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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Començam el
plenari del dia d’avui, com sempre amb el primer punt de
l’ordre del dia, que correspon al debat de les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 1633/15,de l'Hble. Sra.
Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a
traspàs de la competència de promoció turística.

Primera pregunta, RGE 1633/15, relativa a traspàs de la
competència de promoció turística, que formula la diputada no
adscrita Sra. Margalida Font i Aguiló. Té la paraula, Sra.
Diputada.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Diputats i diputades, Sr. Conseller
de Turisme, després de la darrera reunió de la comissió mixta de
transferències mantinguda aquest mateix mes, on novament han
quedat paleses les disconformitats i les reticències que la seva
proposta de traspàs de promoció turística genera entre els
diferents consells i que ja li vaig denunciar just ara fa tres
mesos, reticències expressades per tots els consells, per tots, Sr.
Martínez, ara, i davant la inseguretat jurídica que es desprèn de
la seva proposta, el Consell Insular de Formentera ha anunciat
la seva voluntat d’emprendre accions legals al futur decret de
traspàs de la competència de promoció turística, Sr. Martínez
podria valorar aquest anunci?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre, Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, la meva
valoració és d’absoluta irresponsabilitat, Sra. Font,
irresponsabilitat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada...

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. Martínez, per la seva resposta. Però, miri, la
irresponsabilitat és la seva, que està presentant una proposta que
ni els seus no volen; aquesta és la seva responsabilitat,
irresponsabilitat seva.

Miri, vostès s’han enrocat a presentar una proposta que va
en contra de la legislació. Miri, va en contra de l’Estatut
d’Autonomia en el seu article 70.3; no compleix el que estableix
aquesta norma ni el que indica la Llei de finançament en el seu
article 15.2; ni els mandats del Consell Consultiu, i això no
només ho dic jo, ho diuen els informes dels serveis jurídics del
Consell Insular de Formentera. També són irresponsables els
serveis jurídics? I vostè ho coneix molt bé.

Miri, Sr. Martínez, vostè ha presentat la mateixa proposta
que ja varen presentar fa un any, no han fet cap cas ni han
volgut consensuar cap esmena. Estam davant l’aprovació inicial
d’una proposta que no compta ni tan sols, ni tan sols, amb la
preceptiva memòria econòmica, el que deixa palesa la seva
absoluta opacitat i falta de transparència emparats en la seva
majoria absolutista. Sr. Martínez, vostès fan ús del corró. El
Consell Insular de Formentera va presentar una proposta
alternativa que ni tan sols no varen voler considerar obviant el
reglament de la mateixa comissió, quan el més correcte hagués
estat constituir una ponència per valorar la proposta. 

Estam davant una gran farsa, Sr. Martínez; la seva proposta
no respecte el mandat estatutari de traspàs íntegre, íntegre, Sr.
Martínez. Aquest és el bessó de la qüestió.

Vostès només es remeten a quanties econòmiques, però no
a dotació de personal o béns, com diu la llei, en matèria
econòmica, i aquesta és molt inferior al que realment s’ha de
traspassar a cada illa. Sr. Martínez, li deman que retiri aquesta
proposta i que escolti els consells, tots, que n’hi ha dels seus que
ja han dit públicament, això sí, en el territori, aquí no, que hi
votaran en contra. Retiri aquesta simulació de traspàs, Sr.
Martínez, tots en sortirem guanyant.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, vostè sap
perfectament que la proposta que s’ha posat damunt la taula i
que no és la mateixa que la de fa un any, vostè ho sap, vostè sap
que hem negociat durant un any i que el que hi ha hagut és un
mur davant el Consell de Formentera. I li tornaré repetir el que
ja li vaig dir fa tres mesos, com vostè ha dit: li dic que és una
proposta justa perquè s’adapta totalment a la Llei de
finançament dels consells insulars, que la varen aprovar tots,
que varen estar d’acord tots els consells insulars. I és una
proposta suficient, és una proposta suficient que l’any 2017
seran 11,3 milions d’euros. 

Vostè em parla de traspàs íntegre. Es traspassa íntegrament
tota la promoció turística per a l’illa de Formentera i vostè ho
sap. 11,3 milions d’euros l’any 2017, i vostè sap que l’any
passat el pressupost de l’ATB era de 9,1 milions d’euros. Per
tant no em digui, no en digui que no és justa i suficient.

El que no farà aquest govern, el que no farà aquest govern
és tornar a la passada legislatura, on hi havia despeses que no
eren promoció turística, eren repartidora i eren festes, com ja li
vaig dir un altre dia. Miri, jo li voldria dir una cosa...
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(Remor de veus)

Li voldria...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Li voldria dir una cosa una altra vegada: és una proposta
justa perquè si vostè fa números veurà que l’any 2017 el
pressupost amb què comptarà el Consell Insular de Formentera
és de gairebé 750.000 euros, el que vol dir un 7% del total
destinat a promoció turística, i vostè sap que la segons la Llei de
finançament aquest hauria de ser de l’1,5%, que són 79.500
euros. Per tant si vostè defensa que es vagin a defensar, que es
vagi als tribunals a discutir això, el que diu és que està defensant
que correspongui un 1,5% a l’illa de Formentera, que són
79.500 euros.

Jo li diré: nosaltres sí que defensam els interessos dels
ciutadans de l’illa de Formentera, nosaltres proposam una
promoció turística suficient, justa i a més molt favorable a l’illa
de Formentera, és el que hi ha la comissió mixta, és el que hi ha
damunt la taula i el que s’hauria d’aprovar per defensar els
interessos dels ciutadans de l’illa de Formentera.

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 1634/15, de l'Hble. Diputada
Sra. María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a increment dels visitants als espais
naturals.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE 1634/15, relativa a increment dels
visitants als espais naturals, que formula la diputada Sra. María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
Sr. Conseller, el 19 de setembre de l’any 2012 aquest parlament,
a proposta del Partit Popular, establia com a criteris que
s’havien de seguir en la gestió d’espais naturals precisament que
aquests es posicionassin com a referents en l’activitat de turisme
actiu, que es fes un especial esment en la difusió de les activitats
que es desenvolupaven en aquests espais naturals, i que aquest
fos un element afavoridor de la desestacionalització. Tots
aquests criteris varen ser plasmats pel Govern en el programa
Balears Natura. 

Volíem saber, quasi tres anys després, quins han estat els
fruits que han donat aquests programes. Les notícies que rebem
a través dels mitjans de comunicació no poden ser més
encoratjadores, donat que hem passat de tenir uns espais
pràcticament girats exclusivament sobre si mateixos a ser una
font important de difusió de les Illes Balears amb un altre caire,
amb un altre producte, que creim que és complementari i que és

molt necessari per a la bona imatge de les nostres illes. Creim
que s’ha demostrat aquesta legislatura que els espais naturals es
gestionen, i que gestionar-los és la millor manera de protegir-
los.

Per tant, Sr. Conseller, ens agradaria que ens valoràs com
troba que han estat els resultats d’aquest programa Balears
Natura i si considera que s’han complert aquests objectius de
posada en valor dels nostres espais i finques públiques
compatibilitzant la seva conservació amb el seu
desenvolupament socioeconòmic. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre, Sr.
Conseller.

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

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, el
primer objectiu de tot espai natural protegit, ja sigui paratge
natural, reserva natural, parc natural o parc nacional, és la
conservació. Una vegada garantida la conservació i sempre
vetllant per aquesta, el segon gran objectiu que hem tengut
nosaltres ha estat l’ús públic; això també està definit per la Unió
Internacional per a la conservació de la natura, és a dir, no és
que ens inventem absolutament res, però sí que es vera que això
no s’aplicava amb l’amplitud que nosaltres hem aplicat. L’ús
públic de fet pareixia que costava anteriorment o en etapes
anteriors explotar-lo.

Com més persones visiten un espai natural protegit més
persones el coneixeran i per tant més persones tendrem
implicades en la seva conservació, ja que per conservar és
imprescindible conèixer i valorar el que es té, i aquesta ha estat
una de les nostres actuacions o un dels nostres leitmotivs. Per
aquest motiu des del principi de legislatura hem treballat per
obrir els espais naturals al major nombre de visitants possibles,
sempre que els objectius de conservació sempre..., no es
veiessin compromesos, perquè com he dit és bo per a tots, tant
per al mateix espais natural pel motius que abans li indicava,
com per l’economia de la zona d’influència, idò és important
que vengui gent, turisme o visitants locals, etc.

Miri, li donaré unes dades comparatives de l’increment de
visitants que hem tengut durant aquesta legislatura. En el Parc
natural de Cabrera l’any 2010 vàrem tenir 64.688 visitants; en
el 2014, 80.361. A l’Albufera de Mallorca hi va haver 59.000
visitants l’any 2010 i ara en el 2014 n’hi ha hagut 72.000. Al
Parc natural de Llevant n’hi va haver 31.000 l’any 2010 i ara
n’hi ha hagut 45.000. A Tramuntana en vàrem tenir 14.252
l’any 2010, n’hi ha hagut 43.000 en el 2014. A Ses Salines
d’Eivissa i Formentera n’hi va haver 1.262 l’any 2010; n’hi ha
hagut 4.995 enguany, aquest any passat, l’any 2014. És a dir,
crec que queda reflectit amb aquestes xifres que hi ha hagut un
increment molt important de visitants. 
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Un cas especial que m’agradaria remarcar és l’increment
que hem tengut en el Parc Nacional de Cabrera. Les xifres són
les millors de tota la història des que es va fer parc i això sembla
raonable que ha estat per mor de les mesures que hem pres, hem
fet més possible acostar-s’hi, la gent està contenta i aquí és
important que els espais els conservem, però que també els
puguem gaudir i que els puguem gaudir tots, no com abans que
els gaudien uns pocs.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 1635/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Gabriel José Martí i Ballester, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla integral de turisme 2015-2025.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta RGE núm. 1635/15, relativa a Pla integral
de turisme 2015/2025, que formula el diputat Sr. Gabriel José
Martí i Ballester del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula,
Sr. Diputat.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller de Turisme i Esports,
l’any 2001 el pacte de progrés va contractar l’empresa Deloitte
& Touch, per fer l’elaboració d’un pla de màrqueting turístic
2001-2005 per cada una de les illes, aquest que tenc a les meves
mans.

El 2007-2011, la conselleria va ser un guirigall de consellers
i no varen fer res de profit, bé, tudar els doblers. Un pla previst,
com he dit, l’any 2001, però com tota gestió d’un pacte de
progrés, fins quasi un any i mig després, l’abril de 2002, no va
ser lliurat a la Conselleria de Turisme. Un pla elaborat amb
metodologia aplicada a quatre eixos: l’entorn turístic, la
destinació, el mercat i la competència.

Quan el Partit Popular va guanyar les eleccions el 2003, ens
vàrem trobar amb aquest pla en paper, però amb accions dutes
a terme cap ni una. Això sí, amb la factura pendent de pagar de
quasi 95.000 euros per a un pla sense res nou a aplicar en el
sector turístic, uns plans per illes que haurien pogut ser elaborats
pels tècnics de la conselleria a cost de zero euros, perquè la
veritat, per fer estudis com aquest, basta anar a internet i en
poder trobar centenars.

El sector turístic està cansat i esmolat d’estudis i plans buits
de contingut i sobretot quan al Govern hi ha diferents partits i
no es donen suport per dur-los endavant, com passa cada cop
que hi ha un pacte de progrés. Per cert, aquest pla de
màrqueting, enlloc no parla de l’ecotaxa i que el pacte va
implantar l’any 2002-2003, a pesar de què el sector turístic
estava totalment en contra d’aquest impost revolucionari, i que
ara amenacen de tornar implantar si guanyen les eleccions els
partits del pacte del caos, o millor dit, el pacte de les 50 ombres
d’esquerres.

Sr. Conseller, ens pot explicar els eixos bàsics del Pla
integral de turisme 2015-2025...

(Remor de veus) 

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor, silenci.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

...que, per cert, el seu cost ha estat zero euros i que permetrà
convertir Balears...

(Continua la remor de veus) 

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats! He aturat el temps perquè no el sent, Sr.
Martí, i si jo no el sent, entenc que...

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

L’educació, presidenta, falta educació!

(Remor de veus) 

LA SRA. PRESIDENTA:

Quan vulgui, Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Quan es parla d’ombres, l’esquerra s’amaga...

(Remor de veus) 

Sr. Conseller, ens pot explicar els eixos bàsics del Pla
integral de turisme 2015-2025, que, per cert, el seu cost ha estat
zero euros i que permetrà convertir Balears en una destinació
competitiva i moderna, donant així continuïtat a la feina
començada pel Govern balear, encapçalada pel president Bauzá
a l’anterior pla integral de turisme de les Illes Balears?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre. Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, com sap el
Consell de Govern va aprovar el Pla integral de turisme de les
Illes Balears el passat 19 de desembre, com a full de ruta que
permetrà convertir Balears en una destinació competitiva i
moderna, donant així continuïtat al Pla integral de turisme 2012-
2015. 
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El nou pla té com a pilars fonamentals la Llei de turisme,
com no pot ser d’una altra manera, i el Pla d’acció 2015 i
s’estableixen un seguit d’eixos d’actuació, com són la
recuperació del turisme nacional, que ja veim els fruits que
dóna, la lluita contra l’estacionalitat, veim també que l’any 2014
ha estat el millor dels darrers vuit anys en allargament de
temporada i l’enfortiment dels esdeveniments esportius, lúdics
i culturals.

Com a prioritats estratègiques també, es defineix el
reposicionament de les illes com a destinació i millorar la seva
competitivitat, com ja he dit, amb aquelles eines. Aquest nou pla
suposa continuar apostant per tant, per una destinació de
qualitat, sostenible, responsable amb el medi ambient i
respectuosa amb la seva identitat, un canvi de model turístic en
el passat, la diferenciació del producte, com ja es fa també en
les nou línies de producte que tenim en marxa, i la consolidació
i implantació del branding de la destinació.

El Pla integral és un pla transversal que engloba totes les
administracions i tota la indústria turística, sent un exemple de
colAlaboració publicoprivada. A més, té en compte també un
seguit de bases que són la indústria turística que sigui propera,
rendible i àmpliament coneguda, un suport a la creació
d’ocupació, experiències turístiques úniques, amb un gran
component desestacionalitzador, lligat també a l’aparador
turístic intelAligent; un consumidor que distingeix els nostres
avantatges competitius i la diversitat de les nostres experiències
úniques, pel qual es desenvolupa allò que en deim aparador
turístic intelAligent; i un sector turístic a més, que treballa en
absoluta colAlaboració publicoprivada.

Per això les línies tàctiques prioritàries es classifiquen en
tres grans blocs: un, com no pot ser d’altra manera, legislatiu
amb el propòsit de desenvolupar mesures que afavoreixen
l’avanç del turisme i la seva desestacionalització; la
colAlaboració publicoprivada, publicopública i privadoprivada;
i el branding per adaptar la promoció turístic als nous
comportaments dels consumidors, així com a les distintes
plataformes de posicionament per atreure el turista. Per això
l’aparador turístic intelAligent és fonamental, ja que és una eina
tàctica de gestió del territori i del branding.

Aquest pla, per tant, es concretarà anualment amb els plans
d’acció corresponents. 

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 1644/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a evolució de l'ocupació juvenil.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta RGE núm. 1644/15, relativa a evolució de
l’ocupació juvenil, que formula la diputada Sra. Joana Barceló
i Martí del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula, Sr.
Diputada.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies. Sr. Conseller, com valora l’ocupació dels joves
d’aquestes illes en aquesta legislatura?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre. Sr.
Conseller.

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

Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Pues lo valoro
como un gran esfuerzo, un gran trabajo de todo el colectivo y de
todo el Govern y de todo el ciudadano para empezar a generar
empleo, después de cómo había quedado este colectivo, después
de cuatro años de gestión del pacto.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ha començat la campanya electoral
del Partit Popular i ha començat amb un balanç de mitges
veritats que a peu de carrer evidentment els hem de dir
falsedats, amb majúscules.

Diuen que han creat 40.000 llocs de feina, entre parèntesi
segons l’EPA. Evidentment segons el registre d’afiliats a la
Seguretat Social el mes de gener, i ho hem de dir clar, tenim
4.300 llocs de feina menys que el gener de 2011.

Diuen que a la passada legislatura es varen destruir 46.000
llocs de feina, però no diuen que allà on governava el Partit
Popular, Múrcia per exemple, PP total, quan es va gestionar la
crisi de 2007 a 2011 simplement en van crear 92.000 i sortíem
amb el mateix nombre de persones aturades.

I ara què ens diuen?, que a nivell de joves baixa l’atur i
creen ocupació? Joves ocupats, Sr. Conseller, d’acord amb
l’EPA, 5.200 menys que el 2011. Aquesta és l’ocupació dels
joves, no hi és, perquè fonamentalment si rasca un poc rere la
baixada de l’atur dels joves, què trobam? Trobam que 3.000
joves en tres anys, de 20 a 24 anys, han hagut de sortir
d’aquestes illes; 1.000 joves cada any des que governa el Partit
Popular se’n van d’aquesta comunitat autònoma per manca
d’oportunitats. I a més a més, com hem vist, tenim menys joves
fent feina que el gener i que l’any 2011.

Però també tenim menys joves que estudien. Hem perdut
900 estudiants dels 16 als 25 anys. A més, els joves que queden
aquí a l’atur estan més protegits? Tampoc. La precarietat amb
els joves ha estat total, és total, s’ha incrementat més que mai.
Manca de control, Sr. Conseller? Perquè només 1 de cada 10
joves a la nostra comunitat fa prou feina legal per arribar a
cobrar un subsidi o una prestació. I 25.000 joves, segons l’EPA,
Sr. Conseller, la seva EPA, estan a la nostra comunitat
autònoma en aquest moment sense rebre absolutament res. I no
és estrany en absolut, perquè no han fet absolutament res. 
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Però la més grossa de totes saben quina és? Que la primera
proposta que els fulletons del Partit Popular presenta, és més
flexibilitat, i açò evidentment no ho podrem...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller per respondre.

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

Sra. Presidenta. Señores diputados. Sra. Diputada, es que la
está en campaña es usted, porque no sé qué mensaje ha querido
dar porque no la hemos entendido, pero sí que le voy a decir una
cosa..., no, no, es que es cierto, la EPA, ya le decimos desde el
Gobierno que hay tres indicadores claros que analizan la
evolución en el ámbito del empleo que es la EPA, la afiliación
y el SOIB, parados, cualquiera de los tres habla que en su
período, cuando usted era consellera, se perdió el 50%, en el
ámbito juvenil, de empleos. Cualquiera que lea los datos, habla
de que esa juventud que dice que se ha ido esa legislatura,
cuando los lea de verdad, verá que se fueron en sus cuatro años
de gestión -se fueron en sus cuatro años de gestión.

La EPA habla de crecimiento de población activa, la EPA
habla de 40.000 personas más con trabajo, la EPA habla de
35.000 personas menos paradas, pero además es que le voy a
decir que ustedes nos lo dejaron tan difícil que es verdad que
durante el año 2012 tuvimos que trabajar mucho, nos lo dejaron
tan difícil que parte de 2013 tuvimos que trabajar mucho, pero
nos lo dejaron tan difícil que ha sido a partir de finales de 2013
cuando se ha empezado a crear empleo en esta comunidad a
base de unas políticas claras, a base de una reactivación de la
economía y a base de un esfuerzo de los ciudadanos, y
cualquiera de los datos que dice nos hablan de que cuando usted
cogió la legislatura había en población juvenil un 15% de
personas sin empleo y cuando usted la dejó estaba en un 45% y
hoy está en un 35% y eso son datos, eso son EPA y eso son
resultados de una buena gestión.

Cualquier política activa para dar empleo necesita una
economía que absorba ese empleo y ahí es cuando nosotros
hemos decidido o se decidió cómo se tenían que hacer las cosas
y qué actuaciones se tenían que hacer y a partir de que la
economía está empezando a crecer, las expectativas están
empezando a generar actividad, ahora se empieza a generar
empleo y eso ha pasado a finales de 2013...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

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

... todo el 2014 se ha creado empleo.

I.5) Pregunta RGE núm. 1647/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a informació d'IB3.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Cinquena pregunta RGE núm. 1647/15, relativa a
informació d’IB3, que formula el Sr. Cosme Bonet i Bonet del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. BONET I BONET:

Sr. Vicepresident, creu que IB3 reflecteix el pluralisme
social i polític de les Illes Balears? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern, el vicepresident del
Govern, quan vulgui.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados, muy buenos días a todos, Sr. Diputado, si hacemos
una equivalencia entre audiencia y pluralismo político y social
le diré rotundamente que sí y no se lo digo como vicepresidente
que para nada intervengo en la programación de IB3, sino como
un ciudadano que ve IB3.

(Remor de veus)

IB3 está obteniendo en los últimos tiempos los mayores
índices de audiencia de su historia y le pondré un ejemplo: el
pasado 5 de febrero obtuvo una cuota de pantalla del 27% lo que
supone que más de 112.000 personas vieron IB3, es decir, fue
líder en audiencia de esa franja horaria, por lo tanto, sobran las
palabras.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. BONET I BONET:

Un canal que només emeti pelAlícules o sèries de ficció
també pot tenir molta audiència, això no correspon per a res
amb la pregunta que jo li acab de fer. La seva resposta, de fet,
no reflecteix la realitat, Sr. Gómez, talment IB3 que tampoc no
la reflecteix, que construeix una realitat paralAlela a través del
tractament que fa de la informació amb la composició dels
programes de debat i amb la mateixa programació.
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Prioritzen vostès a IB3, aquesta IB3 en la qual vostè diu que
no influeix per a res, prioritzen informació que afavoreixi el
punt de vista del Govern, basta veure els informatius cada dia,
prioritzen la informació que no pugui afectar la seva visió
idílAlica aliena a la problemàtica social de les Illes Balears, va
ser motiu de befa, per exemple, la utilització del clima, un cas
antològic diria jo, per intentar no parlar de la realitat social i
política, com també va ser motiu de befa el tractament que
varen donar a l’aparició de camisetes verdes a alguns programes
d’actualitat, encara ara pot trobar els vídeos per les xarxes
socials.

S’han dedicat a ignorar vostès els representants de l’oposició
en les entrevistes, poquetes, d’actualitat que han fet a la
televisió al llarg de tota la legislatura reservant la presència al
president del Govern que ha arriba a participar als informatius
sense que s’hagi compensat aquesta presència amb ofertes
similars al portaveu de l’oposició. 

