.671 euros. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo ho sé quin ha emprat, ja ho sé.
El que jo voldria és que vostè expliqui avui en aquesta cambra
aquesta operació. Sr. Conseller, els fets són ben clars, els
informes dels tècnics de la conselleria consideren que la
valoració adient és la de l’arquitecte Pere González Nebreda,
anem, idò, a la valoració que tenim, com molt bé vostè ha dit:
“Dictamen urbanístico de valoración que emite el arquitecto
Pere González Nebreda, doctor en arquitectura legal y forense.
Conclusiones -al final, diu- el valor total, a efectos de su
adquisición por mutuo acuerdo, en las condiciones en que se
encuentra la finca del hostal Rocamar es de 284.631,45 euros,
deducidas ya las cargas de urbanización pendiente de realizar
y de construcción de las edificaciones ruinosas. 

I què ha pagat? Vostè ho ha dit: 971.671 euros. Ha pagat
971.671 euros per una ruïna que està taxada en 284.631. La
valoració que ha pres de referència certifica que aquest immoble
està en situació de ruïna física, i així manifesta: “las
condiciones objetivas técnicas permiten al perito afirmar que
las edificaciones existentes se encuentran en situación de ruina
física”.

En definitiva, el que ha comprat és una ruïna i que, a més, no
pot quedar així. Aquesta operació, com a mínim, és una gestió
pèssima dels recursos públics, ja que a més de pagar tres
vegades i mitja més del preu de valoració encara haurà de
afegir-hi més despeses. En la situació d’emergència nacional
que patim, va i vostè tuda els doblers públics d’aquesta manera,
pagant un sobrecost de 687.000 euros. I ara, per favor, Sr.
Delgado, no ens vengui amb filigranes verbals, és necessari que
expliqui a aquesta cambra com és que ha pagat 971.000 euros
per un immoble valorat en 284.000.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sra. Diputada. Mire,
filigranas verbales hará usted porque usted me pregunta qué
tasación económica he empleado, yo le digo la que he empleado
y usted me dice: “ya sé la que ha empleado”. Y yo para diálogo
de besugos, sinceramente, no estoy. Yo lo que aquí he venido es
a decirle -no necesita enseñarme papeles, yo también los tengo-
cuando usted era vocal del consorcio, porque usted
representando al consell fue vocal del consorcio, se realizaron
tres tasaciones, ello se demuestra en una acta que tengo aquí,
acta de sesión de 8 de junio de 2011, el acta dice, en estos
momentos interviene el Sr. Ginés Díez, de Comisiones Obreras,
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y pide que se haga una precisión sobre las valoraciones, y dice
concretamente, que respecto al punto 8 de la última reunión de
la junta rectora se comentó una tercera propuesta de tasación del
hotel Rocamar y de los terrenos donde se ubica, y ésta no ha
sido remitida todavía. 

Respecto a este punto la Sra. Oliver, es decir, usted, contesta
que actualmente ya se están haciendo las tasaciones. Es decir,
las tasaciones se hicieron con usted, las tasaciones establecían
un precio y las tasaciones establecían lo siguiente, que tengo
aquí el informe técnico, está firmado por los técnicos, ... sí, sí,
pero usted ha leído la parte que le interesa a usted y yo la voy a
leer en la totalidad. Dice: “consideramos que la valoración
presentada por el Sr. González Nebreda, donde se establece un
valor de la finca de 971.000 euros, siempre que en el caso de
que no haya sido declarada la ruina del edificio”. 

¿Declararon ustedes la ruina del edificio? Porque usted sabe
perfectamente que una cosa es que un edificio esté en ruina
física, teóricamente, y otra cosa es la declaración legal de ruina
del edificio. Usted, cuando era secretaria general técnica de la
Conselleria de Turismo, el año 99, entonces con los fondos de
la ecotasa, que querían comprar el mundo y no compraron
absolutamente nada, ya tenían la intención...

(Remor de veus)

...ya tenían la intención, usted ya tenía la intención de comprar
este hotel. Si usted, si usted en el año 99 hubiera iniciado el
expediente de ruina muy probablemente estaría. Si lo
hubiéramos iniciado nosotros, seguro, con usted lo dudo, pero
por lo menos estaría iniciado. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.4) Pregunta RGE núm. 4523/13, de l'Hble. Sra.
Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a
fondeig d'embarcacions al Parc natural d'Eivissa i
Formentera.

LA SRA. PRESIDENTA:

La quarta pregunta RGE núm. 4523/13, relativa a fondeig
d’embarcacions del Parc Natural d’Eivissa i Formentera,
presentada per la diputada no adscrita Sra. Margalida Font no es
debatrà, atesa la petició d’ajornament presentada pel Govern. 

I.3) Pregunta RGE núm. 4528/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Hotel Rocamar (II).

Per tant, passam a la pregunta número 5... , perdó, a la
pregunta número 3. La tercera pregunta RGE núm. 4528/13,
relativa a hotel Rocamar, 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, amb relació
a aquest tema de la valoració de Rocamar, l’arquitecte González
Nebreda va fer un dictamen de valoració i li va lliurar, per les
dates que vostè ha manejat, dia 20 de febrer de 2012, 20 de
febrer de 2012, i hi va aplicar, com no podia ser d’una altra
manera, el Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual
s’aprova el reglament de valoracions de la Llei del sòl, l’única
de les valoracions que vostè tenia que aplicava aquest decret i
que per això ha estat la valoració que s’ha triat a l’hora de,
diuen vostès, de taxar els terrenys. La qüestió és que en aquests
terrenys hi ha unes edificacions que estan ruïnoses, i vostè diu
que s’han de declarar ruïnoses perquè es pugui tenir en compte
la seva deducció. 

Sr. Conseller, vostè no creu que si el perit diu que són
ruïnoses poca cosa més cal dir?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Diputado. Esto es una
cuestión técnica, hemos hecho caso a los técnicos y en
cuestiones técnicas no entro. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sí, Sr. Conseller, efectivament, és una qüestió tècnica, però
tècnicament està establert. Miri, el Sr. González Nebreda diu:
“sobre el suelo que se valora existen dos edificaciones que a
criterio del perito que subscribe se encuentran en ruina física
y muy probablemente en situación de ruina inminente, de
acuerdo con los criterios legales vigentes”. I l’article 5 de
l’esmentat reglament de valoracions diu textualment: “a los
efectos de este reglamento -que és el reglament que xifra les
valoracions- se considera que para que la edificación se
encuentra en ruina física cuando concurran los siguientes
requisitos, antigüedad y estado de conservación, establecidos
por la legislación aplicable. 

És veritat que vostè té un informe que diu textualment “si no
se declara la ruina legal el valor de los terrenos podría llegar
a los 971.671". Podría llegar, primera cosa, un condicional,
“podria”, però en segon cas, si no se declara la ruina legal, i el
Sr. González Nebreda estableix de manera contundent que
existeix ruïna física per concórrer els criteris de la Llei 39/99,
d’ordenació de l’edificació, perquè les lesions no són reparables
per mitjans normals i el cost de reparació supera en molt -diu
ell- el 50% del valor actual de l’immoble.
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Miri, Sr. Conseller, en aquest tema hi ha poca discussió, és
veritat que tal vegada es pot dur a debat tècnic, però si l’edat i
si l’estat de conservació són determinats, així ho diu el decret
que s’aplica, la situació de l’edifici és de ruïna...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carbonero, gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula.

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

Gracias, Sra. Presidenta. El informe técnico obrante de los
autos que es del jefe del Departamento Jurídico y jefe del
Departamento de los Servicios Comunes dice literalmente, Sr.
Carbonero, “consideramos que la valoración presentada por el
Sr. González, donde se establece un valor de la finca 971.671
euros, siempre que no se haya declarado la ruina del edificio -
que dice-, que no está declarada ni tan sólo instada, es la más
adecuada”.

Es decir, no está instada. Yo entiendo que a ustedes les
gusta, y lo han hecho alguna vez con rotundos fracasos, al Luís
Sitjar me remito, es decir, en el Luís Sitjar hubo una declaración
de ruina, al final hubo un recurso y el recurso pues les tumbó la
declaración de ruina y ahí sigue en pie. Es decir, nosotros lo que
no podemos es jugar con la seguridad jurídica, usted sabe
perfectamente que una declaración de ruina, primero, lo que
dura, segundo, se recurre, y nosotros lo que tenemos que hacer
es sacar adelante los proyectos desestacionalizadores. Lo que
está claro es que los tres técnicos de la conselleria, los tres, tanto
el jefe de Departamento Jurídico como el jefe de Departamento
de Servicios Generales como el jefe de los Servicios Técnicos
han dicho que ésta es la valoración apropiada. 

Pero es más, es más, y le rogaría silencio, el mismo que yo
tengo cuando hablan ustedes, el acta de la sesión del 28 de
febrero de 2012 dice literalmente, literalmente, esta acta, para
que usted lo sepa, porque usted me imagino que lo sabe, está
aprobada por todos los representantes, esta valoración, por todos
los representantes del consorcio que son, entre otros, el Govern,
el Consell Insular de Mallorca, Comisiones Obreras, UGT, Sa
Nostra, la Federación Hotelera de Mallorca y la Agrupación de
Cadenas Hoteleras, en este acta se establecen cuatro posibles
valoraciones, una de 1.561.000, otra de 1.572.000, otra de
4.174.000 y una de 971.000 porque no está instada la ruina y
esa, la más barata, es la que se coge, porque ustedes no iniciaron
la declaración de ruina. Esto es así, por mucho que les duela.

Y finalmente, les diré que me llama mucho la atención que
digan que nos hemos gastado 900.000 euros cuando hay una
acta de la sesión de 12 de abril de 2011 que ustedes, cuando
estaban ustedes, que dice, se propone hacer un reparto de
instrucción del dinero de la siguiente manera, para el hotel
Rocamar un mínimo de un millón de euros. Y se aprueba por
unanimidad. Eso dijeron ustedes, un mínimo de un millón de
euros. Nosotros nos hemos gastado menos de un millón de
euros. Miren, señores, entiendo que les duela que hagamos
mejor gestión que ustedes con menos dinero...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

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

... pero, por favor, no nos hagan a nosotros culpables ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

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

... de su ineptitud.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

La quarta pregunta queda ajornada. 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sí, la cinquena pregunta... si. Sr. Vicepresident?

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

Sí, muchas gracias, Sra. Presidenta. Era para... como
consecuencia de un retraso de un vuelo de un avión pues hay
muchos diputados que no están presentes en esta sala y le
pediría que todas estas preguntas se aplazasen hasta la próxima
sesión plenaria.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, d’acord, gràcies. Ho farem així, idò. 

I.5) Pregunta RGE núm. 4530/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a política educativa del Govern (I).

La següent pregunta, que seria la cinquena pregunta, quedarà
ajornada. La cinquena pregunta quedarà ajornada. 
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I.6) Pregunta RGE núm. 4519/13, de l'Hble. Diputada
Sra. María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a convenis per executar mesures judicials
a menors que no suposen privació de llibertat.

Passam a la sisena pregunta RGE núm. 4519/13, relativa a
convenis per executar mesures judicials a menors que no
suposen privació de llibertat, que formula la diputada Sra. María
José Bauzá i Alonso del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Primero de todo, dar la
enhorabuena a la nueva consellera de Asuntos Sociales, y paso
a la pregunta. La Ley reguladora de responsabilidad penal de los
menores establece que corresponde a las entidades públicas de
protección de menores de las comunidades autónomas la
ejecución de las medidas impuestas judicialmente bajo el
control del juez de menores. Tanto esta ley como el real decreto
que la desarrolla se basan en un principio básico, que es que la
adopción de dichas medidas no deben ser represivas sino
preventivas y orientadas hacia la efectiva reinserción y el interés
superior del menor. 

El cumplimiento de las medidas tiene que ir orientado a la
reeducación en base a circunstancias personales, sociales y
familiares de los menores. Así, a la hora de ejecutar una medida
de medio abierto se analizan las características personales,
sociales y educativas del menor, sus necesidades y se fijan
objetivos a conseguir al final de la medida. Una vez
determinadas, se busca entre los recursos existentes lo más
adecuado para cumplir los objetivos previstos y se le plantean
al menos las opciones posibles. 

Las medidas judiciales que obligan a los jóvenes a realizar
acciones en beneficio de la comunidad son muy positivas
porque consiguen los mejores resultados de la educación y de
mejora del comportamiento de los jóvenes infractores. Su
objetivo último es el momento de la responsabilidad y de la
competencia social de los menores infractores buscando con
ello evitar la reincidencia en las conductas infractoras.

Por todo ello, Sra. Consellera, ¿cuál es el objeto de los
recientes convenios subscritos por la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social con diversas entidades para ejecutar
las medidas judiciales impuestas a menores que no suponen
privación de libertad? Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per respondre.

LA SRA. CONSELLERA DE FAMÍLIA I SERVEIS
SOCIALS (Sandra Fernández i Herranz):

Muchas gracias, presidenta. Diputada, en primer lugar, decir
que como usted ha comentado existen convenios firmados desde
la conselleria con prácticamente todos los ayuntamientos de las
islas, así como con diferentes entidades privadas situadas en los
diferentes municipios.

También volvemos a recordar que tanto la Ley reguladora de
la responsabilidad penal de los menores como el real decreto
que la desarrolla establece y recalca que debe prevalece siempre
el interés del menor y, como bien ha dicho usted, que todas las
medidas que se adopten deben estar orientadas a la reeducación
en base a las circunstancias personales, sociales y familiares del
menor. Por lo tanto, cualquier medida que se adopte debe
considerarse individualizada para el caso concreto.

Un ejemplo claro es que las medidas de prestación en
beneficio de la comunidad, por ejemplo, tienen que estar
siempre relacionadas con la naturaleza del bien jurídico
lesionado, además siempre debe respetar las actividades, los
horarios del menor y, como no puede ser de otra forma, también
respetando siempre la asistencia a un centro de enseñanza básica
obligatoria. Es por eso que el objetivo de estas medidas no es
adaptarse a los recursos existentes, sino adaptarse a las
necesidades y condiciones del menor.

Como también decía usted, en medio abierto deben
analizarse todas estas circunstancias personales del menor, fijar
una serie de objetivos y en base a eso elegir el recurso que se
considera más adecuado para que esta medida pueda cumplir
sus objetivos.

En este sentido, desde la conselleria tenemos no solamente
los convenios, como antes decía, firmados con los diferentes
municipios, también tenemos convenios firmados con diferentes
entidades y de entre ellos se busca el mejor recurso. Cuando no
se consideran adecuados los recursos que ya existen, desde la
propia dirección general se pueden crear recursos específicos
para ello.

Por tanto, los objetivos que pretendemos con la firma de
estos convenios es precisamente ofrecer un abanico más amplio
de posibilidades para que siempre en interés del menor podamos
conseguir un recurso que sea el más adecuado para poder,
evidentemente como usted decía, conseguir la reinserción.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 4520/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajuda per als afectats per preferents de Bankia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE núm. 4520/13, relativa a ajuda per als
afectats per preferents de Bankia, que formula el diputat Sr.
Oscar Fidalgo i Bestard del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.
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EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sra. Presidenta. Como todos ustedes saben, señores
diputados, las participaciones preferentes son un producto
financiero complejo, en una explicación somera podríamos
decir que están a medio camino entre la renta fija y las acciones
y fueron comercializadas prácticamente y sobre todo durante los
años 2008 y 2009.

Como todos ustedes saben igualmente los poderes públicos
no sólo no observaron la diligencia necesaria, en mi opinión,
para que se observaran todas las normas como la directiva
MIFID y otras normativas a nivel europeo, incluso la Ley de
mercado de valores, tampoco se incluyó ninguna disposición
legal que permitiera un cauce necesario para que los
consumidores tuvieran salvaguardados todos sus derechos en
cuanto se enfrentaban a la comercialización de determinados
productos defectuosos por parte de la banca; frente a esta
situación, aparte de que el verano pasado como ustedes saben,
el ministro De Guindos ya cambió la Ley del mercado de
valores para introducir una cláusula mediante la cual a día de
hoy sería imposible que estas participaciones preferentes se
vendieran a clientes minoristas, hay que decir igualmente que en
la etapa anterior por parte de la Dirección General de Consumo
de las Islas Baleares de este gobierno tampoco se hizo nada,
absolutamente, al respecto para ayudar a los afectados por estas
participaciones preferentes y creo que esta situación ha
cambiado.

Ahora, actualmente, los responsables políticos sí han tenido
en cuenta a los afectados por las participaciones por la
comercialización de las participaciones preferentes y como
ustedes saben también el Gobierno de la nación ha puesto en
marcha un mecanismo de arbitraje que es voluntario para
aquellas personas que deseen acogerse al mismo y que creo que
va ser beneficioso para la resolución de muchísimos problemas.

Así las cosas, Sr. Conseller de Sanidad, ¿me podría decir
qué acciones ha puesto en marcha la Dirección General de
Salud Pública y Consumo para prestar por primera vez ayuda a
los afectados por las preferentes? Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre la
pregunta.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat, el que hem fet
des de la Direcció General de Salut Publica i Consum ha estat
posar a disposició dels ciutadans afectats per les preferents de
Bankia un punt d’informació per donar tota la informació, per
explicar-los els pros i els contres que suposa voler-se adscriure
a la resolució d’un laude que s’ha d’emetre de manera
centralitzada a Madrid. En segon lloc, posar els mitjans perquè
els afectats no s’hagin de desplaçar i utilitzin els serveis de
vídeo conferència que tenim acreditats i, en tercer lloc, com
deia, respectar en tot moment la decisió que pugui prendre el
ciutadà, però coneixent tota la informació, perquè això té una
sèrie de contres, que és que una vegada que s’ha emet aquest
laude ja no pot acudir a la justícia ordinària i, per tant, el que

hem de fer des de la Direcció General de Salut Pública i
Consum és donar el màxim d’informació a aquesta gent que,
com vostè deia, va contractar un producte financer complex i
que en aquests moments s’han vist perjudicats per veure la no-
disponibilitat dels seus dipòsits. Per tant, des de la direcció
general amb total transparència el que hem fet és ja atendre a
dotze persones, deu a Mallorca i dues a Eivissa, que ens han
solAlicitat l’atenció respecte d’això.

I convid als ciutadans que s’informin en aquests punts
d’informació perquè puguin prendre les decisions amb total
llibertat, coneixent totes i cadascuna de les parts implicades que
pugui suposar. Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 4702/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a mort d'un ciutadà per tuberculosi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 4702/13, presentada en
substitució de la RGE núm. 4525/13, relativa a mort d’un
ciutadà per tuberculosi, que formula la diputada Sra. Fina
Santiago i Rodríguez del Grup Parlamentari MÉS. Té la
paraula.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes, Sr. Conseller de
Salut, dia 21 d’abril va morir a la nostra comunitat autònoma el
Sr. Alpha Pam, no era un turista sanitari, duia vuit anys residint
a la nostra comunitat autònoma, pagava imposts, perquè quan
anava a comprar arròs, quan anava a comprar llet, quan anava
a comprar pa pagava l’IVA, un dels imposts per mantenir el
sistema sanitari. 

Aquest senyor tenia targeta sanitària, el Govern del Partit
Popular li va retirar la targeta sanitària l’1 del 9 del 2012, va
anar tres vegades al sistema sanitari de la nostra comunitat
autònoma, però dia 21 d’abril va morir de tuberculosi sense
atenció sanitària adequada a aquesta malaltia.

Quina explicació pot donar al Parlament d’aquest fet?
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull lamentar
profundament la mort del Sr. Alpha Pam a la data 21 d’abril
com vostè deia.
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Vull dir que aquest ciutadà va rebre atenció sanitària en dues
ocasions a Atenció Primària, una ocasió a Atenció
Especialitzada. Les atencions d’Atenció Primària al centre de
salut a Can Picafort varen ser dia 25 de febrer, se li va aplicar
una prova de Mantoux, una prova ràpida de tuberculosi que va
donar negativa dia 28, així i tot se li va recomanar que acudís a
l’Hospital Comarcal d’Inca. Va acudir a l’Hospital Comarcal
d’Inca dia 5 d’abril, no tenim cap enregistrament que hi acudís
a aquest lapse de temps ni tampoc cap queixa ni cap reclamació
en aquest temps.

Com li dic, dia 5 d’abril hi va acudir i va tenir un diagnòstic
i se li varen prescriure uns fàrmacs. A més, se li recomanava
també el seguiment per part d’Atenció Primària d’aquesta
atenció que va rebre especialitzada. 

Dia 25 de febrer es va posar en marxa un protocol de salut
pública. Amb aquest protocol de salut públic es varen posar en
tractament aquelles persones que hi havien estat en contacte i es
va actuar amb la màxima diligència per actuar sobre aquest brot
de tuberculosi, com li dic. Es va atendre al pacient i es va
activar el protocol, el que passa és que aquest senyor no va ser
identificat per les persones que varen manifestar els noms
d’aquelles persones que havien estat en contacte amb aquell brot
de dos infants que estaven ingressats a l’Hospital Comarcal
d’Inca, però lamentam profundament la defunció d’aquest
ciutadà.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula per replicar.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sr. Conseller, vostè acaba de dir al Parlament que a un
centre de salut es detecta una persona, possiblement, amb
tuberculosi, es deriva a l’Hospital d’Inca i si durant un mes ella
no hi ha anat no s’activa cap altre protocol per saber si això
succeeix? No es telefona a l’Hospital d’Inca, “escolta, aquest
malalt ha passat?” No es telefona al pacient, “escolti, hi ha
d’anar”?  Estam davant una malaltia infecciosa i si no es tracta
mortal, com ha succeït. 

Ens acaba de dir això? O és que només es fa això als
ciutadans que tenen targeta sanitària i als que no tenen targeta
sanitària no es fa això? A quin centre?, a quin metge de
capçalera?, a quin metge de família deriva al Sr. Alpha Pam?,
si no en té, vostès li varen llevar el metge de família, no té
targeta sanitària, vostès li varen llevar la targeta sanitària!

No!, demagoga, no! 

(Remor de veus)

S’ha mort una persona! S’ha mort una persona!...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, Sr. Diputat... Sr. Diputat, per favor...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

...per falta... S’ha mort una persona!

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, té la paraula la Sra. Santiago

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

S’ha mort una persona, per no tenir targeta sanitària i ho
acaba de confirmar el Sr. Sansaloni.

Vostè n’és el responsable polític, vostè és el responsable
polític d’aquesta defunció perquè no vol donar la targeta
sanitària a tots aquests ciutadans. 

Torni la targeta sanitària a aquests ciutadans i no tendrem
cap altre problema. Tots tendran la mateixa atenció
normalitzada, adequada, amb professionals de referència a
Atenció Primària que són els que s’encarreguen de fer els
seguiments als hospitals, si han arribat als hospitals.

Si no torna aquesta targeta sanitària, vostè lamentarà més
morts. Vostè ha de donar la targeta sanitària a tots els ciutadans
d’aquesta comunitat autònoma. La sanitat pública o és universal
o no és pública, perquè si no, no hi ha una atenció adequada i
normalitzada...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

...a malalties infectocontagioses. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Santiago, jo he lamentat
profundament i li he fet la cronologia de l’atenció i no posi en
boca meva el que no he dit sobre la targeta sanitària.

El que li vull dir és que és molt lamentable que vostè faci
política amb aquests casos...

(Remor de veus)

...és lamentable perquè els criteris generals...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor, silenci.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

...els criteris generals d’atenció sanitària deixen claríssim que
l’assistència sanitària en situacions especials i d’urgència està
garantida. 

Per tant, Sra. Santiago, el que no és de rebut és que vostè
avui faci aquest tipus d’acusacions, posi en boca meva coses
que no he dit i en tercer lloc es remeti a les declaracions que
vostè feia divendres passat que no hi havia hagut assistència
sanitària. Trob que és un acte irresponsable. L’assistència
sanitària en casos d’urgència està garantida a tots els ciutadans
i aquest senyor va ser atès en tres ocasions.

I.9) Pregunta RGE núm. 4529/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a acord de la Conferència de Presidents.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 4529/13, relativa a acords de
la Conferència de Presidents, que formula la Sra. Pilar Costa i
Serra del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresident, enhorabona per
avançar posicions i a la resta de consellers avui aquí presents.

Després de la Conferència de Presidents el passat mes
d’abril, prèvia a la macro crisi del Govern, el Sr. Bauzá va
anunciar dos acords: el pagament del deute als consells que
supera els 400 milions d’euros i el traspàs de la promoció
turística. Respecte de pagar deutes tots estarem d’acord que és
una cosa necessària i urgent, però per no minar més la
credibilitat de les institucions seria bo, Sr. Vicepresident, que
ens avançàs quin calendari de pagaments tenen previst per pagar
aquests 400 milions d’euros als consells insulars.

I quant al traspàs de promoció turística, aquí ja no hi ha tant
de consens ni tan sols dins el mateix Partit Popular. Ens podria
dir, Sr. Vicepresident, quina serà la postura del Govern si
Mallorca no accepta aquestes competències? Té la presidenta
asseguda darrera i sembla ser que no hi ha acord entre vostès.
No entén el Govern que és contradictori anunciar que es
traspassarà la promoció turística i al mateix temps desposseir
dels serveis socials als consells insulars, tal i com ha anunciat el
president aquest cap de setmana? L’anunci també de traspassar
la promoció turística, amb la qual nosaltres estam d’acord,
només es pot entendre per la crisi de govern i la seva posterior
remodelació que ha estat en clau interna. El Sr. Bauzá no s’ha
atrevit amb el Sr. Delgado, però l’intenta despullar de les seves
competències. Delgado diu que la promoció turística no serveix
per a res, però ell continua al mateix lloc. 

En definitiva, Sr. Vicepresident, vostès fan una passa
endarrera per agafar impuls, però cada impuls que agafa el Sr.
Bauzá es tradueix en un avortament de les seves polítiques.

Ja va destituir dos consellers de Salut perquè tancaven dos
hospitals, que el Sr. President havia ordenat. Ara sacrifica el seu
guru econòmic pel tema dels imposts, que el mateix president
ha ideat. Sr. Vicepresident, aquest govern s’ha convertit en un
govern interruptus, només encerten quan rectifiquen. Esperem
que també rectifiquin la seva política d’eliminar persones, com
va dir el Sr. Bauzá, perquè vostès eliminen centenars de càrrecs
tècnics, però augmenten els seus càrrecs de confiança en contra
del que vostès mateixos havien anunciat.