La manca de debats televisats també l’hem denunciada
contínuament, la manca de pluralisme als debats que organitzen
no la denunciam nosaltres, sinó que ho fan obertament els
mateixos professionals del periodisme i el conjunt de la
programació que prioritza i abusa del costumisme per sobre de
l’actualitat social demostren aquesta voluntat de dibuixar una
ficció aliena a la realitat social. 

El que havia de ser un model de gestió audiovisual s’ha
convertit en un model de males pràctiques, han estat capaços de
posar-lo a vostè, a un conseller, al capdavant de la radiotelevisió
pública; han estat capaços de contractar un soci del president
com a gerent d’aquesta radiotelevisió pública; han estat capaços
d’anomenar un consell de direcció amb carnet del PP,
unànimement amb carnet del PP; han estat capaços de posar un
exsenador i un exregidor com a director general d’IB3 i en
aquest cas fins i tot aquesta persona ha utilitzat la direcció
general d’IB3 com a trampolí electoral.

I ara què?, ara tenen un candidat d’un dels principals
municipis de la nostra comunitat imputat per una denúncia
derivada de la seva gestió com a director general, un candidat al
qual han decidit no aplicar la seva norma ètica de quita y pon,
tenen una radiotelevisió pública dirigida per un director general
provisional i també imputat, com tot el consell de direcció, entre
ells l’actual director general d’Universitats sorgit també de la
tant plural IB3. 

És possible una gestió desastrosa?, aquesta....

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Gràcies, Sr. Diputat.

Té la paraula el vicepresident del Govern per respondre.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Diputado, usted... no sé
las preguntas que me ha hecho sobre el ente público y siempre
dice lo mismo, se repite como un disco de vinilo rayado.

Lo que considero, Sr. Bonet, es que ya va siendo hora de que
deje de desprestigiar a nuestra televisión pública y yo supongo
que le molesta el hecho que ustedes, cuando gobernaron, el ente
público necesita entorno a 100 millones de euros y tenía una
cuota de pantalla entorno al 4%. Nosotros tenemos un
presupuesto de 32 millones y tenemos una cuota de pantalla
entorno al 7% y no sólo eso, sino que además también hemos
pagado la deuda que ustedes nos dejaron, de 86 millones hemos
pagado 81 millones. Por lo tanto la diferencia es evidente y
entiendo que le moleste.

En cualquier caso, tengo que decirle, confirmarle que
nuestro ente público está siendo gestionado de una forma
brillante, por unos brillantes profesionales que son los
verdaderos responsables de las cuotas de audiencia que estamos
consiguiendo y además también son los responsables de haber
conseguido una televisión plural, objetiva e imparcial.

Sr. Bonet, no se preocupe usted por el Sr. José Manuel Ruiz.
El Sr. José Manuel Ruiz, junto con todo el consejo de dirección,
hicieron una labor brillante y por supuesto tampoco se preocupe
usted porque nosotros..., estoy seguro, estoy seguro que
actuaron con arreglo a la legalidad y tampoco se preocupe
porque nosotros cumpliremos con nuestro código ético.
Ocúpese más usted de que ustedes cumplan el suyo.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 1652/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a sobrecostos de les factures de Son Espases.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta RGE núm. 1652/15, relativa a sobrecostos
de les factures de Son Espases, que formula la Sra. Fina
Santiago i Rodríguez del Grup Parlamentari MÉS. Té la
paraula, Sr. Diputada.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes, Sr. Conseller de
Salut, troba que les factures que emet la concessionària de Son
Espases cap a ib-salut estan ajustades al preu de mercat?, li
posaré alguns exemples, import corresponent a (...) a una zona
d’uns 30 metres, 910 euros; import corresponent a una ordre de
feina, instalAlació d’un punt de veu, 1.140 euros; import
corresponent a una ordre de feina d’una obra de condicionament
que no és obra de construcció, sinó de condicionament, 7.000
euros; una altra, tres punts de veu, 2.980 euros.
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Troba que aquestes factures estan ajustades al preu de
mercat, Sr. Conseller?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre, Sr.
Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada, el que li
puc dir és quin és el procés que se segueix a l’hora de
condicionar millor l’Hospital Universitari de Son Espases,
sempre sol ser arran d’una demanda assistencial d’una
supervisora o supervisor d’infermeria i d’un cap de servei que
solen dir que a la zona on fan feina necessita o més dotació o
alguna remodelació, d’acord amb això es passa aquesta proposta
a l’unitat de Supervisió i Control, aquesta unitat de supervisió
i control i la direcció de Gestió demanen aquesta ordre de
treball, i si són més de 3.000 euros sempre es demana un
pressupost i si no hi ha un històric i la quantitat és inferior a
3.000 euros també se sol demanar un pressupost per ajustar-lo
al preu de mercat.

Aquests pressuposts es discuteixen i en cas que s’hagin de
rebaixar es rebaixen i qui acaba autoritzant és la direcció de
Gestió. Aquestes dades que vostè dóna i que jo també li podria
explicar duen cadascuna una ordre de feina i un pla de feina
exhaustiu, li puc donar la raó en el fet que les factures, tal
vegada, haurien de ser més explicatives per se i no referenciar-
se exclusivament en aquesta ordre de feina. També li vull
referenciar que, per exemple, quan parla vostè de posar un
endoll a les instalAlacions és tota la feina de mà d’obra que
implica i, a més, el manteniment posterior durant tota la
vigència de la concessió. Li puc dir que crec que les factures
han de ser el més explicatives possibles i allò que s’ha de fer és
garantir que s’ajusten a preu de mercat i s’han establerts aquests
circuits.

A més, li diré que la reducció que hem aplicat en els cànons
de la concessió i les sancions aplicades d’ençà d’aquest govern
del Partit Popular, supera més de 6 milions d’euros que la
concessionària ha deixat d’ingressar perquè el control és
exhaustiu i ferri. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sr. Conseller, em diu que aquestes factures vostè les
considera ajustades al mercat, vostè sap el conveni que s’aplica
als treballadors que fiquen els adhesius en terra? Perquè jo m’he
preocupat de cercar-lo, no sé si vostè s’ha preocupat de cercar-
lo, el conveni que s’aplica és el conveni del metall, el conveni
del metall posa que la persona que posa els adhesius en terra
cobra brut, cobra brut, 1.032 euros cada mes, 1.032 euros cada
mes. Els adhesius no superen els 5 euros el metre quadrat.
Vostè, per això, ha pagat quasi 1.000 euros, 900 euros, és que ha
pagat pràcticament el sou del treballador que només va fer una

hora de feina, si hi lleva els adhesius. Vostè creu que això està
ajustat a mercat? 

Des que es va fer la denúncia pública, que va sortir
pràcticament a molts de mitjans de comunicació, vostè no s’ha
reunit amb l’empresa? Vostè no ha revisat els convenis que
paguen als treballadors? Vostè no ha fet una comparació? Vostè
o qui encarregui vostè, vostè no ha demanat, escolti, revisau
aquestes factures i duis-les a altres empreses a veure què ens
demanen? Perquè a tothom en general en aquesta comunitat
autònoma quan es va fer la denúncia pública li va parèixer
exagerats aquests preus, i vostè ho està justificant. Carlos Feced
ens va dir el mateix, el Sr. Feced, que és el gerent de la
concessionària, va donar la culpa a l’Administració, la
Administración nos pide que presupuestemos, nosotros
presupuestamos y ellos nos dan el visto bueno. Això ho va dir
el Sr. Carlos Feced a la Comissió de Son Espases, li va donar la
culpa a vostè. 

Sap què passa? A la Comissió de Son Espases, Sr. Conseller,
surten moltes coses i una, avui parlant d’ombres,  és que...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Se sent una veu de fons que diu: “És que ni t’ha avisat,
eh!”)

(Se sent una veu de fons que diu: “Ni m’ha avisat ni res")

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Conseller, quan vulgui.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Jo li he
donat la raó en el fet que les factures haurien de ser, tal vegada,
més explicatives, el que passa és que vostè només conta una
part de la realitat, li he dit tots els pressuposts quin és el camí
pel qual es fan, el nivell de sancions que hem aplicat de més de
6 milions d’euros és perquè els estam controlant, però li diré
més, és molt irresponsable és sembrar ombres de dubte com fa
vostè, vostè ha passat fins i tot, ha passat fins i tot pressuposts
que no han estat acceptats, alguns de 72.000 euros i d’altres de
quantitats inferiors, i els ha passat a qualque mitjà de
comunicació. El que és molt greu, Sra. Santiago, és que utilitzi
parcialment aquesta informació, fins i tot el que no s’ha fet, això
és molt irresponsable. Li puc dir que vetllam pels doblers
públics i que no volem pagar (...)...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 1638/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conveni signat amb l'Institut Mallorquí
d'Afers Socials.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE núm. 1638/15, relativa a conveni
signat amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, que formula la
diputada Sra. Ana María Aguiló i Garcias del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. La colAlaboració entre les institucions no
només és un bon camí sinó que, a més, és símptoma de
normalitat especialment quan es tracta de colAlaborar pel que fa
a la implantació d’un protocol en l’execució de mesures de
protecció per a menors en situació de desemparament en els
centres educatius. El centre escolar és un focus de conflicte
quan el menor es troba en un procés de protecció jurídica i, per
tant, la colAlaboració entre institucions per facilitar l’execució de
la tutela és una mesura necessària i convenient. 

És per tot això, Sra. Consellera, que el Grup Parlamentari
Popular li fa la següent pregunta: ens pot explicar quin és
l’objecte de conveni que ha signat el Govern de les Illes Balears
amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials?

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per respondre, Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Miri, el
Govern i el consell, a través de la Conselleria d’Educació i
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, hem signat un conveni de
colAlaboració per poder implantar un protocol en execució de
mesures de protecció per a situacions de desemparament en els
centres escolars, precisament per a aquells menors que
necessiten de tutela. L’objecte del conveni és establir
coordinació per facilitar l’execució d’aquesta tutela com a
mesura de protecció dels menors. L’àmbit d’aplicació són els
centres escolars públics que hi ha a l’illa de Mallorca i es fa
precisament tenint en compte que els nins passen gran part del
dia en els centres educatius i és precisament aquí on els docents
moltes vegades, i el personal dels centres, poden detectar
situacions de dificultat en el menor.

Mitjançant aquest protocol la conselleria assumeix, per una
part, l’obligació de derivar casos de presumptes maltractaments
a menors a l’IMAS; en segon lloc, habilitar un espai perquè
l’IMAS pugui fer en el seu moment les exploracions, és a dir,
l’avaluació del menor quan sigui necessari de forma urgent,
també per poder donar informació als pares en cas que sigui
necessari; i després, també una vegada que el menor hagi
abandonat el centre escolar i en el cas que sigui necessari
establir mesures en l’entrada i sortida del centre, el centre té
cura d’avisar també al policia de barri, policia tutor per facilitar
que no hi hagi aldarulls i facilitar l’entrada i sortida a tots els
menors. Per la seva part, l’Institut Mallorquí d’Afers Socials
assigna un professional del Servei de Menors i està en contacte
amb el centre informant de les mesures que s’han adoptat per
facilitar aquesta colAlaboració.

Pensam que és molt important que les dues administracions
puguin cooperar i coordinar precisament amb mesures de
protecció als menors. El Govern i el consell són sensibles amb
la protecció i l’emparament dels menors i aquesta bona
coordinació facilita més aquesta actuació que sigui àgil, que
sigui coordinada i que sigui precisament de protecció per a les
persones que més ho necessiten, en aquest cas els menors de les
Illes.

Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 1642/15, de l'Hble. Diputat Sr.
Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nou premi Start Up BIT.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 1642/15, relativa a nou premi
Start Up Bit, que formula el diputat Sr. Óscar Fidalgo i Bestard,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sra. Presidenta. Uno de los síntomas inequívocos
de la evolución económica y del dinamismo empresarial sin
duda es la creación de empresas. Señorías, la prestigiosa
consultora D&B establece que la evolución de la constitución
de empresas de los años de 2007 a 2011 en nuestra comunidad
autónoma fue de un decrecimiento cercano al 50%, el menos
48,97%. Para que se hagan una idea, si en el 2007 se constituían
al año 4.433 empresas en las Islas Baleares en el 2011 se
crearon poco más de 2.000, es decir, mucho menos de la mitad.

Hoy, en cambio, tras cuatro años de reforma, señorías,
Baleares ya crea más de 2.900 empresas al año. Las cosas han
cambiado y nosotros creemos que en política, sin duda, es mejor
estimular con premios en la buena dirección que dedicar el
dinero público a la burda subvención. Señorías, en materia de
emprendeduría todo esfuerzo es una inversión de futuro y más
si se incide en nuevas iniciativas y proyectos empresariales
innovadores, y especialmente en el ámbito del turismo y la
innovación. 
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Es por eso que nos interesamos, Sr. Conseller, por los
premios Start Up Bit y queremos preguntarle, ¿qué objetivos
persigue el Gobierno de las Islas Baleares con el nuevo premio
Start Up Bit?

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre, Sr.
Conseller, quan vulgui. 

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

Sra. Presidenta. Señores diputados. Sr. Diputado, el objetivo
es claro, todos tenemos la referencia que la innovación es la
forma de mantener y seguir creciendo en nuestras empresas y si
nos vamos al parque en el mundo de la innovación y las
tecnologías nuestro parque tecnológico hoy es una realidad, se
lleva muchos años trabajando para consolidar un proyecto en
donde las tecnologías son una referencia.

¿Cuál es el siguiente paso? Posicionar nuestro parque en el
mundo, ¿cómo se puede posicionar? Sabiendo cuál es la
especialidad del parque o la principal actividad que son las
tecnologías vinculadas al turismo y de alguna forma lanzar un
proyecto, lanzar un premio a nivel de emprendedores de todo el
mundo para atraer talento a nuestro parque tecnológico. ¿Cuál
es el camino? El camino es crear un premio, un premio que sea
interesante para emprendedores y proyectos en el ámbito
turístico en todo el mundo, que sepan que aquí, en Baleares,
existe el parque de referencia en el ámbito tecnológico
vinculado al turismo y que tienen que venir aquí a poner en
valor sus proyectos. 

Las candidaturas se presentarán hasta el día 1 de marzo, a
partir de ahí habrá un proceso de estudio y selección de los
proyectos y el día 25 de marzo se reúne un jurado internacional,
formado por presidentes de compañías relevantes de todo el
mundo en el ámbito de las tecnologías y en el ámbito del
turismo, que decidirán sobre los 10 principales candidatos.
Estos 10 que se pondrán sobre la mesa harán un trabajo, harán
una intervención con cada uno de estos proyectos y
seleccionarán 6. De estos 6, el día 26 se entregará un primer
premio de 30.000 euros, dividido en dos partes, una entrega en
metálico y otra entrega para estar seis meses albergado en el
parque. Y un segundo premio de 24.000 con el mismo objetivo,
una entrega en metálico y una entrega mensual para estar seis
meses en nuestro parque. Y los otros 4 que quedan tendrán una
estancia en nuestro parque durante seis meses de forma gratuita.

¿Qué queremos durante esos días? Además de atraer talento,
atraer empresas, atraer inversores y atraer todo aquel que
durante alguna forma durante dos días quiera hablar de
tecnología y quiera hablar de turismo.

Muchas gracias.

I.9) Pregunta RGE núm. 1648/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a transparència respecte del finançament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 1648/15, relativa a
transparència respecte el finançament, que formula la diputada
Sra. Pilar Costa i Serra del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresident, el passat dia 26
de gener, el president del seu partit, el Sr. Bauzá, va donar
detalls de la hipoteca que pesa sobre la seu del Partit Popular, de
forma pública, a una roda de premsa, arran de la investigació
judicial que pesa damunt de vostès.

Sr. Vicepresident, em pot dir quan varen saber els actuals
dirigents del PP i el Sr. Bauzá concretament, que hi ha una part
de la seu que no està hipotecada i que va ser pagada sense cap
crèdit, concretament més de 500.000 euros?

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre. Sr.
Vicepresident.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, creo que
usted ... la información esta que no sé de dónde se la saca. El
presidente Bauzá creo que fue suficientemente claro y por si no
quedó claro, le voy a repetir yo las mismas palabras que el
presidente Bauzá utilizó.

La sede se adquiere en abril de 2003, se firma una hipoteca
por valor de compra de 1.050.000 euros, con el Banco de
Crédito Balear. En 2004 se adquiere una parte más del edificio
por valor de 579.000 euros, cantidad que se abona por
transferencia bancaria, por lo que la cuantía final de la sede,
asciende a 1.632.000 euros.

Entre los años 2005 y 2006 se hicieron obras de reforma por
valor de 886.000 euros, que se abonaron mediante transferencias
nominativas, provenientes de las cuotas y donaciones de
afiliados y cargos que el partido tenía en esos momentos en las
instituciones.
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Y hasta ahí puedo comentarle, porque no sé más. El Partido
Popular sigue pagando mensualmente sus cuotas. Y no sé más,
como tampoco sé si su sede tiene alguna irregularidad.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresident, vostès
insisteixen a amagar la informació. Hem d’interpretar de les
seves paraules que s’han assabentat per la premsa de tot allò que
envolta el finançament irregular del Partit Popular i
concretament la seu del partit? Que d’on ens treim nosaltres les
xifres? Idò de les notes registrals que són públiques i que vostès
han pagat a tocateja més d’1.400.000 euros, entre la reforma i
la part de la compra de la seva seu que no està hipotecada Sr.
Gómez. Però tal vegada els passa com al Sr. Bárcenas, que de
tot se n’assabenta per la premsa, com va dir aquí a la Comissió
de Son Espases.

Miri, Sr. Gómez, jo no li estic parlant de casos de corrupció
ja perpetrats, que d’aquests en tenim overbooking a les nostres
illes. Vostès, Sr. Gómez i Sr. Bauzá, no trenquen amb el passat,
tot el contrari, han decidit acceptar l’herència del seu partit. I
ara cobren sentit moltes coses, cobra sentit per què el Sr. José
María Rodríguez és el capo de Palma, encara que això hagi
suposat defenestrar l’alcalde Isern. Cobra sentit per què la Sra.
Cabrer és la portaveu del Grup Parlamentari Popular, per què el
Sr. Miquel Ramis és el portaveu del PP i per què la Sra. Castillo
continua sent afiliada al Partit Popular, a pesar d’haver
confessat que l’adjudicació de Son Espases ha estat falsejada.

Però supòs que amb un Bárcenas ja n’han tingut prou vostès,
però no havien calculat que a les Illes Balears també hi ha
penedits que tenen una necessitat imperiosa de contar la veritat,
no per caritat cristiana, sinó pels pactes amb la justícia, com ha
fet el Sr. Rodrigo De Santos. I mentre vostès no tallin amb
aquest passat, en són còmplices i encobridors. Si deixen que el
virus de la corrupció es continuï estenent de forma massiva, la
descomposició es convertirà en putrefacció. 

Una pregunta: faran vostès una investigació interna, d’ofici,
dins el Partit Popular, o esperaran plàcidament la intervenció
judicial? El Sr. Bauzá s’ha convertit en un president per
omissió. ColAlaborin amb el Sr. Castro i abandonin el Sr. Matas.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident del Govern.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sra. Costa, su ofensa a la
verdad ofende. En cualquier caso le diré que en estos momentos
hay abierta una investigación judicial. Lo más prudente y lo más
correcto sería que ustedes respetaran esa investigación judicial
y que no generaran juicios paralelos. Yo le puedo garantizar que
el Partido Popular y este gobierno van a colaborar de una forma
muy activa en que se aclare la verdad, eso se lo garantizo
totalmente.

Y también le diré una cosa, Sra. Costa, el presidente Bauzá
es un presidente honrado y honesto, se lo he dicho en otras
ocasiones, que está trabajando para regenerar la vida pública,
para alejar la corrupción de la vida política. Y también está
trabajando para recuperar los niveles de bienestar que teníamos
antes de que ustedes gobernaran, porque esta sociedad ha
sufrido mucho con las decisiones del nefasto gobierno del pacto
de progreso.

Y no me hable de corrupción, Sra. Costa, porque el único
partido que hay condenado por financiación ilegal es el Partido
Socialista. Y si quiere hablar de corrupción, no mire a esta
bancada, porque el presidente Bauzá ha establecido una clara
linea roja infranqueable. Más vale que mire usted alrededor de
su escaño, porque encima de ese escaño se ciernen unos
nubarrones de palacetes, de grandes jardines, de solares
exclusivos, de Multimedia, de SFM, de Marivent, etc. Por lo
tanto, Sra. Diputada, al tanto.

Muchas gracias.

(Aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 1651/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a projectes publicoprivats al Pla
Juncker.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE núm. 1651/15, relativa a projectes
públicoprivats al Pla Juncker, que formula la diputada Sra.
Isabel Maria Oliver i Sagreras del Grup Parlamentari Socialista.
Té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Presidenta. Sr. Conseller, creu que els projectes que
el Govern diu que ha presentat per tal de captar recursos del Pla
Juncker s’adeqüen a les necessitats que té l’economia de
Mallorca?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.
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EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada. Sí.

Gràcies.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

El sector turístic i el Grup Socialista trobam que no, que
aquests projectes no s’adeqüen a les necessitats de Mallorca, ni
de cap altra illa.

El que veim és que ha deixat passar, ha deixat escapar
aquesta possibilitat d’inversions a les zones turístiques. No
sabem si és que ha badat o si és que de veres pensa que és
necessari no fer cap proposta referent al motor de la nostra
economia productiva, que és el turisme. A cada una de les illes
hi ha projectes turístics que s’haurien pogut finançar amb
aquests recursos, sense pensar massa. A Menorca el Port de
Maó, a Eivissa la rehabilitació de la badia de Portmany, a
Formentera Els Pujols, i aquí a Mallorca, el Ple de l’Ajuntament
de Palma, per unanimitat, va aprovar solAlicitar al Govern fons
europeus per a la rehabilitació de la Platja de Palma, però vostès
han ignorat aquesta qüestió.