Sr. Vicepresident, aprofiti el seu torn per dir la veritat, què
pensen fer amb el que varen prometre als consells arran de la
Conferència de Presidents? Gràcies, Sr. Vicepresident.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per contestar la
pregunta.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados, muy buenos días a todos. Sra. Diputada, muchas
gracias por felicitarme porque yo avanzo, veo que usted no
avanza, está en el mismo sitio, en cambio sí veo que avanza en
algo que es en más demagogia, pero en fin, esto no nos
sorprende.

Mire, en cualquier caso le diré que la reunión de presidentes
se la puedo calificar de muy positiva y de muy satisfactoria y así
fue reconocido por todas las personas que participaron en ella.
Le puedo enumerar que allí se habló precisamente de la deuda
del Govern a los consells que con el próximo pago a
proveedores casi con toda seguridad este tema se va a
solucionar. Hablamos de la ley de financiación a los consells
insulares, precisamente este proyecto de ley ya han hecho los
consells las alegaciones oportunas y se acordó que a partir de...
en breve ya, van a proceder a tener reuniones bilaterales para
mejorar el articulado.

También hablamos de inversiones estatutarias, no sé si a
usted le suena algo de esto, pero ustedes, en la pasada
legislatura, hicieron diez convenios con los consells insulares
por un total de 68.700.000 euros y resulta que como era dinero
finalista que venía de Madrid para unas inversiones en concreto
y ustedes se lo gastaron en otras cosas, gastaron en gasto
corriente una gran parte de estas cantidades, pues nos hemos
encontrado con las arcas vacías, con dinero que se gastaron en
otros proyectos y ahora tenemos que hacerles frente.
Reconocerá usted que nos dejaron un buen marrón.

También se acordó firmar en breve los convenios con los
consells insulares en cuanto a temas, a materia de bienestar
social i sobre todo, lo que, digamos, resaltó por encima de todos
los convenios fue la propuesta como usted muy bien ha señalado
del presidente del Govern de hacer efectivas las transferencias
en materia de promoción turística. Tengo que recordarle con
esto que era su gran compromiso en la pasada legislatura y que
evidentemente no cumplieron. 
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También tengo que recordarle que era también el gran
compromiso del gobierno del pacto, del consell de Ibiza y que
tampoco cumplió, pero yo le puedo garantizar que cuando el
presidente Bauzá se ha comprometido a que a lo largo de esta
legislatura será efectivo, le aseguro que será efectivo.

En cuanto al resto de los consells insulares, usted sabe que
el propio procedimiento establece que si algún consell no quiere
estas competencias a lo largo de las negociaciones puede no
asumirlas. Por lo tanto, esa es la realidad.

En cualquier caso, Sra. Diputada, tengo que decirles que
están instalados en lo mismo: política de hacer mucho ruido,
pero desde luego...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

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

...detrás de esto no hay nada más. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 4652/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a atenció sanitària correcta.

Desena pregunta, RGE núm. 4652/13, presentada en
substitució de la REG núm. 4531/13, relativa a atenció sanitària
correcta, que formula la diputada Sra. Conxa Obrador i Guzman
del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SR. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, en relació
amb la mort del jove senegalès Alpha Pam per tuberculosi, em
podria dir si vostè considera que va rebre una correcta atenció
sanitària?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per contestar.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Obrador, he intentat detallar
cronològicament que aquest pacient va ser atès, que va ser atès
en dues ocasions a Atenció Primària i en una ocasió a Atenció
Especialitzada, a més es va activar el protocol de salut pública
per intentar fer entendre a tots els que hi havia en aquella reunió
la importància d’identificar cadascuna de les persones que podia
haver estat en contacte amb aquests dos nins que havien estat
ingressats a l’Hospital Comarcal d’Inca amb una tuberculosi. 

Allò que li dic és que va ser atès a atenció primària, va ser
atès a atenció especialitzada i els criteris generals és que
d'aquestes persones en situació especial continua garantida
l’atenció sanitària urgent.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, però malgrat totes les alarmes
que es varen despertar, aquesta persona no va tenir una atenció
correcta, perquè fa un any que el PP va modificar el Sistema
Nacional de Salut aprovat pel Reial Decret Llei 16/2012, que
lleva el dret d’assistència sanitària a les persones que no tenen
regularitzat el permís de residència en el nostre país.

Nosaltres sempre hem denunciat que aquesta és una mesura
regressiva i discriminatòria, que posa en perill la salut dels
exclosos i la salut pública, per quedar exposada aquesta a brots
epidèmics de malalties infeccioses. Malauradament ha succeït
el que nosaltres vàrem denunciar. Dia 21 d’abril el jove
senegalès de 28 anys va morir a casa seva, tot sol, sense haver
rebut una correcta atenció mèdica, per no tenir targeta sanitària,
per no poder pagar les radiografies de tòrax. Una senzilla prova
que hauria confirmat que efectivament, tenia tuberculosi. No se
li va fer aquesta prova perquè no podia pagar-la, Sr. Conseller.

Alpha Pam va morir d’una malaltia molt fàcil de
diagnosticar i molt fàcil de curar. Però a la nostra comunitat
vostès apliquen, sense cap contemplació, el Reial Decret Llei
16/2012. Vostès varen abandonar un pacient malalt de
tuberculosi, no li varen fer proves, no li varen fer un seguiment
i encara tenen la poca sensibilitat de fer-lo culpable a ell per no
haver tornat al metge.

És de justícia dir que els professionals sanitaris de Can
Picafort que el varen remetre a Inca, varen tenir un
comportament extraordinari, ja que atenen els immigrants sense
papers, fora de l’horari laboral perquè són objectors d’aquest
decret, Sr. Conseller. El drama és que a Mallorca ha mort un
jove senegalès per tuberculosi en ple segle XXI, per una
malaltia fàcilment diagnosticable, tractable i curable. El jove
Alpha Pam ha mort per tres motius, Sr. Conseller: per ser un
immigrant sense papers, per ser pobre i per un decret canalla del
Partit Popular, que el va deixar sense atenció sanitària.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Obrador, els criteris generals
d’atenció que es varen aprovar a la comunitat autònoma el 30
d’agost, reconeixen les malalties de salut pública i l’atenció
sanitària urgent de forma gratuïta. Per tant, vostè, Sra. Obrador,
el que està fent és faltar a la veritat...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor!

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Jo el que he fet ha estat explicar cronològicament i no entrar
en les valoracions que vostè ha estat capaç de dir. Li he
enumerat el protocol de salut pública, les dues atencions a
primària i l’atenció especialitzada. Vostè aquí ja presenta unes
conclusions de les quals no crec que disposi de la informació en
absolut per fer aquests tipus d’afirmacions.

I, Sra. Obrador, li repetesc el mateix que havia dit a la Sra.
Santiago. Primer de tot, és lamentable que vostès facin política
en aquest cas. Segon, quan a més l’atenció sanitària amb els
criteris generals que tenim aquí i d’aplicació, aquesta malaltia
ha estat coberta i és d’atenció a urgències i com a salut pública.

Per tant, el que dic és que mai no esperava...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci per favor! Deixin intervenir! Pot intervenir.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

... que persones que representen els ciutadans com vostè,
utilitzàssin un cas de mort d’un pacient per fer política, i això
demostra la poca sensibilitat i que qualsevol argument val.

(Alguns aplaudiments)

I.11) Pregunta RGE núm. 4518/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a unitat de transport pediàtric de Son
Espases i el 061.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta RGE núm. 4518/13, relativa a unitat de
transport pediàtric de Son Espases i el 061 que formula la
diputada Sra. Catalina Palau i Costa del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller de Salut, la setmana passada vam veure com vostè
visitava la unitat de transport pediàtric balear de l’Hospital de
Son Espases i el Servei d’atenció mèdica urgent 061, per
conèixer de primera mà la feina que desenvolupen cada dia.

Aquesta unitat va ser creada l’any 2004 per un govern del
Partit Popular, un govern que apostà perquè els ciutadans de les
Illes Balears, fossin d’allà on fossin, poguessin ser atesos amb
la mateixa qualitat i també amb les mateixes garanties, en
especial atenció als infants en aquest cas.

Per això ens satisfà que aquest servei hagi tengut continuïtat
i que s’hagi millorat, fins a convertir-se en un servei de
referència a tot l’Estat espanyol, ja que des de la seva creació
s’han fet més de 4.000 trasllats pediàtrics, i també perquè és
l’única unitat polivalent que en un mateix dia pot fer trasllats de
pacients pediàtrics per terra i per aire.

Nosaltres pensam que la unitat de transport pediàtric és molt
important i molt valorada per totes les persones residents a les
nostres illes, però jo li puc assegurar que per a les persones que
vivim a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, aquest servei
és absolutament vital i que ens proporciona molta tranquilAlitat
saber que si tenim un infant amb un problema mèdic greu, tenim
al nostre abast, a la nostra disposició durant 24 hores un recurs
sanitari tan òptim, tan eficient i de tanta qualitat. 

Per tant, agraïm al Govern els esforços destinats a aquesta
unitat, també al 061 i li demanam, Sr. Conseller, si ens pot
explicar el seu funcionament i la seva valoració com a
responsable de Salut d’aquesta comunitat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sí, és una unitat de transport pediàtric que és referència a tot
el territori nacional. El que fa és cohesionar els hospitals de les
diferents illes i facilitar el trasllat a la península. Hi va haver un
trasllat molt complicat ara fa tres setmanes, on se va haver
d’utilitzar òxid nítric per tal d’estabilitzar el pacient i mantenir-
lo en vida, se’l va desplaçar a un centre de referència de la
península. I funciona de manera molt satisfactòria.

Com li deia, és referent nacional, fa 295 trasllats de mitjana
anual, el 35% per via aèria. Té fins a 14 bombes per estabilitzar
el pacient. I és una unitat conformada per 5 metges i 9
infermeres molt cohesionats i molt professionals tots ells, als
quals vull donar la més sincera enhorabona per la gran
professionalitat en la qual actuen. Té una activació pràcticament
immediata i en poc més d’una hora es posicionen als hospitals
allà on són requerits.
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Per tant, és una valoració molt positiva per la gran
professionalitat i per les fites que aconsegueixen.

I.12) Pregunta RGE núm. 4516/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Manuel José Monerris i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a convenis per a la formació
professional a Menorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

La dotzena pregunta RGE núm. 4516/13 queda ajornada.

I.13) Pregunta RGE núm. 4515/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Setmana nàutica internacional.

La tretzena pregunta RGE núm. 4515/13, relativa a Setmana
Nàutica Internacional que formula el diputat Sr. Francisco
Mercadal i Alabern del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. Recuerdo todavía, Sr. Conseller, aquella
comparecencia suya en la Comisión de Asuntos Institucionales,
en la que en aplicación de la Llei del bon govern, se puso a
examen la idoneidad de los nuevos cargos a solicitud de la
oposición.

En aquella ocasión, tuvimos la oportunidad de intercambiar
impresiones sobre cuáles eran las funciones de la Oficina de
Control Presupuestario que hasta hace poca fechas usted dirigía.
Haciendo realidad aquello que otros decían que querían hacer,
pero que nunca tuvieron tan siquiera la intención de plantearse,
como es llevar a cabo la reestructuración del sector público
instrumental. 

Es decir, proceder a la reducción de consorcios, fundaciones
y demás entidades públicas que desde hace años debería haberse
realizado, pero que en el único fin de mantener los equilibrios
dentro de aquel gobierno del pacte formado por PSOE, PSM,
Esquerra Unida, Els Verds, Esquerra Republicana y la extinta
Unió Mallorquina, jamás se llevó a cabo. Una tarea sin duda
laboriosa y compleja, tanto jurídica, como contable y
organizativamente, con todo tipo de normas, estatutos y
requisitos. Un trabajo del que hoy le puedo decir que nos
sentimos todos orgullosos, puesto que se ha redimensionado la
administración con criterios de eficiencia, eficacia,
devolviéndola sin duda a una senda de sentido común.

En estos últimos días hemos asistido a la 30th Boats Show,
enmarcada en el Moll Vell de Palma que ha congregado a todo
el sector náutico tanto de las islas, como a nivel internacional.
Entorno al 30 aniversario de la feria, se han organizado una
serie de actividades, como por ejemplo la que se ha llevado a
cabo por el sector de la restauración, Tapamar, que han dado
lugar a la I Semana Náutica Internacional de Palma, para dar a
conocer las novedades del sector y a su vez promocionar las
Islas Baleares como destino turístico y marco extraordinario
para los deportes y actividades náuticas. Este es un ejemplo de
los buenos resultados de la colaboración y la importancia del

entendimiento entre la administración pública y el sector
privado. 

Es por ello que en relación a la Semana Náutica
Internacional, nos gustaría conocer cuáles son los objetivos de
la feria, qué objetivos se han planteado y cuál es su valoración,
Sr. Conseller, de la misma.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre la
pregunta.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta. Sr. Diputado, muchas gracias por su
introducción. La verdad es que no han sido meses fáciles, el
trabajo ha sido complicado y bueno, creo que entre todos, el
esfuerzo de todos, hemos conseguido un objetivo que nos
marcamos, que era necesario y que creo que todos estábamos
convencidos.

Sobre la Semana Náutica, yo creo que es una muy buena
noticia para todos, muy buena noticia por varias razones. Una,
la colaboración público-privada, ha sido una experiencia en
donde ha existido un comité organizador, con expertos del
sector público, expertos del sector privado y el trabajo y su
esfuerzo han conseguido datos respecto al 2011 como estos:
25% más de expositores, 76% más de amarres. Evidentemente
esto es un esfuerzo del sector privado, en colaboración con el
sector público. Bueno, los objetivos eran claros, la promoción
empresarial de nuestras islas, la promoción empresarial de
nuestras empresas, poner nuestras empresas de frente a los
potenciales clientes.

Mire, este año en el Salón Náutico se han incorporado los
grandes yates y eso ha sido gracias a un acuerdo con la
Asociación de Brokerage de grandes yates, con la finalidad de
exponer una pluralidad de productos para que todos los
interesados pudiesen aprovechar. 

Bueno, el esfuerzo del comité organizador ha sido muy
amplio, no solamente el salón náutico, que es lo que antes
teníamos, sino realmente se ha trabajado en actos durante toda
una semana, actos lúdicos, culturales, deportivos,
autofinanciados, con intereses privados para desarrollarlos y,
por tanto, con éxito.

Mire, el sector náutico es un sector importantísimo...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, silenci!
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EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

...para nuestra comunidad. Es dinamizador de la economía, es
generador de empleo y por tanto, trabajamos y apostamos por
ello. Es que además, el sector náutico dinamiza otros sectores,
el sector náutico ayuda al sector del comercio, al sector de la
industria, es un dinamizador de economía y, por tanto, es un
dinamizador de la creación de empleo...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Gràcies.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 4517/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tasca preventiva dels cossos de Policia
Local.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta RGE núm. 4517/13, relativa a tasca
preventiva dels cossos de policia local, 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. Sra. Consellera
d’Administracions Públiques, en primer lloc li volem donar
l’enhorabona per la seva tasca, la seva nova responsabilitat al
front de la Conselleria d’Administracions Públiques i confiam
plenament en la seva vàlua professional, com bé ha demostrat
i en la seva capacitat d’enteniment i a nivell personal, amb una
tasca important de racionalització de l’administració, sense
dubte importantíssima en els temps que vivim en aquests
moments.

Entrant en matèria, és important la competència que té el
Govern de les Illes Balears en matèria de coordinació de
policies locals, i això és important per la magnífica tasca que
aquestes desenvolupen a les nostres illes, en competències tan
importants com són la seguretat, les emergències, les funcions
de policia tutor, la tasca específica que aquesta policia ha de
desenvolupar a una comunitat autònoma com la nostra, que és
una comunitat que viu del turisme i, per tant, ha de tenir també
un tracte específic per a les persones que ens visiten, actuacions
coordinades de les diferents policies locals a les distintes
comarques de les nostres illes, actuació de la policia local a
altres demarcacions municipals que necessiten reforços per la
seva manca de recursos.

Per això li volem plantejar, Sra. Consellera
d’Administracions Públiques, com valora vostè la tasca
preventiva dels diferents cossos de la policia local de les Illes
Balears en els resultats de la memòria de l’any 2012 i quines
serien aquestes dades de què disposa la seva conselleria.

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per respondre.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Diputat.
La tasca de la policia local de l’any 2012 la valoració és molt
positiva, com reflecteix a la memòria com vostè deia i que se va
presentar la setmana passada. Aquesta tasca preventiva s’ha duit
a terme per actuacions individuals a nivell municipal, però
també sobretot -com deia- per actuacions coordinades dins allò
que són els consells de coordinació de les policies locals. 

Hem de recordar que els consells de coordinació de policies
locals es varen crear l’any 2006, gràcies a la Llei de coordinació
de policies locals precisament que li dóna el fonament jurídic i
s’han desenvolupat i consolidat plenament dins l’any 2012, com
reflecteix aquesta memòria, ja que a dia d’avui podem dir que
tots els municipis de les Illes Balears estan inclosos dins un
consell de coordinació de policies. D’aquesta manera tenim 8
consells de coordinació, 6 a Mallorca, 1 a Menorca i 1 a Eivissa
i Formentera.

Hem de dir per tant, que la tasca preventiva realitzada dins
aquests consells de coordinació millora, per un part allò que és
l’eficàcia i l’eficiència en la prevenció i per una altra banda
millora allò que són els resultats. 

Per analitzar un poc les xifres, sí que li diré que s’han fet
48.565 accions dins l’any 2012 en matèria de prevenció
coordinada. Alguns percentatges que podrien destacar és que
per exemple s’han reduït un 5% els accidents de trànsit dins
nucli urbà, que s’han incrementat un 47% les actuacions de
controls i denúncies per ús de cinturó de seguretat, s’han
incrementat en un 3,5% allò que són els controls en excessos de
velocitat i ha disminuït fins a un 15% a totes les illes el control
dels aparcaments incorrectes a les vies públiques. Per altra
banda dir que aquestes estratègies comunes que tenen les
policies locals funcionen de manera més coordinada i per tant
més preventiva si se fan mitjançant aquestes consells de
coordinació.

Finalment, dir-li que aquestes actuacions coordinades
continuaran l’any 2013. Els 2.605 policies locals a les Illes
Balears continuaran aquesta tasca i sobretot volem fer molta
incidència en la tasca que desenvolupen els policies tutors, que
també han actuat de manera coordinada tant en els centres
escolars, com a nivell de transport escolar. Recordam per
exemple que l’any 2007 hi havia 14 municipis que tenien
policies tutors, l’any 2012 ja eren 54 i la previsió per a l’any
2013 serà de 59, municipis que actuaran mitjançant aquestes
policies tutors.
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Així que la tasca continuarà en aquest sentit. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.15) Pregunta RGE núm. 4521/13, de l'Hble. Diputada
Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a jornades empresarials
entre les Illes Balears i els Estats Unitats.

LA SRA. PRESIDENTA:

La quinzena pregunta, RGE núm. 4521/13, queda ajornada.

I.16) Pregunta RGE núm. 4513/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a transport nàutic recreatiu
de passatgers.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la setzena pregunta, RGE núm. 4513/13, relativa
a transport nàutic recreatiu de passatgers, que formula el diputat
Sr. Carlos Veramendi i Mestre del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sra. Presidenta. La importancia de la actividad
marítima para nuestras islas hace que el sector náutico
represente un sector estratégico para nuestra comunidad, siendo
un sector productivo por sí mismo, que genera un importante
rendimiento a nuestra comunidad.

El artículo 30.6 de nuestro Estatuto nos confiere la
competencia exclusiva en transporte marítimo entre puertos de
nuestra propia comunidad. La adecuada regulación del
transporte marítimo de pasajeros y mercancías es un
instrumento de suma importancia para el fomento de nuestro
desarrollo económico y cohesión social. Lamentablemente en la
anterior legislatura no fueron conscientes de su estratégica
importancia para nuestra economía, acusándoles el propio sector
de un auténtico abandono; eso sí, generaron una fuerte deuda en
el ente Ports fruto de su despilfarro y la incapacidad de gestión.
En cambio para este gobierno es importante el apoyo al sector
náutico, realizando desde comienzo de legislatura diversas
actuaciones con un balance muy positivo, como lo ha calificado
el propio sector. 

De especial relevancia para nuestra comunidad es el
transporte marítimo recreativo de pasajeros, donde la actividad
propia de transporte se acompaña de otras actividades varias:
turísticas, ocio, educativas. Ante la falta de desarrollo legal por
el anterior govern y para facilitar que se cumpla la normativa y
su control, pero apostando por la agilización y menor burocracia
en esta importante actividad -recordemos que el transporte
náutico recreativo de pasajeros está sometido a la obtención de
permisos y al régimen de comunicación previa a la
administración- la Conselleria de Turismo ha puesto en marcha
por primera vez en esta comunidad medidas para dar apoyo al
cumplimiento de la normativa de las embarcaciones y empresas
dedicadas a esta importante actividad.

Por todo ello, Sr. Conseller de Turismo, le planteo la
siguiente pregunta: ¿qué actuaciones ha puesto en marcha el
Govern de les Illes Balears en relación con las empresas y
embarcaciones dedicadas al llamado transporte náutico
recreativo de pasajeros? Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per poder
respondre.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Diputado.
Efectivamente, con la aprobación de la Ley de transporte
marítimo la pasada legislatura ocurrió que quedaron ciertas
lagunas pendientes y sin desarrollar determinadas temáticas
relativas a la competencia inspectora y de control de las
embarcaciones que se dedican al transporte de turistas. Habida
cuenta de ese vacío que existía la situación del control no se
hacía excesivamente fácil, pero el Gobierno empezó a realizar
un esfuerzo grande destinado a la supervisión e inspección de
todas las barcas que se dedican a esa actividad.

Así pues en el verano del año 2012 se realizaron bastantes
inspecciones a pie de muelle con la intención de identificar esas
embarcaciones que realizan el transporte de turistas, y se detectó
que muchas de ellas lo realizaban sin la correspondiente
comunicación previa de la actividad y sin la documentación
anexa.

A partir de ahí, uniendo a todo ello que alguna de esas
embarcaciones que realizan transporte de turistas, a parte de las
excursiones marítimas habituales realizan también las
denominadas party boats, decidimos desde el Gobierno, por la
trascendencia que tenía y con la intención de exigir a las
empresas que cumplieran con sus obligaciones legales, poner en
marcha una serie de actuaciones. La primera de ellas fue la
reunión con todas las administraciones implicadas, para intentar
coordinar y consensuar las distintas medidas de control que iba
a llevar a cabo cada una de ellas. La primera reunión tuvo lugar
en el verano del 2012 en Ibiza, con la participación de los
ayuntamientos, el Govern, la Capitanía Marítima, consells
insulares, Autoridad Portuaria, Servicio marítimo de la Guardia
Civil, etc. 

A partir de ahí también se abrió un diálogo con el sector a
fin de informarles y facilitarles el cumplimiento de sus
obligaciones legales derivadas de la Ley de transporte marítimo,
y se abrió, se ha puesto en marcha de común acuerdo con ellos
un censo de empresas para intentar identificarlas, tanto a las
empresas como a las embarcaciones; así se han identificado 34



3732 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 85 / 7 de maig del 2013 

 

empresas que se dedican a esto y más de 50 embarcaciones.
Resultado también del diálogo con el sector y al objeto de
facilitar todo el tema de las tramitaciones, se ha acordado la
apertura de un expediente y un subexpediente; el expediente se
abre a las empresas, el subexpediente a las embarcaciones, y
toda la documentación que obra en poder de la administración
no tiene que ser renovada más que en los casos de renovaciones
legales y que puede hacerse vía telemática, con lo cual se ha
facilitado y se ha agilizado muchísimo la administración.

Y he de decirles que, bueno, pues que en breve que se
pondrá de nuevo en marcha..., se organizará una nueva reunión
con las administraciones implicadas para ver el grado de
cumplimiento de las medidas de control de cada una de ellas. 

Muchas gracias.

I.17) Pregunta RGE núm. 4522/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades d'atur del mes
d'abril.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dissetena pregunta, RGE 4522/13, relativa a dades d’atur
del mes d’abril, que formula la diputada Sra. Margalida Cabrer
i González, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller d’Economia i
Competitivitat, sigui benvingut a aquest parlament, vostè i la
resta de consellers i conselleres, als quals desitjam molts d’èxits
i molta sort. Sàpiga que compten amb l’ajuda d’aquest grup
parlamentari per al que faci falta.

I avui s’estrena vostè amb notícies positives. Ahir varen
sortir les dades de l’atur del mes d’abril i per sisè mes
consecutiu Balears, a diferència de la resta d’Espanya, davalla
les xifres de l’atur a nivell interanual i també ho fa a nivell
intermensual, essent la millor comunitat autònoma de tot
Espanya. La feina que s’ha fet en aquests dos anys per la
Vicepresidència Econòmica dóna resultats i per això mereix un
agraïment de tots.

Sis mesos consecutius, tota la temporada baixa, en què ha
davallat l’atur mes a mes respecte del mateix mes que l’any
passat és una molt bona notícia. Són dades reals i vostè
precisament inicia aquesta nova etapa en aquest govern al front
d’una conselleria, Economia i Competitivitat, encarregada de
liderar la consolidació d’aquestes xifres, de transformar les
xifres d’afiliació a la Seguretat Social en índexs positius, cosa
que estam a punt d’aconseguir, com es veu amb l’evolució dels
darrers mesos, i en definitiva fer un gir definitiu de tendència
cap a un creixement econòmic i d’inversió que faci de les
nostres illes la primera comunitat autònoma a deixar enrere
aquesta crisi econòmica, que estic segura que amb fermesa i
rigor serem capaços d’aconseguir. 

Té un repte difícil, encara que ja ha demostrat la seva
capacitat d’afrontar reptes difícils que altres no varen voler
afrontar, i per això, i dins el marc del que serà el nou pla
d’ocupació que va anunciar el president la setmana passada en
aquest parlament, volem conèixer la seva valoració sobre
aquestes darreres dades d’atur.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta, Sra. Diputada, bueno, la valoración son los
datos, y yo creo que merece la pena leerlos. 

Respecto al mes de abril, comparado con marzo, el número
de parados en las Islas Baleares fue de 84.041 personas, que
representa un descenso de 6.535 personas menos, es decir, un
7,21% respecto al mes de marzo. Es un descenso en todas las
islas y de forma más acentuada en nuestras islas de Ibiza y
Formentera. En el conjunto de España los datos muestran
también un ligero descenso, pero del 0,91; nosotros hablamos
del 7,21.