Ha d’explicar, Sr. Conseller, per què ha ignorat aquesta
petició feta? A la Platja de Palma hi ha inversió privada, però hi
manca inversió pública. Una vegada més el sector privat fa els
seus deures, mentre vostè està de mans plegades. I no ens torni
per favor a repetir la famosa inversió de 14 o 15 milions d’euros
a la Platja de Palma, la que va anunciar l’11 de febrer de l’any
passat a la World Travel Market i just un any després, l’11 de
febrer d’enguany, torna anunciar una inversió de 15 milions en
dos anys. A la Platja de Palma no han vist ni els 14 de l’any
passat, ni molt manco els 15.

Sabem que en el cas de Palma és per les baralles que hi ha
entre El Consolat i Cort i que cada dia van a més, amb el greu
perjudici per a l’economia de Mallorca. I les inversions
necessàries per a Menorca, Eivissa i Formentera, per què no
n’ha presentat cap? Per inoperància, per deixadesa? Li he de dir,
Sr. Conseller, que em neg a pensar que vostè sigui tan obtús,
com per deixar passar una ocasió com aquesta per aconseguir
recursos. Per això una possible explicació és que l’estratègia és
no presentar cap proposta, no demanarem res perquè ja sabem
que res no ens donaran. Així entenc perfectament que estigui
nerviós i de mal humor, perquè fer papers com aquests que li
fan fer no és plat de bon gust, Sr. Conseller.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, miri, el que
s’ha solAlicitat al Pla Juncker, que vostè sap a més que ho
solAliciten els estats membres i que seran els estats membres els
que decidiran quines són les inversions que es fan a cada un dels
estats, s’ha solAlicitat tota una sèrie de projectes que són
absolutament productius per a les illes i que són absolutament
productius per a l’economia de les Illes Balears. 

El que nosaltres no farem, el que nosaltres no farem, és fer
trile, que és el que fan vostès, perquè si se’n recorda vostè em
diu Platja de Palma, inversió pública a Platja de Palma; què
varen fer vostès amb els 20 milions d’euros d’inversions
estatutàries que varen arribar per a Platja de Palma per a
inversió pública? Ho varen destinar a despesa corrent. És sumar
els 800 milions d’euros que es gastaven cada any, a part, més
dels ingressos, més dels ingressos que teníem, i això els
reportava recessió i pèrdua de llocs de feina. Què varen fer
vostès amb els 20 milions d’euros del Palau de Congressos que
van arribar per a inversions estatutàries?, despesa corrent. Sap
què varen fer vostès amb els 7.400.000 per a Mallorca per a
inversions estatutàries de Can Weyler i Can Toni Catany?,
despesa corrent. I a Menorca em demana inversions per a
Menorca, per a Formentera i per a Eivissa? Sap què varen fer
amb totes les inversions estatutàries que varen arribar la passada
legislatura aquí?, fins a 98 milions d’euros de projectes
turístics?, despesa corrent, tot despesa corrent.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, per favor...

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

No es preocupi, nosaltres...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada...

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

...nosaltres hem posat..., nosaltres hem posat ordre a tots aquests
projectes que vostès varen destinar totes les inversions
estatutàries a despesa corrent.

(Remor de veus)

Podríem continuar, podríem continuar a altres àrees del
Govern, perquè tot ho varen destinar a despesa corrent, a
intentar maquillar tots els proveïdors a què vostès devien
doblers i que varen haver de tancar.

(Continua la remor de veus)
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Miri..., miri, hem demanat els projectes necessaris perquè
aquestes illes siguin competitives, i ho siguin amb colAlaboració
publicoprivada i amb colAlaboració publicopublica i
privadoprivada. No ens donin lliçons de colAlaboració
publicoprivada. Està vist a Platja de Palma, està vist a Magaluf,
està vist a moltes destinacions turístiques que la manera de fer
política, la manera de reactivar l’economia és la que està fent
aquest govern.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I.11) Pregunta RGE núm. 1636/15, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inversió en matèria
portuària prevista a l'ens Ports de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE 1636/15, relativa a inversió en
matèria portuària prevista a l’ens de Ports de les Illes Balears,
que formula el diputat Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. Durante esta legislatura se ha destacar
el gran número de actuaciones, como hemos conocido, llevadas
a cabo por este gobierno en relación a los puertos de titularidad
autonómica gestionados por Ports IB. De las primeras medidas
adoptadas al comienzo de legislatura, fue iniciar un necesario y
difícil proceso de optimización de los recursos y mejora de
gestión en Ports IB, ya que debido a la mala gestión del anterior
gobierno se encontraba lastrado por las deudas y unos altos
gastos, junto con un estancamiento de los ingresos, incluso con
una notable dejadez respecto a ciertos posibles ingresos.

Gracias a este gran trabajo en Ports IB se ven ya sus frutos:
se ha conseguido un incremento de ingresos de hasta un 80%
respecto a la anterior legislatura y se han reducido los gastos,
reduciéndose el gasto corriente un 53% y el de personal un
19%, saneando sus cuentas, pasando de tener pérdidas en la
pasada legislatura a obtener cierto beneficio en ésta, avanzando
hacia la autosuficiencia, poniendo incluso al día ingresos
pendientes permitiendo tener cierta disponibilidad económica.
Los datos datos son.

Recordemos el anuncio del presidente Sr. Bauzá en el
pasado debate de la comunidad: que debido a que se habían
hecho todos los deberes por parte de Ports IB se podía hacer el
esfuerzo presupuestario de iniciar una serie de inversiones, un
total de veinte importantes actuaciones que se llevarían a cabo
durante el periodo 2014-2015 en nueve de los diferentes puertos
autonómicos de gestión directa, con una cuantía prevista de 7,6
millones de euros. Posteriormente incluso en sede parlamentaria
el Sr. Conseller de Turismo y Deportes explicó, por su gran
trascendencia, tales actuaciones. 

Pero es importante conocer aquí, donde se controla la acción
de gobierno, cómo se materializan tales actuaciones inversoras
para poder ver también si este gobierno cumple como hace lo
anunciado, a diferencia del anterior gobierno, que mucho
prometer y muy poco hacer. Por ello, Sr. Conseller de Turismo
y Deporte, le formulo la siguiente pregunta: ¿Cómo se están
desarrollando las actuaciones de inversión en materia portuaria
previstas en el ente público Ports de les Illes Balears?

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre, Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Jaime
Martínez i Llabrés):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, de les vint
actuacions a les quals fa referència d’inversió, podem destacar
que estan finalitzades les obres del tancament i la climatització
de l’estació marítima del dic de Son Blanc per import de
224.000 euros, i les obres de recalçament del moll comercial de
Portocolom per import de 50.000 euros. Estan en fase
d’execució diverses obres de manteniment en el port de la
Colònia de Sant Jordi per import de 20.000 euros, el
condicionament exterior dels edificis de les confraries de
pescadors i les oficines portuàries per un import de 37.000, i
l’adequació de les instalAlacions elèctriques a la zona del passeig
de Portocolom per import de 50.000 euros. Està contractada i a
punt de començar l’obra de recalçament del moll d’Es Riuet de
Portocristo per import de 163.000 euros.

A més s’estan tramitant en aquests moments els contractes
de les obres de la fase 3 del Port d’Andratx per import de
90.000 euros, les obres d’adaptació de l’estació marítima de
Ciutadella i Sant Antoni per a habilitació com a frontera
Schengen per un import de 350.000 euros, i la instalAlació de
lluita contra incendis al port de Sant Antoni per import de
90.000 euros. A més s’estan redactant els projectes i els plecs de
condicions de les passarelAles finger del port exterior de
Ciutadella per important d’1 milió d’euros. 

També s’està redactant la resta de projectes, que recordaré
que són drenatge del port de Cala Bona per 320.000 euros;
adequació de la instalAlació elèctrica de Pollença, 611.000 euros;
adequació del vial interior del dic de Son Blanc, 80.000 euros;
els ducs d’alba de Ciutadella per import de 2.100.000 euros; la
retirada del finger al port antic de Ciutadella per un import de
29.000 euros; el reforç i la consolidació del port de Sant Antoni
per valor d’1.200.000 euros; la modificació del finger de la
terminal de Sant Antoni per un valor d’1 milió d’euros; la
substitució dels molls de pilons desmuntables de Portocolom i
Sóller per 140.000 euros; i la urbanització del moll de marineria
del Port de Sóller, per 650.000 euros.
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Gràcies a la feina feta per posar ordre als comptes de Ports
IB, com hem recalcat altres vegades, i del Govern en general,
ara podem assumir aquestes inversions que faran més
competitives les nostres infraestructures aeroportuàries.

Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 1637/15, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a augment de la facturació a tercers per
part del Servei de Salut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE 1637/15, relativa a augment de la
facturació a tercers per part del Servei de Salut, que formula el
diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Salut, quan
vàrem arribar al Govern el Partit Popular es va trobar amb un
deute sanitari de 800 milions d’euros dins un context a nivell
nacional de 16.000 milions d’euros de deute públic, una situació
absolutament insostenible, ja que els anterior gestors tenien un
sistema sanitari ple de fissures. 

Un dels greus problemes que patia el nostre sistema sanitari
és el conegut turisme sanitari; això vol dir persones estrangeres,
normalment persones comunitàries, que venien al nostre país o
a la nostra comunitat autònoma per rebre un tractament o per a
una intervenció quirúrgica sense pagar el seu cost o, millor dit,
sense que la sanitat pública del seu país de procedència liquidàs
el cost de l’assistència sanitària. Aquest fet suposava una
vertadera sagnia per al nostre sistema sanitari públic, el qual és
una de les sanitats públiques de més qualitat, no únicament dins
Europa sinó també a nivell mundial, i això suposa que es creï un
efecte cridada que ha de ser controlat, ja que els nostres recursos
desgraciadament són limitats, i els ciutadans d’Espanya o de les
Illes Balears no tenim per què pagar l’assistència sanitària
d’estrangers comunitaris quan, per aquests, responen els seus
respectius estats per rebre aquesta assistència sanitària.

Avui surt als mitjans de comunicació que la facturació de
l’ib-salut a tercers i a estrangers ha crescut un 8,8% el 2014. Ens
pot explicar, Sr. Conseller, aquest fet i aquestes dades?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre, Sr.
Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Com bé vostè
deia els recursos són limitats i tenim una capacitat de despesa
limitada per finançar la sanitat pública. Per tant incrementant els
recursos vàrem agafar com a línia estratègica el fet de facturar

més per aquella assistència que ja prestàvem i que era facturable
i que no era facturada als anys anteriors. 

Així s’han fet dues actualitzacions de l’ordre de preus
públics del Servei de Salut i el que hem fet ha estat en
colAlaboració amb els serveis de facturació d’admissió de les
urgències i en colAlaboració també de molta gent que s’ha
implicat en l’àmbit assistencial detectar totes aquelles
prestacions d’assistència sanitària que s’estan fent als nostres
hospitals públics i són susceptibles de ser facturades, per
exemple, si és un pacient que prové d’un accident de trànsit o si
és un accident escolar, que hi ha una assegurança escolar, o és
un accident laboral perquè ha tengut el problema de salut a la
feina o són pacients estrangers que vénen aquí i tenen una
assegurança de viatge o són pacients totalment privats i que, per
tant, són facturables, totes i cadascuna d’aquestes persones
tenen un tercer obligat al pagament i per tant crec que per
incrementar els recursos de la sanitat pública, recursos
econòmics, és de responsabilitat el fet de tractar-los, facturar-los
i cobrar-los. 

Per donar-li algunes dades, així com a l’any 2009 el total
facturat entre internacionals i tots aquests privats o amb un
tercer obligat al pagament ascendia a tot el Servei de Salut a
23.200.000 euros, l’any 2014 hem passat a facturar 35,7 milions
d’euros. 

Per tant, la feina de detectar tots aquests pacients d’una
assistència que ja es prestava i que en aquests moments no
només es presta, sinó que també es factura el que fa és
incrementar també els recursos econòmics per als ciutadans de
les nostres illes. Crec que és una altra passa també de gestió
eficient i d’incrementar recursos en pro de la sanitat. 

Moltes gràcies.

I.13) Pregunta RGE núm. 1639/15, de l'Hble. Diputat
Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a adhesió al compartiment de facilitat
financera del fons de finançament a comunitats autònomes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE núm. 1639/15, relativa a adhesió al
compartiment de facilitat financera del Fons de finançament de
comunitats autònomes, que formula el Sr. Francisco Mercadal
i Alabern del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula, Sr.
Diputat.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller d’Hisenda i
Pressuposts, hem escoltat en diverses intervencions de
l’oposició que pràcticament no hem fet res pel tema de les
inversions a les Illes Balears en aquesta legislatura. La passada
setmana -i avui també ho hem tornat escoltar- vàrem escoltar en
una interpelAlació del pla Juncker com des del Partit Socialista
es confonia el pla Juncker pràcticament amb el pla Marshall
com si fos escriure pràcticament una carta als Reis d’Orient.



7584 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 156 / 17 de febrer del 2015 

 

I és normal, és normal que aquells que destinaven els
doblers d’inversions a despesa corrent siguin els mateixos que
avui reclamen aquestes inversions, aquells que reclamaven el
pagament a les entitats del tercer sector, discapacitats i serveis
socials, eren els mateixos que varen deixar a deure més de 20
milions d’euros a aquestes entitats i a les persones més febles de
la nostra comunitat quan tenien la responsabilitat de governar.

Amb l’entrada del Govern del Partit Popular la tasca de
pagament a totes les entitats i proveïdors de l’administració ha
estat ingent, i vostè ho sap perfectament i ho coneix de primera
mà de la seva etapa al front de la Direcció General del Tresor,
on se succeïen les reunions amb persones que venien d’una
legislatura amb desesperació, que cercaven una resposta seriosa
i creïble com la que aquest govern els ha donat complint allò
que altres no varen saber resoldre, fins i tot dedicant el
pressupost per a serveis socials més elevat de la història de la
comunitat de les Illes Balears amb una dotació de 141,5 milions
d’euros.

Fa unes setmanes el Consell de Govern va aprovar l’adhesió
al compartiment de facilitat financera del Fons de liquiditat
autonòmica i és per això que li deman avui, Sr. Conseller, què
suposarà per a les Illes Balears l’adhesió al compartiment de
facilitat del Fons de finançament a les comunitats autònomes?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre. Sr.
Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Té raó vostè, Sr. Mercadal, el
problema que teníem era que els ingressos corrents no ens
bastaven per a la despesa corrent i podíem enganar els ciutadans
i dir-los que faríem grans inversions estatutàries, però agafar els
diners i enviar-los a despesa corrent o fer una altra cosa que és
obtenir finançament d’ingressos per aguantar la nostra despesa
corrent.

El Reial Decret 17/2014 reestructura efectivament els fons
de finançament de les comunitats autònomes i estableix tres
fons de finançament: per una banda, el fons de liquiditat
autonòmica al qual estava adherida la comunitat autònoma fins
a 31 de desembre, el fons social per a pagament de deutes
socials amb les entitats locals de la nostra comunitat i del país,
i el fons de facilitat financera per a aquelles comunitats que han
complert els objectius de dèficit, han complert els objectius de
deute i estan en fase de compliment del període mitjà de
pagament a proveïdors. 

El passat 6 de febrer el Consell de Govern va aprovar
adherir-se a aquest darrer fons, el de facilitat financera, perquè
som una comunitat complidora, vàrem complir l’objectiu de
dèficit, hem complert l’objectiu de deute i estam en fase de
compliment del període mitjà de pagament que a 31 de
desembre del 2014 era de 36 dies per al conjunt de la comunitat
autònoma.

Haver-nos adherit a aquest fons de facilitat financera suposa,
primer, que el fons de la cartera de deute de la comunitat
autònoma pel FLA i el mecanisme de proveïdors que ascendeix
a 3.761 milions d’euros no paga interessos el 2015; segon, el
finançament, no només del deute públic i valors estrangers, sinó
també el finançament de deute de banca nacional a partir
d’enguany; tercer, que en aquest procés de substitució de deute
antic pel deute nou, el deute que es refinanciï enguany
igualment passa a tenir un cost zero durant els pròxims tres
anys. Tot això suposa, en comparació amb el pagament
d’interessos que fèiem a l’inici de 2014 que estalviam 152
milions d’euros d’interessos meritats i igualment té un impacte
important en dèficit, perquè suposa un ajust positiu en dèficit de
2015 de 45 milions d’euros, és a dir, 2 dècimes.

Per tant, hem fet les coses bé, fer les coses bé dóna fruit i es
reflecteix que haurem de pagar cost zero d’interessos durant els
pròxims tres anys.

Fixi’s en la diferència, una herència de pagar 300 milions
d’euros a un any al 7,5% d’interès o una herència de tenir la
meitat del deute al...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 1640/15, de l'Hble. Diputada
Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a factoria d'innovació a
Menorca.

Catorzena pregunta RGE núm. 1640/15, relativa a Factoria
d’innovació a Menorca, que formula la Sra. Maria Assumpció
Pons i Fullana del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula, Sr.
Diputada.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i
senyors diputats, durant tota aquesta legislatura el Govern del
Partit Popular ha aprovat i aplicat un conjunt de mesures i
instruments per aconseguir l’enfortiment i la competitivitat de
les petites i mitjanes empreses de Balears, un conjunt
d’actuacions que formen part de l’Estratègia Europa 2020 basat
en un creixement intelAligent, sostenible i integrat. 

Aquesta acció de Govern ha portat seguretat jurídica i ha
recuperat la confiança per emprendre noves inversions i
oportunitats de negoci que les Balears havien perdut amb el
govern del pacte per la seva incertesa i la seva inseguretat.
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Entre les nombroses accions dutes a terme vull destacar la
Finestreta Única, l’Oficina d’Atenció a l’Emprenedor, la
llicència exprés, la implantació de l’administració electrònica,
la declaració responsable per iniciar projectes empresarials, el
programa SEERF i el programa ICAPE, entre d’altres.

Totes aquestes iniciatives innovadores i dinamitzadores han
permès recuperar la capacitat emprenedora d’aquestes illes que
avui tornen a disposar d’unes regles d’actuació ben definides i
a més es beneficien de la simplificació administrativa.

El Govern del Partit Popular ha creat i ha posat en marxa ara
un nou instrument: la Factoria d’innovació de Balears per donar
noves oportunitats a les petites i mitjanes empreses que
constitueixen el sector més dinàmic de la nostra economia.
Volem conèixer, per tant, Sr. Conseller, què ofereix i què aporta
aquesta factoria d’innovació a les PIME de Menorca?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre. Sr.
Conseller.

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

Sra. Presidenta. Señores diputados, Sra. Diputada, el
proyecto Factoria de innovación está pensado para todas las
empresas, pequeñas y medianas empresas, en el ámbito del
sector turístico de todas nuestras islas. 

El proyecto que se firmó con un convenio de colaboración
con la Administración del Estado está dotado con medio millón
de euros y la finalidad es la que usted ha identificado:
incorporar procesos de innovación en el tejido empresarial en la
pequeña y mediana empresa.

¿Por qué?, porque siempre está claro que la gran empresa la
innovación la lleva dentro de su cultura y en la pequeña empresa
hay que trabajar porque evidentemente los recursos son menores
y pensar en el mañana les cuesta mucho más porque tienen que
estar pensando en el presente.

Hoy este proyecto ayuda a las pequeñas empresas de
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera a incorporar este
proceso de innovación. Mañana, mañana estamos en Menorca,
no, perdone, mañana estamos en Ibiza para presentar este
proyecto y ya hemos estado en Menorca el pasado 6 de febrero
donde ya se ha hecho la exposición, se ha presentado a las
empresas, se ha presentado a las asociaciones y ahora se van a
elegir aquellas PYME que quieran incorporarse al proyecto.
Este proyecto estará, de alguna forma, tutelado por consultores
que incorporarán, con objetivos claros, el proceso de innovación
en cada una de estas empresas. Además, se harán actuaciones de
formación en el ámbito del diseño, la tecnología, mesas de
trabajo sobre orientación al mercado, financiación, networking.

Decimos que la innovación hay que trabajar sobre ella y
trabajamos con hechos. Hace unos minutos hemos hablado del
proyecto del premio Emprendedores Start Up en el parque
tecnológico y esta es otra iniciativa en el ámbito de la
innovación, otra iniciativa para trabajar con nuestras empresas
en el futuro y para dotarlas de herramientas no a través de
subvenciones sino de iniciativas, que pueden ayudarles a crecer.
Gracias.

I.15) Pregunta RGE núm. 1641/15, de l'Hble. Diputat
Sr. Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a jornada amb motiu del Dia europeu del
telèfon únic d'emergències 112.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE núm. 1641/15, relativa a jornada
amb motiu del Dia Europeu del Telèfon Únic d’Emergències
112, que formula el diputat Alejandro Sanz i Benejam del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados. Nuestra comunidad autónoma en 1996 fue pionera en
España y en toda Europa en la implantación del Servicio de
Emergencias 112. Como ya saben el número telefónico 112 es
un servicio que puede utilizarse por los ciudadanos para
requerir, en caso de urgente necesidad, la asistencia de los
servicios públicos competentes en materia de atención de
urgencias sanitarias, de extinción de incendios y salvamento o
de seguridad ciudadana. 

Por cierto, señores diputados, un servicio de emergencias
que se encontraba en situación de emergencia en mayo de 2011
puesto que no disponía de recursos para pagar las nóminas de
sus empleados en lo que quedaba de año. Eso es una gestión
fruto de la gestión del pacto de izquierdas a diferencia de ahora
que sí se están pagando las nóminas y se cumple con los
objetivos marcados.

El Día Europeo de Teléfono Único de Emergencias se
celebró hace unos días en todos los países miembros de la
Unión Europea, una jornada promovida por la Asociación
Europea del Número de Emergencias con la intención de dar a
conocer los servicios que se ofrecen a todos los ciudadanos. 

Es por ello que hacemos la siguiente pregunta: ¿qué
valoración hace el conseller de Administraciones Públicas de la
jornada con motivo del Día Europea del Teléfono Único de
Emergencias 112? Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre, Sr.
Conseller. 
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EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Juan Manuel Lafuente i Mir):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. L’112 va
celebrar aquesta data significativa amb una jornada informativa
i de debat centrada en la nostra primera indústria, el turisme i la
seva vinculació a les emergències, el resultat va ser valorat de
forma positiva. Així mateix, es va presentar la memòria anual
de l’any 2014, un any d’una feina molt intensa en què es varen
atendre més de 926.000 telefonades i es varen generar 184.000
incidents, unes dades que evidencien la intensa i excelAlent labor
de tots els treballadors i professionals de l’112.