Si nos vamos a los datos interanuales vamos por la misma
línea. Desde una perspectiva interanual el paro ha
experimentado un descenso por sexto mes consecutivo, en este
caso 5.766 personas, un 6,42%. En el conjunto del Estado el
paro presenta un incremento interanual de 244.958, un 5% más;
nosotros, una disminución, un 6,42%. De hecho todas las
comunidades autónomas excepto las Islas Baleares muestran
aumentos de paro registrados en el mes..., comparados con el
mes de abril de 2012.

Conclusiones: la tendencia es clara, somos la única
comunidad autónoma que en términos interanuales bajamos el
paro, y además por sexto mes consecutivo; 26.000 afiliados más
que en el mes anterior. Las acciones de gobierno están dando
sus resultados. Desde luego mucha cautela, seguir trabajando
con rigor y seriedad para construir pilares sólidos que permitan
que nuestra economía salga fortalecida.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.18) Pregunta RGE núm. 4526/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a pla d'ocupació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Divuitena pregunta, RGE 4526/13, relativa a Pla d’ocupació,
que formula el diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS. Té la paraula.
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EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, la setmana passada,
després de dos anys, vostè se n’adonava que aquesta comunitat
autònoma té un problema molt greu amb l’atur i anunciava un
pla d’ocupació, pla d’ocupació que s’ha de consensuar amb els
agents socials i econòmics, que no el coneixen, i que s’ha de
parlar amb l’oposició, que no el coneixem, no sabem si és un
pla improvisat o un pla fantasma. En qualsevol dels casos els
responsables de la seva redacció la setmana passada varen ser
o destituïts o canviats de lloc a l’administració, per tant molt bé
no ho devien fer. 

En qualsevol cas, Sr. Bauzá, vostè, d’acord amb l’EPA, sap
que en aquesta comunitat autònoma hi ha 169.000 persones
aturades. 84.000 l’atur registrat del mes d’abril, és a dir, vostè
comença la temporada turística amb 1.500 persones més a l’atur
que fa dos anys, abans que fos vostè president, i amb 14.000
contractats manco, 14.000 afiliats a la Seguretat Social manco.

Quines són les mesures concretes d’aquest pla d’ocupació
per fer front a aquesta situació?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern, el president.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Barceló.
Miri, el que jo li vaig dir la setmana passada era precisament
això, que es presentaria un pla d’ocupació, un pla d’ocupació en
el qual s’està fent feina a la conselleria i que s’intentarà
consensuar amb els representants socials, sindicats i patronals,
per tal de fer-ho públic. 

Però també li vaig dir, que vostè no ho diu, tot el que s’ha
fet durant aquests dos anys sense necessitat de fer un pla
d’ocupació perquè ens estam ocupant precisament en aquest
tema, i que el pla d’ocupació inclourà una sèrie de trets molt
simples quant a la definició: millorar l’ocupació juvenil,
millorar el trànsit entre la formació i l’ocupació i crear una
cultura també de cara als emprenedors. Però, Sr. Barceló, no
tengui cap tipus de dubte: la principal, l’única prioritat que té
aquest govern és precisament aquesta, reactivar l’economia i la
generació de llocs de feina.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sr. Bauzá, esperava que avui ens concretàs més, ens
digués qualque nova proposta, perquè si és el que han fet fins
ara anam ben arreglats.

Vostè ha fet una remodelació del Govern i no ha inclòs ni
tan sols una nova conselleria de Treball; aquestes són les seves
prioritats, Sr. Bauzá. I ens preocupa, ens preocupa que vostè
digui que han complit tots i cada un dels objectius. Jo la
pregunta que em faig és: se’n riu dels ciutadans, Sr. Bauzá?
D’on han sortit vostès per dir que han complit tots i cada un dels
nostres objectius? 

Miri, Sr. Bauzá, des del principi de legislatura s’han oblidat
del diàleg social, des del principi de la legislatura han tirat a
baix la inversió pública -per cert, la Cambra de Comerç aquest
cap de setmana tornava a reclamar inversió pública. 

I aquí ja sí que ha estat definitiu, les seves pròpies paraules
l’han traït, Sr. President: hem d’eliminar persones per reduir
l’administració. Sr. Bauzá, aquestes són les seves vertaderes
intencions, això és el que a vostè li importen les persones,
l’eliminació de les persones. Això sí, no ens creim aquest canvi
que ara diu que faran; vostè diu que no contractarien ningú des
de l’administració para enmascarar el paro; bé, idò, la setmana
passada 11 nous alts càrrecs. Amb aquest sí que hem
d’incrementar l’administració, 11 nous alts càrrecs.

Miri, Sr. Bauzá, vist allò vist, l’única remodelació del
Govern bona seria la que el tragués a vostè d’aquí. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

President... Torn de rèplica.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies. Miri, Sr.
Barceló, hi ha unes xifres que són absolutament transparents,
diàfanes. Jo esperava que almenys avui vostè estaria d’acord
amb mi o amb els ciutadans que és bo que durant sis mesos
consecutius Balears davalli les xifres d’atur. És bo, però vostè
no ho diu perquè no li interessa. 

Vostè em diu “quins són els objectius?”. Miri, un govern té
uns objectius; aquest govern marca una sèrie de fites internes
amb uns objectius. Jo entenc que per a vostès, que l’únic
objectiu que tenien era mantenir les seves cadires, no hi havia
més objectiu que seguir durant quatre anys, es fes el que es fes,
fins i tot sense pressupost. Hi ha una gran diferència. Jo entenc
que vostè no entengui que no hi hagi objectius en una legislatura
quant a estratègia política.

Sr. Barceló, jo li diré dues dades. En podria donar més, les
que vostè no ha dit i que vostè sap. Miri, primer, durant sis
mesos consecutius baixam la xifra d’atur, sis mesos,
intermensual i interanual. Són xifres positives, el conseller
d’Economia i Competitivitat les ha anunciades, una baixada del
6,42%. Jo entenc que no li agradi, però hauria d’estar fins i tot
content per aquestes xifres. Que Balears lideri l’increment del
nombre de persones que s’afilien a la Seguretat Social hauria de
ser una bona notícia; per a vostè no ho és, jo ho entenc, que no
ho és, perquè vostès, igual que la resta de l’oposició, són
l’oposició del no.
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Però miri, Sr. Barceló, aquest govern té les coses clares,
aquest govern té un full de ruta ben definit, aquest govern està
fent les coses bé, anam per bon camí. Queda molt per fer, però
li puc assegurar que hem fet moltes coses. Fins i tot les notícies
que per a vostès són negatives són beneficioses per a la resta de
ciutadans.

Moltes gràcies, Sr. Barceló.

I.19) Pregunta RGE núm. 4651/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a canvi de polítiques del
nou Govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dinovena pregunta, RGE 4651/13, presentada en substitució
de la RGE 4532/13, relativa a canvi de polítiques del nou
govern, que formula la diputada Sra. Francesca Lluc Armengol
i Socías, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President del Govern, la
setmana passada ens va presentar una remodelació del seu
govern que de facto, com veim avui mateix, significa un nou
govern a mitja legislatura amb la creació de dues noves
conselleries, un nou govern que constata el fracàs del seus
primers dos anys com a president de les Illes Balears. 

Vostè ens va explicar a principi de legislatura que calia una
vicepresidència econòmica molt forta, molt potent per fer front
a una situació de crisi duríssima. Què ha canviat?, per què l’ha
eliminada?, per què ara ja no és necessària? 

Sr. President, l’economia real dels ciutadans està pitjor que
fa dos anys, totes les xifres són pitjors i ho demostren; hi ha més
atur, hi ha més pobresa, hi ha menys drets, hem tornat enrere en
sanitat pública -avui, Sr. President, hem vist un dramàtic
producte de les seves polítiques-; hem tornat enrere en educació,
hi ha més persones sense feina i més persones que sofreixen
explotació laboral. 

Hem arribat a l’equador de legislatura amb unes xifres
tremendament pitjors de les que vàrem començar. Per això li
deman: constatat el fracàs dels seus primers dos anys com a
president, quins canvis introduirà el nou govern en les seves
polítiques?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Armengol. Miri, és possible que per a vostè sigui un fracàs que
Balears sigui l’única comunitat autònoma de tot Espanya que
durant sis mesos consecutius baixi les xifres d’atur; és un fracàs
per a vostè, no ho és per a la societat. És cert, segurament, que
per a vostè també és un fracàs que durant tres trimestre
consecutius Balears sigui l’única comunitat autònoma a tot
Espanya que genera feina; és un fracàs segurament per a vostè
però no ho és per a la resta de les persones ni per a aquesta
comunitat. 

Tant de bo, tant de bo, ja ens hagués agradat a nosaltres que
aquest fracàs que vostè denomina aquest tipus de resultat
s’hagués produït durant la seva gestió, durant la gestió del pacte;
ja ens hagués agradat que aquest fracàs s’hagués produït en
aquell moment. Miri, l’únic que vèiem i que volien vostès i que
deien eren champions leagues, brotes verdes, i aquí, en aquesta
comunitat, inversiones silenciosas, i així ens ha anat.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. President, jo no cauré en
la seva trampa. Ja no val parlar del passat, val parlar del present
i del futur que vostè ha de dibuixar a les Illes Balears. És hora
que assumeixi la seva responsabilitat com a president de les
Illes Balears, és hora que assumeixi la realitat que pateixen
molts de ciutadans d’aquesta comunitat autònoma, i malgrat que
vostè no ho vulgui veure hi ha molta gent que pateix i que
necessita reacció per part del seu govern.

La meva sensació, Sr. President, és que vostè no sap com
n’ha de sortir, no sap cap a on ha d’anar ni com hi ha d’anar. La
meva sensació, Sr. President, és que ha fet un canvi de govern,
una remodelació de cares amb clar caràcter intern, del que li
interessa a vostè, Sr. President, dins el seu partit, no el que
interessa als ciutadans d’aquesta comunitat autònoma. Ha
eliminat una vicepresidència econòmica, Sr. President, en el
pitjor moment de l’economia d’aquesta comunitat autònoma, i
l’ha substituïda per una vicepresidència política que segons
vostè premia lleialtat i fidelitat personals. 

Sr. President, això és oblidar els ciutadans d’aquesta terra,
uns canvis que ens costen mig milió d’euros més cada any i
onze nous càrrecs polítics. Però per fer què, Sr. President?
Quina política nova faran aquests nous consellers? O se
seguiran dedicant a eliminar persones, com ha dit aquest cap de
setmana?, o seguiran perseguint la ciutadania i crispant-la per
qüestions de llengua pròpia?
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En definitiva, Sr. President, jo li deman que concreti d’una
vegada per totes i que comparegui urgentment en aquest
parlament, que concreti quin nou impuls, quines noves
polítiques tendran els ciutadans d’aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, li diré una
frase d’un clàssic: “Para saber a dónde vamos tenemos que
saber de dónde venimos”. Sr. Barceló, Sra. Armengol, miri, li
diré..., li diré una cosa que vostè no ha dit: aquest govern,
aquesta remodelació no costa més als ciutadans, encara que
vostè digui el contrari.

Sra. Armengol, li comentaré fracassos, fracassos d’aquest
govern. És per a vostè un fracàs que haguem pagat als
proveïdors? És per a vostè un fracàs que amb 852 milions
d’euros el darrer any passat s’hagin pogut mantenir empreses i
treballadors? És per a vostè un fracàs que haguem passat d’un
dèficit del 4,2 a l’1,8, tenint en compte que estam amb xifres de
l’any 2006? És per a vostè un fracàs no pagar interessos cada
vegada més als bancs? És per a vostè un fracàs només tenir en
dos mesos un 0,08% del producte interior brut quant a dèficit?
És per a vostè un fracàs que s’hagin incrementat les
exportacions d’aquestes empreses de Balears en un 17%, 1
milió 12.000 milions d’euros? És per a vostè un fracàs que es
tripliqui l’índex de confiança empresarial? És per a vostè un
fracàs que s’hagin creat 2.500 empreses en un any?

Sra. Armengol, el que per a vostè és un fracàs és un benefici
per als ciutadans. Sra. Armengol, només li he de dir que vostè
va fracassar quan governava i ara fracassa a l’oposició.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ajornarem, bé, ara farem un canvi de l’ordre del dia, per
mor que el segon punt de l’ordre del dia és una interpelAlació i
hi ha gent del vol de Menorca que encara no ha arribat, el que
jo els proposaria, doncs, seria alterar l’ordre del dia i deixar
aquesta interpelAlació per al final.

Havíem quedat que també passaríem la moció per al final i
ara faríem el debat de la llei.

Veig que la persona que havia de dur la moció del Grup
Socialista ja ha arribat, no sé si volen continuar ara amb la
moció o volen que anem al debat de la llei.

La moció. Doncs, continuaríem amb el tercer; és a dir, el
punt segon el deixarem per al final, o volen que continuem així
com havíem quedat abans, que continuem amb el debat de la
llei? M’és igual

(Remor de veus)

Passam al tercer punt idò, continuam amb el tercer punt,
continuam amb el punt corresponent al tercer punt, que seria la
moció.

III. Moció RGE núm. 4474/13, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política de promoció
turística de l'illa d'Eivissa, derivada del debat de la
interpelAlació RGE núm. 3889/13.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Moció RGE núm. 4474/13, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política de promoció turística
de l’illa d’Eivissa, derivada del debat de la interpelAlació RGE
núm. 3889/13.

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista per defensar la
moció, té la paraula el Sr. Xico Tarrés, per un temps de deu
minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Crec
que aquesta moció que es presenta avui és el fruit, com saben,
de tots aquests mesos, de totes aquestes setmanes que hem estat
fent referència a la promoció turística de l’illa d’Eivissa i
evidentment de la interpelAlació que es va presentar en aquest
plenari fa ara dues setmanes i, conseqüència d’aquella
interpelAlació, es va fer la moció que va entrar fa ara 11 dies en
aquest plenari.

Fa vuit dies hi va haver Consell de Presidents a l’illa de
Menorca i allà un dels punts que varen acordar va ser, segons
varen dir vostès, que es traslladaria, que es faria el traspàs de les
competències en promoció turística al llarg d’aquesta
legislatura, no es va dir res més. I ara, clar, quedam una mica
sorpresos perquè tot té una història, jo crec que ara feia
referències el Sr. President i deia, no, per saber on anam, hem
de saber d’on venim. Doncs bé, anem a saber d’on venim i anem
a saber-ho aquesta mateixa legislatura.

Fa ara un any i dos mesos que es va presentar una proposició
no de llei a la Comissió d’Assumptes Institucionals, en aquesta
Comissió d’Assumptes Institucionals, aquesta proposició no de
llei demanava que el Govern de les Illes Balears traslladàs o
acomplís aquesta promesa que tots havíem fet, i torn repetir,
com he dit altres vegades, que les competències en promoció
turística anirien als consells aquesta legislatura i s’establiria una
temporalitat de com es farien les coses. Bé, això va ser el mes
de març de l’any 2012, que es va presentar, i vàrem rebre
contestació a la Comissió, com dic, d’Assumptes Institucionals
per part de la diputada del Grup Popular, Sra. Bosch, que ens va
dir el següent, entre d’altres coses: “Precisamente el Partido
Popular, a los tres meses y pocos días de entrar en el Gobierno
aprobó en el Consell de Govern el nombramiento de los nueve
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vocales en representación del Govern que formarán parte de
la Comisión Mixta Consells Insulars para el traspaso de
funciones y servicios e iniciar de esta manera el trabajo en
materia de traspaso de competencias.” Més endavant, ella ens
deia que “Así pués, el paso está dado, el primer paso está
dado”, per continuar dient “mientras las circunstancias
económicas no nos lo permitan no lo podemos hacer, no es que
no queramos, repito, es que no podemos. Una cosa es que se
hayan constituido las comisiones necesarias para el desarrollo
estatutario y otra que hoy por hoy, es decir, temporalmente,
hasta que las circunstancias económicas no mejoren, nos es
inviable traspasar las competencias en promoción turística a
los consells insulares.”

Bé, ha passat un any i dos mesos i jo no sé si aquest discurs
és vàlid o no és vàlid, però si hi havia, hi ha una gent disposada
a posar-se a treballar per traspassar aquestes competències, ens
trobam que dilluns passat, després de la reunió de presidents a
Menorca, com dic, el president del Govern ens deia: “En aquest
sentit Bauzá ha destacat que en breu es convocarà la Comissió
Mixta de Transferències de Competències per iniciar el traspàs
i per iniciar les feines.”

Home, un any i dos mesos després el discurs és una mica
diferent, per un costat, s’havia començat, amb la qual cosa
entenem que dient el que va dir l’altre dia el president vol dir
que no s’havia començat, o nosaltres ho havíem entès molt
malament i s’havia explicat molt malament, o evidentment això
no estava en funcionament, i per un altre costat, doncs el
president ens diu que es posarà en marxa la negociació per a tot
aquest trasllat, i evidentment queda clar que no ha estat en
marxa fins ara. I a mi em consta que és així.

Aquesta moció, per un altre costat, crec que és molt senzilla,
té uns punts d’acord que són molt clars, que són molt senzills i
que només demanen allò que hem demanat sempre nosaltres: es
demana que es faci aquest traspàs efectiu. I jo sempre els he
admès, quan hem parlat de promoció turística, i no sé qui ho
defensarà, però no tendré cap problema a reconèixer que a la
legislatura passada vàrem dir que es faria i no es va fer, però en
aquesta legislatura varen dir que es faria i no es fa; vull dir, no
acompleixen. Però jo sempre pos un però i el però és que la
legislatura passada no vàrem tenir les competències, no es varen
transferir aquestes competències però sí vàrem tenir recursos
econòmics, perquè sí teníem 5 milions d’euros per poder
funcionar, teníem 2.400.000 euros per fer promoció, més tots els
convenis que hi anaven associats els quals arribaven a aquests
5 milions d’euros.

Ara ens hem quedat a zero euros, i nosaltres, després
d’aquest anunci, que ja els dic per avançat, si algú surt aquí i el
que vol és que diguem no, el Govern està donant passes,
enhorabona, em sembla molt bé, em sembla que la passa que es
va fer l’altre dia, sortir el president i dir “anem a traspassar les
competències en promoció turística” és una passa endavant, jo
no diré que no. Però clar, nosaltres tenim por. I per què tenim
por? Per aquesta història que tenim, perquè aquesta mateixa
legislatura ja se’ns havia dit que es començava a treballar, que
es posava en marxa aquesta comissió. Per què tenim por?
Perquè de moment hem invertit zero i anam a repartir-nos zero
o anam a repartir-nos qualque cosa més? Entre d’altres coses,
perquè tenim una història, que jo no l’he viscuda aquí, l’he
patida en el seu moment, però alguns de vostès segur que l’han

viscuda aquí, que va ser el traspàs de les competències en
transport.

Vull recordar, avui crec que no hi ha gent de Menorca en
aquests moments, però sí n’hi ha d’Eivissa, que es varen
traspassar 350.000 euros, es varen dotar amb 350.000 euros les
competències en transport. I jo personalment, fent referència a
Eivissa, sempre he dit: quan a Menorca i a Eivissa teníem
350.000 euros en transport a Mallorca es gastaven prop de 100
milions d’euros, em pareixia totalment injust. Algú llavors dirà
aquelles coses, home, Xico, és que tu t’estàs ficant amb el que
va a parar a Mallorca; sí, però és així, aquesta és la realitat. La
legislatura passada ho vàrem arreglar, es va arreglar
parcialment, perquè vàrem arribar a rebre 2 milions d’euros, la
diferència és abismal. Ara crec que els consells de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera no reben la quantitat que es rebia, ni
molt menys. Per tant, les línies de transport s’estan rebaixant.

El mateix ens està passant o ens pot passar amb turisme,
hem de saber quina és la quantitat que es traspassarà, però com
que la quantitat no es dirà avui ni es dirà en aquesta comissió,
perquè dependrà dels doblers que tenguem, dependrà del que
tenguem en efectiu, haurem de saber quin és el tant per cent que
tendrem.

I per un altre costat, el que demanam és que, mentre no
s’acabin aquestes negociacions, que un entén que poden ser
llargues, i és lícit que siguin llargues, el que haurem de fer és
rebre una quantitat econòmica per poder fer promoció, un
mínim que marquin els consells, un mínim que, evidentment,
estarà per davall d’allò que llavors es rebrà quan s’hagin acabat
totes les negociacions.

Per tant, com que la moció es presenta en aquesta sentit, vull
pensar que el Partit Popular no tendrà cap problema a votar-la
a favor, perquè és el que necessitam; dic que el que es va fer
l’altre dia va ser una passa endavant, ho reconec, i, entre d’altres
coses, perquè el Sr. Conseller ens havia dit coses darrerament,
en els darrers mesos hem sentit com que la promoció turística
que es feia era la millor que es podia fer, per acabar dient el
darrer dia que la promoció turística té poca repercussió en
l’arribada de turistes. Clar, per a nosaltres en té més de
repercussió del que es pensen, no? Per a nosaltres és molt
important que es faci una promoció correcta, perquè mentre les
coses ens van bé tot va molt bé, no hi ha problemes, la gent vol
venir a Balears i no hi ha problemes; quan altres competidors
històrics nostres tornin a funcionar correctament perquè ara han
tengut problemes, la promoció serà un element important per
poder lluitar, si vénen més turistes cap aquí o se’n van més
turistes cap al nord d’Àfrica o cap a altres destinacions que
actualment han tengut problemes, o cap a Turquia o cap a llocs
que tots sabem que han tengut problemes.
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Jo recordava això que va passar, sis anys va fer amb les
competències de transport, en aquell moment Mallorca no les va
voler; a mi em preocupa en el moment que presentam aquesta
moció haver llegit declaracions, que igual vostès m’ho
desmenteixen, per part de la presidenta del Consell de Mallorca,
que va dir que no volia les competències en promoció turística,
que ella no les volia, que a ella ja li anava bé, a ella ja li anava
bé. Serà una repetició de la jugada que vàrem tenir amb
turisme?

Per tant, nosaltres venim a demanar avui aquí que ens
reafirmem tots en el que volem, no és més que el que volem, no
hem de fer petons a ningú; vull dir, a qui hagi fet alguna cosa
doncs li farem un petonet a la cara, a la boca, allà on vulgui i li
direm moltes gràcies, vas ben encaminat, però hem d’acabar,
hem d’arribar al final, hem d’arribar al final.

Jo sent molt que avui m’estigui mirant contínuament el
president del Consell d’Eivissa, el meu president, perquè crec
que compartim que necessitam això i necessitam fer-ho bé. I a
mi no m’agradaria que fos ell qui s’equivocàs, qui acceptàs
determinades coses, perquè llavors no anàs endavant, o aquestes
competències arribassin mal dotades. Jo tenc confiança que
sigui la passa definitiva perquè aquestes competències venguin
dotades com han de venir dotades, amb el percentatge que toqui
a cadascuna de les illes. Si tenim un euro a repartir ens tocarà
una part a cada, si en tenim 1000 ens tocarà una miqueta més i
si tenim milions aquests milions hem de saber quants ens toquen
a cadascuna de les illes.

Per tant, per acabar torn fer referència que crec que és bo i
que és necessari que ens deixem de segons quines històries
polítiques perquè avui puguem tirar endavant aquest acord, que
no posa una data, posa la data que vostès han posat: al llarg
d’aquesta legislatura.

Res més, Sr. President moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tarrés. Per part del Grup Parlamentari Popular
i per defensar les esmenes RGE núm. 4703 i 4704, té la paraula
el diputat Sr. Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Sr. President, senyores i senyors diputats. En primer lloc,
donar la benvinguda a les noves conselleres i consellers.

L’article 70 de l’Estatut d’Autonomia reconeix als consells,
com a pròpies, diferents competències, entre les quals es troba
la promoció turística. Tots els partits polítics hem reivindicat el
traspàs d’aquesta competència, però només un fins ara ho ha
anunciat d’una forma clara i contundent, com ho va fer el Partit
Popular amb paraules del president del Govern, José Ramón
Bauzá, el passat dia 29 d’abril, a la Conferència de Presidents.
I ho dic així, perquè, malgrat alguns encara posin en dubte que
el traspàs es farà efectiu, no és precisament el Partit Popular el
partit que s’ha dedicat a fer anuncis i a desfer-los en temps
rècord. A nosaltres ens basta un anunci, una decisió que ja està
presa i dita pel president d’aquestes illes.

No farem com el PSOE i els seus socis de govern que varen
córrer molt per fer-se la foto, constituint la comissió mixta per
traspassar les diferents competències que l’Estatut dóna als
consells com a pròpies, el 30 de novembre del 2007, a pocs
mesos de guanyar les eleccions, perquè aquesta va ser tota la
feina feta pel que fa a traspàs de la promoció del Partit
Socialista, varen acomplir amb la foto i prou. Això sí, els quatre
anys restants es varen preocupar d’anar donant diferents titulars
anunciant el traspàs per a aquella legislatura, igual anaven
endavant que endarrera, segons bufava el vent, o millor dit, els
titulars.

He sentit aquí un inici de tota una tramitació, Sr. Tarrés, no
venim del 2012, no venim dels primers mesos del 2012, venim
de molt abans, venim de molt més endarrera, l’hemeroteca és
cruel quan no s’és coherent i amb les idees clares; així, el 30 de
novembre del 2007, el Sr. Antich, i aquí tenc totes les
referències que vaig a dir, el Sr. Antich va dir que “Espera que
el traspaso de competencias de los consells se realice esta
legislatura”. Però el 9 de novembre del 2009, ja va dir “Antich
descarta avanzar traspaso de promoción turística antes de
2011", dos anys després de la foto fixa no havien mogut res i ho
varen haver de reconèixer, i ho varen fer a Eivissa, i no haver-hi
ni cops damunt la taula ni reaccions reivindicatives, malgrat les
crítiques i propostes d’empresaris, sindicats i ajuntaments, cap
reacció.

Però aquelles contradiccions varen seguir i dia 7 de maig del
2010, la consellera Joana Barceló va reafirmar “El Govern no
cederá la promoción turística a los consells esta legislatura,
porque son malos momentos para transferencias por las
dificultades econòmicas.” I l’endemà, el Sr. Tarrés va avalar el
Govern i va dir “Es difícil transferir la promoción”, cap acció
reivindicativa.

Però continuant amb les contradiccions, el dia 10 de maig el
titular era “Antich asegura que el traspaso de competencias se
hará esta legislatura”, però “que los problemas económicos de
las instituciones es lo que mayor problema genera.” L’endemà,
el dia 11 de maig, aquestes declaracions, clar, es varen haver de
matisar: “Antich únicamente promete al consell participar en
promoción turística”, reiteram que les dificultats econòmiques
impedeixen transferir aquesta competència a les illes.

Però dir la veritat no els donava titulars positius i canvien
d’estratègia perquè eren ja massa prop d’eleccions, així, el 13 de
maig del 2010, el titular era “Barceló dice que a finales de
octubre tendrá el texto para las transferencias de turismo”.
Però el traspàs no va arribar.

I vostè, Sr. Tarrés, el 27 de març del 2011, en plena
precampanya electoral, va haver de reconèixer que això havia
estat “el gran fracaso de la legislatura, que hay cosas que no
se cumplen y que el traspaso de la promoción turística,
desgraciadamente, no ha sido posible por la herencia de la
Conselleria de Turismo”.
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Aquest és el resum de la història del PSOE en promoció
turística, han jugat vostès amb la promoció turística d’aquestes
illes. Però de tot això el més curiós és que, des del 2011, ja des
de l’oposició, no han deixat de demanar al consell i a aquest
parlament aquest traspàs. Saben que el Partit Popular els ha dit
sempre que aquest traspàs arribaria quan toqués, quan la
situació econòmica ho permetés o estigués encarrilada.
Precisament, la situació econòmica a la qual vostès recorrien per
argumentar i justificar que no feien aquest traspàs, i vostè ho va
dir i, a més, va afirmar que el traspàs no havia estat possible per
l’herència de la Conselleria de Turisme, l’herència de la
Conselleria de Turisme del PSOE i dels seus socis de govern,
perquè eren vostès que governaven, vostès i els seus socis, i
l’excusa era l’herència. Precisament, la mateixa herència que
vostès neguen quan els interessa en aquest mateix parlament,
una herència que patim ara totes les institucions.

Amb això li vull dir que si vostès no varen fer el traspàs per
l’herència, la seva pròpia, com ho reclamen ara que precisament
patim les conseqüències d’aquesta herència?

Però, Sr. Tarrés, no tenguin por, el Partit Popular se’n sortirà
de l’herència econòmica socialista i farà el traspàs.

Per altra part, el dia 1 de maig del 2013, fa pocs dies, la Sra.
Armengol i el Sr. Torres, diuen ara que no creuen que es faci el
traspàs, quasi quasi com vostè ara mateix, la veritat, no
m’estranya que no ho creguin, tampoc no varen reconèixer la
crisi econòmica mundial en el seu moment. És més, el Sr.
Torres, secretari general del PSOE a Eivissa i la passada
legislatura director general de Promoció Turística ara també diu
que ells no varen traspassar la promoció “porque nos
encontrábamos en una situación en un entorno económico
crítico”. I ara com estam? Sumant la crisi i sumant la seva
herència, ho dic jo i ho han reconegut vostès amb aquestes
manifestacions, no ens trobam en una situació difícil? Perquè la
seva herència és, i ho han de creure, el pitjor de tot.

I m’ha fet gràcia que vostè recordàs els recursos econòmics
que tenia, perquè era el Sr. Torres, director general de Promoció
Turística del Partit Socialista, qui va decidir no signar els
convenis de promoció turística del 2011 i deixar Eivissa sense
els 2,5 milions d’euros que vostè, Sr. Tarrés, malgrat estar
advertits, continuaven gastant a mans plenes.

I no, Sr. Tarrés, com he dit l’hemeroteca és cruel amb la
incoherència, hi ha coses que vostè no hauria d’anomenar, vostè
ara ja no pot parlar de falta de reivindicació, com era el tro
damunt la taula que vostè ha pegat en el consell i en el
Parlament, això sí, des de l’oposició. Perquè vostè l’anterior
legislatura cap ni un. Jo aquest tro l’he sentit, però a l’oposició.
I ho hauria hagut de fer i ho hagués pogut fer, perquè li varen
negar la promoció turística almenys dues vegades davant vostè
i a Eivissa. Si vostè gestionava en crisi, el Partit Popular encara
més. Si vostè es queixava de la seva pròpia herència, el Partit
Popular millor ni repetir-ho.

I així i tot, entenc que vostè faci la seva política, és a dir, un
dia blanc i un dia negre. Que allò que abans servia per justificar
allò que no feia, ara li serveix per reclamar al Partit Popular que
ho faci. Actualment, Sr. Tarrés, també existeixen dificultats
econòmiques, però la diferència entre vostès i nosaltres és que
el Partit Popular continua treballant, les dificultats no són

excusa, més bé un deure a solucionar. Com bé va explicar el
president de Govern, Sr. José Ramón Bauzá, hem posat ordre en
els comptes i en l’administració i això ha permès consolidar un
canvi de tendència. I és aquest canvi de tendència els que ara
ens permet començar a treballar per obtenir el millor traspàs de
competències en promoció turística, feina que farà la comissió
mixta.

Ja li ho vaig dir en el seu moment, les reivindicacions no les
fan en els titulars, sinó allà on toca, com i quan toca. I ara,
després de molta feina interna del Partit Popular, ja toca. I en
aquest sentit, agraïm la receptivitat i predisposició d’aquest
govern, tant del conseller de Turisme Carlos Delgado, com del
president José Ramón Bauzá, per reconèixer quan era el
moment i no deixar de banda el seus compromisos.

Quant a la moció, Sr. Tarrés, vista que la voluntat dels dos
grups és la mateixa, la de traspassar la promoció turística als
consells, li proposam unes transaccions, en els punts 2, 3, 4, 5
i 6, realment per actualitzar la moció, que de fet ja està superada
en el temps. Respecte dels punts 2 i 3, dir-li que allò que toca
ara és felicitar a les institucions perquè hem arribat a establir un
calendari per al traspàs de les competències de promoció
turística, com vostè volia. Per tant, el text es tracta de felicitar
el Govern de les Illes Balears i als consells insulars per haver
acordat a la Conferència de Presidents el passat 29 d’abril,
iniciar de manera immediata el procés de transferències als
consells insulars de la competència de promoció turística i que
s’haurà de materialitzar aquesta legislatura.

I respecte dels punts 4, 5 i 6 proposam una esmena perquè
vostè fa una referència, un afegit respecte que la competència en
promoció turística, mentre no es faci efectiu el traspàs de la
competència de promoció turística i que realment el traspàs
s’efectuarà el 2014, realment aquest espai de temps
pràcticament és inexistent. Per altra part al punt número 5,
nosaltres no pretenem una tutela del Govern respecte a què hi
hagi un únic estand a totes les fires que es va. Volem la llibertat
d’escollir quan volem anar-hi separats i quan volem anar-hi
junts en una promoció conjunta, exactament com s’està fent ara.
Volem tenir la llibertat de decidir, no volem que algú ens
imposi, tampoc anar lliures a totes les fires. I el punt 6 queda
molt clar que serem únicament els consells els que establirem
aquesta equitat.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per fixar la posició.
Intervé el Sr. David Abril per un temps de deu minuts. Té la
paraula.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies, presidenta. Bon dia a totes i a tots. Vagi per
endavant el vot favorable del Grup Parlamentari MÉS a la
moció del Grup Socialista. Estam d’acord en l’esperit d’aquesta
moció, que no és altre que assegurar per a Eivissa i volem
entendre que això val per a la resta de les illes, una promoció
turística en condicions, per dir-ho d’una manera simple, perquè
més enllà del que digui l’Estatut d’Autonomia i de les demandes
històriques de cada un dels consells insulars, vull recordar que
també de diferent color polític al llarg de la història, és de sentit
comú. 

De la mateixa manera que crec que hi ha unitat a l’hora
d’entendre que la diversificació i l’aposta per la diversificació
és estratègica a l’hora de millorar no només el producte turístic,
sinó d’avançar en el canvi de model per superar el model
esgotat que tenim en termes de turisme en aquesta comunitat
autònoma, el més coherent amb aquesta qüestió és també
reconèixer que cada illa té no només particularitats
diferenciades pel que fa a paisatges i a allò que pot oferir, sinó
també una oferta hotelera i turística diferenciada i que, per tant,
no val una mateixa promoció turística. És pel mateix motiu que
no compartim aquesta obsessió del Pla turístic del Govern de les
Illes Balears, per exemple recórrer de manera insistent a la
marca Espanya que tampoc no ajuda a diferenciar el que les
Illes Balears i cada una d’elles per separat pot aportar per
millorar la promoció turística pròpia.

Per part nostra volem dir que si no hi ha calendari a aquestes
alçades i una proposta de finançament just i equitatiu per a cada
illa en aquests moments en competència de promoció turística,
és simplement per mantenir la quota de poder del Sr. Delgado
dins el Govern. Al Grup Popular li agrada molt criticar que quan
hi ha pactes progressistes és com un repartiment de cadires. Jo
crec que si no hi ha cap moviment en aquests moments a nivell
de promoció turística, és perquè el Sr. Delgado no baixi la seva
quota de poder dins el Govern del Sr. Bauzá. Aquesta és la
realitat. No hi ha avanços en la promoció turística diferenciada
per a cada una de les illes, perquè no interessa que el Sr.
Delgado baixi la seva quota de poder dins l’actual govern del
Partit Popular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula ara el grup que l’ha presentada per fixar-ne la
posició i assenyalar les esmenes acceptades. Té la paraula el Sr.
Xico Tarrés per un temps de cinc minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Home, un queda sorprès, Sr.
Serra! Jo he sortit aquí i li assegur que jo puc donar la imatge
que puc donar, però crec que som prou humil per haver
reconegut abans d’acabar la legislatura passada que havia estat
un fracàs no tenir les competències i li ho he repetit aquí, havia
estat un fracàs.

Vostè ve aquí i s’ha dedicat a parlar del 2007 al 2011, i vostè
era conseller del consell insular i no li vaig sentir a parlar mai
de promoció turística, ni a vostè ni a cap dels seus companys a
Eivissa, no en vaig sentir cap mai parlar d’això. Ara surt i em
parla que s’ha de felicitar el Govern balear i els consells insulars
per haver arribat a aquest punt. Home, em pareix molt trist, que
la cosa sigui felicitar i vostès elimini punts d’aquí que demanen
que es fixi un calendari, per exemple que es fixi un calendari,
que demanen què es farà en aquest temps, vostè diuen que fins
el 2014 no passa res, ja es aquí mateix; no, hi ha una temporada
per enmig i que tenguem o no tenguem recursos econòmics hi
ha molta diferència. Que vostè vengui aquí a retreure que no
vàrem fer res, el Sr. Antich va dir..., un fracàs el que vaig dir jo
i el Sr. Antich. I sap què ens va passar?, que som a l’oposició,
que som a l'oposició. Però vostè ho va dir després de tot això i
segueix omplint-se la boca i creient aquelles coses que ja han
fracassat en aquesta mateixa legislatura, li han dit que comenci
a treballar i no ho ha fet. Vostè en lloc de venir a defensar
Eivissa, a defensar allò que li demanen a Eivissa, ve aquí a
felicitar el Govern perquè no ha fet res.

Sr. Bauzá, m’agradaria que sapigués que hi ha una moció
que té sis punts, que el Sr. president del Consell Insular
d’Eivissa surt a defensar-la i demana que canviem els punts per
felicitar el Govern balear. Jo he dit que vostè va anunciar que es
transferirien les competències aquesta legislatura, enhorabona.
El que fa falta és fer-ho, el que fa falta és fer-ho. És a dir, el més
important de tot és allò que ens fa falta. De moment s’ha fet un
anunci, si és cert, no tengui cap dubte que jo personalment
sortiré i el felicitaré. I si l’he de felicitar a un passadís ho faré,
perquè crec que les coses han de ser així. Però tenc dubtes, per
la història que tenim durant aquesta legislatura que això sigui
així. Jo ho he intentat explicar i no es vol reivindicar això. Però
miri, aquí darrera jo tenc a qui era president del Consell
d’Eivissa amb el president del Govern el Sr. Matas i
reivindicava la promoció turística per a Eivissa, la reivindicava,
i era molt normal que ho fes, però no es va aconseguir. M’ha
sentit a mi parlar mai del Sr. Palau?, me n'ha sentit parlar mai?
No, he admès els meus errors, comenci a admetre els seus
errors, Sr. Serra, perquè si no anirà molt malament. Comenci a
admetre’ls...

(Alguns aplaudiments)

... perquè vostè no és un polític que reivindiqui per defensar els
interessos dels ciutadans que vostè representa i s’està ficant en
allò que no varen fer els altres. Vostè durant quatre anys..., no,
no ho varen tenir, fa deu vegades que ho repetesc, però vàrem
tenir més recursos econòmics que mai i el vàrem tenir gràcies
que aquesta senyora era consellera de Turisme i va entendre els
problemes que tenien les illes menors. No teníem les
competències, però teníem sous, teníem diners, teníem doblers,
teníem el que vulguin dir-li, però en teníem i en podíem fer i era
gràcies a què algú tenia sensibilitat cap a les illes menors,
perquè el Consell de Mallorca ara no les vol. I vostè surt aquí i
això li és igual. Allò que jo li he contat de què passava en el
transport a vostè li és exactament igual. I vostè em diu que s’ha
de canviar tota aquesta moció?
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Miri, Sr. Serra, no la canviarem, no admetrem aquest canvi.
Simplement perquè amb tot el respecte del món, em pareix una
burla als ciutadans. Jo li faig un tracte, accepti aquests punts i
després quan tengui les competències i venguin dotades com
han de venir dotades, em demani que surti davant els ciutadans
a felicitar-lo a vostè, a felicitar el president del Govern, o el
conseller de Turisme, que ho faré, no em caurà cap anell, no em
caurà cap anell. I a vostè n'hi cauen molts, n'hi cauen massa per
defensar Eivissa, sí, Sr. Serra, em sap molt de greu perquè vostè
sap que jo li tenc una estima i vostè després no és capaç
d’utilitzar-la en positiu. Tot Eivissa li està demanant, li està
dient que no funciona, que no va bé i vostè ve aquí abans
d’aconseguir un sol euro, a felicitar el Govern perquè ens ha dit
que negociarem les competències en promoció turística.

Per tant, només li puc dir que mantindrem aquesta moció tal
i com està i jo li deman a vostè, giri's cap els seus diputats i
digui'ls, votem-la, no hi és de més, estam parlant del mateix que
vostè pretenia dir aquí, no del mateix que ha dit, del mateix que
pretenia dir aquí. I en canvi, ho canvia, canvia els cinc punts
més importants per dir, no, felicitem el Govern abans de què
hagi fet res. Home, els petonets eren per als ciutadans, no per al
seu govern.

Moltes gràcies a tots.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Deman si s’ha de fer qualque votació separada. Sí, digui.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Demanaríem votació separada del
punt primer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Del punt primer. Idò votam ara el punt primer. Votam el
punt primer. Començam.

Queda aprovat per 56 vots a favor, per unanimitat, el punt
primer.

Ara votam la resta de la moció. Començam a votar. Votam.

Queda rebutjada per 32 vots en contra i 24 vots a favor.

En aquests moments, si volen, podem passar al segon punt
de l’ordre del dia, veig que ja ha arribat tothom que faltava per
arribar de Menorca i d’Eivissa, també tenim el conseller. Per
tant, podríem passar a la interpelAlació.

II. InterpelAlació RGE núm. 3465/13, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de finançament autonòmic.

Debat de la InterpelAlació RGE núm. 3465/13, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de finançament autonòmic.

En nom del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Marc Pons per un temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Permetin-me començar aquesta intervenció felicitant el nou
conseller d’Hisenda, enhorabona Sr. Marí pel seu nomenament
i en nom del Grup Socialista li vull desitjar els millors i majors
èxits que els que va obtenir el seu predecessor. Vostè coneix
millor que ningú els engranatges financers del Govern, la seva
responsabilitat al llarg d’aquesta legislatura al front de la
Direcció General del Tresor i de Finances, així ho posen de
manifest. No és que açò hagi de ser garantia de res, però sí que
entendrà que esperem ja en aquesta primera interpelAlació un
posicionament clar i definit per la seva part de les qüestions
referides al finançament de la nostra comunitat, que vostè prou
bé coneix.

Amb l’arribada del Sr. Bauzá a la Presidència del Govern i
de vostè mateix a la direcció general, es van trobar amb un nou
finançament, amb molt poc temps de recorregut i on la seva
responsabilitat fonamentalment era la de consolidar-lo i
exprimir-lo al màxim en benefici dels ciutadans de les Balears;
un finançament, l’actual, que bàsicament es sosté en tres grans
potes, totes elles absolutament importants i que vull recordar en
quin estat es troba cada una d’elles.

La primera d’elles és el sistema d’aportacions del Govern
central a la nostra comunitat i que, una vegada modificat, va
permetre a les Balears deixar d’estar a la cua d’Espanya, per
passar a estar a la mitjana de les comunitats. Açò en nombres ha
suposat un increment dels ingressos de 534 milions fa dos anys
i de 615 milions d’euros aquest darrer any, segons les dades del
ministeri. Està bé no oblidar aquesta qüestió, perquè com molt
bé sap el nou conseller d’Hisenda, aquest increment de les
aportacions ha estat fonamental en la confecció del pressupost
d’aquesta legislatura. Sense els 615 milions d’euros addicionals
que ha aportat l’Estat, no vull ni pensar què ens hauria obligat
a fer el Govern Bauzá als ciutadans de les Illes Balears per
quadrar els comptes públics! Però bé, els tenim, ningú no els
discuteix, a pesar que al Govern no li agradi massa reconèixer-
ho. I la primera pregunta, per tant, aquí és obligada, no troba el
conseller d’Hisenda que l’actual sistema de finançament va
suposar una passa important en la bona direcció? I que gràcies
a ell tenim ara uns recursos que abans no teníem? Voldria
conèixer la seva opinió.

La segona pota d’aquest sistema de finançament, són els
ingressos que ens arriben per la via de les inversions estatals, les
inversions estatutàries. Fixades a la disposició transitòria
novena de l’Estatut d’Autonomia, on el Govern central reconeix
per llei orgànica, un dèficit inversor a les Balears. I a açò també
li posam nombres, els pactats entre el Govern central i el
Govern autonòmic al llarg de la passada legislatura. En total
2.800 milions d’euros, a raó de 400 milions d’euros per any
durant set anys. Aquesta és l’obligació inversora de l’Estat a
Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a Formentera. Què ha succeït
però? Que les inversions estatutàries sí van arribar la passada
legislatura, però no han arribat en aquesta. En aquesta
legislatura, a la legislatura del president Bauzá, no ha arribat ni
un sol euro per a inversions estatutàries. El que ha suposat que
en els tres anys, 2011, 2012 i aquest 2013, haguem perdut prop
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de 800 milions d’euros. I sap per què? La resposta del conseller
de Presidència va ser molt clara, perquè el Govern de les Illes
Balears no ha presentat cap projecte a Madrid. Fixi’s bé, en els
dos darrers anys, des que vostès arribaren al Govern, les
inversions de l’Estat a les Balears han caigut un 57%, a menys
de la meitat i açò que teníem els mecanismes per poder-ho
evitar.  A les Balears estàvem en certa manera blindats per llei
orgànica davant d’aquestes reduccions territorialitzades per part
de l’Estat. Només es tractava d’incrementar les aportacions de
les inversions estatutàries, per tal de seguir mantenint els 400
milions d’euros d’inversions anuals que estan recollits. Però el
president Bauzá va decidir no presentar projectes a l’empara de
la llei orgànica. La conseqüència, tornam estar a la cua
d’Espanya en inversions de l’Estat. Tota una irresponsabilitat i
de nou les preguntes són obligades, demanarà el nou conseller
d’Hisenda que es presentin davant del Govern de l’Estat
projectes per valor de 800 milions d’euros i aconseguir així els
recursos i inversions que ens pertoquen a les Balears? Si
continuen sense presentar projectes, quina estratègia té prevista
el Govern per evitar la pèrdua d’aquests 800 milions d’euros?
O és que ha decidit renunciar-hi i per tant, res faran. Esper que
me pugui respondre Sr. Conseller aquestes preguntes
formulades.

I la tercera pota. Hem parlat dels recursos de l’Estat en
finançament, les inversions estatutàries. La tercera pota és el
règim especial de les Balears. L’Estatut d’Autonomia dóna un
termini de set anys des de l’entrada en vigor l’any 2007 de
l’actual Estatut d’Autonomia, per a l’aprovació d’un nou REB
per a les Balears. Açò vol dir que el 2014 la comunitat
autònoma de les Illes, haurà de tenir elaborat, acordat amb el
Govern central i aprovat pels dos parlaments un nou règim
especial de les Illes Balears. No fa falta dir que ens trobam al
maig de 2013 i que per tant falten set mesos per al 2014, el
temps d’està acabant, però de moment res hem sabut per part
del Govern.

La resposta a preguntes de l’oposició sempre ha estat la
mateixa, moltes evasives i poques concrecions, i mentre el
temps passa i les preguntes de nou són obligades: quina ha estat
la tasca desenvolupada pel Govern en matèria de REB fins a la
data d’avui?, i fins a quin punt estan avançats els treballs
previs?, quins són els objectius que es marcaran amb aquest nou
REB? Té calculat el Govern el cost d’insularitat? En una llei tan
important com aquesta, no troba el Govern que hauria de
treballar per aconseguir l’acord de tots les forces
parlamentàries? Està disposat el Govern a compartir amb la
resta de forces polítiques els treballs fins ara desenvolupats?

Preguntes, Sr. Marí, que esperam que tenguin resposta en
aquesta interpelAlació, però que en certa manera ja evidencien
les errades estratègiques comeses en matèria de finançament pel
Govern Bauzá al llarg d’aquests dos anys, errades que pagam
massa car. I és que si el Goven Bauzá hagués treballat de valent
l’actual sistema de finançament, a més d’estar en la mitjana de
les comunitats en matèria d’aportacions el Govern de l’Estat
estaria invertint a les Balears 400 milions d’euros cada any i en
aquests moments a més a més estarien ultimant els darrers
detalls d’un nou REB que hauria de portar nous recursos a les
Illes Balears i en canvi res d’açò s’ha fet, en un dels moments
econòmics més difícils de tota la història l’encert d’un govern
es troba sobretot en la capacitat d’optimitzar les oportunitats, de
saber elegir amb encert les prioritats, de defensar a ultrança els

recursos assolits i també, per suposat, de saber arribar a acords
amb la societat.

Li pos un exemple, abans li ho comentava, per no presentar
projectes davant l’Estat, Balears ha retornat a la cua de les
inversions estatals, Madrid invertirà en el 2013 a les Balears 67
euros per habitant, mentre que a Galícia la inversió serà de 480
euros per habitant, de diners per invertir com pot veure l’Estat
en té, però va decidir amb la connivència del president Bauzá
que no s’invertirien aquí. Balears perd recursos per fer
inversions, oportunitats per dissenyar plans d’estímul mentre
renuncia a la creació de nous llocs de feina i a aportar inputs
favorables a la nostra economia productiva i tot, tot, per una
mala decisió del Govern Bauzá.

Li pos un altre exemple, per no defensar l’objectiu de dèficit
superior, per acceptar un objectiu de dèficit d’1,5 en el 2012 i de
0,7 en el 2013 Balears s’ha acabat convertint en la comunitat
autònoma amb els imposts més elevats de tot Espanya i en una
de les comunitats on majors han estat les retallades en serveis
sanitaris, educatius i socials, per una mala estratègia del
president Bauzá els ciutadans pateixen sacrificis injusts, mentre
la petita i mitjana empresa es debilita a passes agegantades per
falta de suport.

Jo deman: ara que Madrid ha modificat l’objectiu del 0,7 a
l’1,2 retiraran la llei de tributs que estan tramitant?, treballaran
per recuperar la universalitat de la sanitat?, garantiran ràtios
escolars i professorat de suport?, reconeixeran que s’han
equivocat aplicant una política d’extrema austeritat i que
aquesta l’únic que ha fet ha estat aprofundir en una major
recessió? Esperam les seves respostes, Sr. Marí.

El darrer exemple, per no haver defensat i acordat un pla
d’equilibri econòmic financer que fos creïble i compatible
Balears ha estat rescatada dues vegades per l’Estat, precisament
perquè no ha estat capaç de generar confiança entre els mercats.

Les conseqüències, vostè les deu conèixer millor que ningú,
més de 1.076 milions d’euros demanats a l’Estat i el control dels
homes de negre del Sr. Montoro a les nostres finances per part
del Govern.

Aquesta és l’herència que deixa el Sr. Aguiló al nou
conseller d’Hisenda. Aquesta és la seva herència rebuda, la
comunitat amb els imposts més elevats, amb les retallades als
serveis públics més grans, sense capacitat d’impulsar plans
d’estímul, amb tots els ponts de comunicació amb l’empresariat
completament romputs, que ha estat rescatada dues vegades,
que té el deute més elevat de tota la seva història i que en
l’àmbit financer es troba intervinguda pels homes de negre del
Sr. Montoro.

Aquesta és l’herència que vostè rep, Sr. Marí, és evident que
de feina, no n’hi faltarà i mentrestant la vida continua, senyores
diputades i senyors diputats, i per si no en teníem prou el
Govern Rajoy obre el meló d’un nou sistema de finançament. 
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Els govern autonòmics es posicionen, estableixen prioritats,
proposen criteris i es marquen objectius, mentre a les Balears el
president es limita a dir vaguetats i a fer "seguidisme" una
vegada més de les directrius que vénen marcades...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pons, ha d’acabar.

EL SR. PONS I PONS:

...des del carrer Gènova i així, així no podem seguir. A aquestes
alçades el Govern Bauzá ja fa temps que hauria de tenir una
proposta concreta, una estratègia definida i un objectiu a assolir
i malauradament no ho veim. Un president que realment
governés hauria convocat totes les forces polítiques i estaria fent
esforços per sumar, per aglutinar sensibilitats polítiques amb la
finalitat de guanyar força davant una negociació que segur serà
duríssima. Un president que realment governés hauria escoltat
i recollit les prioritats i les necessitats de l’empresariat, dels
agents socials...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pons, acabi.

EL SR. PONS I PONS:

...i de les forces vives de les nostres illes; un president que
realment governés hauria establert aquelles retxes vermelles que
no es traspassaran en cap moment perquè representen les
essències amb què el Govern s’asseurà a negociar el nou
sistema de finançament.

Per tot açò, com que res de tot açò s’ha fet ni té pensat fer-
ho el president, de nou sorgeixen altres preguntes, i ja acab, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, no faci més preguntes, acabi, per favor.

EL SR. PONS I PONS:

No creu, Sr. Marí, que el nou sistema de finançament hauria
de comptar amb el màxim suport social, econòmic i polític?, i
no troba que seria imprescindible que el Govern fixés almanco
quin és la màxima prioritat en aquesta qüestió?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern, el conseller José
Vicente Marí, per un temps de deu minuts.