Vull destacar-ne alguns punts. En primer lloc, la millora
registrada en el temps de resposta, s’ha reduït un 25%
principalment en la millora operativa de la sala d’atenció de
cridades i atenció al ciutadà, sense que açò hagi suposat
incrementar el nombre de gestors, una aposta que fa el Govern
i la conselleria, en aquest cas, especialment per a la millora de
la qualitat del servei, s’ha donat el certificat AENOR de qualitat
al Servei 112. També durant aquest any s’ha fet una notable
feina de gestió interna amb avanços tecnològics, amb la
integració en proves de la policia local a la sala d’atenció
ciutadana i de gestió d’emergències, s’ha desenvolupat el portal
web per donar d’alta totes les dades del Servei de Salvament de
Platges a la plataforma tecnològica de l’112. També cal destacar
la difusió del Servei d’112 a través de les xarxes socials de
manera que hi arribi al màxim de gent i la gent estigui
informada d’aquest servei. I vull recordar, finalment, que l’112
dóna servei les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any i en quatre
idiomes, els dos oficials de Balears més l’anglès i l’alemany.
També es tenen telefonades d’altres idiomes que es fan amb un
servei de teletraducció.

Durant l’any passat es varen gestionar 1.285 incidències en
alemany, 3.769 en anglès, 119 en francès, 75 en italià i pel que
fa a les llengües oficials de la comunitat s’han gestionat 69.685
incidències en castellà i 20.401 en català.

Moltes gràcies.

I.16) Pregunta RGE núm. 1809/15, de l'Hble. Diputat
Sr. Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a compliment del codi ètic del PP.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta, RGE núm. 1809/15, presentada en
substitució de la RGE núm. 1645/15, relativa a compliment del
codi ètic del PP, que formula el diputat Sr. Marc Pons i Pons del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, presidenta. Pel que sembla dins el Partit Popular hi
ha dues categories de militants, d’una banda hi trobam aquells
en els que sí els és d’aplicació el codi ètic, diputats de la
passada legislatura als quals no se’ls va deixar presentar, actuals
candidats a batlies que han hagut de deixar la seva candidatura
o el president del Parlament que va deixar el seu càrrec per
incomplir-lo en són alguns exemples. D’altra banda, hi trobam
aquells que fins ara no se’ls ha aplicat el codi ètic, el president

Bauzá n'és l’exemple més clar, però també el director general
d’IB3 es troba en aquesta categoria. 

Davant d’aquesta evident arbitrarietat voldríem saber els
motius pels quals als membres del Govern, i molt especialment
al president Bauzá, no se li ha aplicat fins ara el codi ètic que
vostès varen aprovar. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre. Sr.
Vicepresident, té la paraula.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados. Sr. Diputado, es que la agresión a la verdad por parte
de esa bancada es que es continua. El presidente Bauzá no está
imputado y el Sr. Ruiz aún no se ha presentado en ninguna lista,
por lo tanto, la falta y la agresión a la verdad en esa bancada es
constante. Quiero decirle que el cumplimiento del código ético
de éste por parte del Partido Popular será y se cumplirá en su
literalidad. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquest és, Sr. Gómez, el codi ètic
que vostès varen aprovar i no una sinó fins a set vegades l’ha
incomplert el president Bauzá, li ho demostraré. Primer
incompliment, "se abstendran de toda actividad privada que
pueda suponer un conflicto de intereses con el ejercicio de su
función", i en canvi, no només no s’han abstingut sinó que han
tengut aturades de forma intencionada l’adjudicació de 42
farmàcies a Balears per no perjudicar el seu negoci. 

Segon incompliment, "no influirán en la agilización o
resolución de trámite o procedimiento administrativo cuando
ello comporte un privilegio", i en canvi els primers a cobrar
sempre el deute pendent eren els farmacèutics. 

Tercer incompliment, "asumirán el compromiso de cumplir
estrictamente el régimen de incompatibilidades previsto en las
leyes, no dedicándose por sí ni por persona interpuesta a
actividades que puedan vulnerarlo", per persona interposada,
Sr. Gómez? I qui hi té a la farmàcia el Sr. Bauzá, l’Esperit Sant
que és qui ven els medicaments? 

Quart incompliment, "actuarán en el desempeño de sus
cargos o funciones de acuerdo con los principios de
transparencia, eficacia y austeridad", transparència, Sr.
Gómez, qui no vol comparèixer a la comissió per explicar què
ha passat amb els doblers negres per comprar la seva seu? Açò
és transparència? 
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Cinquè incompliment, "la declaración jurada de que no
existe ninguna situación de posible conflicto de intereses con
su persona y los intereses privados de la cual es titular", algú
ha vist aquesta declaració jurada de quan ell era candidat on
advertia la possible incompatibilitat del seu càrrec amb els de la
farmàcia? No, ningú no l’ha vista perquè no existeix.

Sisè incompliment, "la declaración de bienes y actividades
comprenderá al menos los bienes, derechos y obligaciones
patrimoniales, las participaciones societarias", i en canvi, quan
va fer les declaracions de béns es va oblidar dels ingressos...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Gràcies, Sr. Diputat, no té la paraula, s'ha acabat el seu
temps.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el vicepresident del Govern.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Vaya unas formas de
controlar al Gobierno, Sr. Diputado...

(Alguns aplaudiments)

... en cualquier caso, en cualquier caso se ve que a usted las
resoluciones judiciales para usted se ve que no cuentan, no sé si
no se ha enterado aún que el presidente Bauzá es compatible por
una resolución judicial firme. Tengo que decirle, Sr. Diputado,
que el código ético del Partido Popular es un código ético claro,
en contra de la corrupción y a favor de la regeneración
democrática, y el Partido Popular con su presidente al frente fue
el primer partido que se comprometió a no llevar imputados en
sus listas, y lo cumplió, y fue el primer partido que se
comprometió a que si algún cargo fuese imputado pondría su
cargo a disposición del partido y si resultaba, si se le aplicaba
alguna medida cautelar, pues, se suspendería de militancia y
también del cargo en el que estuviera ejerciendo Sr. Diputado.

Y tengo que decirle que después de todas estas medidas, hay
algunos partidos políticos que no están siguiendo, desde luego
el suyo no, porque ustedes sí que permiten que imputados vayan
en sus listas. Y ustedes son los que no cumplen su propio código
ético, ahí tienen al alcalde de Lloseta, que a pesar de habérsele
abierto un juicio oral sigue siendo alcalde y sigue siendo alcalde
con el apoyo del grupo municipal...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... sigue siendo alcalde con el apoyo del grupo municipal.

Y Sr. Diputado, el tema de la farmacia es un tema, en fin, es
un tema absolutamente administrativo, en el que el presidente
no ha tenido ningún tipo de participación y que, además, se está
ejecutando de acuerdo con la más absoluta legalidad, como se
va a demostrar.

Y a ustedes lo que les pasa es que van perdidos, van
perdidos sin rumbo y sin ideología, porque de momento ya
empiezan a renunciar a sus siglas, con tal de poder pactar con
Podemos. 

(Remor de veus)

Y lo último que tenemos, ya no tengo tiempo, es lo del Sr.
Tomás Gómez, que lo cesan desde una mesa de camilla.

Muchas gracias.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I.17) Pregunta RGE núm. 1643/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reestructuració del sector
públic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dissetena pregunta RGE núm. 1643/15, relativa a
reestructuració del sector públic que formula la diputada Sra.
Margalida Cabrer i González del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula Sra. Diputada.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. La
reducció de les empreses públiques afrontada pel Govern de
José Ramón Bauzá durant aquesta legislatura va ser una mesura
de sostenibilitat financera clau per garantir el funcionament de
la nostra sanitat, la nostra educació i els nostres serveis socials.
Una mesura que, com altres, eren promeses en paper banyat del
Govern del pacte d’esquerres. Com sempre, se sabia que era
necessari, però no es va fer. I els que sí ho han fet, els que han
demostrat gestió, eficàcia, rigor, valentia, els que han apostat
pels més dèbils són calumniats, perseguits i difamats per desviar
l’atenció en no poder atacar la seva gestió honesta i transparent
d’aquest Govern. Els eterns líders dels grups de l’oposició no
canvien mai la seva estratègia i així els va! 

Sr. Conseller d’Hisenda, fa uns dies es va fer públic
l’informe del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques,
sobre la reordenació del sector públic autonòmic. Un informe
basat en els compromisos adquirits per les distintes comunitats
autònomes en el Consell de Política Fiscal i Financera de 22 de
març de 2010, amb el pacte de progrés que no va fer, i el de 17
de gener del 2012 amb un Govern del PP que sí ho ha fet i que
ha suposat a nivell de tota Espanya un estalvi de 20.000 milions
d’euros i una reducció de 51.000 efectius.
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A Balears som la millor comunitat autònoma de tota
Espanya en termes d’importància relativa de la reducció,
passant de 181 empreses públiques a 71 i un estalvi de 316
milions d’euros, la tercera millor d’Espanya en grau d’execució,
un 92%. Aquest esforç de reducció administrativa, de
simplificació i d’estalvi, confirma que la millora econòmica no
és una casualitat, no és un cicle, no és màgia. És governar per
als ciutadans, governar per als interessos generals i governar per
als més dèbils.

Enhorabona al Govern i al president. I Sr. Conseller, volem
una valoració sobre aquest informe.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern. Sr. Conseller per
respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Portaveu.
Efectivament, a l’inici de la legislatura la comunitat tenia 181
empreses públiques, la creació d’empreses públiques durant els
anys, no sempre responia a criteris d’eficiència econòmica, o de
millor prestació dels serveis públics, sinó que de vegades
responia a altres criteris, com per exemple, amagar
endeutament, diversificar l'endeutament de la comunitat.

Per tant, Sra. Aguiló...

(Remor de veus)

 LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Aguiló per favor!

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

Escolti’m i veurà com no dic tantes mentides, escolti’m.

(Remor de veus)

A l’inici de la legislatura hi havia 181 empreses públiques
i teníem també una bona Llei del sector públic, la Llei 7/2010,
el que passa és que, com de costum, era una llei polida, amb un
nom polit, però que no es complia. Per tant, el Govern havia de
fer dues coses: una, procedir a un redimensionament del nostre
sector públic instrumental, i dos, també, complir les previsions
legals d’una bona llei, com li deia, la Llei 7/2010, del sector
públic instrumental i vàrem formular un Pla de reestructuració
del nostre sector públic a la nostra comunitat autònoma. Tot
això, en el marc també d’una necessària reducció del dèficit
públic de la comunitat autònoma.

Ara els sonarà a autobombo, però hem fet una feina i l’hem
feta bé en matèria de reestructuració del sector públic, com posa
de manifest l’informe que vostè esmentava, hem passat de 181
empreses públiques a 71 empreses públiques, és a dir, hem
reduït 110 ens públics. Tot això ha suposat un estalvi

pressupostari de 316 milions d’euros, que hem pogut dedicar a
altres coses. Però a més, també hem fet altres coses complint la
Llei 7/2010, primer hem reduït l’endeutament de les nostres
empreses públiques, de 690 milions d’euros a l’inici de la
legislatura a 116 de deute viu que tenen ara. Progressivament
hem reduït totes les pòlisses de crèdit que tenien les empreses
públiques, que no funcionaven com a pòlisses de crèdit, sinó
que funcionaven com a finançament estructural. I tercer, també
la coordinació i la direcció de la Direcció General del Tresor de
tota la política d’endeutament i de recursos, fan que
pràcticament avui estigui centralitzada la tresoreria de tot el
sector públic a la nostra comunitat autònoma.

Encara queda camí per fer en aquesta matèria, hem de
continuar reestructurant. Hem compromès un objectiu, hem
complert perquè aquest Govern compleix i perquè això
beneficia els ciutadans de les Illes Balears per fer una
administració més solvent.

(Alguns aplaudiments)

I.18) Pregunta RGE núm. 1653/15,de l'Hble. Diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a endeutament del Govern de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Divuitena pregunta RGE núm. 1653/15, relativa a
endeutament del Govern de les Illes Balears, que formula el
diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta del Grup Parlamentari MÉS.
Té la paraula Sr. Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, recentment el Consell
de Govern ha aprovat un endeutament a curt termini per valor
940 milions d’euros, “per cobrir desfasaments transitoris de
tresoreria”, diu textualment l’acord de Govern.

Ens pot explicar quins són aquests “desfasaments transitoris
de tresoreria” que justifiquen endeutar-se per 940 milions
d’euros?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre. Sr.
President.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia i moltes gràcies, Sr.
Barceló. Miri, cap desfasament transitori obliga el Govern a
endeutar-se a mig termini, simplement perquè és a curt termini,
ho dic per ja corregir la seva frase inicial. Cada any el Govern
balear a l’inici de l’exercici aprova, acorda autoritzar un previ
al seu endeutament, tal com diu la Llei de finances, amb un
límit del 30% del que fa referència al crèdit pressupostari de
despesa dels pressuposts. A excepció d’enguany, que per
primera vegada se limita del 30 al 20% d’endeutament. Per tant,
aquest Govern ha limitat al 20% el que habitualment es fa, que
és el 30%.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Barceló, quan vulgui.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, efectivament, Sr. Bauzá la pregunta posa “a mig
termini”, si m’hagués escoltat a mi hauria escoltat que jo li deia
“a curt termini” perquè efectivament feia aquesta rectificació.

El 20% de la Llei de finances, efectivament, però vostès per
a això sumen dues vegades la mateixa despesa, per poder arribar
a aquests 940 milions d’euros. En qualsevol dels casos, sigui
quin sigui el límit, el cert i segur és que fins ara els
endeutaments a curt termini es feien màxim, màxim, per 350
milions d’euros.

Jo li diré, jo li explicaré, vostè no ha dit per què, jo li ho
explicaré, evidentment jo ho sé, ho sap tothom, vostès no han
fet una bona gestió. Vostès arriben a aquest final de legislatura
amb una molt mala nota, molt mala nota! Ni compliran el
dèficit, que s’ho varen posar com a gran objectiu, ni hauran
aconseguit reduir l’endeutament, al contrari, incrementen en
3.000 milions d’euros l’endeutament de les Illes Balears.

I què passa? Que el mes de maig hi ha eleccions i hem
d’arribar amb tot net i com que de la gestió no en poden treure
res en clar, el que faran és pagar entitats, ONG, a proveïdors, a
tothom que puguin, inclosos funcionaris, amb aquests 940
milions d’euros, per arribar nets. I el pròxim que vengui, el
pròxim Govern que es trobi, evidentment, aquesta herència
enverinada, aquest desastre de gestió i ja veurem com es pagarà,
perquè això són doblers que s’han de pagar abans de 31 de
desembre del 2015. La qual cosa vol dir que el pròxim Govern
quan entri el primer que farà serà trobar-se les arques buides, tot
el pressupost esgotat, perquè evidentment ho hauran gastat tot
i a sobre haurà de pagar aquests 940 milions d’euros, els quals
s’hauran de tornar perquè són a curt termini.

És d’una absoluta irresponsabilitat, Sr. Bauzá, demostra
efectivament, que totes les paraules que ens han dit tota aquesta
legislatura, no eren certes, era una falsedat, una mentida, en una
gran mentida s’ha basat la seva gestió, i aquí hi ha la prova
evident. No arribaran a complir amb tots els proveïdors gràcies
a la seva gran gestió. Efectivament, hauran hagut de recórrer a
940 milions d’euros d’endeutament a curt termini, cosa que no
havia passat mai, per fer front a aquesta situació. I els que
venguin, ja s’arreglaran!

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre. Sr.
President.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Barceló, veig que ja
tenen preparat el pacte de progrés que vostès voldrien que es
fes, per una senzilla raó, perquè vostè recull les declaracions
d’un article del secretari de política econòmica del Partit
Socialista i el defensa com a seu.

Però curiosament jo li he dir que o vostè no en sap, o no
l’ajuden, o es creu el que diuen altres que simplement és
mentida.

Miri, quan el seu partit governava cada any el Consell de
Govern autoritzava endeutament a curt termini, i li diré el que
autoritzava, per si vostè no ho sap: l’any 2008, endeutament de
984 milions d’euros; l’any 2009, 1.043 milions d’euros; l’any
2010, 994 milions d’euros; l’any 2011, que no tenien pressupost
aprovat, 611 milions d’euros, i sempre amb un 30%. Per tant,
vostè diu simplement el que nosaltres hem fet i vostè es va
passar encara en un parell de centenars de milions més.

I aquí, ve vostè, em fa aquesta pregunta, quan aquest Govern
és el primer a la història que el que fa és limitar, enlloc del 30,
el 20%, el màxim d’endeutament, i vostè em fa aquesta
pregunta. Però bé, sap la resposta? I si no jo li ho diré: es fa una
autorització prèvia i es fa tenint en compte que l’habitual són
340-400 milions d’euros. Sap el que es va poder comprometre
o que va poder aconseguir l’anterior pacte de govern, el darrer
any? Només 257 milions d’euros, perquè vostès varen haver de
recórrer a 300 milions d’euros de bons patriòtics perquè no
tenien doblers, i ho sap, i ho sap i li agrada. Però això
precisament és el que saben i no agrada als ciutadans.

Vostè no està capacitat per donar-nos cap lliçó i molt menys
en matèria econòmica.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.19) Pregunta RGE núm. 1808/15, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a irregularitats al Partit
Popular.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dinovena pregunta RGE núm. 1808/15, presentada en
substitució de la RGE núm. 1649/15, relativa a irregularitats al
Partit Popular, que formula la diputada Sra. Francesca Lluch
Armengol i Socías del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula Sra. Diputada.
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LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, desgraciadament
l’actualitat ens torna a dur a les irregularitats sobre el Partit
Popular. S’ha obert una investigació penal sobre la seva gestió
pel que fa al concurs de farmàcies, ha estat imputada tota la
cúpula de la Radiotelevisió Pública de les Illes Balears, tota del
Partit Popular, amb el candidat de Calvià del Partit Popular. I el
que és més greu, el jutge Castro ha obert una investigació sobre
el finançament de la compra de la seu del seu partit.

Davant tot això, vostès han amagat informació i directament
avui el Sr. Gómez ha mentit en aquesta cambra parlamentària.
Ahir ens va dir que esperava impacient que el fiscal i el jutge li
demanessin informació i que vostè la donaria immediatament,
per tant, vostè la té. I jo li deman, està molt bé que vulgui
declarar davant el fiscal i el jutge Castro, està en molt bones
mans, ara bé, per què no vol declarar a la comissió
parlamentària, Sr. President? Per què impedeix que venguin
Cabrer, Rodríguez, Ramis, Vidal i Areal, que en saben molt de
tot això?

Sr. President, ens pot dir quan pensa donar explicacions
certes sobre les irregularitats del seu partit?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre. Sr.
President.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies i bon dia Sra.
Armengol. Miri Sra. Armengol, som el president del Govern de
les Illes Balears i el president del partit més votat i de més
confiança a tota la societat balear. I des del primer dia que vaig
assumir aquesta responsabilitat, he explicat a tota la ciutadania
què és l’acció de govern, com evoluciona i com ens vàrem
trobar la situació de la nostra comunitat i també el que
representa el meu partit, que li record que és el partit que té la
confiança majoritària, àmpliament majoritària, de tota la
societat balear.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Moltes gràcies. Sr. President, el seu comportament ha distat
molt durant tota la legislatura de treballar per a la regeneració
democràtica i per a la transparència, ans al contrari. Vostè
sempre ha contat mitges veritats i ha estat el president de
l’opacitat Sr. President. Basta veure que sempre ha posat per
davant dels interessos generals els interessos dels seus negocis
particulars. Basta pensar en com va ocultar a aquesta seu
parlamentària el 80% del seu patrimoni personal.

Però, Sr. President, resulta que en el passat allò públic, la
gestió del Govern es va mesclar amb allò privat i la compra del
Partit Popular en pot ser un exemple. I avui el Sr. Gómez ens ha
mentit, ha llegit la nota de premsa que va fer la Sra. Prohens, no
la que va dir vostè, i jo l'he llegida de la nota de premsa de la
pàgina web del PP. I vostè President va dir que varen fer una
hipoteca d’1.050.000 euros, això coincideix, però va dir després,
“en 2004 compramos otra parte del edificio por 579.000 euros
más. Por lo que la cuantía del préstamo ascendió a un
1.632.000 euros”. Això ho ha dit vostè i això no és vera, no
tenen cap hipoteca sobre aquests 579.000 igual que no la tenen
sobre els 886.000 que varen pagar en la reforma, en teoria amb
els doblers dels militants del Partit Popular.

Sr. President, 1,5 milions d’euros per a compra i reforma a
bitllo-bitllo, d’on surten? Coincideix amb la versió que diu el
Sr. Bárcenas i el Sr. Rodrigo De Santos que la paguen
empresaris, és cert? Quins empresaris són? Per què Sr.
President? I si no té res a amagar, per què no compareix i ho
explica? Per què no deixa d’encobrir Matas, Cabrer i Rodríguez
i diu la veritat, és l’única sortida que té Sr. President..!

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula Sr. President.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri Sra. Armengol, cada
dia vostè ve aquí, cada setmana a renyir-nos a tots de tot, fins i
tot del que varen fer vostès, però mai no ha aportat ni una sola
idea ni un sol projecte.

(Remor de veus)

Més enllà de les seves càtedres i dels seus discursos, la
regeneració democràtica i la lluita contra la corrupció requereix
per sobre de tot ser molt exigents amb els seus, amb els propis.
Però el més important Sra. Armengol, el més important, amb un
mateix.

Fa cinc anys el Partit Popular de les Illes Balears va anunciar
que no duria cap imputat a les seves llistes electorals, sabent que
cometria segurament qualque injustícia a qualque company.
Què va fer vostè en aquest sentit?

Fa quatre anys el Partit Popular va aplicar i aprovar un
estricte codi ètic, molt estricte, molt dur, però també molt clar,
que acompleix íntegrament i en tot moment, tot el contrari del
que fan vostès.
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Fa un parell d’anys vaig dir que el meu partit no seria una
oficina de contractació i hem fet la reforma més important del
sector públic instrumental, vostè se’n riu perquè no ho paguen,
però a nosaltres ens preocupa perquè ho paguen tots els
ciutadans.

(Remor de veus)

Sra. Armengol, aquest partit ha votat a favor de la Comissió
d’Investigació de Son Espases perquè se sapigués tot, des del
principi al final. Vostè va votar en contra, segurament perquè
tenia qualque cosa a amagar. 