EL CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS (José
Vicente Marí i Bosó):

Molt Hble. Sra. Presidenta del Parlament de les Illes
Balears, senyores diputades, senyors diputats, Sr. Pons, voldria
agrair-li en primer lloc la benvinguda, dir-li que l’esperit amb
què arrib aquí és que facem feina en benefici de tots, això és el
que ens porta a asseure aquí, en aquesta cambra de representació
parlamentària dels ciutadans de les Illes Balears. 

Vostè ha fet una intervenció respecte de..., bé plantejava que
debatéssim sobre el sistema de finançament de les comunitats
autònomes, vostè ha obert l’objectiu, ha plantejat tres potes en
matèria de finançament de la nostra comunitat autònoma: per
una banda, el sistema de finançament evidentment, per una altra
banda, les inversions estatutàries que recull en nostre Estatut
d’Autonomia, i per una altra banda el règim especial de les Illes
Balears.

M’agradaria centrar-me en primer terme en allò que és
objecte de la interpelAlació, després si vol debatem les altres
qüestions que crec que també són importants.

Com sap, Sr. Pons, la disposició addicional tercera de la Llei
Orgànica de finançament de les comunitats autònomes fixa la
revisió del sistema de finançament per a aquest exercici 2013.
L’actual sistema de finançament de 2009 pretenia tenir una
vocació de permanència, si bé establia una revisió al cap de cinc
anys, de manera que no era un sistema pensat únicament per a
cinc anys, com era el sistema anterior, sinó que es va configurar
com un sistema amb vocació permanent, efectivament amb
clàusules de revisió.

Per tant, el fet que avui vostè interpelAli el Govern per la
capital importància i necessitat que té aquesta revisió del
sistema de finançament reforça el fet, crec que convindrà amb
mi que reforça el fet i l’acord generalitzat que aquest sistema de
finançament no ha donat els resultats desitjats, almenys en el
que es refereix a les nostres illes.

Conscients d’aquesta previsió normativa de la revisió del
sistema a l’exercici 2013, el president del Govern va plantejar
l’octubre de 2012 a la Conferència de Presidents Autonòmics la
imperiosa necessitat de procedir a la revisió del sistema de
finançament autonòmic. Per què és necessària la revisió en
profunditat de l’actual sistema de finançament autonòmic? En
opinió del Govern, el sistema de finançament ha de ser revisat
i esper si... a veure si amb aquests motius ens posam d’acord, en
primer lloc perquè es tracta d’un sistema massa complex i poc
transparent. No és que la complexitat ens espanti, de fet,
segurament el sistema ha de ser complex perquè la realitat del
nostre país és complexa. El nostre país està organitzat en
comunitats autònomes que també són estat. Per tant, és lògic
que el sistema de finançament sigui complex. El que passa és
que la complexitat del sistema s’ha de contemplar preservant
l’equitat del mateix sistema, cosa que no succeeix en l’actual
sistema de finançament, en què resulta impossible saber quins
criteris determinen els lliuraments a compte per a cada exercici
en curs.
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Segon motiu, perquè és un sistema que malgrat que pretén
tractar una realitat, la de l’estat autonòmic, en què s’ha produït
una gran desconcentració de despesa, les grans àrees de despesa
les tenen les comunitats autònomes en el nostre país, educació,
sanitat i serveis socials, bé, malgrat que es produeix una gran
concentració de despesa, encara aquest sistema de finançament
no ha fet possible una desconcentració de l’ingrés equiparable.

Tercer, perquè si és veritat que l’aplicació del fons de
garantia dels serveis públics essencials del sistema de
finançament permet produir un anivellament parcial de les
comunitats, preservant el principi d’ordinalitat, la introducció
del fons de suficiència al mateix sistema trastoca novament tot
el repartiment de fons i provoca un enorme perjudici en el cas
de les Illes Balears. Vostè sap que el fons de suficiència
s’actualitza en funció de l’ITE, dels ingressos tributaris de
l’Estat, de tal manera que cada vegada que l’Estat fa una pujada
en tipus i en ingressos els que ens passa als ciutadans de les Illes
Balears és que hem d’aportar més encara al fons de suficiència,
a l’any 2011 vàrem aportar 357 milions, a l’any 2012, 625
milions.

Quart, cal revisar el sistema perquè malgrat l’esforç de la
comunitat i de les organitzacions de la nostra societat civil a
l’any 2009, malgrat aquest esforç, el nou sistema de
finançament no ha aconseguit situar-nos en la mitjana de
finançament de les comunitats autònomes. La comunitat
autònoma és la segona aportant al sistema, resulta que en
lliuraments a compte sortim d’aquest sistema en la posició
tretzena i només dos anys després s’anivella el sistema.

Cinquè, cal reformar el sistema perquè tot i que el sistema
intenta tractar una realitat de despesa que és la pròpia de la
comunitat autònoma en cada moment, resulta que els ingressos
del sistema vénen dos anys després i no s’adeqüen al cicle
econòmic de les comunitats autònomes, estan adequat al cicle
econòmic de l’Estat. L’any passat l’Estat va tenir un
decreixement de l’1,5, en canvi la nostra comunitat va tenir un
creixement zero o un creixement amb l’error estadístic de l’INE.
Si s’adequàs a aquest cicle econòmic, el sistema de finançament
s'hauria d'adequar a aquest cicle econòmic per ser més eficient.

Durant aquests mesos tan complicats per a tots, i estic segur
que a vostè també li han fet la pregunta al carrer els ciutadans,
els ciutadans que estan preocupats i que tenen ànsies i veuen el
desenvolupament de la nostra activitat econòmica als nostres
carrers i almenys a nosaltres ens preguntaven, escolta, i tota
aquesta gent que està al carrer, que el turisme ens porta, no?,
això no ens ajuda a sortir..., perquè això és més activitat
econòmica i en teoria això són majors ingressos per IVA. És
clar, la dinàmica del sistema fa que calgui explicar-los que
aquesta major activitat econòmica de la nostra comunitat
aquests tres anys no té un reflex en els ingressos de la comunitat
en el mateix exercici, sinó que vénen dos anys després. Es
produeix el que també el president del Govern ha dit en alguna
ocasió, una morositat del sistema de finançament en les Illes
Balears. És molt complicat que les Illes Balears i la nostra
administració deixi de ser morosa si el sistema de finançament
és morós amb les Illes Balears.

Sisè, és necessària una revisió del sistema de finançament en
el cas de les Illes Balears perquè la mitjana de finançament
obtinguda durant aquests cinc anys ha estat de 1.874 milions
d’euros i això no garanteix ni molt menys la despesa de la
comunitat en matèria d’educació, salut i serveis socials, perquè
a més amb dades de 2011 si el sistema de finançament ens
hagués aportat la mitjana d’ingressos de les comunitats
autònomes la nostra comunitat hagués complert l’objectiu de
dèficit amb escreix, haguéssim estat al 0,95 de dèficit públic,
només que el sistema de finançament ens hagués aportat la
mitjana d’ingressos aportada a la comunitat autònoma.

Per tant, cal reformar el sistema de finançament que és injust
amb les Illes Balears. Es tracta de saber, jo ara li acab d’exposar
aquests problemes, es tracta de saber, Sr. Pons, si estam d’acord.
Estam d’acord i podem dir que el sistema de finançament és
injust perquè no desconcentra l’ingrés en la mesura que cal per
atendre la desconcentració de despesa que tenim? Estam
d’acord, el seu grup està d’acord, perquè no ho hem sentit, que
el fons de suficiència perjudica les Illes Balears amb l’aportació
excessiva... que n'han de fer les nostres illes? Estam d’acord que
el sistema de finançament és morós amb les Illes Balears perquè
anivella dos anys després?

Podem parlar d’obtenir majors percentatges de dèficit, però
majors percentatges de dèficit suposen major endeutament. Hem
de plantejar als ciutadans de les Illes Balears que s’endeutin més
i.., o sigui, que per finançar els seus serveis públics hagin
d’endeutar-se més quan altres autonomies obtenen aquests
ingressos via sistema de finançament? Ens hem de plantejar
això?

Sé que vostès..., potser demanen el 2, el 3 o el 4 com estam
avesats, però jo vull que estiguem d’acord, no podem demanar-
los, dir als ciutadans de les Illes Balears “anam a obtenir, via
endeutament, una cosa que els altres obtenen via sistema de
finançament”. Per tant, és important que ens posem d’acord en
l’avaluació de resultats perquè segurament, si ens posam
d’acord en això podrem arribar a acords sobre com
desenvolupar seguidament un nou sistema de finançament que
hem de negociar en els pròxims mesos.

Els criteris que mantindrà la comunitat autònoma els va
expressar en aquesta cambra el president del Govern el 12 de
març de 2013, potser a vegades estam pendents d’altres coses,
però en la seva intervenció parlamentària -i constarà al Diari de
Sessions- ja ens deia que “cal aprofundir en la cessió de la
capacitat normativa de les comunitats autònomes i donar més
seguretat als ingressos, cal procedir a una major
descentralització d’ingressos que es correlacioni amb la major
assumpció de despesa per part de les comunitat” i, igualment,
tot aquest esforç s’ha d’emmarcar... o l’esforç de solidaritat s’ha
d’emmarcar en una equitativa redistribució de renda que ha de
fer l’Estat, però que alhora és imprescindible que no es
distorsioni el principi d’ordinalitat en el resultat del sistema de
finançament.
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En definitiva, Sr. Pons, iniciam aquest procés, és urgent ja
que l’èxit d’aquesta empresa és determinant pel futur de la
nostra comunitat, el Govern treballarà sense desmai perquè
sabem que d’aquest procés depèn la sostenibilitat de la nostra
administració.

Els estenem la mà per fer-ho junts, sense retrets i amb
ilAlusió perquè el gran projecte en comú d’aquesta hora, aquest
projecte en el qual s’esforcen els ciutadans dia a dia, els
ciutadans de la nostra comunitat, és sortir d’aquesta crisi i tornar
a la senda de creixement, tornar a la senda de generació
d’ocupació i, en això, segurament també hi estam d’acord, és
determinant un sistema de finançament que tracti justament les
Illes Balears.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara de rèplica del Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Marc Pons per un temps de cinc minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Marí, agaf les seves
paraules lligades a aquesta idea de voler feina de manera
conjunta, per suposat que sí, ens hi trobarà i cada vegada que
ens cridi hi serem.

El que passa és que jo li ho he de demanar, amb quins
objectius?, què és el que perseguim?, perquè de l’exposició i
d’aquests deus minuts en els quals vostè ha intervingut
bàsicament el que ha fet ha estat qüestionar l’actual sistema de
finançament, aquelles coses que no li agraden i jo ja li ho dic, el
sistema de finançament va suposar i va representar una passa
molt important cap endavant, que arriben entre 500 i 600
milions d’euros addicionals que no teníem abans des que va
entrar l’actual sistema de finançament. 

És millorable?, per suposat que és millorable. Ara bé,
siguem conscients que varen fer passes cap endavant que, a
vostès, els ajuden ara moltíssim a tirar cap endavant aquesta
comunitat autònoma perquè si els llevassin 500 o 600 milions
d’euros dels seus pressuposts, que els arriben de manera
addicional, que abans no tenien amb l’antic sistema de
finançament, no em vull imaginar els sacrificis i els disbarats
que haurien arribat a demanar als ciutadans de les Balears. Per
tant, a partir d’aquí devora, és millorable?, sí, jo li dic, sí, és clar
que és millorable, per suposat que sí, però darrere la seva
reflexió de qüestionar l’actual sistema de finançament no he
sentit cap objectiu, no he sentit què és el que es marca. 

Li posaré un exemple, com molt bé vostè explicava el 2009
hi ha un nou sistema de finançament, s’obre la negociació. Què
fa el Govern en aquell moment? Es marca un objectiu i diu, les
Balears volen estar a la mitjana en finançament perquè fins ara
estam a la cua. A partir d’allà negocia, fa tota la feina que ha de
fer i tanca un acord, que representa entre 500 i 600 milions
d’euros. Quin objectiu es marca vostè? Perquè els canvis pels
canvis no necessàriament han de ser bons i l’experiència ens ha

demostrat que la fortalesa d’aquest govern davant Madrid és
bastant fluixa.

Per tant, demanar coses que no es tengui la garantia que
després ens permeten un bot cap endavant, alerta!, i jo li
planteig, expliqui’m quin objectiu es marca, a què vol jugar?,
quines són les ratlles vermelles que s’hagi plantejat no
travessar? Concreti-les, que els ciutadans puguem saber a què
jugam. 

Clar, vostè em diu, home!, les Balears hauríem d’anar molt
alerta perquè fixin-se vostès com perdem oportunitats per no
tenir un sistema de finançament millor. I jo li dic, apliqui
aquesta reflexió a les inversions estatutàries que vostès no han
demanat i que representarien inversions directes de l’Estat a
Balears. Com és que no hi arriben, Sr. Marí? Per quin motiu el
Govern de l’Estat ha decidit no demanar aquestes inversions?
No troba que perdem oportunitats? Aquesta és una
responsabilitat seva, i no hi ha donat resposta. 

Vostè torna a fer la mateixa reflexió i diu, com que podríem
tenir un sistema millor continuam perdent oportunitats, i jo li
dic, d’aquí a sis mesos s’acaben els set anys per tenir un nou
REB, com plantejarà aquest REB? Què demanarà i quins
objectius es marca? O confiam entrar en el 2014 sense tenir un
reconeixement a la insularitat i, per tant, continuar perdent
oportunitats? Perquè continuar perdent oportunitats sabem el
que representa, Sr. Marí, representa majors sacrificis als
ciutadans, representa decisions tan equivocades com apujar els
imposts sobre les nostres petites i mitjanes empreses, representa
deixar sense sanitat universal els ciutadans de les Balears amb
les conseqüències que això té i que les començam a veure ara.

Per tant, sí, sí que perdem oportunitats, i una part d’aquestes
oportunitats que perdem, ho tornam a repetir, és conseqüència
de la falta de coratge i de valentia política del Govern Bauzá a
l’hora de plantar-se davant el Govern Rajoy per dir què ens
pertoca, torn a insistir, 400 milions d’euros anuals en inversions
que haurien d’arribar i que no arriben, estam a la cua, representa
el fet que no sapiguem ni tan sols què volem fer amb el REB, i
el REB és finançament, és el reconeixement de la insularitat i
m’agradaria saber, què pensa fer i com abordarà aquestes
qüestions i, per suposat, ha de tenir claríssim que cada vegada
que vulgui, i sempre que ens cridi, nosaltres hi serem. Els hem
duit un reguitzell, en aquests dos anys, de propostes en positiu,
moltíssimes, hem demanat les inversions estatutàries que no
s’han solAlicitat, les que s’han solAlicitat que es puguin executar,
hem demanat plans específics per a la internacionalització de les
empreses que hi hagi ajudes directes, hem demanat efectivament
el dèficit, hem demanat plantejaments directes a moure
economia. Sap quina ha estat la resposta del Partit Popular a
totes i a cada una de les propostes? El vot en contra, no hi ha
hagut un suport a aquest plantejament, i les continuarem fent.
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Per tant, li agaf la mà estesa que vostè em planteja, hi haurà
tota la voluntat, però siguem conscients, deixar passar el temps
i no actuar o no plantar-nos davant Madrid amb aquelles
qüestions fonamentals, la conseqüència l’hem vista, són majors
imposts i majors retallades...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

... i les Balears en aquests moments no s’ho pot permetre.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara de contrarèplica del Govern. Té la paraula el Sr.
José Vicente Marí, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, presidenta. Sr. Pons, convendrà amb mi que el grup
de la majoria va votar en contra del sistema de finançament
l’any 2009, d’acord?, vostès varen pactar aquest sistema de
finançament, és veritat que ho varen fer com millor varen
entendre i com millor es podia fer en aquelles circumstàncies,
per tant, no em demani que donem suport a una cosa amb la
qual no estàvem d’acord, com jo tampoc no li demanaré que
faci flors i violes en el procés aquest que hem d’encetar ara de
negociació d’una revisió d’aquest sistema de finançament. Jo
crec que això ho podem deixar aparcat. 

Del que es tracta, Sr. Pons, és que, efectivament, iniciar un
procés primer d’estudi de què ens ha donat aquest sistema de
2009, per això jo li he plantejat, miri, jo veig aquestes coses,
vostès què veuen? Feim l’estudi, segurament vostès trobaran
coses positives, jo també crec que he fet menció a l’esforç de la
comunitat i als responsables de la societat civil de l’any 2009,
per tant, iniciem aquest esforç que ens permeti avaluar els
resultats del sistema de 2009, i a partir d’aquí formulem els
criteris que ha d’establir el Govern de la comunitat autònoma
juntament amb les entitats de la societat civil i juntament amb
els partits d’aquesta cambra, d’acord?

També li he comentat dia 12 de març els criteris que
defensarà el Govern, que estan subjectes a pactar amb els grups
d’aquesta cambra i a pactar amb les associacions i amb les
entitats de la societat civil, però els criteris bàsics els va
assenyalar el president del Govern el 12 de març, ja dic que tal
vegada estam amb altres coses, aprofundir en la cessió
normativa a les comunitats autònomes i donar més seguretat als
ingressos sense que depenguin dels lliuraments a compte o
futures liquidacions que no s’ajusten al cicle econòmic de la
comunitat, primer criteri. Procedir a una millor descentralització
d’ingressos que es correlaciona amb el fet que les autonomies
són les que gestionen les grans competències de l’estat del
benestar. Major responsabilitat en l’obtenció dels ingrés.
Correcta determinació dels costos uniformes de prestació dels

serveis públics essencials ja que això és el que cal preservar
fonamentalment, els serveis públics essencials, de manera que
altres decisions discrecionals de despesa hagin de ser assumides
per aquells que les decideixen, i no a càrrec del sistema de
finançament. I tot això marcat amb un esforç de solidaritat que
farà la comunitat autònoma amb la resta de comunitats de
l’Estat, però que hem de tenir en compte que el resultat ha de
tenir una certa coherència amb el principi d’ordinalitat. Aquests
són els criteris, parlem-ne a partir d’aquí, però ja li dic, jo crec
que prèviament hem d’avaluar com ens ha funcionat el sistema
2009. 

Respecte de les altres potes de finançament, vostè diu, els
fons addicionals del sistema de 2009, és que no són fons
addicionals, és que són fons que havien de venir, el que passa és
que no venien vies lliurades a compte, i ens els donen dos anys
després. Són fons que havien de venir del sistema l’any 2009,
l’any 2010, l’any 2011 i no varen venir. Ens arriben dos anys
després. Vostè sap també que l’aportació addicional que va fer
l’Estat per posar en marxa el sistema de finançament ens la
descompten ara, són les liquidacions negatives de 2008 i 2009.
Per tant, no són fons addicionals, va suposar una passa?, va
suposar una passa, però tampoc no tant, tampoc no tant. 

Inversions estatutàries, el fet que haguem d’anar a reformar
l’Estatut d’Autonomia i posar allí inversions estatutàries
demostra la insuficiència del sistema de finançament. Segur que
m’entendrà. Les inversions estatutàries, vostès parlen de 400
milions, no, alerta, 300 milions són inversions de l’Estat a les
Illes Balears, això va... 300 milions són inversions de l’Estat a
les Illes Balears i 100 milions, simplement, són diners per
finançament de competències pròpies de la comunitat
autònoma. Per tant, novament el sistema de finançament no
assoleix el màxim per poder finançar les competències pròpies
de la comunitat autònoma. 

Els projectes d’inversions estatutàries de l’any 2011, vostès
varen tenir sis mesos per presentar projectes i no en varen
presentar cap. I vostè sap que ara la situació és molt complexa
i que tenim en marxa inversions en matèria, per exemple, de
ferrocarril gastades amb escreix respecte del compromès per
l’Estat. Hem de fer un procés de racionalització en aquest tema.

I el tema del REB de Balears, li vull comunicar que hem
començat a parlar amb el Govern de l’Estat, amb la Secretaria
General d’Hisenda i Coordinació Autonòmica. 

Per altra banda, m’agradaria que ens posàssim d’acord,
major dèficit és major endeutament. Per què li hem de dir als
ciutadans de les Illes Balears que vagin a endeutar-se i a pagar
interessos de coses o d’ingressos que altres comunitats reben via
sistema de finançament? Jo no ho vull per a la nostra comunitat
i per als nostres ciutadans perquè sabem què ens ha costat
aquests dos anys atendre venciments de deute, el que ens ha
costat fer polítiques a crèdit. Hem d’ajustar la nostra despesa als
nostres ingressos, hem de continuar fent aquest esforç. D’acord?
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Estam d’acord que una comunitat, que és la tercera per la
cua en despesa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, ha d’anar acabant.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

... necessita d’una altra pota, i aquesta pota és el sistema de
finançament. Necessitam... hem d’anar primer... o sigui, el
problema és el sistema de finançament, el problema no és
l’endeutament ni el dèficit. D’acord? 

Res més. Gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de les esmenes a la totalitat presentades al
Projecte de llei RGE núm. 724/13, audiovisual de les Illes
Balears. La RGE núm. 1974/13, pel Grup Parlamentari MÉS, i
la RGE núm. 2454/13, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista.

IV.1) Esmena a la totalitat, de devolució, RGE núm.
1974/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, al
Projecte de llei RGE núm. 724/13, audiovisual de les Illes
Balears.

Intervenció per defensar l’esmena del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps de quinze
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Membres del sector audiovisual avui presents aquí.
Tenir una llei audiovisual de promoció del sector audiovisual de
les Illes, d’impuls de l’activitat econòmica i de promoció
turística lligada a la indústria cinematogràfica i de suport,
també, a la cultura i a la llengua del país, tenir una llei
audiovisual -deia- era, és necessari i molt oportú atès el moment
que vivim, podria ser una gran aposta com a país, una aposta
estratègica des del punt de vista econòmic i turístic i des del
punt de vista cultural. Però el projecte de llei que ens presenta
avui el Govern és tan insuficient com deficient i no respon a les
necessitats del sector, no aposta decididament i realment per
convertir Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera en platós
exquisits per rodar anuncis, documentals o pelAlícules i encara
menys és una aposta per a la llengua i la cultura del país.

No podem oblidar que l’activitat audiovisual i
cinematogràfica és una manifestació cultural, totes les lleis,
també les espanyoles, la Llei del cinema o la Llei general de
comunicació audiovisual, aborden l’activitat audiovisual com un
fet econòmic i també com un fet cultural. Totes incorporen en
el seu articulat i en la seva definició el fet cultural, parteixen del
fet que l’audiovisual és un sector estratègic des del punt de vista
cultural a més d’econòmic.

Però aquí no, el nostre projecte de llei no. El nostre projecte
de llei no només oblida la rellevància cultural d’una llei
audiovisual sinó que a més actua marginant d’una manera
obscena la llengua del país, només pròpia de polítiques
colonitzadores que volen convertir a tots a la vertadera religió.
En definitiva, el projecte de llei és en aquest sentit una llei Wert
de la cosa audiovisual.

Però anem a pams. El text del projecte de llei atorga al
sector audiovisual el caràcter de sector estratègic, ens hi
apuntam. Creim que efectivament aquesta comunitat autònoma
hauria de fer una aposta valenta i clara per aquest sector i
convertir-lo en un potent dinamitzador de l’economia del país.
Però per fer estratègic un sector cal actuar amb convicció i amb
propostes concretes que omplin de contingut aquest propòsit, i
no és així. Com és possible que un sector estratègic no aparegui
a cap de les lleis aprovades fins ara en aquesta legislatura?, ni
a la Llei d’imposts ni a la Llei de pressuposts ni tan sols a la
Llei general turística. Es diu constantment a la llei i s’expressa
la vinculació entre aquest sector i la promoció turística, però la
Llei general turística ni l’esmenta.

I és que aquesta llei que se’ns proposa avui no és la llei per
la qual havia treballat tant el sector, la d’avui havia de ser una
llei de promoció del sector audiovisual i s’ha convertir en una
llei audiovisual que té com a element rellevant, o dels més
rellevants, la modificació de la Llei de l’Ens Públic de Ràdio i
Televisió de les Illes Balears. 

El Llibre Blanc del sector audiovisual de les Illes Balears
parlava que la llei, llegesc textualment: "pretenia ser el marc
que articuli el compromís de l’administració pública amb el
sector audiovisual regional". I d’açò, res de res. El compromís
del Govern de les Illes amb el sector audiovisual queda en
aquesta llei en fum de formatjada, o sigui, en no-res, molta
aparença i poc contingut. 

Parlem del contingut, on són les mesures de suport i
promoció del sector audiovisual? Recordem que en aquests
moments els incentius financers i fiscals més significatius, açò
és l’IVA, l’IRPF, impost de societats, quotes de seguretat social,
són en mans del Govern de l’Estat, i aquests, val la pena
recordar-ho, segueixen el camí de la progressiva eliminació de
les deduccions i exempcions. Mirem si no els pressuposts
generals de l’Estat de 2013.

El projecte de llei autonòmic, però, diu, preveu que hi haurà
aportacions en espècie i també que hi haurà avantatges fiscals,
crèdits financers així com qualsevol altre -diu- incentiu que
pugui preveure mitjançant una norma de rang de llei. 
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Parlam, idò, dels beneficis i avantatges fiscals. Les taxes
autonòmiques que paguen les filmacions no suposen ni l’1%
dels seus pressuposts. Les taxes municipals, a les quals també
fa referència la llei, tampoc no són massa significatives. Per
açò, no ens podem quedar en aquest 1% i, per açò, proposam
que les Illes Balears tenguin un tractament semblant, dins del
que pot ser semblant, al canari, amb totes les particularitats de
cada territori i amb la important diferència de no ser considerat
per Europa un territori ultra perifèric. 

Canàries va establir, a través de la seva llei de règim
econòmic i fiscal, una sèrie d’avantatges que les convertien en
un plató privilegiat, ara sí, per als rodatges. I si no, basta veure
com a exemple doncs anar a qualsevol de les pàgines web de
promoció de Gran Canària, de la Film Comission per exemple
de Gran Canària, i veure com s’explica quin és el model
d’aquesta promoció que ha convertit les illes com un autèntic
plató cinematogràfic.

Per açò creim que si realment el sector audiovisual ha de ser
un sector estratègic per a les Illes serà necessari contemplar
l’esmentat sector en la Llei de règim especial de les Illes
Balears, definir, com ho fa la Llei de règim econòmic i fiscal
canari, els incentius fiscals i econòmics dirigits a promoure la
indústria audiovisual de les Illes Balears i a les Illes Balears
com a àrea d’interès especial.

Així, per exemple, el règim fiscal canari permet que les
inversions en producció cinematogràfiques que permeten al
productor una deducció a l’impost de societats del 18% a
Canàries sigui del 38%. I les del coproductor financer, que són
del 5%, a Canàries siguin del 35%. És només un exemple, un
guió, un horitzó que crec que aquesta llei hauria d’incorporar,
i que no fa.

Parla també el projecte de llei autonòmic de les aportacions
en espècie, l’altre incentiu que incorpora aquest projecte de llei,
i el qual considera que és la forma d’incentivar i de promoure el
sector. La veritat és que és una proposta poc creïble, però hi és.
És poc creïble perquè el Govern després de portar, d’actuar i
d’utilitzar la via de la subvenció avui, d’una forma constant i
reiterada, ens diu que açò de la cultura de les subvencions res de
res, s’ha acabat. Ens diu dia rere dia que subvencionar és dolent.
Bé, idò, el projecte de llei, es contempla en aquest projecte de
llei subvencionar, açò sí, com deia abans, no hi ha una memòria
econòmica que permeti valorar la significació d’aquesta mesura.
En aquest sentit creim que el projecte de llei oblida l’impacte
econòmic que el sector té i podria tenir sobre el territori, perquè
tenint en compte aquest impacte l’aportació en espècie
adquireix una nova dimensió.

Mirin només quatre dades sobre el sector i sobre l’impacte
d’aquestes inversions que realment podrien dimensionar,
redimensionar, aquesta mesura que el Govern no concreta.
L’any 2011 es varen dur a terme a Mallorca 23 rodatges
cinematogràfics, que varen suposar 44.400 pernoctacions i una
inversió total de més de 38 milions d’euros. Se sol considerar
que entre un 25 i un 30% del cost de la producció queda en el
lloc geogràfic on s’ha rodat. També cal tenir en compte
l’aportació de l’impacte indirecte o induït, que sí que té en
compte la llei, però que tampoc no concreta, que val la pena
posar de manifest simplement amb una dada, el fet que 40

milions de turistes internacionals escullen la seva destinació
turística gràcies principalment a una pelAlícula. 

Tot açò crec que posa en evidència la necessitat d’apostar
per un règim especial i favorable a les inversions
cinematogràfiques i per un sistema d’incentius econòmics que
el contemplin, i que sigui, però, real i que es concreti d’una
forma creïble en aquest projecte de llei, sense oblidar,
evidentment, el suport al sector propi, cosa que aquesta llei
tampoc no fa.

L’article 33 del projecte de llei diu que la comunitat
autònoma podrà destinar una part de la inversió que deixa la
realització i l’execució d’una producció internacional i/o
nacional al nostre territori per incentivar les produccions
pròpies. Nosaltres deim “podrà”, no, “haurà”, “destinarà”, i hi
afegim, en especial, aquelles produccions pròpies que tenen la
llengua catalana com a llengua de creació o comunicació.

I parlem d’allò propi. Allò propi és que qualsevol territori
quan vol regular una activitat cultural tengui en compte la
cultura pròpia. Qualsevol país normal promou la seva llengua
menys el nostre, el nostre no; la Llei audiovisual canària
promou la llengua castellana, la Llei audiovisual madrilenya
incentiva de forma preferent les produccions en llengua
castellana; la nostra llei autonòmica de l’audiovisual no.
Aplicant al nostre cas allò que deia José Bona de la princesa
Corinna, la llengua pròpia del país, que és la llengua catalana i
no una llengua neobalear, en el projecte de llei audiovisual no
está ni se la espera. La llengua catalana en aquest projecte de
llei no está ni se la espera. Açò era la consigna en la redacció
d’aquest projecte de llei, i si no basta recordar com es va
redactar i com es va presentar el primer avantprojecte, només en
llengua catalana, i alguns errors que contemplava com allò que
en aquest país teníem dues llengües pròpies, dues llengües
pròpies. Que una llei autonòmica d’una sector eminentment
cultural no esmenti ni una sola vegada la llengua catalana sense
cap dubte no es pot considerar altra cosa que un menyspreu. Li
poden dir el que vulguin però és un menyspreu, i no hi ha cap
referència perquè no s’articula cap preferència per les
produccions, pels productors, pels creadors en llengua catalana,
ni una; les hi hem hagut d’afegir nosaltres, evidentment si el
Govern les incorpora i les assumeix com a pròpies.

En definitiva, el projecte de llei és una còpia retallada, que
no adaptada, de la Llei general de comunicació audiovisual, i
amb pocs afegits significatius més enllà de la disposició
addicional que modifica la Llei d’IB3. Açò sí, allà on la llei
general de l’Estat diu “las comunidades autónomas con lengua
propia podrán aprobar normas adicionales para los servicios
de comunicación audiovisual en su ámbito competencial con el
fin de promover la producción audiovisual de su lengua
propia”, allà on l’Estat estableix mesures per a la promoció de
la llengua pròpia el Govern de les Illes hi posa “s’ha de
promoure el coneixement i la difusió de les dues llengües
oficials”. Allò que l’Estat estableix per promoure la llengua
pròpia aquí és per promoure el coneixement i la difusió de les
dues llengües oficials. O sia que la llei estatal parla de la llengua
pròpia de cada territori i l’autonòmica ho interpreta com de les
dues llengües oficials.
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Quin país és aquest que en lloc de tenir governants que són
els primers a maldar per la llengua de la seva comunitat són els
primers a legislar en la seva contra?

El projecte de llei, però, tampoc no respecta, des del nostre
punt de vista, el marc competencial que l’Estatut atorga als
consells insulars, i en trobam dos exemples molt clars: la
Filmoteca Balear, article 40 del projecte de llei, quan al punt 2
li encomana la preservació i la difusió del patrimoni
audiovisual, taques que l’Estatut d’Autonomia preveu i atorga
als consells insulars; açò sí, el projecte de llei diu “coordinarà
aquesta tasca”, per allò de possibilitar aquesta incorporació,
com si els consells insulars ja no ho fessin. Dir-ho demostra un
absolut desconeixement. Avui a les Illes Balears hi ha quatre
filmoteques balears: hi ha un arxiu d’imatge i so a Mallorca, un
arxiu d’imatge i so a Menorca, un a Eivissa i un a Formentera,
i tots quatre, amb aquestes funcions que atorga aquesta llei, es
dediquen precisament a la tasca de preservació i difusió del
patrimoni audiovisual, i es coordinen quan cal per a tasques que
ho requereixin.

I un altre punt que des del nostre punt de vista tampoc no és
respectuós amb l’àmbit competencial que estableix l’Estatut
d’Autonomia és quan es refereix a l’Illes Balears Film
Commission; sense cap dubte la Film Commission és una de les
figures claus, fonamentals, en aquesta llei, però també sabem,
sobretot des de les illes com Menorca, Eivissa i Formentera, que
una Illes Balears Film Commission és molt fàcil que es
converteixi en una Mallorca Film Commission, i si no mirem
enrere. Per altra banda no podem oblidar, i menys en aquest
moment, que la Film Commission està molt lligada, com diu el
mateix projecte de llei, al fet promocional que cada illa
desenvolupi aquesta tasca. Si les competències en promoció
turística són dels consells insulars i les han de desenvolupar els
consells insulars aquesta Film Commission, molt vinculada a la
promoció turística, també hauria de contemplar aquesta realitat.
És per açò que creim que seria molt més real a la realitat
territorial de la nostra comunitat que existissin cinc marques,
una d’elles per a cada una de les Illes i, lògicament, una figura
que sí, que pugui jugar de suport tècnic i logístic per al conjunt
de les Film Commissions que vinculen la tasca de promoció
d’aquesta activitat audiovisual, de la indústria audiovisual, amb
la promoció turística.

I, finalment, una de les claus per entendre aquest projecte de
llei és la modificació de la Llei 15/2010, de l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. Amb aquesta llei
audiovisual, de poc suport al sector audiovisual, es fa una passa
més en aquest camí cap a la privatització d’IB3. Elimina un
article per a nosaltres, des del nostre punt de vista, molt
important, l’article 2.5, que es refereix a la funció de servei
públic, en el qual s’establia, s’estableix, que els serveis
informatius han de ser elaborats per professionals de la
informació que sigui personal propi de l’ens. Aquest criteri
perseguia, persegueix, avalava, reforçava la idea de
salvaguardar la independència i la professionalitat del servei, i,
per suposat, la introducció de la gestió indirecta i de la gestió
indirecta mitjançant la alienació de la titularitat de l’entitat
prestadora del servei d’IB3. Alienar la titularitat és privatitzar
en tota regla el canal d’IB3. És cert que la llei estatal introdueix
noves formes de gestió, però la llei autonòmica el que ha de fer
no és recollir totes les formes de gestió que ja estan

contemplades a la llei estatal, sinó recollir aquelles que formen
part...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, ha d’acabar.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, vaig acabant. ...que formen part del model al qual aspira,
i amb aquesta modificació el Partit Popular, el Govern, afirma
clarament que contempla la privatització d’IB3; no
d’externalitzar certs serveis, no, no, de cedir la titularitat i
privatitzar la televisió i la ràdio públiques autonòmiques, un
camí, no ho dubtin, al qual ens oposam i no donarem suport.

Creim que és el moment de diàleg. Aquesta llei és
necessària, molt necessària...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...i li volem donar suport, però demanam que el Govern faci un
esforç de diàleg, de posar les cartes damunt la taula, de
recuperar el consens i de fer que aquesta llei sigui una llei de
futur per fer que el sector audiovisual sigui un sector -açò
també- de futur per a la nostra comunitat.

Moltes gràcies.

IV.2) Esmena a la totalitat, de devolució, RGE núm.
2454/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, al
Projecte de llei RGE núm. 724/13, audiovisual de les Illes
Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de la intervenció per defensar l’esmena del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Cosme Bonet per un
temps de quinze minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Bon dia. Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats, quan es va anunciar aquesta llei es parlava de Llei
d’impuls del sector audiovisual, però la realitat, pensam
nosaltres, ha estat ben diferent. 

Allò cert és que dins un sector tan malmenat, per una part
per la crisi, però també per les decisions dels diferents govern
del Partit Popular, es va donar un vot de confiança al Govern,
tot esperant precisament mesures de suport, d’impuls al sector.
Es podia pensar ja llavors que, vist el nul efecte -o el mínim
efecte, direm- de les llei de suposada reactivació com podria ser
la d’emprenedors que també succeiria així, poc o nul efecte si
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no s’hi donava contingut o dotació econòmica. He de dir que
fins i tot nosaltres des de l’oposició vàrem donar un vot de
confiança i vàrem esperar per saber què diria realment aquesta
llei, a la qual es remetia contínuament el Sr. Conseller de
Presidència, ara vicepresident, quan exercia de director general
d’IB3. En aquell moment semblava que havia de ser la panacea
o el quixotesc bàlsam de Fierabrás que havia de curar les
múltiples ferides causades al sector per la crisi, però també per
les decisions polítiques, i la més significativa i sensible de les
quals va ser, no ho hem d’oblidar, el tancament de la Televisió
de Mallorca.

Ni panacea ni bàlsam. La llei que debatem avui no és una
llei d’impuls del sector audiovisual. Finalment a la llei hi ha,
això sí, alguns articles que parlen de suport al sector, però no
m’atreviria a dir impuls ni foment, el que anomenen incentius
de l’article 43 al 49, als quals podríem sumar el 42, que parla de
reducció de càrregues administratives, o també els articles que
parlen de l’Illes Balears Film Commission, la Filmoteca
balear... En total tal vegada estam parlant de 10 articles de 50 i
les diverses disposicions, menys d’una cinquena part de la llei
parla d’incentius, per tant, i sense concretar gaire, tot s’ha de
dir.

Ens atrevim a dir, per tant, que el sector està decebut i així
ens ho han transmès. Aquesta llei no és la salvació del sector
audiovisual. Vostès, senyors del Govern, no amaguen que la llei
realment no és un impuls del sector audiovisual, basta llegir
l’exposició de motius per tenir-ho clar. El primer motiu que
esmenta la llei a l’exposició de motius són els canvis legislatius
a nivell estatal, no l’impuls del sector; diu literalment: “Aquesta
llei pretén desenvolupar la normativa estatal bàsica existent en
aquesta matèria en l’àmbit de la nostra comunitat autònoma”.
No amaguen que obrir la porta a la privatització d’IB3 és el
vertader motiu que s’amaga darrere la llei, perquè aquest és
l’aspecte que adapten de la llei estatal. Sols després parla de
l’objectiu inicial: “Es vol dur a terme una regulació integral de
l’activitat audiovisual”; fals, o si la volien dur a terme no la hi
han duit, realment no aborden una regulació integral sistemàtica
del sector audiovisual, de cada dia més reduït. El capítol de
drets és molt reduït; no es parla de publicitat, no es regula cap
tipus de norma sobre aquesta; això sí, parla d’accions
institucionals i mesures de foment, bastant magres, com ja hem
dit. Parla també d’organització administrativa en matèria
audiovisual, que es resumeix a atribuir totes les competències
que surten a la llei a una conselleria.

És a dir, dels tres objectius que podríem deduir del text
d’aquesta llei, que serien impuls del sector audiovisual,
regulació integral del sector i modificació de la legislació
referent al sector públic audiovisual, actualment IB3 però també
podríem pensar que en un futur podrien haver regulat les
televisions insulars que la legislació permet crear, en fi, des del
nostre punt de vista no es compleixen els dos primers aspectes,
i en el tercer no hi estam d’acord.

El primer dels temes és massa reduït i no és valent, com
explicarem a continuació. El segon dels temes que hem dit, la
regulació integral, és una feina a mitges, tot just iniciada, no es
fa una regulació integral de l’audiovisual balear. I finalment no
compartim, però gens, les modificacions que pretenen de la Llei
d’IB3, amb la qual tornen a rompre vostès els consensos arribats

durant la passada legislatura sobre el model de radiotelevisió
pública per indicació, com fan sempre, de Madrid. 

Anem per parts. Sobre l’impuls del sector audiovisual,
sector que nosaltres hem dit en diverses ocasions i repetirem
avui, com sempre que hem tengut oportunitat, que és un sector
empresarial estratègic, un element que introdueix innovació,
creativitat en el model productiu de les Illes Balears, capacitat
per generar retorn de tota la informació pública que s’hi faci per
la capacitat que té, si formam bons professionals, d’atreure
grans produccions exteriors, perquè a més als nostres paisatges
privilegiats, a les nostres hores de sol, que són avantatges, s’hi
ha de sumar aquest ampli sector empresarial professional, els
professionals preparats i experimentats que forma, i completat
tot plegat amb una àmplia oferta complementària -quan parlen
vostès de sector turístic- pel que és allotjament.

Per tant qualsevol inversió pública que es faci en el sector
audiovisual, i mirin que no parl de subvenció sinó d’inversió,
que és com defineix el Sr. Company les subvencions
d’agricultura, té capacitat de retorn, una impressionant capacitat
de retorn. Hi ha un cas: Mad Dogs, filmada a Mallorca,
nominada als BAFTA, va generar a l’illa 1,2 milions d’euros de
beneficis, amb una aportació, en aquell cas del Consell de
Mallorca, de 150.000 euros. Crec que és un magnífic exemple
que la inversió pública en sector audiovisual té un retorn molt
important que no es pot menysprear, amb aquesta frase que tant
els agrada, a vostès, de “se ha acabado la cultura de la
subvención”. Per ventura haurien de revisar aquests dogmes.

Entre els elements positius de la llei, que no negarem que
n’hi ha, hi ha la declaració d’intencions que fa; el fet que
s’equipari el sector audiovisual a altres sectors productius, que
se’n parli com d’una indústria, que es tenguin en compte des del
Govern les sinèrgies que podria generar amb el sector turístic,
tot plegat és positiu. L’audiovisual també és cultura, clar, s’ha
dit. És servei públic si parlam de mitjans públics, és informació,
però també és empresa, i en això nosaltres sí que estam d’acord.
És innovació i és aposta per la desestacionalització de la nostra
economia perquè és aposta per fugir del nostre monocultiu
turístic, és arriscar-se a apostar pel sector audiovisual i creure en
les possibilitats d’unes empreses joves, amb professionals joves
però molt preparats i que ara mateix estan quedant sense
oportunitats. És positiu que es parli d’incentius, de simplificació
administrativa, però són incentius fiscals sense concretar. És
positiu que es parli de crèdits financers o aportacions en espècie.
Tot està molt bé, però la llei és vaga en aquest sentit i, per al
nostre punt de vista, manifestament insuficient.

Possiblement el punt més negatiu que hi trobam és la manca
de dotació econòmica, com s’ha dit, i el fet de no parlar en cap
moment d’aportacions directes de l’administració. Per tant
aquesta llei és una bona declaració d’intencions pel que fa a
impuls del sector audiovisual, una declaració d’intencions i poca
cosa més. És una declaració de bona voluntat i durà coses
positives a través del sistema d’incentius, possiblement, però és
insuficient.
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Més dubtes. Sobre l’Illes Balears Film Commissions hi ha
molt a comentar, tot i que celebram la previsió que es creï i
lamentam que en aquest parlament es votàs en contra de la seva
creació immediata, a pesar que no hi hagi una llei que la reguli,
perquè això ens permetrà ser presents a l’Spanish Film
Commission, que és una assignatura pendent. Segurament duim
anys de retard respecte d’altres comunitats autònomes. Sigui per
la complexitat de la nostra, sigui perquè no hem acabat de trobar
la manera d’estructurar-ho, sigui perquè fins fa poquets anys no
teníem realment un sector audiovisual en expansió, la veritat és
que l’existència i el funcionament de Film Commission o Film
Office s’ha limitat i s’ha concretat en els darrers anys en la
Mallorca Film Commission i la Palma Film Office. Són dues
experiències de les quals s’ha d’aprendre i en la qual l’Illes
Balears Film Commission s’ha de mirar per assolir els seus
objectius, jo crec que especialment en el cas de la Mallorca Film
Commission. Els seus èxits, tal com es resumia el desembre de
2011, perquè llavors el 2012 va desaparèixer, resumien que
havia duit a Mallorca deu pelAlícules, quatre sèrie de televisió i
uns quaranta programes de televisió, i s’anunciava que per al
2012 s’estava treballant o negociant dotze projectes, onze d’ells
pelAlícules, una sèrie de televisió, i aspirava arribar a un rodatge
de quinze o vint pelAlícules, per tant uns resultats que haguessin
estat molt positius.

Però aquest cas de la Mallorca Film Commission és molt
especial. No es pot entendre com per una part s’ha lloat tant la
feina d’aquesta entitat -el mateix conseller el dia que ens
presentà l’esborrany a la seu de la conselleria va esmentar la
Mallorca Film Commission com una de les entitats que havia
colAlaborat en la redacció de l’esborrany de llei-, però no va
passar gaire temps, un mes, i la deixaren morir, la liquidaren,
l’eliminaren. Eliminar coses, eliminar entitats, eliminar
organismes, eliminar persones fins i tot, sembla que s’ha
convertit en la política fetitxe del Partit Popular, i eliminar
iniciatives que funcionen, eliminar persones que innoven ens du
a eliminar oportunitats de sortir de la crisi. Aquesta és l’única
conclusió que en podem treure.

Tenim les dades de la quantitat de filmacions que es
preveien dur a Mallorca gràcies en bona part a les gestions de la
Film Commission, però la seva eliminació i la raó també de la
supressió de la fundació publicoprivada Mallorca Turisme a
través de la qual actuava varen dur a protagonitzar el consell, en
aquest cas, alguns dels escàndols més sonats en el panorama
audiovisual i cinematogràfic internacional, del qual la imatge de
Mallorca i de les Illes Balears se n’ha ressentit, s’ha de dir així
de clar; casos com Los Pelayos o Cloud Atlas, en aquest cas
concret parlam de 150.000 euros que es posaven com exemple
de compromís per part del consell el desembre del 2012, i que
varen ser incapaços d’arreglar administrativament. 

La incapacitat de fer efectius, per tant, aquests compromisos
concrets, la incapacitat de cercar alternatives per part del consell
i l’absoluta passivitat del Govern, que mentrestant estava
predicant que el sector audiovisual era estratègic, ens aboca al
fet que els productors, els promotors d’aquestes pelAlícules no
recomanin a ningú ara venir a Mallorca ni a confiar en les seves
institucions. I mentrestant els destins competidors de les Illes
Balears en matèria audiovisual es freguen les mans de la nostra
patinada institucional.

Curiosament l’article dedicat a l’Illes Balears Film
Commission, així com també el que parla de la Filmoteca
Balear, com s’ha dit, no parlen tan sols dels consell insulars.
Tampoc no en parlen quan es refereixen al sector audiovisual
públic, i els hem de recordar un cop més que la legislació vigent
encara contempla la possibilitat de crear televisions públiques
insulars, la llei estatal. L’oblit dels consells, que és una tònica
habitual en la manera d’actuar d’aquest govern, posa en
evidència que han pensat ben poc a com desenvolupar la llei
posteriorment. 

Els consells seran bàsics per garantir una acció
territorialitzada de la Film Commission, però també per proveir
de fons la Filmoteca, com s’ha dit; oblidar-ho ens demostra
bastant desconeixement de la matèria sobre la qual legislen o un
model de país que no té res a veure amb el que hi ha a l’Estatut;
s’ha dit: “envaeixen competències que l’Estatut atribueix als
consells”, i com ja els ha fet saber qualque consell insular en el
període d’alAlegacions. Però vostès no han fet res, ja sabem que
els importa poc l’Estatut.

En el moment que es comença a parlar de la llei, en aquell
moment encara existia la Mallorca Film Commission, així com
la Palma Film Office, per tant es pot pensar que s’han d’integrar
d’alguna manera dins Illes Balears Film Commission i el propi
sector els ho demana, així com instaurar també les Film
Commission de Menorca i d’Eivissa per a un treball en xarxa,
amb dotació econòmica pròpia, que no hi és, amb entitat
jurídica pròpia, amb un mínim d’equip tècnic. Res d’això ho
veim en aquesta llei, haurem d’esperar la regulació posterior,
però no hi confiam molt.

Abans hem parlat que el segon objectiu seria la regulació
integral del sector audiovisual, així es diu a l’exposició de
motius, i no només això, la llei parla d’acció institucional,
atorga competències sobre el sector, crea una organització, idò
bé, començarem per la primera mancança, suficientment greu
per demanar, només amb aquest argument, el retorn de la llei al
Govern: no apareix absolutament enlloc el Consell Audiovisual.
Això ens pareix un menyspreu absolut als principis de
participació ciutadana, a la independència que han de tenir els
mitjans de comunicació audiovisuals. Els recordarem el que
deia l’exposició de motius de la Llei 2/2010, del Consell
Audiovisual de les Illes Balears: “La creació d’autoritats
reguladores, dotades d’un estatut d’independència respecte del
Govern, s’ha considerat com a un element necessari per tal de
protegir de la millor manera possible l’exercici de drets i
llibertats inherents a la comunicació audiovisual, garantint que
aquests drets no quedin sotmesos a ingerències indegudes i a
influències que puguin comprometre i posar en perill el
pluralisme.”
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Doncs bé, tan important era aquest Consell Audiovisual,
com vostès mateixos deien la legislatura passada, que el fan
desaparèixer i l’únic organisme que té competències sobre el
sector audiovisual és el Govern.

No només amb això queda esquifit aquest apartat, la
regulació que se’n fa no entra en el detall: renuncies regulades
de l’òptica de les Illes Balears, com fan altres lleis audiovisuals,
temes com la publicitat, de la qual només es diu que té dret a
emetre missatges publicitaris lliurament, sense ni tan sols fer
referència a les prohibicions que en aquest sentit regula la Llei
estatal general de comunicació audiovisual, que no sabem
atribuir a l’oblit, al poc rigor o a alguna intenció oculta.

Nosaltres entenem que manca aquesta mínima referència a
temes polèmics, com la publicitat de begudes alcohòliques,
tabac, defensa de valors.

Trobam a faltar referència al pluralisme.

S’ha dit abans que obliden el vessant cultural i artístic del
sector, art i cultura, és ver, són elements fonamentals per
entendre el sector audiovisual, és un oblit que també retrata
aquest govern, però clar, és un govern sense cultura, com ja s’ha
dit aquests darrers dies.

Direm, per acabar aquest repàs i perquè anam esgotant el
temps, que el tractament que es dóna a la llengua pròpia de les
Illes Balears, que no és altra que la llengua catalana, com saben
arreu del món, excepte una minoria reaccionària, no és coherent
ni correcte amb el que estableix el nostre Estatut, l’Estatut parla
d’una llengua pròpia, una, la catalana, i de la llengua de l’Estat
cooficial, que actualment és fins i tot més oficial que la pròpia.
La Llei audiovisual parla de promoure per igual les dues
llengües oficials i tots sabem que això vol dir posar en igual
punt de partida qui no són iguals de partida, per tant augmenten
vostès la desigualtat.

Res de nou sota el sol, el PP i la seva creuada lingüística
continua també a través de la Llei audiovisual, les obsessions
del Sr. President no ens abandonen i lleialment s’han escrit en
aquesta llei, així anam.

Acab amb el més polèmic dels temes, i hauré de ser breu,
nosaltres pensam que aquest és segurament el motiu principal
d’aquesta esmena a la totalitat, tot i que és coherent amb
l’actuació del Partit Popular aquest darrer any i amb el seu
programa electoral, correspon a aquella part del programa que
sí acompleixen, la més ideològica, a diferència de la recuperació
econòmica, la creació d’ocupació o la no pujada d’imposts, en
aquest cas preparen el terreny per a la privatització de les
televisions autonòmiques; l’excusa serà econòmica, estalvi i tota
aquesta ortodòxia fracassada que ens du a carrerons sense
sortides, però la realitat és una altra, darrera cada
encaparrotament del PP per una política concreta i polèmica hi
ha un lobby poderós, sigui l’església, darrera el retrocés en
matèria de drets de les dones, sigui la patronal darrera el
retrocés en els drets dels treballadors, siguin minories radicals
que controla el PP darrera el retrocés en drets lingüístics, o
darrera la privatització d’IB3, els taurons preparats per devorar
la televisió pública de les Illes Balears.

I així ho deixen escrit a la llei, disposició final primera,
obrin la possibilitat de transformar la gestió directa en indirecta
o colAlaboració públicoprivada o l’alienació de la titularitat, com
s’ha dit, i és molt greu, significa fer cessió de la titularitat de la
televisió, significa obrir la porta no ja a la gestió privada, sinó
que el Govern perdi la titularitat, nosaltres ho consideram
inacceptable. El conseller de Presidència ha dit en diverses
ocasions que no es preveia privatitzar, ens agradaria sentir-ho
avui un altre pic, en canvi a l’exvicepresident econòmic se li
escapà en alguna ocasió que sí que privatitzarien IB3.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Bonet, ha d’acabar.