Sra. Armengol, els ciutadans saben perfectament qui defensa
i qui fa feina precisament per evitar la corrupció i qui
simplement dóna lliçons. Per cert, parlant d’explicacions i
d’irregularitats, encara esperam que vostè ens doni qualque
explicació sobre els seus negocis immobiliaris. Encara hi és a
temps.

Moltes gràcies, Sra. Armengol.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

II. InterpelAlació RGE núm. 2545/14, presentada pel
Grup Parlamentari MÉS, relativa a polítiques en matèria
de lluita contra la corrupció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la interpelAlació RGE núm. 2545/14, presentada pel
Grup Parlamentari MÉS, relativa a polítiques en matèria de
lluita contra la corrupció.

En nom del Grup Parlamentari MÉS té la paraula el Sr.
Miquel Àngel Mas, per un temps de deu minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia a tothom. És aquest un tema greu i exigeix un posat
i un to greu. Tenim dos expresidents a la presó, el Sr. Matas i la
presidenta de Mallorca, la Sra. Munar, és greu i inèdit a Europa.
Som, dissortadament líders i pioners. Dins la presó, per lladres
i corruptes, tenim: la Sra. Munar, el Sr. Cardona, el Sr. Nadal,
el Sr. Vicens, el Sr. Buils, la Sra. Ordinas, el Sr. Viane, el Sr.
Ferrer, el Sr. Massot, el Sr. Gibert, el Sr. Rabassa, la Sra.
Sotomayor, el Sr. Matas, el Sr. Hidalgo, el Sr. Gálvez, el Sr.
Gonzálvez. Me’n surten 16 i no sé si m’he equivocat. Greu,
molt greu, quan algú entra dins la presó és un fracàs personal i
per ventura no és del tot correcte dir-ho aquí, però a mi
personalment em fa pena aquesta gent. Som davant un fracàs
personal, però també social.

Però veient l’espectacle d’aquests dies, crec que no hem
après prou, tornam repetir actituds i posicionaments que han
estat el que han permès aquesta greu i intolerable situació.
Perquè si hi ha lladres..., -se n’ha anat el Sr. President del
Govern, bé, molt lamentable que hagi fugit, molt lamentable, en
un tema tan important!-, ... perquè si hi ha lladres i corruptes és
perquè hi ha corruptors, còmplices i encobridors, actituds
comprensives i passives. Sense tot això no hi ha corrupció,
sense podridura no hi ha corrupció, i això no s’ha esvaït.

I ara, si ens aturam a veure què ha passat amb la compra de
la seu del PP veurem que això no s’ha esvaït. Fets: setembre de
2014, el Sr. Rodrigo de Santos, regidor d’urbanisme i tinent de
batle de l’Ajuntament de Palma, va declarar davant la Fiscalia
Anticorrupció -ens hem de llevar el capell davant aquests
servidors públics, un carrer de cada poble i ciutat mereix
aquesta gent- que la compra i la reforma de la seu del Partit
Popular l’havia pagada el Sr. Pinal de Brues. Dia 21 de gener de
2015, a la comissió de Son Espases -per cert, que està
demostrant l’enorme utilitat, tot i que és una comissió que per
ventura hagués estat més fàcil fer-la dins la mateixa presó- el Sr.
Bárcenas, el tresorer, a preguntes de la Sra. Fina Santiago va
corroborar que la seu del PP havia estat pagada pel Sr. Pinal,
entre d’altres. Analitzem, idò, la cronologia dels fets denunciats
i el que surt per Internet.

14 del 4 del 3: comprèn l’entresol, 150 metres quadrats;
planta baixa, 122 metres quadrats i planta bis, 224 metres
quadrats. Hipoteca de 1.050 milions..., perdonin, 1.050.000
euros, firmat pel Sr. José María Rodríguez, actual secretari
general de Palma, i segons informacions periodístiques qui ha
decidit que el Sr. Mateu Isern no havia de tornar ser candidat a
batle, per tant un senyor encara amb moltíssim de poder dins el
Partit Popular, i pel Sr. Areal, citat pel Sr. Rodrigo de Santos
com el factotum del Sr. Matas. Es publica que el desembre de
2003 l’aparcament de Santa Pagesa, 12 milions d’euros,
12.800.000 euros, adjudicat a Brues. 15 de juliol de 2014,
compravenda del pis principal de 193 metres quadrats de la seu
del Partit Popular, 579.000 euros pagats sense hipoteca, amb
una condició resolutòria -que això no ho han comentat ni el Sr.
Gómez ni la Sra. Prohens- que s’havia de pagar al cap d’un any.
Desembre de 2004 surt publicat a Internet que el soterrament de
les vies del tren per 29 milions d’euros, promogut per
l’Ajuntament de Palma i la Conselleria d’Obres Públiques de la
Sra. Cabrer, s’adjudica a una UTE conformada per Brues i una
altra empresa. Maig del 2005, es paga i es cancelAla la condició
resolutòria del pis comprat el 2004. Gener de 2005,
desdoblament variant de Son Ferriol, camí de Sa Síquia, 19,98
milions d’euros, i inaugurat pel Sr. Matas, el Sr. Rodrigo de
Santos, la Sra. Cabrer i la Sra. Cirer el 2006. 2005-2006,
reforma de local ens diuen que per 886.000 euros; 22 de febrer
de 2007, adjudicació de la seu de la Conselleria de Sanitat a una
UTE conformada entre d’altres per Brues, per 8 milions d’euros.
Tot això publicat a Internet. Total d’obra pública, prop de 70
milions d’euros. 

Coincidències sospitoses i cridaneres que lliguen
perfectament amb el que han manifestat el Sr. Rodrigo de
Santos i el Sr. Bárcenas: 70 milions d’obra pública, un local de
689 metres quadrats a la millor zona de Palma, el partit polític
del Govern.
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El president del Govern, d’aquest govern, interpelAlat ara,
que ha fugit, representa o hauria de representar uns valors i uns
principis, uns valors de defensa de la legalitat, de lluita contra
el frau i la corrupció, d’honestedat, de transparència i de defensa
del bé comú de tothom. Idò bé, el Sr. Bauzá ha fallat en aquests
principis, no els compleix dins ca seva. El Sr. Bauzá, president
del Govern, almanco des de dia 2 de setembre de 2014 sabia,
perquè es va publicar a tots els diaris, que la seu on seu
còmodament, un autèntic pis de luxe de 289 metres..., bé, de
689 metres quadrats a la zona més luxosa de Palma i on fa
reunions pot tenir origen ilAlícit i no ha fet res, i no ha fet res!,
no ha complit amb els principis que hauria de representar. El
magistrat instructor Sr. Castro ho rep i dia 13 de febrer de 2015
immediatament obre una interlocutòria i diu que és acreedora
de investigación; al Sr. President no li ha merescut cap atenció
ni cap pronunciament públic durant mesos. Ha preferit mirar
cap a un altre costat i continuar seient a una cadira que pot estar
tacada de corrupció. Allà on el jutge considera que s’ha
d’investigar el Sr. President ha preferit mirar cap a un altre
costat i continuar usant uns 689 metres quadrats per fer reunions
de partit sense importar-li si aquests locals han pogut ser pagats
amb doblers de suborn.

Quina legitimitat pot tenir per fer complir la llei? Quina
legitimitat pot tenir per fer pagar imposts? Amb quina
legitimitat pot demanar compromisos i el compliment de la llei?
Ha perdut la legitimitat, i quan no es té la legitimitat en
democràcia no es té res. Ha sabut que el local podia tenir un
origen ilAlícit i no ha fet res durant mesos. 

Però no només això, sinó que quan les evidències han estat
tan grolleres, tan evidents amb les declaracions del Sr. Bárcenas
a la comissió de Son Espases, que demostra una enorme utilitat,
es va limitar a comparèixer davant la premsa i a donar quatre
nombres. No hi ha pitjor mentides que una veritat a mitges, i els
britànics ho tenen molt fàcil d’explicar, això. El segon de bord
del vaixell escriu al diari de bord: “Avui el capità no va begut”,
i era cert, el capità no anava begut, aquell dia, però és que el
capità mai no bevia. No hi ha pitjor mentida que una veritat a
mitges, i el Sr. Bauzá compareix davant la premsa dia 26 de
gener i diu: “A continuación ha concretado que la sede del PP
se compró en abril de 2003 y que se firmó una hipoteca inicial
por un importe de 1 millón de euros, y al año siguiente se
adquirió una parte más del edificio por 579.000 euros. En total
la sede costó 1,6 millones, por la que se paga una hipoteca
mensual”. No va dir tota la veritat, va dir una veritat a mitges i
això és pitjor que dir una mentida.

On és el president?! Ens ha fugit? Miri, jo fa un any que
estic assegut allà i els confés que l’únic moment que he vist el
Sr. President -llevat de les preguntes- interessat en un debat va
ser quan es parlava sobre la beneitura de si havien d’estar
asseguts o drets per salar, era l’únic moment en què l’he vist
amb interès. Ara aquí parlam de corrupció, que ens embafa,
tenim dos expresidents a la presó, i on és el president?! On és el
seu cap? Els ha deixat tot sols, senyors diputats del PP? El
pastor ha partit? De què té por el Sr. President? Per què no ve
aquí a donar la cara? S’ha negat a explicar davant els
representants del poble. Greu, molt greu. Molt greu perquè a
més a més ens trobam davant un sistema que no és un cas
concret sinó que és un sistema de corrupció generalitzat, el
quadrienni negre de saqueig de la res publica, 2003-2007, i això
és lleig, molt lleig. Fa incrementar les sospites de la ciutadania.

És cert que la seu del PP es va construir durant l’època que
el Sr. Matas era president del partit i de les Illes, però les
explicacions corresponen ara a qui ocupa un lloc i l’altre,
sobretot les que es demanen en sessió parlamentària. Si no ens
ho aclareix ell, que té la màxima responsabilitat per
tranquilAlitzar la ciutadania, perquè deixi de pensar sobre
possibles irregularitats, qui ho pot fer? El Sr. Bauzá ha fet
nombroses manifestacions públiques de transparència de la seva
gestió, i el Sr. Gómez l’ha alabat, ha parlat sovint de
regeneració democràtica, “qui l’ha feta l’ha de pagar”, que aquí
qui aixequi sospites no hi ha de ser, i ell com a actual president
del Partit Popular si no té la informació no hi ha cap dubte que
la podria aconseguir. Si Bauzá sap que el PP no té res a amagar
tampoc no ha de tenir cap problema d’explicar-ho a qui ho
vulgui escoltar, i sobretot si qui li ho demana som els
representants dels pobles de les Illes Balears.

Les persones jurídiques actuen amb responsables. La darrera
reforma del Codi Penal estableix que les persones jurídiques
també delinqueixen. Les persones jurídiques són representades
per persones físiques, i aquí tenim una persona jurídica la seu de
la qual s’acusa d’haver-se comprat amb doblers de suborn que
ha de donar explicacions als seus representants ara, amb el seu
representant ara. 

Benvingut, Sr. President. Estic molt content que vengui aquí
perquè és un tema que l’afecta directament, i m’agradaria que
aquesta interpelAlació la respongués vostè personalment i donàs
les explicacions que hem de menester (...) la ciutadania vós
aquí, i que li ho puguem escoltar tot i no ens digui mitges
veritats sinó que ens digui tot el que hi ha, perquè sou vós que
heu de respondre, sou vós...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Mas, per favor.

EL SR. MAS I COLOM:

Sí, perdoni, és que no m’ha funcionat el rellotge i no anava
controlant, però acabaré.

EL SR. PRESIDENT:

Ah!, perdó, no sé...

EL SR. MAS I COLOM:

No, no passa res, no passa res. 

EL SR. PRESIDENT:

El meu sí que funciona.
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EL SR. MAS I COLOM:

Sí, és que jo m’he desorientat. ...sou vós que heu de
respondre, Sr. Bauzá, i esper que pugeu aquí dalt, agafeu el
micròfon i ens ho expliqueu, perquè sou vós com a president del
Partit Popular qui ara té aquesta responsabilitat, ningú altre més.
Vós sou el president, el representant d’aquesta persona jurídica,
que són les que delinqueixen també d’acord amb el Codi Penal.
Sou vós que us aprofitau d’aquest local que pot tenir un origen
delictiu. Sou vós que seieu en aquesta cadira que pot haver-se
comprat amb doblers de suborn. Us beneficiau d’això i heu de
respondre, Sr. Bauzá, aquí dalt, avui i davant tothom, davant el
poble, perquè ho demanam els ciutadans i ho demanarien
segurament molts dels que el varen votar per poder continuar
mantenint la confiança que li varen donar fa quasi quatre anys.

Esper que no tengueu por de comparèixer, agafeu el
micròfon i ens ho expliqueu, perquè pobra i inacceptable és la
resposta de qui ha de representar uns valors de la màxima
magistratura del país; pobra i inacceptable la resposta de qui
hauria de ser far per treure d’aquest poble aquesta vergonyosa
xacra que és la corrupció.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Mas...

EL SR. MAS I COLOM:

Acab. Som líders en el rànquing de polítics corruptes
encausats a Espanya, 3,87%, només superat per Melilla. La
corrupció necessita corruptors, encobridors i medi ambient que
la permetin, i aquesta pobra i inacceptable resposta del president
del Govern forma part d’aquest medi ambient que permet la
propagació de la malaltia, de la xacra, pobra i inacceptable
resposta. Lleig, molt lleig.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Té la paraula en nom de Govern el
conseller d’Administracions Públiques per un temps de deu
minuts.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Juan Manuel Lafuente i Mir):

Gràcies, Sr. President. Señoras y señores diputados, basta
echar un vistazo a los medios de comunicación para ver que los
asuntos relacionados con la corrupción política ocupan un
espacio amplio y destacado. Si vemos las encuestas sobre los
principales temas de preocupación de los ciudadanos
observamos que bien los políticos o bien la corrupción son
cuestiones que ocupan los primeros puestos, detrás, eso sí, de
paro o de la situación económica. Por tanto a este govern le
preocupa esta situación, y por ello considera positiva la
iniciativa de debate sobre esta cuestión. Se trata de un problema
gravísimo que afecta a la credibilidad de las instituciones
públicas como mecanismo que nos hemos dotado para la gestión
y la solución de los problemas públicos.

Por tanto la preocupación social por la corrupción no puede
ser ignorada por quienes tienen responsabilidades políticas y
debe ser analizada responsablemente, responsablemente, y si esa
es la intención de su interpelación nos parece positiva. Si la
voluntad de la interpelación es más de lo mismo o simplemente
la utilización parcial y partidista del asunto de la corrupción
para el ataque al adversario político, poco podremos avanzar en
esta cuestión, y veo que su interpelación se ha centrado
básicamente en una cuestión que en este momento está bajo
investigación judicial y que por tanto a esa investigación
judicial nos debemos remitir.

La cantidad de noticias sobre corrupción produce, como es
lógico, indignación en la ciudadanía, y creo que también
corresponde a los responsables políticos explicar las cosas en
sus debidos términos. Ante esa situación nos podemos preguntar
si realmente consideramos que los asuntos que salen a la luz
pública se deben a que actualmente existe un problema de
corrupción en la administración pública, o a que los sistema de
detección e investigación hacen que afloren casos gestados en
tiempos pasados. ¿Existen actualmente los mecanismos
adecuados para prevenir y en su caso detectar, perseguir y
castigar los casos de corrupción? ¿Se utilizan adecuadamente
los mecanismos de la administración de justicia para la
persecución de la corrupción, o se utilizan a veces
indebidamente los tribunales para el debate político? ¿Se respeta
el principio fundamental de la Declaración de Derechos
Humanos de que nadie puede ser condenado sin previo juicio
justo, o se condena públicamente a cualquier político
investigado? ¿Se da la misma cobertura mediática cuando se
produce un archivo o una absolución que cuando se produce una
imputación o una condena? 

Desde el Govern debemos manifestar y manifestamos, en
primer lugar, que el Govern trabaja con honradez y honestidad,
intentando hacer las cosas lo mejor posible para el interés
general; que desde el Govern se respetan todas las decisiones
judiciales, las que se comparten y las que no, y que se tiene
plena confianza en la justicia y en los mecanismos para
controlar, evitar y en su caso castigar la corrupción, y que los
fiscales y los jueces actúan con independencia conforme a
estatuto jurídico. 

Creo que debemos transmitir a la ciudadanía que las
instituciones políticas funcionan correctamente, que la
corrupción se persigue y se castiga, y que de hecho que se
publiquen las investigaciones que se realizan, las actuaciones de
la Fiscalía o de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad demuestra
que el sistema de persecución contra la corrupción funciona.
También es cierto que en una sociedad libre y democrática es el
ciudadano el que analiza y sabe distinguir entre lo que es una
simple denuncia con pocos o nulos fundamentos, lo que es una
manifestación pública de quien carece de credibilidad, y lo que
es una investigación con fundamento. Y es cierto, y así debe
seguir siendo, que el derecho de la información deba ser
siempre amplio y plural, procurando, eso sí, que el ciudadano
tenga una información veraz. 
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Transmitir el mensaje de que existe una corrupción
generalizada es falso, y además de falso estamos realizando un
enorme daño a la sociedad, y afirmar eso no quiere decir
quitarles gravedad a los casos de corrupción, que la tienen y
mucha. Pero además de falso és injusto, porque los cargos
políticos involucrados en los procedimientos de corrupción son
un 0,41% del total de los cargos electos, según los datos de
Europa Press; sobre unos 120.000 cargos electos del país hay
unos 500 imputados políticos. Y es injusto que todas las
personas que dedican parte de su vida a la política -y la política
debe ser algo abierto donde se entra por vocación y se sale con
la satisfacción de haber hecho las cosas bien- no pueden ser
tildadas de corruptas. Y no puede ser que la política sea una
actividad cerrada a determinados grupos y vetada a otros; las
normas sobre compatibilidades deben ser simples y claras, de
forma que impidan que ningún cargo público pueda sacar
beneficio de su cargo y que se tomen decisiones en defensa del
interés general, pero no que impidan a cualquier ciudadano
dedicarse temporalmente a la actividad política; si no lo que
realmente estamos haciendo es crear la mal llamada clase
política, o la casta, alejada de la sociedad.

También es cierto que se han cometido errores y que se debe
hacer autocrítica, y el Partido Popular no es ajeno a ello, pero
también se deben tomar decisiones, y por eso creo que es
acertada y valiente la decisión de no incluir personas imputadas
en las listas electorales, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta
el concepto jurídico de imputado, que poco tiene que ver con la
valoración social o mediática del concepto de imputado. 

Tan importante como la persecución de la corrupción es la
prevención de la misma. Las reformas legislativas que se han
realizado sobre, por ejemplo, el papel de los secretarios o los
interventores en la administración local, la entrada en vigor de
la Ley 19/2013, de transparencia y acceso a la información
pública y buen gobierno, son reformas que hacen cada vez más
difícil los actos de corrupción. Y el conjunto de las medidas
adoptadas en los últimos años para la regeneración democrática
tienen ejes de actuación que han motivado la puesta en marcha
de modificaciones de varias leyes tales como la modificación
del proyecto de ley de control económico y financiero de los
partidos políticos, la reforma del Código Penal, la modificación
de la Ley de enjuiciamiento criminal, la de la Ley de régimen de
las administraciones, o la Ley de contratos del sector público.

Las principales medidas que se pueden destacar sobre estas
modificaciones, por ejemplo en funcionamiento y financiación
de los partidos políticos, se han adoptado más de 35 medidas,
entre las que cabe destacar la prohibición de donaciones a
partidos procedentes de personas jurídicas y entes sin
personalidad jurídica, la prohibición de condonaciones de deuda
a los partidos políticos por las entidades de crédito, la
prohibición de la concesión o negociación de créditos en
condiciones más ventajosas que las de mercado, la reducción a
50.000 el límite de donaciones de las personas físicas a los
partidos políticos, la comunicación individualizada al Tribunal
de Cuentas de todas las donaciones superiores a 25.000 euros,
la publicación en la web de los partidos de todas las donaciones
superiores a 25.000 euros con identificación del donante.
Medidas penales y procesales: la tipificación del delito de
financiación de partidos, de financiación ilegal de partidos,
perdón; la ampliación de los plazos de prescripción en los
supuestos más graves, que se prevé que la inhabilitación tenga

una duración máxima al menos de diez años, y se eleva la
prescripción a quince años; el incremento de la duración de
penas de inhabilitación para los delitos más directamente
vinculados a la corrupción, la fijación de un plazo máximo para
la instrucción de los procedimientos penales, la nueva
regulación del comiso para facilitar la recuperación de los
activos mediante la introducción de presunciones y
modificación de la carga de la prueba, la creación de la Oficina
de gestión y recuperación de activos derivados del delito para
que puedan obtener mayor rendimiento posible de los mismos
y contribuir a resarcir a la sociedad de las consecuencias del
delito, la remisión semestral al Congreso de Diputados del
informe sobre la concesión y denegación de indultos.

Respecto a los refuerzos sobre los medios de lucha contra la
corrupción, també cabe destacar el refuerzo en los medios
humanos de la administración de justicia, con nuevas plazas de
jueces y fiscales; el refuerzo de medios humanos en la Agencia
Tributaria, para la lucha contra el fraude.

En el régimen jurídico del sector público, medidas como la
mayor exigencia en la creación de organismos públicos, la
regulación del inventario de entidades del sector público estatal,
autonómico y local, son dos medidas a destacar.

En la reforma de la Ley de contratos, se han adoptado
también diferentes medidas importantes, la nueva regulación del
perfil del contratante, las nuevas obligaciones de los órganos de
contratación a la hora de tomar medidas adecuadas para luchar
contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, prevenir y
detectar soluciones de modo efectivo en conflicto de intereses
que puedan surgir, la nueva regulación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos, la limitación de los casos en que
se puede usar el procedimiento negociado y la nueva regulación
de prohibiciones e incompatibilidades para contratar con el
sector público.

También, en la comparecencia de la comisión promotora, en
caso de iniciativas legislativas populares, en la comisión
correspondiente del Congreso de los Diputados, con carácter
previo a la toma en consideración del Pleno.