EL SR. BONET I BONET:

Acab tot d’una. Deia el Sr. Aguiló que la privatització d’IB3
implicaria no rebre cap transferència del Govern, el varen haver
de corregir com altres vegades. Si realment no fan comptes
privatitzar, no ho posin a la llei.

Per tot plegat, senyores i senyors diputats, i no m’allargaré
més, els deman que votin aquesta esmena a la totalitat i que
exigim al Govern que comenci a redactar, des del diàleg, un nou
text. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara d’intervenció del Govern. Té la paraula el
vicepresident del Govern i conseller de Presidència, el Sr.
Antoni Gómez, sense limitació de temps.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores
diputados. Es para mí una gran satisfacción poder defender hoy
ante esta cámara el proyecto de ley audiovisual. Desde que nos
pusimos a trabajar en la redacción de este proyecto de ley nos
marcamos dos objetivos principales: en primer lugar, buscar el
consenso de todos los grupos políticos y del conjunto del sector
audiovisual, y en segundo lugar, fortalecer, precisamente, este
sector al que consideramos estratégico para nuestra economía.
Por eso el proyecto de la ley audiovisual ha sido creado desde
el diálogo con los representantes del sector audiovisual de las
islas, aquí presentes hoy, así como con los diferentes grupos
parlamentarios que han podido hacer las aportaciones que han
considerado necesarias, la gran mayoría recogidas en el
proyecto.
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En este sentido, permítanme que haga un inciso, para
agradecer la implicación de personas significadas en este
campo, algunas de las cuales nos acompañan aquí hoy, y que a
lo largo de la redacción del proyecto nos han aportado su
valioso punto de vista, sus propuestas, sus sugerencias, porque
este nuevo proyecto de ley no nace como fruto de la casualidad
ni del azar, sino como consecuencia de muchas horas de trabajo
y, como vuelvo a repetir, de la implicación de los profesionales
del sector, que vaya por delante mi agradecimiento.

Y es que el objetivo de este proyecto de ley es el de
promover el desarrollo y la dinamización de la actividad
audiovisual en la comunidad autónoma de las Islas Baleares, así
como regular la organización autonómica en materia
audiovisual. Y estarán de acuerdo conmigo en que quién mejor
conoce el sector es el propio sector, por eso el proyecto de ley
se ha elaborado con su inestimable colaboración en todos los
frentes. Este proyecto pretende fomentar la creación, la
producción, la distribución y la exhibición de las obras
audiovisuales elaboradas en las Islas Baleares, así como la
ampliación, la mejora y la internalización del sector audiovisual
de Baleares y de las empresas que lo integren.

El nuevo proyecto apuesta por los profesionales de las islas,
por su formación; fomenta la contratación de técnicos y
empresas de Baleares; potencia la figura del emprendedor en el
sector audiovisual y apoya a los cineastas y autores creadores de
las Islas Baleares y a sus obras.

Se regula por primera vez la actividad audiovisual de la
comunidad autónoma y se articulan una serie de acciones
institucionales y medidas de fomento a esta actividad,
considerada, como les decía, un sector estratégico por su
aportación a la economía balear. Su aportación al desarrollo de
nuestra economía, en un momento de crisis como el actual, ha
de ser determinante tanto mediante los ingresos directos que las
producciones llevadas a cabo en nuestras islas pueden generar,
como mediante los ingresos indirectos y los efectos de
desestacionalización de las mismas.

Entre los aspectos más destacados y que claramente
beneficiarán al sector audiovisual, el texto normativo
contempla: la reducción de los trámites administrativos para
rodar en nuestras islas; la creación de la Balear Film
Commission y la Filmoteca Balear; el fomento de la actividad
audiovisual a través de bonificaciones; el impulso de las
actividades de formación e investigación; la promoción exterior
del sector, y un largo etc.

Estas medidas, junto a que nuestra comunidad cuenta con
todo lo necesario para ser un referente en el panorama de
rodajes, buen clima, buen paisaje, buenas comunicaciones,
profesionales muy cualificados, etc., ayudará a conseguir que
las Islas Baleares lleguen a ser el plató por excelencia no sólo en
España sino también desde el punto de vista internacional para
el rodaje de anuncios publicitarios, videoclips y sobre todo
películas. Porque se calcula que entre el 30 y el 50% del
presupuesto de una película se queda en el territorio en el que se
rueda; es decir, rodar una película en Baleares lleva asociado un
retorno o un impacto importantísimo en términos de promoción
de nuestras islas, también desde el punto de vista económico.
Los gastos de rodaje producen un gran impacto sobre las
economías locales, sobre todo en los servicios turísticos,

hoteleros, restauración, transportes, etc., y evidentemente
audiovisuales.

Los rodajes contribuirán, a su vez, a la desestacionalización
turística, la mejor temporada para los rodajes, por ejemplo en
Mallorca, según aseguran los expertos, abarca desde septiembre
hasta abril. Insisto en que Baleares cuenta con potencial en
todos los niveles, paisajes, clima, conexiones, profesionales,
etc., para crecer a un ritmo importantísimo en el campo de
rodajes cinematográficos en los próximo años.

Otro de los aspectos que me gustaría destacar también es
que a través de este proyecto de ley audiovisual se regula por
primera vez el supuesto de vacante en la dirección general del
Ente Público de Radiotelevisión de las Islas Baleares, mientras
no sea cubierta con arreglo al artículo 15 de la Ley del ente
público. Con esta modificación lo que se hace es recoger el
vacío legal existente y que no nos volvamos a encontrar con las
situaciones vividas en el pasado. Lo que dice la modificación es
que mientras el Parlamento decida, en caso de que se produzca
una supuesta vacante en la dirección general del ente, las
funciones serán asumidas de manera transitoria por el miembro
que sea escogido entre el consejo de dirección del ente, entre
sus componentes, por mayoría simple, y en caso de que no haya
acuerdo, por el miembro del consejo con más antigüedad de
edad, por este orden, entre sus componentes.

El proyecto de ley, a su vez, pretende desarrollar la
normativa estatal básica aprobada últimamente como la Ley
6/2012, de 1 de agosto, de modificación de la Ley 7/2010,
general de comunicación audiovisual. Lo que hacemos es
recoger en el proyecto de ley autonómica lo que contempla la
ley estatal, sin más, ni más ni menos. Con la entrada en vigor de
la Ley general de la comunicación audiovisual se abrió la
posibilidad de que las comunidades autónomas gestionaran sus
televisiones y radios públicas de tres maneras: la primera, a
través de la gestión directa; la segunda opción, que es el modelo
que permite una gestión público-privada, y la tercera opción, a
través de la gestión directa, que es por la que hemos apostado
desde el principio, con el fin de garantizar la viabilidad del ente
público. Un modelo que al igual que la Ley audiovisual, ha sido
consensuado con el sector.

Y finalizo ya, reiterando, una vez más, como he dicho
siempre, que el Govern de les Illes Balears cree en el sector
audiovisual, apostamos por él como un sector importante para
nuestra economía, para nuestra sociedad y para nuestra cultura.

Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara del representant del Grup Parlamentari MÉS, té
la paraula el Sr. Marí, si vol, per un temps de cinc minuts.

(Se sent de fons una veu que diu: "Martí".)

Martí, Nel Martí.
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, crec que
estam d’acord amb un principi i és la voluntat de donar suport
al sector audiovisual i que les illes siguin realment un espai, un
plató excelAlent per promoure i per fer arribar aquestes
produccions amb el retorn directe i indirecte que tenen sobre la
nostra activitat. Però la realitat d’aquesta llei és que no concreta
i no tradueix aquesta aspiració en res tangible.

És evident que volem que Menorca, Mallorca, Eivissa,
Formentera siguin, explotin, facin valer tot aquell potencial
relacionat amb el clima, amb la ilAluminació, amb la localització
geogràfica, amb el paisatge, per fer realment atractiu i que la
indústria audiovisual sigui un sector amb futur. Però la realitat
és també que aquest govern no podrà oferir allò que creim que
és realment el millor atractiu i és açò que jo li exposava abans:
guia d’incentius per a les produccions audiovisuals; i no ho
podrà fer no perquè no hagi tingut temps per fer la feina, no
seria raonable, sinó simplement perquè la seva ambició,
l’ambició d’aquesta llei no passa més enllà d’aquell 1% dels
incentius de les deduccions en les quals pot influir, i un 1%
nosaltres li deim que molt bé, però que no és suficient, que cal
anar més enllà i que cal anar i apostar per fer allò que altres
comunitats han fet, i és apostar, utilitzar el règim especial i tot
allò que permet el règim especial per fer que realment el sector
audiovisual sigui estratègic; perquè ser estratègic ha de voler dir
alguna cosa.

I també hem de dir que ens costa creure tot allò de les
aportacions en espècie, ja li deia abans, quan el discurs del Partit
Popular, del Govern de les Illes no ha estat aquest; des de les
aportacions d’aquells 600.000 euros a AFA i de les subvencions
a l’Agència Balear, des de llavors el Partit Popular i el Govern
han fet el discurs que s’ha acabat la cultura de les subvencions.
Doncs, si s’ha acabat la cultura de les subvencions, no entenem
que aquí les aportacions en espècie hagin de fer que aquest
sector estratègic, caldria ésser clars i ésser concrets.

I en segon lloc, l’àmbit competencial, els consells insulars
no hi són aquí, no hi són, però és que no només no hi són, sinó
que constantment se’ls oblida i es vulnera el marc competencial
que estableix l’Estatut. Miri, l’article 40 del projecte de llei,
també de la filmoteca, a un punt estableix que correspon a la
conselleria competent en matèria audiovisual solAlicitar d’ofici
o a instància de part la declaració d’aquelles obres audiovisuals
o material filmogràfic de marcat interès artístic, cultural o
històric, com a bé d’interès cultural autonòmic; de qui és la
competència per instar, crear, tramitar els béns d’interès
cultural, Sr. Conseller? El projecte entra en contradicció amb
allò que és una competència del consell insular, aquesta és una
competència del consell insular, que estableix l’Estatut i la Llei
de patrimoni. La Llei de patrimoni de les Illes Balears estableix
en els consells insulars la competència de la incoació, instrucció
i resolució dels procediments de declaració de béns d’interès
cultural, de béns catalogats i d’interès arqueològic i
paleontològic, així ho diu. I també diu la Llei de patrimoni, a
l’article 7, que la declaració de bé d’interès cultural requerirà el
corresponent procediment que s’iniciarà d’ofici i a instància de
part del consell insular que correspongui. O sigui, una
competència del consell insular aquest govern la recull i se
l’apropia quan és absolutament inacceptable.

Però jo li torn dir, en l’àmbit de la Filmoteca Balear ha
parlat realment el Govern amb els consells insulars? És
conscient el Govern que està generant una duplicitat
innecessària? És que no funcionen bé els arxius de Mallorca, de
Menorca, Eivissa i Formentera? És que no es coordinen? És que
el Govern ara els ha de coordinar en les funcions que l’Estatut
els atorga? I els consells no diran res? I els consells tampoc no
diran res de les film commissions? És que no hi ha a Palma, no
hi ha a Menorca una film commission, no hi és?

Ara hi haurà una Illes Balears Film Commission. On són els
consells insulars, on són les illes dins aquesta film commission,
on se’ls reconeix? On es permetrà que els consells insulars
puguin desenvolupar la seva competència de promoció turística,
també a través d’un instrument, tan clau i tan fonamental, com
deia ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... en aquesta llei com és la Film Commission, on?

Per a nosaltres aquesta llei és deficient, és insuficient i no és
gens ambiciosa amb allò que la justifica i que li dóna raó de ser,
que és fer el sector audiovisual un sector estratègic, amb aquesta
llei açò no s’aconseguirà, i perquè volem que açò sigui així
creim que el Govern hauria de rectificar i assumir tota una sèrie
de qüestions que avui aquest projecte de llei no incorpora i com
deia, la fan absolutament insuficient.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara d’intervenció del Sr. Bonet, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que seran més que suficients.
Nosaltres, Sr. Conseller, li hem dit que estam en bona part del
text, sobretot en la declaració d’intencions que fa el text i que ha
fet vostè des de la tribuna, perquè no ha entrat en els temes que
nosaltres consideram més polèmics, per tant, compartim una
part del text. Supòs que la part del text que compartim és
precisament la que s’ha pactat i la que s’ha negociat amb el
sector. Aquí hem d’agrair la gran feina que ha fet, la feina de fer
feina amb vostès, d’atendre les nostres peticions de reunió per
saber quines demandes tenim i per tant, entre tots siguem
capaços de fer la llei que espera el sector audiovisual. Jo crec
que això és important. Per tant, la voluntat de consensuar hi és.
Per això, a més del debat de totalitat que feim avui que, com he
explicat és absolutament necessari, feim esmenes parcials per
debatre..., perquè suposam que votaren en contra de l’esmena a
la totalitat, com és natural. 
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S’ha d’agrair de totes maneres al Sr. Conseller que hagi
explicat els set articles referents a l’impuls. Per tant, compartim
les paraules, compartim les bones paraules que vostè ha
expressat damunt la tribuna, compartim les declaracions de
bones voluntats, les declaracions d’intencions, i li continuam
dient que falta concreció, és insuficient, és poc ambiciós.

Pel que fa a l’altra part d’aquesta llei, regular la vacant del
director general d’IB3 està bé, és necessari, situacions com les
que vostè personalment va haver de protagonitzar, o va
protagonitzar per voluntat del Govern, no és que la llei obligàs
a això, vostès varen decidir fer-ho així, quan varen modificar
per decret llei la Llei d’IB3, també l’haguessin pogut modificar
en el sentit que la modifiquen ara, ja haurien resolt el problema
l’agost del 2011 i no haurien de fer aquesta modificació de la
llei, però no és el lloc de resoldre els problemes que pugui tenir
la Llei d’IB3, no és el lloc. Vostè també ha parlat d’adaptació,
copien vostès la llei estatal, simplement la tradueixen i la
introdueixen a la Llei audiovisual, sobre el model de gestió,
però si vostès tenen clar que el model de gestió d’IB3 ha de ser
públic, no importa que introdueixin tots els models de gestió
que esmenta la llei estatal, inclosa l’alienació de la titularitat
pública, perquè nosaltres encara recordam les paraules del Sr.
González Pons, que abans de les eleccions generals anunciava
que el seu objectiu era la privatització de les televisions
autonòmiques i la conversió de tot això en una espècie de gran
xarxa privada que cobrís tota Espanya. No ens interessa això a
una comunitat amb l’especificitat que té la nostra. Una televisió
privada difícilment podrà tenir una programació que respecti la
pluralitat de Menorca, d’Eivissa, de Mallorca i Formentera i la
llengua pròpia, per suposat . 

Hi ha mancances que hauran de solucionar i ho podran
solucionar acceptant algunes esmenes nostres o transaccionant,
sobre el consell audiovisual que, com li he dit, és bàsic, sobre
els consells insulars, que aquí se n’ha parlat extensament; sobre
la dotació econòmica inexistent a la part d’impuls; sobre la
llengua catalana, adaptant-nos al text de l’Estatut; sobre el
suport a creadors, inexistent a l’actual llei; i sobre una més
detallada regulació del sector, igual que fan les lleis
audiovisuals d’altres comunitats autònomes. Però sobretot, jo li
demanaria que anunciï avui que eliminaran els articles referents
a IB3, que deixin la llei com audiovisual, com a Llei del sector
audiovisual i no vulguin regular la Llei d’IB3. Iniciarem un
tràmit de modificació de la Llei d’IB3, intentem consensuar-la
des del principi, per evitar que IB3 torni ser camp de batalla
polític. Això està en les seves mans, però el lloc de fer-ho no és
aquest. El lloc de modificar la Llei d’IB3 és una llei de
modificació de la Llei d’IB3, no una llei reguladora del sector
audiovisual com és aquest que vostès han presentat.

Per tant, aquestes són les nostres condicions per arribar a un
diàleg. A partir d’aquí en podem parlar. Nosaltres demanam la
devolució al Govern, per poder-ho redactar des del principi,
però si vostès no accepten l’esmena a la totalitat, tenim tot un
termini perquè puguin acceptar, pactar, transaccionar amb
nosaltres tots els aspectes que nosaltres hem introduït a través
d’esmenes parcials i que entenem que l’únic que fan és millorar
la part de la llei que evidentment trobam absolutament
necessària, com és l’impuls al sector audiovisual.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Tanca la qüestió una nova intervenció del vicepresident i
conseller de Presidència, Sr. Antonio Gómez, sense limitació de
temps.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Martí, he tenido la
impresión que usted conoce las necesidades del sector mejor
que el propio sector. Desde que se iniciaron los trabajos de este
proyecto de ley ha estado participando el sector, ha hecho las
aportaciones que ha considerado y hemos tenido como base
otras leyes de otras comunidades autónomas. Por lo tanto, yo
creo que aquí se ha hecho un trabajo bien hecho, salvo que usted
para mejorar el sector, crea que tiene que ir en otras direcciones
de las que va el propio sector.

Mire, nosotros en relación a las lenguas, que a ustedes tanto
les interesan, esta ley lo que hace es hacerse eco y contemplar
la realidad de la calle. Lo dijimos con la ley del ente público y
lo venimos diciendo con esta. Por lo tanto, hay una defensa
absoluta de las dos lenguas oficiales. Y lo que se hace en la otra
ley que refuerza al ente público, es que toda la producción
propia se hace en catalán y la producción exterior se hace en
castellano. Tengo que decirle, como usted bien sabrá, que las
cuotas de audiencia han sido considerablemente mejores, se han
visto muy mejoradas. De un 4% que había cuando nosotros
entramos, a más del 7% de cuota de pantalla que tiene en estos
momentos.

Le diré también que las modificaciones que se han hecho en
la ley del ente público tienen dos sentidos muy claros. Uno es
el nombramiento del nuevo director general del ente, que como
usted sabe en el pasado creo un problema porque había una
laguna legal en este ente y ahora yo creo que es totalmente
racional la propuesta que se hace. La otra a que usted también
ha hecho referencia y que le gusta menos, lo único que hace es
desarrollar la ley básica estatal. Y esta ley básica contempla tres
modelos de gestión: uno directo, otro indirecto y otro defiende
la colaboración público-privada y no hay nada más. Todo lo que
usted quiera ver más..., en fin, usted puede pensar todo lo que
quiera, pero sólo hay lo que le comento.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 85 / 7 de maig del 2013 3755

 

En cuanto a la Balear Film Comission, será una realidad
desde el mismo momento que se apruebe este proyecto de ley.
Y dentro de la Illes Balears Film Comission estarán los consells
y otras instituciones que también quieran estar y lo que tenemos
que hacer es una apuesta conjunta y global de las Islas Baleares.

En cuanto al Sr. Bonet le podría decir lo mismo. Parece que
usted conoce mejor el sector que el propio sector, da esta
impresión. Por lo tanto, no me voy a repetir en lo que he
comentado antes. Nosotros le diré que valoramos mucho el
retorno que tendrá esta ley, será evidente. En el mismo
momento que se apruebe, que este proyecto de ley sea ley, se
apruebe y empiece a funcionar como ley, yo estoy seguro que
habrá unos retornos importantes tanto en términos económicos,
como en términos de desestacionalización turística y también en
términos de promoción turística.

En cuanto a Illes Balears Film Comission, no me repetiré, le
diré lo mismo que le he comentado al Sr. Diputado de MÉS. 

También le diré que la modificación de esta ley, por mucho
que usted quiera ver lo que no es, no tiene ninguna doblez,
simplemente es lo que es y se ha hecho para lo que la hemos
hecho y es para potenciar el sector audiovisual, porque estamos
convencidos que va a tener, como le he comentado, unos
retornos importantes para nuestra economía. Y de ahí, es por lo
que nosotros estamos muy agradecidos por las grandes
aportaciones que ha hecho el sector a esta ley.

Por lo tanto, yo no tengo ninguna duda que cuando esta ley
empiece a aplicarse, sin duda, vamos a ver los resultados que
esta ley tendrá para la economía de nuestras Islas Baleares y
para el fortalecimiento del sector. Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. En torn en contra té la paraula
per part del Grup Parlamentari Popular la diputada Sra.
Margalida Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident del Govern, en nom
del Grup Popular li vull donar l’enhorabona. L’enhorabona a
vostè i a les persones que han participat en l’elaboració d’aquest
projecte, un projecte de llei que és la culminació d’una manera
de fer feina des de la colAlaboració públicoprivada, posant les
institucions públiques al servei dels agents econòmics, per posar
en pràctica la seva veritable vocació de servei. Que posa els
seus mecanismes a l’abast del sector privat, per fer una llei que
reculli d’una vegada per totes les seves demandes.

Per això ha estat clau la involucració i la voluntat d’actors
tan importants com el clúster audiovisual, les productores, les
films office, la mesa audiovisual. Sense deixar de banda la
voluntat del caràcter transversal d’aquesta llei, ja que una de les
reivindicacions històriques del sector, que ja feien constar a la
memòria del clúster el febrer de 2011, era l’escassa coordinació

entre els elements del Govern. I aquesta llei també hi pretén
donar resposta. Per això queda palès en el text la participació de
les diferents institucions públiques per coordinar, per evitar
duplicitats i eliminar traves burocràtiques. L’administració ha
de deixar de ser un obstacle i s’ha de convertir en un aliat del
sector privat.

Per això, coneixent com coneix l’oposició l’origen d’aquesta
llei i estant d’acord també en la necessitat de fomentar el sector
audiovisual, no entenem avui les seves esmenes a la totalitat,
que demanen la retirada de tota la llei. Podem entendre que
tenguem opinions a matisos de la llei, opinions diferents, cosa
que es veurà en el debat parcial de les esmenes, n’han presentat
unes 80 entre els dos grups. Però presentar esmenes a la totalitat
per demanar la seva retirada, no fa més que demostrar que
estam davant els partits del no, davant l’oposició del no per
sistema, del no a qualsevol iniciativa que vengui del Partit
Popular, encara que aquesta surti del diàleg i del consens. 

No hi ha alternativa possible en aquesta cambra. Tenim una
oposició que anteposa intentar tombar qualsevol iniciativa que
surt del Govern, encara que sigui en benefici de la societat,
perquè fan seu el lema de com pitjor, millor. I per això cada
vegada s’allunyen més de la societat i això ho diuen aquest cap
de setmana, els ho torn dir, les darreres enquestes del CIS, que
continuen castigant més els partits de l’oposició que no aquells
que tenim la responsabilitat de governar i d’aplicar mesures
vertaderament molt dures.

(Remor de veus) 

Podran debatre els seus motius, que si és una llei contrària
a l’Estatut, si arraconam el català...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor!

LA SRA. PROHENS I RIGO:

... que si hi ha parts generalistes que no haurien d’estar dins
aquesta llei, que si modificam la Llei d’IB3. Saben què són
això? Excuses, excuses de mal pagador i vostès d’això en saben
una estona llarga, perquè el que compta al cap i a la fi, són els
seus fets, no les seves paraules. Tot això ho haurien pogut
debatre en la seva tramitació, però avui vostès vénen aquí a
demanar que es retiri aquesta llei, que es torni deixar a un sector
sense una llei pròpia, una llei que vostès no van ser capaços de
fer en quatre anys. Cadascú que es responsabilitzi dels seus
actes, però el que faran vostès avui aquí els retratarà i deixa clar
en quina part d’aquesta història estan vostès, que és la de
sempre, obstaculitzar.

Per això el text que avui presenta el Govern balear, a través
del vicepresident, és en allò que centraré la meva intervenció.
Es tracta d’aconseguir que l’administració pública tengui un sol
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responsable davant el sector, agilitat i simplificació, treball que
ja ha començat per cert en reunions amb els ajuntaments, per tal
de conscienciar les entitats locals de la importància del sector
audiovisual a tots els indrets. Per tant, tenim l’oportunitat de fer
un debat sobre el model audiovisual o sobre el que realment
poden fer les administracions públiques per ajudar el sector, que
poden constituir un vertader jaciment d’ocupació. És una
indústria molt potent que ha demostrat per si mateixa la seva
vàlua i ser mereixedora de la consideració de sector estratègic,
i ho ha fet tota sola. Ara sols necessita de l’impuls decidit de les
administracions o podem tornar presenciar com hem fet, un
debat repetitiu, ple de tòpics, de demagògia per part d’una
esquerra que demostra amb aquestes esmenes, no estar a
l’alçada de les circumstàncies. 

Vostès han apostat per això, la seva incapacitat d’avançar,
la seva incapacitat de tenir alçada de mires i per posicionar-nos
al costat d’altres comunitats autònomes. Jo optaré pel debat que
demana el sector i la societat. Per això aquesta llei proposa tres
objectius crec jo molt clars, tres grans objectius molt clars. 

Punt número 1. Com hem dit el foment de la indústria
audiovisual. Jo he escoltat la intervenció del Sr. Martí, no sé si
és que s’ha llegit vostè una altra llei, però el foment de la
indústria queda perfectament palès en aquest text a què avui
donarem tramitació. Potenciam especialment la figura de la
coproducció, per incentivar precisament això, la participació de
les empreses locals en els projectes audiovisuals. Això inclou
una simplificació dels tràmits administratius per obtenir
llicències, una major coordinació entre administracions, accions
de promoció, incentius per a l’activitat i accions concretes per
al sector com element de promoció turística. I també per a la
promoció de la cultura, la història i la llengua pròpia. Sí, això
surt al text, Sr. Martí. Per això és clau la creació de la Balears
Film Comission, la Filmoteca Balear, el Registre General
d’Empreses Audiovisuals de les Balears i el registre de
prestadors de serveis del sector audiovisual.

En segon lloc tenim principis bàsics que han de regir la
comunicació audiovisual a les Balears quant a atorgament de
llicències, drets i deures dels usuaris, dels prestadors de serveis,
amb especial esment al servei públic audiovisual de les Balears,
per garantir el compliment dels principis de les lleis estatals que
estan en vigor, així com de les funcions que li atorga l’Estatut
d’Autonomia. En aquest sentit era necessari, com ha dit el
vicepresident, adaptar aquesta llei a la Llei estatal 6/2012, quant
a les diferents formes de gestió de les televisions autonòmiques.
Això no implica -i ho tornarem repetir- cap canvi en la gestió
d’IB3. La llei estatal els podrà agradar més o menys, però el que
és de sentit comú és que la llei que aprovarà ara aquest
parlament ha d’anar en consonància amb la llei estatal, com no
pot ser d’altra manera. No podrem aprovar aquí una llei que no
s’emmarqui o entri en contradicció amb una llei estatal i això
vostès ho saben. Aquesta llei regula també els drets de
consumidors i usuaris, fent especial menció als infants o
persones amb discapacitat, sota una sola llei per donar seguretat
jurídica a totes les parts implicades en el procés.