En definitiva, señoras y señores diputados, es cierto que la
corrupción es uno de los grandes problemas de la sociedad y
con razón preocupa a los ciudadanos, y es responsabilidad de
los políticos explicar a la sociedad que tiene sistemas para
luchar contra la corrupción y estos sistemas funcionan. Usted,
en su intervención, ha hecho únicamente mención a un caso y,
como le digo, un caso que está en investigación judicial en el
que se ha dicho que se aportará absolutamente toda la
documentación, que se colaborará con la justicia y se darán las
explicaciones ante la administración de justicia, aparte de que
se ha dado toda la información que se tiene.
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Lo que la sociedad demanda a los dirigentes políticos es que
actúen con responsabilidad, dejando trabajar, precisamente, a
los tribunales y no cayendo en el debate de “y tú más” y, por
tanto, tomando decisiones ejemplares y exigentes como las que
ha adoptado el Partido Popular de no inclusión de imputados en
las listas electorales.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

Torn de rèplica, té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I COLOM:

M’ha deixat descolAlocat, Sr. Conseller, i clar, és que m’ha
deixat descolAlocat, Sr. Conseller. Miri, aquí hi ha un tema molt
i és que hi ha un local, just aquí devora, de quasi 700 metres
quadrats, que hi ha dues persones que han dit que pot, que té,
que pot, bé, que diuen que té un origen lícit, aquestes dues
persones. I quina explicació ens ha donat el Sr. President?
Perquè és que els ciutadans necessiten explicacions. I per què
s’amaga el Sr. President?

El Sr. Barceló, fa una setmana, li va fer una pregunta sobre
això i va sortir per peteneras. La Sra. Francina Armengol avui
ha fet una altra pregunta i ha sortit que “i tu més” i no sé què i
això. És això, això no és la vella política? És això que vol la
ciutadania? No seria millor que el Sr. President vengués aquí, al
Parlament, davant els representants de tots els ciutadans, i ens
digués, números clars, va passar, que jo sàpiga, va passar això,
això i això, i va passar això, això i això, es va demanar una
hipoteca i es va fer no sé què, això.

(Remor de veus)

No, no, davant el Parlament no ha fet res, eh! Davant el
Parlament no ha fet res! Va fer davant els periodistes i va dir
una mitja veritat, que no hi ha pitjor mentida que una mitja
veritat. Els he de tornar contar com els britànics expliquen les
mitges veritats, allò del segon de bord del vaixell, li he de tornar
explicar? És que els juristes ho tenim molt fàcil d’entendre això.
Idò, el Sr. President el que ha de fer és venir aquí, davant
tothom, abans de les eleccions i explicar què ha passat aquí, què
en sap ell, perquè ell és el màxim responsable, ell és el
representant legal del Partit Popular. És que si no anirem a unes
eleccions, nosaltres, amb les mans fermades darrera.

Si té un origen lícit, el Partit Popular, ilAlegitimament, tendrà
un avantatge sobre nosaltres, i això no és acceptable en
democràcia, hem de jugar net tots, sí o no? Hem de jugar net?
Jo crec que sí.

I no ha donat la cara, mira que l’ha convidat el Sr. Barceló,
la Sra. Armengol, aquí hagués pogut agafar el micròfon a
qualsevol moment i intervenir i donar les explicacions, però
contestant, no fent un relat i contant mitges veritats. No ha
volgut donar la cara, no ho vol explicar, i l’únic que té la
màxima responsabilitat en aquest moment del Partit Popular és
ell, perquè va voler assumir la presidència a l’any 2010, i ha
d’assumir per allò bo i per allò dolent, i ha de donar la cara. I no
ha donat cap explicació

Em parla de la justícia. Ara han condemnat el Sr. Matas, el
2015, d’uns fets passats en el 2007. Sap què és això, hem
d’esperar que la justícia resolgui això? Aquí el que demanam
són explicacions i si la justícia no funciona és perquè no té
mitjans. La taxa aquesta que han creat, la taxa judicial, 500
milions d’euros, no se sap ni on han anat, (...) que no sap ni on
han anat. Aquí el que hem de menester és que el Sr. President
del Partit Popular vengui a donar la cara i expliqui el que sap,
això és el que demanam, perquè els fets són molt, molt greus,
molt.

I el que hem vist avui en aquest debat de preguntes creuades
és la vella política, perquè això i això i tu més i no sé què! Però
no ha contestat res! Què sabem més ara que no abans? Res, no
sabem res més, no sabem, no ens ha mostrat ni un paper ni una
dada ni res. La condició resolutòria que es va resoldre dia 21 de
maig del 2005, com es va pagar? Com es va pagar? Amb una
transferència? Això no ho ha contat ni la Sra. Prohens ni el Sr.
Bauzá. Què va passar amb aquesta condició resolutòria?

Miri, no hem de generalitzar la corrupció; és clar que no
hem de generalitzar la corrupció, però escolti, és que el passa és
molt greu; vostè coneix qualque país a tota Europa que tengui
dos presidents dins la presó, dos president dins la presó? Som
pioners, eh! Líders, destacam! Ei, som els primers de la classe!

Segons El Mundo, rànquing de corrupció a Espanya, som
davant de tot, davant de tot, just per darrera de Melilla, o Ceuta,
no sé què és, som per davant de tot, estam en el 387 per cada
100.000 habitants, persones encausades, som per davant de
tothom! Clar que ens ha de preocupar i moltíssim! I si ens
preocupa hem de tenir una extremada sensibilitat. I qui
representa els valors o ha de representar els valors de
l’honestedat, de la legalitat i això, que és el Sr. President del
Govern, ha de venir aquí i explicar-ho; ell representa uns valors,
aquí, davant tothom, va jurar fer complir la Constitució i
l’Estatut, això són uns valors, que té uns principis i és ell que ha
de respondre, perquè ell se’n beneficia, ell està assegut a una
cadira, cada dia seu a una cadira, que pot ser tacada de corrupció
i ell usa i tots vostès usen un local que pot tenir un origen ilAlícit.
I això no els mou res?

El Sr. Rodrigo De Santos, el setembre del 2014 va dir, va
filtrar això a la Fiscalia...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Mas, se li ha acabat el temps.
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EL SR. MAS I COLOM:

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Pot seguir uns segons.

EL SR. MAS I COLOM:

I durant aquests mesos no es va dir res? Acab.

De què té por el president? N’estic fart de tot això, n’estic
fart de tanta corrupció, fart i empegueït! Voldria parlar d’altres
coses, d’un país que volem dibuixar per als nostres fills, un país
lliure, digne, socialment i econòmicament avançat, curós del
medi ambient, orgullós de la seva cultura i llengua; de poder
parlar i pensar i avenir-nos a fer de Balears un país escandinau
enmig de la Mediterrània; punters en educació, serveis socials,
economia i honradesa, això m’agradaria que fossin els debats i
no trobar-nos enfangats en aquests debats en els quals duem
dècades parlant de corrupció i no en sortim.

I el president del Govern, el qual hauria de representar uns
valors, no té el coratge de sortir aquí davant i donar les
explicacions que el poble, la ciutadania demana.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. En el torn de contrarèplica, per tancar la
qüestió té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Juan Manuel Lafuente i Mir):

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputado, vamos a ver, no hay
peor sordo que el que no quiere oir y aquí se le han dado los
datos, con los números, las fechas y las cantidades sobre lo que
usted preguntaba. Yo he visto la interpelación y la interpelación
era sobre corrupción, en general, sobre medidas de la
corrupción, y yo he venido aquí y he explicado una serie de
medidas adoptadas respecto al tema de la corrupción y la
posición del Gobierno sobre el tema de la corrupción. He
intentado explicar que no se podía generalizar, he intentado
explicar todas las medidas que se han adoptado, he intentado
explicar la posición del Govern.

Usted ha venido aquí a hablar de lo suyo, única y
exclusivamente del tema de la sede del Partido Popular que,
como ya le he dicho, aparte de que se le han dado todos los
datos de la operación, de los números, la hipoteca, la cantidad,
todo está documentado y todo se remite a la Fiscalía y al
Juzgado, y será la Fiscalía y el Juzgado quien determinará, usted
no es juez, no es nadie para condenar absolutamente aquí a
nadie de forma pública.

(Alguns aplaudiments)

Por tanto, deje a la justicia que funcione, que es como
funcionan los estados democráticos.

El Gobierno ha venido siempre en todas las ocasiones
defendiendo su postura clarísima de lucha contra la corrupción,
el Gobierno del Partido Popular estableció una serie de medidas
que ha venido cumpliendo; el Gobierno se ha personado en
todos los casos que ha habido de corrupción a través de la
Abogacía de la Comunidad Autónoma; el Gobierno, a través de
la Abogacía de la Comunidad Autónoma ha ido reclamando y
defendiendo los intereses generales, sea quien sea el que estaba
imputado y defendiendo los intereses de esta comunidad
autònoma.

Y el Gobierno trabaja cada día en defensa de los intereses
generales. Por tanto, yo creo que lo que es distorsionar la
realidad es querer hacer lo que usted ha hecho hoy aquí, que es
centrar un caso concreto en que se han dado los datos y que,
además, está bajo secreto, bajo secreto no, bajo investigación
judicial, y que se darán los oportunos datos e informes en sede
judicial. Y además se han dado ya los datos principales que se
tienen.

Por tanto, creo que usted lo que trata es eso, de desvirtuar la
situación, de decir que hay una corrupción generalizada; yo creo
que esa imagen es negativa para la sociedad, no es cierta, le
interesará desde el punto de vista electoral, pero no es la que
existe. Sí que existe una preocupación grave, es cierto que
existe una preocupación muy important en la sociedad, y yo
creo que todos los ciudadanos conscientes tienen que poner coto
y rechazar totalmente las actitudes corruptas, incluso rechazar
aquellas actitudes que a veces también están bien vistas en
determinados sectores, de quienes alardean de incumplir las
obligaciones, las obligaciones fiscales o las obligaciones que
correspondan; que hay que actuar con ejemplaridad, que hay
que actuar con conciencia cívica, pero lo que no puede ser es
que se conviertan en juez y parte las cosas que están en
investigación judicial.

Mire, para terminar, Dante describió el infierno en La divina
comedia, poniendo el acento en las debilidades humanas y en
los castigos que, a su juicio, merecían los culpables; y lo
imaginó en forma de nueve círculos, el cual más profundo desde
el primero al noveno; el mayor, el noveno, el de mayor
profundidad, era el de mayor pena y mayor castigo; en el octavo
círculo, y quinta fosa, puso todos aquellos que tomaron
provechos ilícitos de sus cargos públicos; pero en la fosa
novena, la más baja de todas, el peor castigo de todos, fue para
los que sembraron discordia. Y utilizando partidistamente los
temas de corrupción de la manera que lo hacen, precisamente lo
que hacen es sembrar discordia.

Por tanto, dejen al Gobierno que trabaje por el interés
general y lleven a la justicia las cosas que tengan que hablar de
justicia. Pero el Govern tiene que solucionar los problemas de
los ciudadanos y ustedes no se tienen que dedicar a sembrar
discordia.

Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

III. Moció RGE núm. 1288/15, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa a un millor turisme, derivada
del debat de la InterpelAlació RGE núm. 7044/14.

Passam, a continuació, al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de la Moció RGE núm. 1288/15,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a per a un
millor turisme, derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm.
7044/14.

En nom del Grup Parlamentari MÉS, té la paraula el Sr.
Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bé, bon dia a totes i a tots. Vénc aquí a defensar, en nom del
nostre grup parlamentari, aquesta moció la qual hem titulat per
a un millor turisme, justament perquè pensam que en el turisme
hi ha moltes coses bones, pero també hi ha moltes coses a
millorar; que parlar de turisme a les Illes Balears és parlar de tot
i de tothom, com tantes vegades els he recordat des d’aquesta
tribuna, i perquè més que mai fa falta posar el turisme al servei
d’un projecte social de prosperitat compartida.

Tres punts de partida que crec que tothom, segurament,
podria compartir des de la neutralitat d’aquest enunciat, però
allà on no coincidim, i s’ha vist moltes vegades, i ens agradaria
avui coincidir, per això també el redactat dels punts és prou
neutral, no coincidim moltes vegades en les solucions.

I sense enrrollar-me massa més, vaig a les deu propostes les
quals, d’alguna manera també, van encadenades i conformen el
text, el cos d’aquesta moció.

Primer punt, reconeixement que no anam tan bé; que, davant
l’eufòria i el discurs triomfalista del Govern i del Partit Popular
en matèria econòmica, de què España va bien, de què Baleares
es la locomotora de España, de què enguany tendrem la millor
temporada turística dels darrers cinquanta anys. Per què serà la
millor temporada dels darrers cinquanta anys, per què vendran
més turistes? Ah, però no havíem quedat que era millor qualitat
que quantitat? Què ens garanteix que això es tradueix en
prosperitat compartida, en desenvolupament, en benestar per al
conjunt, per a la majoria, per al 99%? Si se’n recorden, en el
moment de la interpelAlació li vaig recordar al conseller que
també fa falta, en coherència amb aquesta idea, que el Pla
integral de turisme, que avui ha defensat, de turisme
responsable, haurien de fer servir indicadors com els que
recomana l’Organització Mundial de Turisme i la Comissió
Europea, com els de capacitat de càrrega. I si atenem indicadors
com aquest, si cada vegada venen més turistes és que no anam
bé, de fet botarien les alarmes si fossin seriosos, d’aquesta
deriva del turisme balear sense fre.

Però el pitjor de tot això és que, per molts turistes que
venen, el manà del turisme no es reparteix. No baixam de les
100.000 aturades en plena temporada turística, segons l’EPA,
l’EPA que ara tant els agrada i que fins ara han rebutjat. La
precarietat i l’empitjorament de les condicions de feina a
l’hostaleria i al turisme és més que constatable, encara que
vostès no ho vulguin veure. Gràcies a vostès, vostès ens acusen
d’haver creat 40.000 aturats, i fins i tot han fet un vídeo,
assistim al naixement de noves categories socials, com els
treballadors pobres, que ahir denunciava l’entitat Creu Roja,
aquí a Balears, que han d’atendre, gent que té feina, però que
l’han d’atendre, per atendre les seves necessitats més bàsiques;
o els empresaris precaris, que també n’hi ha molts, vostès
només parlen de creació de noves empreses, el que no tenen en
compte és que moltes d’aquestes empreses i empresaris són
empresaris precaris, són noves categories socials que sorgeixen
gràcies a les seves polítiques.

O aquest informe que per al Govern no existeix, el qual es
va presentar fa un parell de dies per part d’EAPN, de la Xarxa
estatal contra la pobresa i l’exclusió, que és una de les
estadístiques més serioses que hi ha en aquest país pel que fa a
pobresa i que assegurava que el 27,8% dels ciutadans i
ciutadanes d’aquestes illes es troben en situació de risc, de
pobresa i exclusió, per sobre de la mitjana espanyola, de la qual,
segons vostès, som la locomotora. Però som la locomotora
també en pobresa.

Per tant, constatar senzillament que aquest augment de
turistes, aquesta supertemporada turística que tendrem enguany
no repercuteix en termes socials i de benestar compartit. I jo
crec que si ho constatassin i fossin conscients i compartissin que
tenim un problema, és que vostès són capaços de veure-ho que
tenim un problema? Ara oblidem, no els acusam de res. Però
tenim un problema, crec que si ho reconeguessin seria el primer
pas o la primera passa necessària perquè vostès mateixos fossin
més creïbles. I ara els don un consell que no els hauria de donar.

Segon punt, hauré d’anar més ràpid, perquè veig que m’he
menjat ja la meitat del temps, estratègia per a un millor turisme,
per a què? Pel que els deia, perquè hi ha molt a millorar. Però,
perquè no n’hi ha prou a tenir un pla integral; vostès tenen un
pla integral, però no tenen una visió integral. Tenir una visió
integral vol dir que saps cap on vols anar i que tens una
estratègia, i aquesta estratègia no existeix. I qualsevol estratègia
mínimament solvent es basa en el diàleg i en la planificació. El
diàleg amb el conjunt d’actors que formen part tant del sector
turístic com de la societat no ha existit, amb aquest govern, amb
un sector sí, ja sabem tots quin és; amb el conjunt no, ni tan sols
per fer aquest pla integral de turisme que han dit avui. I
necessitam una estratègia per saber cap on anam.

De fet, es varen carregar un organisme, com el CES, que era
allà on hi havia tots els agents socials representats amb equitat
i que era un organisme que avui en dia faria falta més que mai
per saber cap on volem anar. Tot d’una que va fer el dictamen
sobre la Llei del turisme, sobre la seva Llei del turisme, se’l
varen “sepillar” amb venjança.
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Tercera proposta, davant la subordinació més absoluta als
grans hotelers, que arriba a punts grotescos, com el fet de posar-
los un programa a la televisió autonòmica que a sobre pagam
totes i tots perquè es faci propaganda d’aquell missatge, que
també convé al Govern, i que converteix el nostre president en
el mejor empleado del año de les grans cadenes hoteleres i no
en un servidor públic als servei dels interessos del conjunt dels
ciutadans, equitat i tractament igualitari per part del Govern a
tots els agents socials i econòmics, per què no munten una
fundació amb altres actors socials i no parl ja només de
sindicats, sinó amb altres actors empresarials?, per què no
tornen muntar el CES?, per què no tenen en compte tots aquests
actors per decidir un pla integral o una estratègia turística de cap
on volem anar si el turisme és tan important i ens afecta a tots
i a totes?

Per exemple, punt número 5 i enllaç amb això, el reglament
per compensar aquest desequilibri, tres anys des de la promesa
del Sr. Delgado que s’havia d’aprovar el reglament de la Llei de
turisme, 2012, 2015, encara no el tenim aprovat. Jo el que els
deman és que l’aprovin, primer; segon, que tenguin en compte
aquestes altres mirades i interessos necessaris que també hi són
en altres sectors del sector turístic, que compensin els elements
més desreguladors i afavoridors de l’especulació de la Llei del
turisme i, sobretot, que acabin amb aquest factor de
competència deslleial que clarament introdueix la llei del
turisme en deixar que els hotels facin de tot, però que els altres
s’hagin d’adaptar als interessos d’aquesta centralitat que ocupen
els hotels i sobretot les grans cadenes en la seva política
turística.

Punt número 5, que també té a veure amb això, fer almanco
-fixin-se amb els termes de la proposició- el debat social
necessari sobre el lloguer turístic, deixin que es parli almanco
sobre el tema, no prenem una decisió, nosaltres trobam que
s’hauria de prendre una decisió que passaria no per la
regularització, sinó per la regulació perquè tanmateix és una
activitat que existeix, que pot jugar un paper amb aquesta
estratègia que hauríem de compartir tots i amb molta gent, però
que com a mínim es deixi que se’n parli, no perquè et ve
l’interessat de torn, el de sempre, no, no es pot parlar d’aquest
tema perquè Balears és una altra cosa, bé, i això qui ho ha dit?,
vull dir tanmateix és una pràctica social mundial, un fenomen
com és... inherent al que és el mateix turisme i la naturalesa del
turisme, hi és, per tant, negar-se ni tan sols que se’n parli sobre
què hem de fer amb això, és un autèntic error.

Sisè, una fiscalitat justa i responsable... he d’anar girant-me
per mirar el rellotge perquè aquest no funciona, no sé si això ho
poden mirar perquè supòs que tendran problemes...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Diputat, és un problema tècnic, m’informen que si no
es para el Ple no es pot solucionar, però aquí sí funciona i a la
pantalla d’enfront també.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Ens hi adaptarem, ens hi adaptarem. Bé, els deia, una
fiscalitat justa sobretot perquè estam... el turisme i sobretot
l’activitat hotelera és una activitat elevadament atractiva, entre
el 75 i el 85% dels guanys, dels beneficis que s’obtenen aquí es
treuen a fora, per tant, qui treu profit del medi ambient, del
paisatge, d’allò que realment atreu els turistes i que a més ha
tengut durant cinquanta anys una posició privilegiada, fins i tot
en el dictat de les polítiques, ha de pactar, ha de ser
corresponsable, responsable de la societat a la qual ha de,
també, servir, perquè és una qüestió de justícia i perquè
necessitam també doblers per fer una política pública per
conduir el model cap on, entre tots, decidim que volem anar i a
nosaltres ens agradaria més mirar cap a Costa Rica que cap a
Miami Beach, jo m’estim més ser una destinació turística verda
de la Mediterrània del món que no més del mateix perquè amb
això cada vegada tenim més competidors.

Setè, amb aquests bons indicadors que diuen vostès que
tenim, almanco que es tradueixin en millores socials i laborals.
El conseller em negava l’altre dia per escrit que hagi tengut mai
cap compromís amb nosaltres sobre..., rotundament a més, sobre
el tema que el reglament de la Llei de turisme assigni puntuació,
categoria hotelera, idò tant de personal. Li recoman que miri el
Diari de Sessions de la seva primera compareixença en aquest
parlament. Com segur que s’arregla aquesta qüestió és retallant
un 20% els inspectors de treball en aquesta comunitat i en això
ens agradaria un paper una mica més actiu i combatiu per part
del conseller d’Economia en aquest cas.

Vuitè, regular el tot inclòs -regular el tot inclòs-, estam
d’acord que el tot inclòs i els paquets turístics integrals, que és
una pràctica en augment malgrat els indicadors que vostès
manegen o les fonts que vostès manegen que no són els que fan
negoci damunt aquest tema i per tant no són una font fiable, és
una pràctica en augment i basta veure com estan segons quines
zones turístiques on aquesta pràctica és més habitual i com està
l’entorn dels hotels, estam d’acord que té una repercussió al
voltant? Per tant, s’ha de regular i regular no vol dir no és que
no puguin treure les begudes i el menjar a fora, això no és
regular, això és en tot cas una coartada. Per tant, s’ha de regular.
S’ha de regular i és a més una oportunitat, no perquè ho digui el
SITIBSA, sinó perquè és una qüestió de responsabilitat i de
sentit comú.

Novè punt -i no m’estendré perquè tanmateix hem de parlar
d’aeroports a la següent proposta-, AENA, facin com a mínim...,
tenguin la dignitat que han tengut les Illes Canàries, respectin el
que diu l’Estatut d’Autonomia respecte de la importància que
tenen els nostres aeroports, respectin allò que hem aprovat mil
vegades en aquest...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, senyor...
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, vaig acabant- en aquest parlament perquè si no, al final
comanda més damunt dels nostres aeroports, i malgrat tot el que
hem debatut i hem plorat en aquest parlament, un fons voltor a
les Illes Caiman que aquesta comunitat.

Punt número deu, la promoció als consells, deixin de fer
feina en paralAlel, facem un traspàs acurat de les competències,
que sigui cada illa qui decideixi que el Govern faci el paper que
ha de fer que és assegurar aquesta coherència en la promoció
externa de cadascuna de les Illes Balears i del conjunt amb
aquesta mirada de cap a on volem anar i que és bastant diferent
d’allò que s’ha fet per exemple a Fitur amb aquest
superescaparate intelAligent on al final per promocionar les
Pitiüses han posat fotografies d’Austràlia, no?, o la World
Travel Market on hi havia també fulletons de promoció de
Tagomago que en teoria no ofereix, segons la conselleria,
serveis turístics, de propostes...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi ja, Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

...carregades de sentit comú i de sentit comunitari, perquè parlar
de turisme és parlar de tots, de tot i de tothom, perquè s’ha de
posar el turisme, més que mai, al servei d’un projecte de
prosperitat compartida i al servei de la majoria i perquè hi ha
molt a millorar. Per això hem presentat aquestes propostes (...).

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Per part del Grup Parlamentari Socialista
s’hi mantenen les esmenes 1852, 1853, 1854, 1855, 1856 i
1857/15, per defensar-les té la paraula la Sra. Bel Oliver, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERA:

Gràcies, president. Les Illes Balears l’any passat varen rebre
més de 13 milions de visitants que varen generar més de 10.000
milions d’euros. Les xifres de les darreres temporades
turístiques -i de la propera també sembla que va en aquest
sentit- són espectaculars i això és molt bo per a aquestes illes,
però aquestes xifres també posen de manifest la forta
estacionalitat i l’elevada dependència del turisme que té
l’economia productiva d’aquestes illes, estacionalitat perquè
cada vegada es concentren més en pocs mesos aquesta activitat
i una elevada dependència perquè és el sector que més aporta al
PIB amb moltíssima diferència amb el sector secundari i el
primari.

La lluita contra l’estacionalitat és sens dubte el repte més
important per la seva repercussió directa sobre les rendes del
treball actuals i futures, per la seva repercussió negativa sobre
la rendibilitat empresarial i també per l’elevada despesa pública
en formació en forma de prestacions per desocupació, així com
pel baix ús de la planta productiva.

La diversificació, aprofitant les potencialitats que
precisament té el turisme, és l’estratègia per lluitar contra
aquesta estacionalitat amb l’elaboració d’un pla específic per a
cada illa, que és la primera esmena que hem fet a aquesta
moció.

El conceptes claus que ha d’abordar aquest pla al nostre
entendre són: estacionalitat i elevada dependència del turisme
que té l’economia d’aquestes illes; l’objectiu ha de ser
aconseguir una economia productiva sostenible, competitiva,
que generi llocs de feina de qualitat i que redistribueixi la
riquesa que genera; la millora de la competitivitat, element clau
en un mercat global, aplicant la innovació i les noves
tecnologies a tots els processos de producció i comercialització
de tots els sectors; la sostenibilitat econòmica i social que ha de
permetre a les generacions futures seguir gaudint de la nostra
terra i seguir també amb el turisme com a primera indústria, i
aquí és cabdal l’ús racional i la protecció del nostre patrimoni;
la creació de llocs de feina estables i de qualitat com a primer
element de cohesió social i de distribució de l’enorme riquesa
que genera el sector turístic a aquestes illes. 

No pot ser, diputats, que amb més de 13 milions de visitants
que generen més de 10.000 milions d’euros, a les nostres illes
tenguem avui alts índexs de pobresa, persones sense feina,
infants que van a l’escola sense menjar, salaris de pobresa. 

L’estratègia passa, però,  també per dedicar esforços a
millorar el nostre principal producte turístic, el sol i platja,
alhora que ens dedicam de debò a estructurar altres productes
que el complementin, productes diversificadors de mercat, de
perfils de visitants i que es puguin dur a terme fora de
temporada, de l’estiu, sense necessitats de noves construccions,
de noves infraestructures per tal de lluitar contra aquesta
estacionalitat; productes que, en el nostre entendre, s’han de
basar en els nostres trets diferencials que cada una de les
marques turístiques té, la nostra cultura, el nostre territori, el
nostre patrimoni, el paisatge i fer així un producte turístic no
replicable. Objectiu: recuperar temporada perduda, hem passat
de nou a sis mesos i algunes zones han quedat amb just tres
mesos, distribuir aquests milions de visitants en més temps i no
concentrats en uns pocs mesos.

Per això, proposam incentivar l’activitat empresarial fora
dels mesos de temporada alta establint bonificacions fiscals per
fomentar que les empreses turístiques romanguin obertes més
dies, més mesos. Més places turístiques que només estan obertes
de quatre a cinc mesos van consolidant un model que no és bo
per a la nostra economia i molt manco per als treballadors. És
necessari que aquestes magnífiques xifres es tradueixin en
ocupació estable i de qualitat i en temporades més llargues. 
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Respecte del tot inclòs, la nostra esmena va en el sentit
d’una regulació consensuada amb els agents socials amb
l’objectiu de fixar uns requisits de qualitat en els serveis dels
establiments que opten per aquesta modalitat. I molt lligada a
aquesta qüestió és, sens dubte, la necessitat d’impulsar una
estratègia de revalorar de les zones turístiques, les madures i les
que no ho són. Si duim a terme polítiques de manteniment de les
zones turístiques no arribaran a madures, o hi arribaran en bones
condicions. Per això, és necessari un compromís colAlectiu a
l’hora d’assumir objectius a llarg termini per superar els cicles
polítics. 

És també necessari tenir recursos per fer inversions
públiques. En aquest sentit no té perdó que el Govern no hagi
presentat cap projecte per ser finançat amb el Pla Juncker, tenim
tots els elements, parlam d’economia productiva, tenim la
inversió privada que es fa, però cap projecte no s’ha presentat.
I això que són moltes les necessitats a cada illa, a la Platja de
Palma, al Palau de Congressos, a Calvià, revalorar la Badia de
Portmany, Platja d’En Bossa, Port de Maó, millora de la zona
turística d’Es Pujols a Formentera, parcs tecnològics a cada illa.
És imperdonable haver perdut aquesta oportunitat. 

Per arribar a assolir aquests objectius precisam,
necessàriament, millorar la connectivitat també de les nostres
illes, de cada una d’elles, qüestió cabdal per als ciutadans
d’aquestes illes, per la cohesió de la nostra comunitat i també
per al turisme i per a tota la nostra activitat econòmica.
Precisam de connexions aèries amb rutes, freqüències i
capacitats suficients per al normal desenvolupament social i
econòmic de la nostra societat. Les connexions aèries, sobretot
a l’hivern, presenten un dèficit de relació punt a punt amb el
continent i un alt cost que a Eivissa i a Menorca és encara més
greu. Formentera ho pateix encara més per la triple insularitat.

Exigim, per això, mantenir la titularitat de la gestió pública
dels aeroports i participar en les decisions estratègiques
d’estratègia comercial, econòmicofinancera per part del Govern
de les Illes Balears, consells i entitats socials de cada illa.

El fet d’involucrar altres sectors productius és també una
forma de diversificació i d’impulsar-los, en aquest sentit la
nostra esmena és afegir la pesca en el punt 2 de la moció. 

Respecte del punt que fa referència al traspàs de promoció
turística als consells, s’ha fet una correcció ja que la
competència ja és dels consells, el que no tenen són els recursos
humans, materials i econòmics per poder desplegar-la, per això
és el traspàs de funcions i serveis no de la competència que ja
és seva.

Totes les esmenes creim que van en la línia de millorar, i per
això estan fetes, les propostes que amb aquesta moció ens ha
presentat el Grup MÉS, que nosaltres acceptarem al mateix
temps que demanam que també siguin acceptades les nostres
esmenes. 

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

(Alguns aplaudiments)

Per a fixació de posicions, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la diputada Lourdes Bosch.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors diputats.
Me gustaría hacerles una reflexión a los señores de la oposición,
¿qué les parecería si el Partido Popular les instara a ustedes que
vinieran aquí cada martes al Pleno del Parlament a debatir y a
votar los diferentes puntos del orden del día? Absurdo y
ridículo, ¿verdad?, puesto que ya lo hacen cada martes, pues eso
mismo es lo que pasa con las diez propuestas que traen hoy
porque nos instan a hacer lo que ya estamos desarrollando desde
el inicio de la legislatura. 

Respecto al primer punto, en nuestro caso con el Partido
Popular en esta legislatura, el incremento de turistas sí que ha
venido acompañado de mejoras. Este año, según la EPA, el
número de parados ha bajado en 22.300 personas, ¿eso no es
para ustedes una mejora? Basta que miren la prensa cada día
para que se enteren de las mejoras. Ayer, sin ir más lejos, tres
titulares, “el turismo y los pequeños negocios tiran de la
creación de empresas en Baleares”, “los ERE tramitados en
Baleares durante el 2014 han caído un 55% a niveles anteriores
al año 2009", “somos la única comunidad autónoma que ha
encadenado dos años consecutivos -dos años consecutivos- el
aumento en la facturación del comercio con un incremento de
ventas del 6%”. Todo esto son titulares de ayer, no hace falta
revisar mucho más, cada día salen nuevas noticias positivas.
Queda mucho por hacer...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor, senyors diputats.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

... no hay euforia en contar lo que usted dice, Sr. Abril, no hay
triunfalismo, pero sí hay datos que nos respaldan. Los datos son
los que son, independientemente de lo poco que les gusten, es
cierto que queda mucho por hacer, pero los datos indican que las
cosas están mejor que hace cuatro años, y ésta es una realidad
innegable.

Respecto al segundo punto, me van a disculpar porque se
pasan el día quejándose de las famosas preguntas de autobombo,
como usted las denominan, pero que yo creo que podríamos
llamarlas de enriquecimiento y aprendizaje de la oposición
porque así ustedes se enterarían de lo que este gobierno está
llevando a cabo y no nos encontraríamos ahora con que a un
mes de que se disuelva el Parlamento nos estén instando a hacer
un plan estratégico. Miren, mejor que se enteren ahora que
nunca, pero hace dos años, en el 2012, en agosto de 2012, se
aprobó por parte de este Govern balear el primer plan
estratégico de las Baleares y este diciembre se ha aprobado el
segundo, que abarca desde el 2015 hasta el 2025. Es decir, no
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sólo sabemos lo que hemos hecho sino que también sabemos
hacia donde queremos ir, hemos definido un plan estratégico a
diez años vista. Ambos planes fueron en su momento
elaborados desde el diálogo y el consenso buscando, sin duda,
la prosperidad compartida, estableciendo sinergias con otros
sectores de la economía productiva, como son la agricultura, la
ganadería y la innovación.

Y respecto a la reconversión, pues miren, se lo hemos
repetido muchas veces, pero seguiremos insistiendo, la industria
hotelera, el sector del turismo ya ha empezado su reconversión
con el Partido Popular. A dos meses de finalizar la legislatura
nos están instando a hacer cosas que ya hemos empezado, les
hemos repetido hasta la saciedad que ya se han invertido más de
500 millones de euros en la modernización de los
establecimientos turísticos. En Playa de Palma la reconversión,
donde ustedes gastaron 17 millones de euros sin ningún
resultado, este gobierno ha conseguido que ya sea una realidad
la conversión de Playa de Palma, ya hay una licencia dada para
un hotel de cinco estrellas, ya hay dos licencias de dos hoteles
de cuatro estrellas superior y ya ha sido con este gobierno del
Partido Popular que los inversores se han atrevido a volver a
impulsar la calidad en esta zona. Estamos creciendo en
competitividad, estamos orientándonos hacia los turistas de alto
nivel que son los que generan riqueza compartida, que es la que
persigue el Partido Popular, porque gastan en todos los sectores,
restauración, comercio, cultura, deportes, ocio.

Miren, no es cierto que nosotros tratemos por encima y
mejor que nadie al sector hotelero, tratamos a todos los sectores
por igual, y para muestra un botón, este gobierno ha tenido
reuniones con todos los sectores y ha aprobado leyes, como la
Ley agraria, la Ley de pesca, la Ley de minas, la Ley del
comercio, la Ley de farmacia, la Ley de servicios sociales, y
todas ellas en común consenso con el sector, precisamente
porque el Partido Popular cree en ir de la de mano de los
profesionales, que son los que más saben. Y por eso hemos
tenido su respaldo en todas estas leyes.

Respecto al reglamento, somos los primeros interesados en
que se apruebe ya, de manera inmediata, pero, como ustedes
saben, hay unos plazos, les recuerdo que está en el Consell
Consultiu, pendiente de su dictamen. No querrán que
incumplamos los plazos. Miren, el nuevo reglamento ha sido
consensuado por todos los sectores, de ahí el retraso en su
elaboración; hemos querido ir de la mano de todos ellos, de los
rent a cars, de las party boats, del turismo activo, de la
restauración, incorporando todas las reivindicaciones que han
hecho las patronales, algunas de ellas históricas, que no habían
sido recogidas nunca por ningún gobierno.

El alquiler turístico es una actividad que ya está regulada y
permitida, con ciertas condiciones. Y además, este gobierno le
ha hecho aperturista, le recuerdo que desde la aprobación de la
ley, se ha duplicado el alquiler turístico, hasta el 2012, que fue
cuando se aprobó la ley, sólo había 5.000 viviendas turísticas
registradas, en sólo tres años se ha duplicado ese número, ahora
hay 10.000 viviendas turísticas registrada. Esto también genera
riqueza compartida; el 21% de la oferta de todas las Baleares
son viviendas turísticas vacacionales que, además, al estar
registradas, tributan generando riqueza para todos.

Respecto a permitir la reinversión y la restauración de las
zonas turísticas maduras en perspectiva de un turismo
responsable sostenible, ¿cómo vamos a votar a favor si ya lo
estamos llevando a cabo? Ya se está reinvirtiendo en las zonas
maduras con los ingresos del Consorció de la bolsa de plazas
turísticas se está invirtiendo en todas las zonas de Mallorca,
incluidas las maduras, parte de los 20 millones de euros de
inversiones se han llevado en esas zonas, como son, por
ejemplo, el Centro de Interpretación Puig de Sa Morisca en
Santa Ponça; el soterramiento del contenedor y la mejora de la
calle Bella Mar en Playa de Palma; la mejora del Bulevar de
Magaluf, y la mejora de la calle Eucalipto en Peguera.

Además, la legislación que ha desarrollado el Partido
Popular a lo largo de estos años, el sector privado también está
haciendo importantes inversiones en la zona. Miren, sólo en la
zona de Punta Ballena, 12.000 plazas turísticas que antes eran
de dos y tres estrellas, serán, este verano, de cuatro estrellas o
cuatro estrellas superior, esto sí es reconversión; esto sí es
calidad frente a cantidad; esto sí es atraer a otro tipo de turista,
que es el que nos interesa a los baleares. Y el incremento de
categoría, además, lleva aparejado el incremento de la ratio
trabajador, cuantas más estrellas tiene un hotel mayor es el
número de los trabajadores que deben emplear.

Por otra parte, recordar, Sr. Abril, ya que le veo sonreir de
esta manera, que Baleares tiene un convenio turístico de los
trabajadores que es el único en toda España que ya ha fijado el
crecimiento, el 1,5% del sueldo de todos los trabajadores de la
hostelería, que además lo fijó por un plazo de dos años, para
garantizar la estabilidad de este sector, y que, además, los
propios sindicatos lo calificaron como ejemplar y ejemplo para
seguir en el resto de la península.

Respecto al punto 8, el todo incluido es una demanda que
existe, pero que con el cambio de modelo ya ha empezado a
disminuir, a mayor calidad menor oferta del todo incluido.
Miren, ustedes siempre se quejan del todo incluido, pero me
remitiría a los hechos: ¿qué hicieron en la legislatura pasada?
¿Que objetivos consiguieron? Ustedes lo saben, ninguno. Sin
embargo, el Partido Popular, con este incremento de la calidad
y la competitividad, lo cierto es que si en el 2011 habían 75
establecimientos que ofrecían exclusivamente el todo incluido,
ahora, en el 2014, se ha rebajado a 54. Todavía quedan,
seguiremos trabajando para llegar a quitarlos todos, pero es
cierto que se ha mejorado y es cierto que la calidad y el
incremento de la categoría conlleva una eliminación del todo
incluido.

También recordarles que ha sido el Partido Popular el que ha
regulado el todo incluido, exigiendo un mínimo de calidad,
estableciendo la obligación, además, de estar registrados y de
presentar un plan de calidad, además de prohibir sacar las
comidas o bebidas de los establecimientos.
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Respecto al punto 9, miren, AENA no se privatiza, hay una
entrada de capital del 49%, por lo que la mayoría seguirá en
manos de la gestión pública. Y esto no está reñido con la
política que lleva defendiendo desde el principio de la
legislatura el Partido Popular, la titularidad pública de nuestros
aeropuertos, por tratarse de infraestructuras absolutamente
estratégicas para los intereses económicos y sociales de nuestra
comunidad. Y así lo estamos defendiendo ante el ministerio; es
más, defendemos la cogestión aeroportuaria para poder
desarrollar estrategias propias, adecuadas a nuestras
necesidades, las necesidades de cada aeropuerto y de cada
realidad insular.

Y respecto al punto 10, está siendo este gobierno, el Partido
Popular, el que está llevando a cabo la cesión de las
competencias en materia de turismo, y ya hay hecha una
propuesta justa en el reparto, porque se ha respetado total y
absolutamente los criterios de la Ley de financiación, y
suficiente con respecto a la dotación económica, ya que en el
2017 el importe transferido será de más de 11,3 millones de
euros, y el presupuesto total de la ATB, sólo de la ATB el 2013
fue de 9,1 millones de euros. El Gobierno hace un esfuerzo
presupuestario muy importante para alcanzar los 11,3 millones
de euros al año, un presupuesto muy superior al que tiene hoy
en día la ATB.

(Remor de veus)

Es por todo ello que vamos a votar en contra de su moción.
Miren, con nuestros posibles errores, el Partido Popular también
ha tenido importantes aciertos, y no lo decimos nosotros, lo
dicen los datos, lo dice la prensa, cuando antes abríamos el
periódico sólo se leían titulares sobre impagos, ERE,
incrementos del paro, despidos, bajada del número de turistas,
había desesperación. Aunque todavía sigue quedando mucho
trabajo por hacer, y esto no es un discurso triunfalista, pero sí
que es realista, uno abre el periódico y empiezan a haber
abundantes noticias positivas que nos indican que poco a poco
estamos saliendo del negro agujero en que ustedes nos metieron.
Vamos, poco a poco, por el buen camino.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bosch. Té la paraula el grup proposant per
fixar-ne la posició i assenyalar les esmenes acceptades, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, per part nostra no hi hauria cap inconvenient en acceptar
les esmenes del Grup Socialista, que podríem acceptar amb
caràcter general, però amb matisos, per exemple, està clar que
un dels punts de la nostra moció parla clarament de l’ecotaxa i
de la necessitat d’una fiscalitat justa i responsable, sobretot
enfocada cap a la qüestió mediambiental, i per a nosaltres és
molt més necessari en aquest moment parlar d’això que parlar
de bonificacions fiscals, no? Tot i que és vera que aquestes
bonificacions que ens planteja el Grup Socialista anirien
lligades, per exemple, a un allargament de la temporada.

També matisaríem, perquè per això trobam que s’ha de fer
un debat social ample, què volem dir amb ampliar la temporada
turística? Nosaltres volem desestacionalitzar, però això tampoc
no ha de suposar reproduir la capacitat de càrrega que tenim un
juliol i agost durant tot l’any, perquè això seria insostenible, jo
crec que tant socialment com mediambientalment, però el debat
social s’ha de fer, com el del lloguer turístic, perquè veig que el
conseller s’ha quedat amb les ganes d’intervenir.

I altres qüestions que són de forma, pràcticament de forma
que planteja el Grup Socialista o que d’alguna manera
consideram implícites en la nostra moció, però que igualment
acceptam; de fet, quan parlam d’agricultura, aquest afegitó que
ens proposen de parlar també de pesca, amb aquesta idea de
generar sinèrgies entre el turisme i la resta de sectors, la idea
aquesta d’allargar la temporada que els comentava, però,
sobretot, més enllà de les propostes concretes que ens fan, i que
crec que no aniran molt enfora després, com la nostra moció,
després d’aquest anunci de la portaveu del Grup Popular,
sobretot aquesta alAlusió que ha fet la Sra. Oliver a la necessitat
de corregir aquesta monodependència que cada vegada és més
gran del sector turístic.

Hi ha 50.000 exemples que es podrien posar, jo som d’Inca,
sap a quin moment anava millor la indústria a Inca? Doncs quan
pràcticament s’exportava tant com es venia de cara al turisme.
Ara ja és que no queden fàbriques i tampoc no queden
comerços, hi havia fins i tot més comerços que fàbriques que
venien el producte local, molt enfocat cap al turisme. Ara ja no
hi ha res d’això, el turisme ja no alimenta la indústria. Quan
parlam de generar sinèrgies, parlam d’això, de lligar una cosa
amb l’altra. Si no hi ha un diàleg entre tots i l’administració fa
de facilitador, d’impulsora d’aquest diàleg, és impossible. Això
d’Inca no ens ho arreglarà Ses Fontanelles i el super centre
comercial aquest que construiran, que només que també el
declarin d’interès turístic. Hi ha altres complexos morts d’oi a
la Platja de Palma també, en matèria comercial.

El luxe els encanta, tenen no sé quants productes enfocats
cap a aquesta qüestió, però jo, més que un rus milionari s’esquiti
amb Moët & Chandon, m’agradaria que begués, consumís un
parell de botelles de vi de la terra, per exemple; doncs, això s’ha
de treballar. Què es treballa en accions concretes? Sí, però
insistesc, generar aquestes sinèrgies necessàries entre el turisme
i la resta de sectors econòmics, la indústria i l’agricultura
sobretot, no es fa sense una estratègia clara i no es fa sense
diàleg social; sinó, ens trobam el que vaig comentar al conseller
el dia que fèiem la interpelAlació: hi ha d’haver una estratègia
perquè tothom guany, no perquè guanyin sempre els mateixos
i perquè tothom guany perquè no ens passi el que passa a la
República Dominicana, que, des del 2008, l’índex de
desenvolupament humà diu que el turisme genera pobresa entre
la seva població. Això comença a passar aquí i vostès tanquen
els ulls.
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Perquè, sincerament, si la resposta a la invitació de diàleg
que representa la moció que ha presentat el nostre grup
parlamentari, a un exercici, com els he dit, de sentit comú i
comunitari, que diria Eduardo Galeano, és repetir-nos
l’argumentari del Partit Popular de la reactivació econòmica,
d’allò bé que anam, de què tot és fantàstic i meravellós, que
anam viento en popa y a toda vela, de dir-nos que no han de
millorar res perquè ja tot ho fan beníssim; que, a més, hem
d’aprendre de les seves preguntes d’autobombo -m’estalviaré
comentaris, perquè no em sortiria res agradable-, sincerament
això no és que sigui un insult a la resta de parlamentaris ni a
aquest grup proposant, això és un insult a aquests empresaris
precaris que formen part també del sector turístic, a les
cambreres de pisos, als recepcionistes, pràcticament a tots, als
pagesos i als industrials també, a tot, perquè tot depèn al final,
o podria dependre una mica manco, o es podria posar el turisme
al servei de tot això. És un insult cap al conjunt de la societat.