I per acabar, la disposició final primera no és el gruix
d’aquesta llei, no és l’objectiu principal d’aquesta llei. És el que
recull la disposició final, es corregeix el buit legal que existia a
la Llei 15/2010, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, que regula de manera clara el fet que es produís una
vacant en la direcció general, per tal d’evitar solucions
d’interinitat temporals, com les que vam veure a principi
d’aquesta legislatura. De manera que s’estableix que les
funcions de direcció general seran assumides per un membre del
consell de direcció. Aquesta situació abans no estava regulada,
no s’aportava cap resposta en cas que es produís, com ja vam
veure en aquest parlament.

I ja per acabar i per no ser repetitiva en allò que s’ha dit,
m’agradaria destacar alguns elements que consider claus del
text que ha presentat el Govern. En primer lloc la creació de la
Balears Film Comission. És una reivindicació del sector,
escoltant les seves intervencions pareix que és un invent del
Govern o un invent del Partit Popular. No, era una reivindicació
del sector, que demanava un sol organisme que aglutinàs totes
les iniciatives de les diferents illes en una sola entitat, que ha
d’actuar com a punt central de coordinació, promoció,
simplificació a mode de finestreta única i que ha d’implicar tots
els nivells administratius, des del Govern, consells insulars i
ajuntaments.

Els objectius de les films office són la promoció de la
indústria audiovisual, dels serveis complementaris a la
producció i del territori, amb les seves possibles implicacions
turístiques i ocupacionals. A nivell mundial existeixen 600 films
comission, a Espanya ja n’hi ha 28; 191 als Estats Units; 99 al
Japó i 71 a la Unió Europea. I aquí a les Balears n’hi havia una,
fins que el 2009 el pacte va decidir deixar-la inactiva. Amb la
seva reactivació complim a més, amb un compromís electoral
del Partit Popular.

Per això s'ha d'aprofitar la tasca feta, no es comença des de
zero, tant per la Palma Film Office, la qual, centrant-se només
en la ciutat de Palma ha aconseguit realitzar el 2012 117
atorgaments de permisos, per als quals s'han hagut de realitzar
366 colAlaboracions interadministratives, el que posa de
manifest la necessitat d'una major colAlaboració i coordinació.
I ha aconseguit una inversió per a la ciutat de Palma de 4
milions d'euros.

La Mallorca Film Comission, per la seva banda, continua
tramitant a dia d'avui solAlicituds de filmacions i colAlaborar amb
agilitat amb els talls de carretera, informes favorables, captació
i, en definitiva, facilita la tasca a les productores i va aconseguir
el 2011 una inversió de 40 milions d’euros per al territori. El
que és clar és que l’èxit d’un expedient depèn de la confiança i
l’agilitat de totes les administracions, i aquesta és la nostra
aposta amb aquesta llei.

Vull destacar també l’esforç que fa aquest govern en un
moment econòmic i pressupostari de tots conegut per incloure
en aquesta llei un capítol d’incentius i bonificacions a l’activitat
audiovisual. No es tracta de subvencions, es tracta d’incentius
i de bonificacions i, clar, si vostès no entenen la diferència
podem explicar, per ventura, alguns problemes que ens hem
trobat a la Mallorca Film Commission. Si vostè no entén la
diferència entre un incentiu, una bonificació i una subvenció.
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Es considera un punt essencial per competir amb igualtat de
condicions en territoris que per les seves característiques són
competidors de les Balears i que tenen regulats sistemes
d’incentius, com poden ser comunitats com Catalunya,
Andalusia, Malta o les Canàries. I vostè ha tret el tema de les
Canàries, però vostè també ho ha reconegut, les Canàries tenen
un sistema de gestió fiscal totalment diferent del que tenim a les
Illes Balears, i aquí entram en un debat, en el debat del règim
especial, però és un debat diferent, en qualsevol cas no és un
debat que vagi lligat a aquesta llei, és un debat que té moltes
altres implicacions i que en qualsevol cas és el debat que hem
devingut a fer avui aquí. 

A més, aquesta llei recull també un element molt important
per al sector, i són les aportacions en espècie que poden arribar
a ser tan o més importants i útils per a l’empresariat que els
mateixos incentius. Podem estar d’acord, podem afirmar que
aquests incentius podrien ser millors, podrien ser majors, però
s’ha de reconèixer l’esforç del Govern, s’ha de reconèixer
l’aposta del Govern per incloure tots aquests articles en aquesta
llei deixant el tema d’incentius ben clar dins aquest text legal a
fi que es puguin incloure. 

A més, també, cal destacar les sinèrgies que s’han de
potenciar que la indústria més forta de la nostra comunitat, el
turisme, i la indústria audiovisual mitjançant, com contempla la
llei, la creació de rutes turístiques cinematogràfiques que tant
d’èxit tenen a altres destinacions i que tants de beneficis poden
suposar tant per a la imatge de l’illa com per a tota la indústria
de serveis turístics complementaris ja que el fenomen conegut
com el movie tourism pot incrementar més d’un 50% les visites
a un territori. 

Volem convertir les Balears en un territori atractiu i
accessible per a les produccions d’arreu del món, però tenint en
compte especialment l’entramat empresarial local. I ho torn a
repetir, les empreses locals tenen un paper fonamental en aquest
text mitjançat la coproducció, incentivant la contractació
d’empreses, de professionals i també la seva formació.

I, per acabar, el paper essencial del sector per promocionar
el territori propi de manera sostenible per la qual cosa a la llei
es té especialment en compte la cura i la protecció del medi
ambient així com la transmissió dels nostres valors propis a
través de la promoció de la cultura, la llengua, la història pròpia
de les Illes Balears, per donar-la a conèixer arreu del món.

En definitiva, teníem un sector que ho tenia tot per
aconseguir-ho tot, que té paisatges, que té bones connexions,
una indústria local competent i competitiva, bons serveis
complementaris, climatologia, llum, però que li mancava una
aposta explícita de les administracions a través d’una llei que ho
regulàs i li donàs estabilitat i seguretat. Per això, des del Grup
Popular tenim grans esperances en una llei feta amb ells, per a
ells i que sens dubte ha de ser un revulsiu necessari perquè el
sector audiovisual tengui el lloc que li correspon al costat
d’altres sectors claus i estratègics per a la nostra economia.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara de rèplica dels grups que han intervengut a favor de
les esmenes, si vol intervenir té el torn de paraula pel Grup MÉS
el Sr. Nel Martí, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El partit del no, qui diu no
al català, qui diu no als serveis públics, qui diu no al diàleg
social és el Partit Popular. És el partit del no.

(Alguns aplaudiments)

Ja està bé de manipular estudis, la pitjor valoració que fa el
CIS, l’enquesta del CIS, el pitjor valorat en l’enquesta del CIS
és aquest president, el president d’aquesta comunitat autònoma.
Açò ho hauria de dir, açò ho hauria de reconèixer i s’hauria de
demanar per què, per què en un any és capaç de davallar un
nivell de coneixement i de valoració de 10 punts. Com és
possible açò? Açò s’hauria de demanar.

Però el que realment és esgarrifós és veure el menyspreu
absolut a la resta d’illes que no són Mallorca. Ens diu, el sector
demana una sol film commission a les Illes Balears. Vostè ha
parlat amb el sector a Menorca? Vostè ha parlat amb el sector
a Menorca? Perdoni, no m’ho crec, no m’ho crec, menteix,
menteix, perquè el sector menorquí no demana una film
commission balear, no la demana. 

No només açò, sinó que a més desconeix la realitat. Només
existeix una film commission, ens diu, perdoni, és que vostè no
sap que a Menorca existeix una film commission? Vostè no...
doncs, no digui aquí que hi ha una sola film commission a les
Illes Balears. A Menorca, hi ha una film commission o no hi ha
una film commission? Sap com funciona?, si va bé o malament?

Però, a més, ens diu una altra cosa, ho tenim tot, tot ho
tenim, tenim una connectivitat perfecta. Ens diu que ho tenim
tot. Tenim una connectivitat per explotar perquè les Illes siguin
realment, tenguin també el sector audiovisual com un sector
estratègic? Ens ho diu? Açò ens diu? El desconeixement de la
realitat d’allò que no és Mallorca és realment esgarrifós. 

Ens diuen que la llei s’ha d’acomodar a la realitat, a la
realitat del carrer, fins aquí només? La llei s’ha d’acomodar a la
realitat del carrer. Jo em pensava que una llei, i aquest
parlament, havia d’aspirar a alguna cosa més perquè si el carrer
no llegeix, aquest parlament assumirà i incorporarà aquesta
realitat del carrer? No, perdoni, la llei és per anar més enllà, per
basar-se en la realitat del carrer i anar més enllà perquè quedar-
se amb el carrer és autènticament lamentable. Ara entenc, ara
entenc com funciona aquest partit i quines són les seves
aspiracions, és quedar-se amb el carrer quan li interessa.



3758 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 85 / 7 de maig del 2013 

 

Se’ns diu que la llei estatal incorpora models de gestió i que
només feim açò, que no podem entrar en contradicció. No, açò
és manipular un argument. La llei general estableix diferents
formes de gestió, la modificació de la llei estatal incorpora tres
formes de gestió, la llei autonòmica pot fer... no la incomplirà,
perdoni, incomplir no ho farà, pot fer, dins el marc que estableix
la llei estatal, el que consideri que ha de ser el seu model.
Vostès han triat incorporar els tres models, incorporar la
privatització, alienació de la titularitat, privatització absoluta de
la Ràdio i la Televisió de les Illes Balears. Si no ho fessin, no
entrarien en contradicció amb la llei estatal, no entren en
contradicció amb la llei estatal quan estableixen un model.
Aquestes illes han de definir el nostre model, que lògicament
respecti la legislació actual.

Però és que, a més, se’ns diu que la Film Commission
efectivament o les diferents entitats o que les entitats formaran,
estaran incloses dins aquesta film, seran una aportació més a la
promoció turística. A mi em sorprèn que els consells reclamin
la descentralització, bé, els consells de Menorca, Eivissa i
Formentera, demanin la descentralització, els traspàs de la
promoció turística, i el Govern alhora legisli instruments de
recentralització, de centralització d’estratègies que haurien
d’estar al servei de la promoció turística. M’explicaran quina és
la lògica i la coherència d’aquest discurs? És a dir, ara ens
anirem a Menorca a Eivissa i a Formentera i els direm que sí,
que ens passen la promoció turística, però que a trossos, que hi
ha algunes coses que no i algunes coses que el Govern ja ho
legisla i ho legisla no pensant en els consells insulars, la paraula
consell insular no apareix.

Respecte de la llengua, el projecte de llei que avui se’ns
presenta no compleix amb l’Estatut ni amb la Llei de
normalització. Quan se’ns diu a la Llei de normalització que el
Govern de la comunitat autònoma ha de promoure el
coneixement i el desenvolupament de la llengua i la cultura
catalana en tots els mitjans de comunicació, no ho compleix.
Quan la Llei de normalització diu que el Govern potenciarà la
producció i exhibició de pelAlícules realitzades, doblades o
subtitulades en català, no ho compleix, però no per no complir-
ho sinó que ni es digna a dir les coses pel seu nom. No té cap
problema a esmentar diferents tipus de pelAlícula i el cinema
classificat com a ics, però té un gran problema a l’hora de dir
que la llengua d’aquest territori és la llengua catalana. Ni una
vegada, ni una vegada a una llei...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, ha d’acabar.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... que té un abast cultura importantíssim són capaços de dir que
aquesta terra té una llengua pròpia, i que aquesta és la llengua
catalana. No es dignen ni a açò, i qui fa açò ho fa
intencionadament, no ho fa amb desconeixement ni ho amb
oblit, ho fa intencionadament. I si no, ho torn a repetir i acab,
l’exemple és l’avantprojecte que varen presentar, no era de
casualitat que apareguessin dues llengües pròpies, no és una
casualitat que la llei autonòmica tradueixi el que diu la llei
estatal, la llei estatal encomana promoure la llengua pròpia, i la
llei autonòmica el que fa és canviar açò i parlar de dues llengües
oficials. No és casualitat, no és casualitat. Aquesta és la voluntat

i l’esperit d’aquest projecte de llei al qual, així, no hi podem
donar suport. Volem millorar aquest projecte de llei, vostès
tenen...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...ara la possibilitat de millorar-lo, de possibilitar que aquest
sigui un projecte de futur, si no serà el projecte, simplement, del
Partit Popular.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara d’intervenció del Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el Sr. Cosme Bonet, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. El debat és bo, Sra. Prohens, avui
hem tengut oportunitat de tenir un debat global sobre el sector
audiovisual, això és bo. M’agradaria que ho entengués el Grup
Popular, el debat és bo, dialogar és bo, no és negatiu, que hi
hagi més d’una veu que pensi diferent és bo, no, és essencial en
democràcia. Pareix que no ho entenen vostès.

El partit del no. Els ho hem de recordar? Que se hunda
España que ya la levantaremos nosotros, Sr. Montoro, el Sr.
Montoro, que se hunda España, ho ha aconseguit el Sr.
Montoro hundir España. Però bé, aquesta era l’actitud del Partit
Popular a l’oposició, que se hunda España. Si nosaltres fóssim
els del no, els haguéssim dit no a suspendre la Comissió
d’Hisenda avui horabaixa o no li han dit, Sra. Prohens?, no ho
sap?, no li ho han dit?, no sabia que hem suspès la Comissió
d’Hisenda d’avui horabaixa?, vol que li diguem al Sr. Tarrés
que la torni a convocar?, ho volen, ho volen? No, no, per
nosaltres... és que, clar, no poden venir aquí a fer segons quins
discursos prepotents, prepotents, discursos prepotents i llavor
pretendre que tothom ha d’acotar el cap a allò que diuen vostès.
No, això no va així, no va així, no va així

Amb aquesta llei tampoc no valen els arguments d’herències
rebudes i altres excuses de mal pagador que empren vostès. La
Llei audiovisual que avui debatem té pare i mare dins el govern
actual, no és una llei fruit de la gestió del govern anterior, és
d’aquest govern. I jo he dit -hi insistiré, perquè crec que qualque
vegada vostès també han de fer l’exercici de reconèixer la feina
de l’oposició- que té bones intencions, té cosetes que estan bé
aquesta llei, però els compromisos són molt magres i amb les
nostres esmenes parcials tendran l’oportunitat de demostrar si
realment vostès també són el partit del no o són el partit del
diàleg i del sí.
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Si devem res a l’anterior gestió, crec jo, és el model que
significa la Mallorca Film Commission, per posar només un
exemple, una molt bona feina destruïda amb la mala gestió que
s’ha fet posteriorment Cloud Atlas, Pelayos, ja ho he esmentat.
El sector balear audiovisual arruinado por los impagos del
consell. Ante el conocimiento de la negativa del consell de
abonar la ayuda comprometida la Asociación de Productores
Audiovisuales de las Baleares junto con el clúster y la
Asociación de Cineastas -que és el sector, no és el Partit
Socialista- denunciaron ayer que la falta de compromiso de los
pagos echa por tierra el trabajo de la Mallorca Film
Commission y lo que a promoción de la isla como plató de
rodaje se refiere al tiempo que arruinan el sector audiovisual
por un problema administrativo, que manifiesta la incapacidad
de la institución.

Vull dir no és només que la institució fos incapaç, és que
mentre vostès predicaven sector audiovisual des del Govern
tampoc el Govern no va acudir a ajudar el consell. Ho hagués
pogut fer, però no els va interessar. 

M’ha sentit dir a mi que no s’ha de crear les Illes Balears
Film Commission? No, no m’ho ha sentit dir. Jo he dit que ha
de tenir una gestió territorialitzada, també hi ha esmenes en
aquest sentit, i s’ha de fer feina en xarxa, però no hem dit que
no sigui necessari, és més, he dit que era necessari que existeixi
per poder participar de l'Spanish Film Commission, que és molt
important aquest aspecte.

Són vostès que s’han dedicat a liquidar una cosa que
funcionava, i encara no entenem per què, i avui ens ha dit que
continua fent gestions, gestions espectrals deu ser, no ho entenc.
No és cert que vostès defensin aquí la llei del sector. El Sr.
Conseller, el Sr. Vicepresident ho ha dit, que aquí només
defensen allò del sector. No, això és una llei del Govern i del
Partit Popular, perquè hi ha moltes coses que no els ha demanat
el sector aquí. Dubt que el sector plantegi la modificació o
privatització d’IB3, li tenen pànic a això, li tenen pànic perquè
si ho agafa una gran corporació audiovisual estatal, adéu a les
petites productores d’aquí, poden estar segurs. Si no pensen fer
cap canvi de model de gestió, se’ls ha dit, no modifiquin la llei,
els dóna tres possibilitats, agafin-ne una i marquin-la per llei,
ningú no ho impedeix, no incompliran cap llei, demostraran que
són coherents amb el discurs que han fet aquests dos anys. Si
obrin la porta estan obrint la porta, allà vostès. Aquest és el
missatge que avui llancen al sector audiovisual.

Si vostès escoltassin el sector sabrien, i veig que no ho sap
perquè no els degueren escoltar, que demanaven inversió
pública, inversió a la qual vostès es neguen. Tornaré al mateix
exemple, el Sr. Company considera inversió la subvenció que
dóna als pagesos, i surt en el BOIB com a subvenció perquè hi
ha un retorn, això és inversió. Idò amb el sector audiovisual
encara més. Per què el sector agrari sí i no el sector audiovisual?

I sobre el Consell Audiovisual només recordaré que quan es
va aprovar la llei el PP considerava que la independència
d’aquest òrgan és vital, insistia que els informes haurien de ser
preceptius per dotar-lo de contingut. I ara directament
l’eliminen de la llei. 

Bé, acab. Hem fet un debat de propostes i continuarem fent
propostes que són a les nostres esmenes, i tampoc no els va bé.
Vostès volen el sí a allò que presenten i gens de crítica. Deuen
creure que tenen una inspiració divina per prendre les decisions,
i, Sra. Prohens, acabaré amb una cita en llatí, jo em pensava que
el Sr. Vicepresident també ens faria alguna, això m’havia dit,
memento mori, jo crec que és una cita llatina adequada per a
l’actitud del PP, adequada per al vicepresident, alabat en la
magistratura autonòmica i s’asseu a la dreta del president...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sr. Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

... memento mori, recordau que sou mortals, senyors del PP, es
deien els generals victoriosos de Roma. Recordin, senyors
consellers, senyors diputats, que aquestes majories no seran
permanents, s’esgotaran i llavors sí que voldran negociar.
Llavors recordaran vostès que són mortals i que han deixat de
ser "divinos".

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula pel Grup Parlamentari Popular la Sra.
Margalida Prohens, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Bonet, començaré pel final,
jo no dic que les seves esmenes estiguin fetes amb mala
intenció, jo ja li he dit a la meva primera intervenció, que les
debatrem, que arribarem a consens, que tendrem un diàleg en la
tramitació parlamentària d’aquesta llei, però el que avui vostès
volien fer aquí era aturar la tramitació d’aquesta llei. Jo no sé a
qui intenten enganar. Avui vostès volien que no es tramitàs
aquesta llei, que es retiràs, per això li torn a repetir que no
entenem la seva esmena a la totalitat tot i que respect i mirarem
amb bons ulls les seves esmenes parcials.
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Quant al Grup MÉS, vostès clarament han tornat a optar per
la polèmica, pel titular fàcil fins i tot l’església han tret avui.
Crec que ens mereixíem un altre nivell de debat, provin-ho,
provin de superar la seva miopia, provin de superar la seva
curtesa de mires perquè aquí, fora d’aquesta cambra, hi ha un
món dinàmic, internacional, preparat i competitiu que es mou al
marge de vostès. Tornen a centrar el seu debat en el català, quan
ja no tenen més arguments sempre troben en la llengua una
sortida per fer debat a aquest govern, una arma política. Vostè
deia fa un parell de dies que era com cine ics, avui l’ha definit
com un tractament obscè, el seu quant a la llengua d’aquesta
comunitat, i el que diu l’Estatut d’Autonomia, que sí compleix
aquesta llei, el seu ciència ficció.

Nosaltres complim amb l’Estatut d’Autonomia, com també
ho compleix IB3, i hi ha informes jurídics de l’advocacia
d’aquesta comunitat, concretament del mes d’octubre de 2011,
que així ho avalen. 

S’ha de ser agosarat per fer aquest discurs perquè, saben què
feren vostès a IB3 amb el català?, suprimiren el servei de
correcció lingüística, establert pel Partit Popular amb el
COFUC, que tenia un corrector de llenguatge i d’estil previ a
totes les illes, a tots els programes, als informatius, formació per
a tots els locutors i redactors en llengua catalana. Vostès s’ho
carregaren, varen establir un sistema de correcció amb la UIB,
però com que tampoc no pagaven, aquest es va deixar d’atorgar.
Saben què ha fet el Partit Popular? Ha tornat a establir aquest
sistema de correcció lingüística amb el COFUC. A nosaltres no
ens fa falta penjar-nos cap llaç a la solapa per saber què
defensam i què defensa el nostre Estatut d’Autonomia.

Això sí, vostès en varen fer de política lingüística a IB3,
varen tudar més de 3 milions d’euros en pelAlícules que estaven
en castellà i que es varen podrir dins els calaixos, més de 3
milions d’euros que ja li agradaria de ben segur al vicepresident
del Govern poder tenir-los per dotar els incentius d’aquesta llei,
però aquesta llei els sobrepassa, a vostès, perquè aquesta llei té
una vocació internacional, com la té el tema que ens ocupa, i no
només té en compte el debat de les dues llengües d’aquesta
comunitat autònoma, sinó que dins el mateix text d’aquesta llei
fa referència a la utilització de la informació, a facilitar la
informació en una altra llengua comunitària, distinta al català o
al castellà, perquè moltes de les productores que vénen aquí són
productores estrangeres i necessiten aquesta informació
accessible en la seva llengua per poder venir aquí a contractar,
a treballar, a invertir, però és clar, ja sabem la importància que
vostès donen a l’anglès en aquesta comunitat.

El debat d’avui, però, va molt més enllà de la llengua, al
debat també han tornat a treure -em sembla que ho treia el Sr.
Bonet- el tancament de Televisió de Mallorca i ens torna a
culpar al Partit Popular d’ofegar les productores. Ells, els que
varen deixar a deure 78 milions d’euros a productores només a
IB3 o 24 milions d’euros a productores a Televisió de Mallorca,
vostès són els vertaders responsables d’enfonsar les productores
i d’enfonsar un sector com el sector audiovisual, o es creuen que
els seus deutes no ofeguen?, que els agradava molt que els
encarreguessin la feina, però que no els pagassin?

IB3 ha fet una reducció pressupostària i així i tot ha
augmentat la seva audiència, apostant per la qualitat i per la
proximitat.

També han tret el tema del Consell de Mallorca i de Cloud
Atlas, crec que vostès, sobretot membres que hi havia al consell
de Mallorca la passada legislatura, haurien de conèixer com es
va fer aquesta gestió i si més no, venir aquí amb un to
d’humilitat i demanar disculpes a les productores i demanar
disculpes a un sector al qual reconeixem que aquest tema li fa
molt de mal. El tema de Cloud Atlas no s’ha pogut pagar perquè
no hi havia cap compromís signat, no hi havia cap informe, no
hi havia cap contracte i així ho diu un informe tècnic i jurídic
que impedeix al Consell Insular de Mallorca poder fer front al
pagament, volen anar en contra d’aquest informe?, de 177
factures i 18 compromisos, n’han quedat de penjats 3, els que
eren irregulars. Per cert, Sr. Bonet, en el tema de Los Pelayos
vostè ha mentit, Los Pelayos varen cobrar en temps i forma
perquè sí que hi havia un contracte al Consell de Mallorca. 

Per tant, no intentin mentir, assumeixin els seus errors
perquè és la seva mala gestió la que més mal fa a la imatge
d’aquestes illes i a la imatge d’aquest sector, una gestió nefasta,
caòtica, a més, venien fum, no hi havia papers, no hi havia
contractes, no hi havia compromisos...

(Remor a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci. Sra. Prohens, ha d’anar acabant.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, acab, Sra. Presidenta. Només vull dir que avui aquesta
llei...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

...continuarà... 

(Se sent algú que crida i algunes rialles)

... la seva tramitació parlamentària perquè...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Aguiló...

LA SRA. PROHENS I RIGO:

...segons els experts hi ha més de mil pelAlícules.... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Aguiló, no tenia el torn de paraula. Acabi, Sra. Prohens.
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LA SRA. PROHENS I RIGO:

...hi ha més de mil pelAlícules en aquests moments cercant una
localització i en això està aquest govern, poder ser un espai de
localització perquè aquesta llei és una mostra del revulsiu i
d’aquesta segona etapa que ha marcat el president del Govern,
el Sr. Bauzá, d’impuls i de reactivació econòmica en aquestes
illes, a pesar del seu no i de la seva posició. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Atès que ambdues esmenes solAliciten la devolució del
projecte de llei, les votarem conjuntament, d’acord?

Passam a la votació. Començam. Votam.

Queda rebutjada per 31 vots en contra i 24 a favor.

V. Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats,
sobre règim d'incompatibilitats del diputat Sr. David Abril
i Hervás.

Finalment, sotmetrem a la consideració de la cambra
l’informe de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i les
Diputades sobre el règim d’incompatibilitats del diputat Sr.
David Abril i Hervás. 

Sra. Secretària Primera..., vol llegir l’informe per favor?

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gràcies, Sra. Presidenta.

“Informe que emet al Ple de la Cambra la Comissió de
l’Estatut dels Diputats i les Diputades en compliment de
l’establert a l’article 22 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears.

La Comissió de l’Estatut dels Diputats i les Diputades en
reunió mantinguda dia 26 d’abril de 2013 ha estudiat la
declaració presentada pel diputat Hble. Sr. David Abril i Hervás
a l’efecte de complir el que disposa el paràgraf segon de
l’apartat 1 de l’article 8 del Reglament de la cambra referent a
l’examen d’incompatibilitats.

L’examen s’ha fet de conformitat amb el que estableixen
l’article 5 de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i les modificacions
posteriors, i als apartats 2 i 3 de l’article 155 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, i les
modificacions posteriors. 

Atesa la normativa abans esmentada aquesta comissió resol
informar al Ple de la cambra que el diputat no està subjecte a
cap tipus d’incompatibilitat per a l’exercici del seu càrrec”.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc que tots estam d’acord i que l’informe s’accepta per
assentiment.

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