De veres que si vostès, si la gent que fa feina al sector de
l’hostaleria la sentissin, jo estic cansat d’anar a assemblees de
pobles on hi ha gent treballadora a l’hostaleria i et conten com
estan, és de jutjat de guàrdia. I vostès, va, anam super bé, va!
Però això què és! A quin món viuen, a quin món viuen!

El conveni d’hostaleria ara també serà gràcies al Partit
Popular que es va firmar, és clar, no hi havia una amenaça de
vaga i, sobretot, se’n recorden que era un moment en què
nosaltres introduíem aquí la qüestió, jo m’estrenava com a
diputat, de l’externalització de serveis, que era un dels punts
forts que la Federació Hotelera volia impulsar en aquesta
conveni perquè el seu conveni, i no gràcies al Govern, ni a
aquest ni a l’anterior, és l’únic que prohibeix l’externalització
de serveis a l’hostaleria? Que si ja és un desastre el panorama
laboral en el sector de l’hostaleria, si s’obrís la porta a això, que
tanmateix es fa també, tanmateix es fa, seria un autèntic
desastre. I ens deien, quan li demanàvem sobre aquesta qüestió
al Govern, que no, que ells no podien fer res, que això era una
qüestió empresarial, que això ja es posaran d’acord els
empresaris i els treballadors, ni tan sols volien exercir el seu
paper d’àrbitre, de mediadors sobre aquesta qüestió, ni tan sols
sobre el conveni. És l’amenaça de vaga que va arreglar el
conveni d’hostaleria, que, per altra banda, demostra que els
sindicats...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Abril, ha d’acabar.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

..., malgrat no poden entrar encara ara a moltes empreses
d’aquestes illes, trenta i busques d’anys després de la
democràcia, són necessaris.

Bé, així i tot, vostès ens conviden a aprendre amb les seves
preguntes d’autobombo, però vostès són els primers que ja duen
la resposta escrita, independentment de quin sigui el contingut
del debat que plantejam des de l’oposició, ni l’actitud ni la
voluntat de voler dialogar, negociar o el que sigui, així que poc
hi ha d’aprendre d’aquesta manera de fer.
 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Una vegada acabat el debat, passam a la votació.
Començam a votar. Votam.

La moció queda rebutjada per 30 vots en contra i 24 a favor.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 7737/14,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
participació en la gestió juntament amb el coordinador i
facilitador d'slots i bonificació de taxes pel seu nou sistema
de finançament en els aeroports de la nostra comunitat
autònoma.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de les proposicions no de llei i debatrem en primer lloc la
Proposició no de llei RGE núm. 7737/14, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a participació en la gestió,
juntament amb el coordinador i facilitador d’slots i bonificació
de taxes pel seu nou sistema de finançament en els aeroports de
la nostra comunitat autònoma.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular per defensar la
proposició no de llei, té la paraula el Sr. Carlos Veramendi, per
un temps de deu minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. El Real Decreto Ley 1/14, de 24 de
enero, de reforma en materia de infraestructuras y transportes y
otras medidas económicas, convalidado por el Congreso el 13
de febrero de 2014, entre otros aspectos, modificó la Ley 21/03,
de 7 de julio, de seguridad aérea, con el fin de regular la
prestación patrimonial pública, la asignación de franjas horarias
de despegue y aterrizaje en los aeropuertos, que retribuye al
coordinador y facilitador independiente de éstas. La
financiación de tal coordinador, al ser independiente, no puede
ser cubierto su coste como hasta ese momento, cambiándose el
sistema para asegurar su independencia, separándolo
funcionalmente de cualquier parte interesada, teniendo esta
retribución, por la prestación de los servicios, naturaleza
jurídica de prestación patrimonial pública.

Por el carácter imperativo de estos servicios tiene, conforme
al Reglamento CEE 95/93 del Consejo, de 18 de enero, relativo
a normas comunes para la asignación de franjas horarias en los
aeropuertos comunitarios, imperativo en tales aeropuertos.
Además, teniendo en cuenta la naturaleza de prestación
patrimonial pública de la retribución de los servicios del
coordinador, se estableció el régimen de gestión, liquidación y
cobro, conforme a las reglas aplicables a los ingresos de derecho
público.
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Al respecto hay que recordar que esta modificación tenía
como finalidad hacer cumplir los criterios marcados por la
normativa comunitaria y paralizaba un procedimiento de
infracción abierto por las autoridades europeas contra el Estado
español, hasta ese momento el Gobierno había estado
incumpliendo el citado Reglamento comunitario 95/93.
Entendemos que debían cumplirse los requisitos exigidos por la
norma europea y que el Estado no había de ser sancionado por
no hacerlo, de ahí lo urgente de la (...) de esta nueva regulación
y de la aplicación de este cambio normativo que hace que
nuestro país se adapte plenamente a la regulación comunitaria
al respecto, poniendo fin a años de incumplimiento de tal
normativa comunitaria.

Como manifestó el Ministerio de Fomento, la nueva
regulación no afecta al régimen de asignación de franjas
horarias, que continua sujeto a los principios de imparcialidad,
transparencia y no discriminación y a las reglas de asignación
establecidas en el citado Reglamento comunitario sobre la
asignación de franjas en los aeropuertos europeos, como ha
venido haciendo AENA desde el año 1993. Además, según
consta en la memoria de impacto del citado Real Decreto, el
coste del nuevo sistema de coordinación independiente será de
2,5 millones de euros anuales, teniendo en cuenta el volumen de
operaciones en los aeropuertos nacionales, financiándose éste
casi al 50% entre las compañías aéreas que operan en nuestro
país, unas veinte aerolíneas con más de diez operaciones por
temporada, ya que declaran exentos del pago de esta prestación
los operadores aéreos que para una temporada de programación
en un aeropuerto coordinado o facilitado concreto disponga de
un máximo de diez franjas horarias o diez horarios facilitados.
Y los aeropuertos también de la red de AENA, mediante la
citada nueva prestación patrimonial pública.

Así también, en la memoria se incluye que de la citada parte
de los aeropuertos de la red de AENA corresponde al aeropuerto
de Palma el 11,4%; al de Ibiza, el 3,3%, y al de Menorca el
1,5%. Además, mencionar el dato oficial de que en el año 2013
las aerolíneas solicitaron más de 1,5 millones de franjas horarias
en la red de aeropuertos.

Además, mediante el Real Decreto 20/14, de 17 de enero, se
completa el régimen jurídico en materia de asignación de franjas
horarias en los aeropuertos españoles, teniendo éste por objeto
completar el régimen jurídico previsto en el citado reglamento
comunitario. También el pasado 16 de junio, el Ministerio de
Fomento presentó el plan de desarrollo del sector aéreo 2014-
2017, documento enmarcado dentro del Plan de infraestructuras,
transporte y vivienda 2012-2024. Este proyecto, que ha contado
con la colaboración activa de organizaciones y empresas del
sector aéreo, establece las líneas maestras para el desarrollo del
transporte aéreo durante los próximos tres años.

Una de sus actuaciones es mejorar la independencia de la
coordinación y la eficacia en el uso de franjas horarias mediante
la designación y puesta en funcionamiento del coordinador
independiente, tras la aprobación del Real Decreto Ley para
implantar un nuevo modelo de asignación de franjas horarias en
aeropuerto, con objeto de aprovechar mejor la capacidad
aeroportuaria y mejorar la coordinación. Así, desde el pasado 15
de septiembre es la Asociación española para la coordinación y
facilitación de franjas horarias formado por compañías aéreas y
aeropuertos quien desarrolla estas funciones para los

aeropuertos nacionales tras su designación por el Ministerio de
Fomento. 

Además al respecto quiero recordar que el gobierno
socialista, finalizando la anterior legislatura, remitió a la
Comisión Nacional de la Competencia, que lo informó, informe
IPN 67/11, un proyecto de real decreto donde establecían que el
coordinador se financiara con el cobro por la prestación de los
servicios de coordinación y facilitación a las compañías y a los
gestores aeroportuarios, garantizando así su continuidad e
independencia financiera. Por tanto el gobierno socialista ya
establecía este mismo sistema de financiación que ahora para
que a alguno no le va bien.

De la importancia de la coordinación y asignación de las
franjas horarias en los aeropuertos, y más en una comunidad
insular como la nuestra, citaré una reciente situación. Como
recodarán, a principios de noviembre del año pasado Air Europa
manifestó su interés en entrar en el mercado de los vuelos entre
islas en nuestra comunidad, pero debido a que según datos
oficiales este año se había producido una auténtica avalancha de
solicitudes de franjas horarias de despegue y aterrizaje para los
aeropuertos de nuestra comunidad, especialmente el de Ibiza,
tras la asignación de las franjas horarias las disponibilidades no
encajaban con las pretensiones de la citada compañía aérea para
operar entre islas. Así tuvo que esperar a nuevas asignaciones
de franjas horarias por devoluciones que se produjeron, para
finalmente operar a partir de este próximo 1 de mayo,
posibilitando incrementar en un 60% la actual oferta de plazas
en los vuelos entre islas que operan en régimen de OSP, motivo
éste de satisfacción, como también expresó el Govern, por la
mejora de nuestra conectividad aérea y el abaratamiento del
precio de los vuelos entre islas.

Por ello, debido a que la conectividad aérea es un tema
estratégico para los intereses de nuestra comunidad,
proponemos solicitar al Gobierno que proceda a la evaluación
del coste que hasta ahora provocaba la gestión de coordinación
y facilitación de franjas horarias que ha venido realizando
AENA, a fin de repercutir ese descenso de costes de
funcionamiento con una bonificación de tasas aeroportuarias y
de navegación en los aeropuertos de nuestra comunidad,
equivalente a la descarga de las tareas que hasta ahora tenía
encomendadas íntegramente AENA por este concepto. La
separación del coordinador del proveedor de servicios
aeroportuarios AENA para dar cumplimiento al Reglamento
9593 y que sea un órgano independiente hace que AENA vea
descargada su actividad y su carga de competencias, lo que no
viene acompañado con una paralela bonificación de las tasas
aeroportuarias de navegación que cobra AENA al tiempo que se
crea la nueva prestación patrimonial pública que ha de servir al
funcionamiento del coordinador independiente.
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Por ello pedimos su valoración y que ésta se aplique en una
nueva bonificación a las tasas en los aeropuertos de nuestras
islas. Consideramos que no debe ser que AENA tenga una
menor carga económica por dejar de prestar una función, se
aplique una tasa para cubrirle, y ese descenso no lo repercuta
vía bonificaciones de tasas a aeropuertos que requieren un
tratamiento diferenciado como son los de nuestra comunidad
por su condición insular, y debiendo además unirse ésta a la
actual congelación de las tasas aeroportuarias, incremento cero
o su posible descenso, como ha anunciado la ministra de
Fomento recientemente, y la prórroga de las bonificaciones en
tales tasas, las bonificaciones más importantes que existen en
Europa, incluyendo las específicas para aeropuertos insulares,
siendo su sostenibilidad posible, como manifiesta el Ministerio
de Fomento, gracias al ahorro conseguido con la adopción del
plan de reducción de costes en los últimos dos años en AENA
y el incremento del tráfico aéreo en la red de aeropuertos. 

Además también proponemos, para dar un importante paso
más en la cogestión de los aeropuertos de nuestra comunidad,
objetivo de este govern, del actual govern y del grupo que le da
apoyo, instando al Gobierno a hacer las modificaciones legales
y administrativas pertinentes para que las administraciones
autonómica, insulares y locales, y las entidades económicas y
sociales de nuestra comunidad, participen junto con el
coordinador y facilitador independiente, además de los
aeropuertos respectivos, en la gestión de sus propias franjas
horarias para una mayor participación de instituciones propias
y descentralización en la gestión de nuestros aeropuertos, ya que
las franjas horarias suponen un elemento fundamental en la
gestión de los aeropuertos. Se ha de destacar al respecto que el
citado proyecto de real decreto del gobierno socialista, justo
cuando se iban, no permitía nada de participación y
descentralización. El gobierno socialista establecía un
coordinador único formado por aerolíneas y gestor
aeroportuario. 

Por tanto, al ser la conectividad aérea y sus infraestructuras
un tema claramente estratégico para los intereses de nuestra
comunidad, es importante un pronunciamiento unánime de esta
cámara respecto de estas importantes, claras y reivindicativas
propuestas en defensa de los intereses de nuestra comunidad,
pidiendo una nueva bonificación en las tasas aeroportuarias de
navegación aplicable a los aeropuertos ubicados en nuestra
comunidad, y que las instituciones y las diversas entidades de
nuestra comunidad puedan participar en algo tan importante
para un aeropuerto como es la asignación de franjas horarias de
aterrizaje y despegue, y más para nuestra comunidad. Por ello
les pido a todos unanimidad, que se apoye esta iniciativa del
Grupo Popular, y llegue al Gobierno, concretamente al
Ministerio de Fomento, un mensaje claro de esta justa
reivindicación y que pueda ser avalada por todos los grupos
parlamentarios.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Socialista per defensar les
esmenes RGE 1858, 1859, 1860, 1861 i 1862/15. Té la paraula
el Sr. Damià Borràs per un temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, presidenta. El Grup Popular ens proposa avui que
parlem d’AENA, i ho fa amb una proposició no de llei tramitada
per urgència, urgència en diferit, on exhibeix per enèsima
vegada el seu extraviat sentit de l’oportunitat política i el seu
caducat catàleg de prioritats. Ens proposa que parlem d’AENA,
però no que parlem de l’espoli de la seva desvergonyida
privatització, de l’amenaça que representa per a la nostra
economia i per al nostre benestar, per al futur immediat i cert de
tantes petites empreses i per a milers de llocs de feina.
Diumenge passat vam poder llegir què en pensa el Sr. Pedro
Meaurio, vint anys director de l’aeroport de Palma, els anys de
la gran transformació: “AENA pertenece a un sector estratégico
y debería ser pública totalmente, no privatizarse”. La veu més
autoritzada per parlar d’AENA segurament d’aquesta comunitat,
per experiència, coneixements i capacitat; els ho ha dit ja
gairebé tothom. Qui més els ho ha de dir perquè facin cas?, què
esperen a reaccionar? 

No vol que parlem tampoc el Grup Popular d’on anirà a
parar la caixa que farà el ministeri amb la privatització. On
aniran a parar els 4.300 milions d’euros que en traurà el govern
Rajoy, de la venda del 49% d’AENA? A eixugar deute públic
no, la legislació europea no permet destinar els diners de les
privatitzacions a rebaixar deute públic, no admet que es
malbaratin i malvenguin serveis públics essencials amb l’excusa
d’eixugar deute. I si els inversors han decidit posar doblers a
AENA, més de 4.300 milions, no és per la rendibilitat, posem
per cas i dit amb tot el respecte, de l’aeroport de Terol, ho han
fet pels beneficis d’aeroports com el de Palma o el d’Eivissa.
Retornaran a les Illes Balears en forma d’inversions la part que
ens toca per tot el que s’ha guanyat aquí, a les Illes Balears,
durant tants d’anys dels 4.300 milions que el govern Rajoy farà
de caixa?

“Pastor destaca que en el conjunto de la legislatura se
invertirán 14.245 millones de euros en alta velocidad”, 14.245
milions en AVE, gairebé 10.000 milions més d’allò que en
trauran d’AENA. Vet aquí on aniran a parar els beneficis de la
venda a preu de saldo dels aeroports. I el Sr. Bauzá, com
sempre, encantat de la vida. Quin negoci! Ni na Peix frit, ni en
temps de Jaume Matas, les “colacaos” i els “colocaos”. 

No vol que parlem tampoc el Grup Popular de la decisió
injustificable d’obrir la porta a les decisions estratègiques sobre
els nostres aeroports a uns fons d’inversió que tenen per única
pàtria coneguda l’acumulació de beneficis sense miraments ètics
ni socials, uns beneficis que tantes vegades acaben, per exemple
i com és el cas, a les Illes Caiman, més del 4% en un sol dia; del
primer dia de cotització en borsa d’AENA els grans fons
inversors hi van guanyar més de 800 bilions d’euros, i la cosa
creix. Els beneficis espuris que obtenen els grans inversors
privats augmenten a un ritme mereixedor: en tres dies les
accions han pujat un 27,6%. Mentrestant les inversions i la
capacitat de decisió s’allunyen de les Illes Balears al mateix
ritme frenètic, a la mateixa velocitat sideral. Se’n van a tot tren,
se’n van en AVE.



7606 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 156 / 17 de febrer del 2015 

 

I el Grup Popular, el conseller de Turisme i el president
Bauzá mentrestant continuen entonant l’avorrida i desafinada
milonga dels comitès de rutes i de coordinació aeroportuària.
Mirin què més va dir diumenge el Sr. Meaurio: “El actual
director de Son Sant Joan tiene el complicado reto de fidelizar
a las compañías, porque se han ido casi todas”. Quin èxit tenen
els seus consellers de rutes, conseller? 

No vol que parlem tampoc el Grup Popular de la sobtada
desaparició del Grup March del consell d’administració
d’AENA, tant com n’havia bravejat el Govern. Recorden qui
ens havia de representar?, recorden qui -segons el president- ens
havia de protegir, ens havia de garantir avions, rutes i
freqüències a ple? La privatització era positiva, deien, perquè hi
participava el Grup March. Però resulta que la defensa dels
nostres interessos no li interessa, al Grup March, i és que si tens
pàtria fiscal coneguda -Ferrovial també ha renunciat- invertir en
AENA no deixa de ser un risc. És tot un risc ni que sigui
invertir en AENA només una part minsa dels enormes beneficis
aconseguits en aquesta terra, amb el sacrifici de tants d’anys de
les ciutadanes i els ciutadans de les Illes Balears, i han decidit
no arriscar, han dit adéu a AENA i a la defensa dels nostres
interessos a la francesa, tan mallorquins com diuen vostès que
són, i s’han fet, com sempre, els suecs. I el president, encantat
de la vida. Què farem ara, Sr. Bauzá, sigui vostè on sigui? Els
nostres salvadors han decidit passar de manera olímpica de les
accions que el Partit Popular els havia reservat per ser ells qui
són i qui sap si per alguna cosa més. Ara s’agafaran al ferro
roent de la presència del Sr. Simón Pedro Barceló en el consell
d’administració, però no hi té accions, el Sr. Barceló, hi ha estat
posat a dit, i així com va ser nomenat pot ser remogut, canviat,
sense explicacions. Té la força en el consell d’administració que
li atorga el capital que hi ha invertit, zero. 

Davant tot açò el Grup Popular ens proposa, i per urgència,
que parlem d’AENA, però no sobre la privatització -no estem
per bagatelAles-, sinó perquè AENA (...) haurà de ser, haurà de
ser, ens deixi de cobrar dues vegades el servei d’adjudicació
d’slots. El Sr. Veramendi ens demana -d’una manera educada,
açò sí, és tot un gentleman- que reclamem que AENA deixi de
cobrar-nos taxes ilAlegals cada vegada que pujam a un avió; la
taxa que el Sr. Veramendi vol que ens rebaixin ens va ser
imposada per un reial decret llei, 1/2014 de 24 de gener, de
l’any passat, que va ser convalidat amb el vot favorable dels
diputats del PP dia 13 de febrer, ara fa un any, però la culpa, ja
ho hem sentit, és tota de Zapatero. Tot açò ho vam discutir ja
aquí dia 4 de març passat, de l’any passat. 

Per cert, el govern Rajoy va emprar el mateix reial decret
per apujar un 128 la taxa d’ajudes a la navegació marítima, la
coneguda taxa zero. El sector nàutic, un sector estratégico com
dia el Sr. Veramendi, la va considerar -ho recorden?- el mayor
varapalo de la última década. Mirin què va dir el Sr. Martínez
dia 13 de març de 2014: “Turismo anuncia -o el Sr. Martínez-
que la subida de la tasa náutica se eliminirá en 2015". Un altre
èxit rotund, de traca, perquè la brutal pujada de la taxa zero no
s’ha eliminat. Açò sí, el ministeri n’ha disminuït una mica els
efectes, però només per als iots de bandera estrangera. La gent
d’aquí, les petites barques i llaüts, la gent que fa vorera, ha de
continuar pagant el 128% més, ha de continuar pagant els costs
dels naufragis tipus Prestige i els hilillos de plastilina del Sr.
Rajoy. 

No hi fa res, tampoc, que dia 4 de març de l’any passat el PP
votàs aquí, en el ple, en contra de la proposició no de llei
socialista que venia de demanar allò que ara demana, gairebé un
any més tard i per urgència, el Sr. Veramendi. És cert que el PP
hi va presentar esmenes, que no es va cansar de dir i repetir el
Sr. Veramendi que les esmenes milloraven molt -faltarien més,
com sempre- la redacció, la precisió i la justificació tècnica i
política de la meva proposta; en conseqüència es va dedicar,
amb la seva contrastada cortesia habitual, a tractar-me
d’ignorant, d’aprofitat, d’inútil i de vessut; li va faltar dir-me
barrut, però va millorant, i va rebutjar, és clar, la proposició no
de llei amb l’argument que jo no vull mai el consens. Però les
esmenes del Sr. Veramendi eren tan bones que dia 14 d’agost,
161 dies després de registrar-les, va decidir convertir-les en una
proposició no de llei, literal; bé, gairebé literal perquè el Sr.
Veramendi hi ha afegit un únic canvi: allà on deia “ha realitzat
AENA” ara diu “que ha vengut realitzant”. 161 dies d’esforç per
afegir-hi una errada gramatical. Gairebé literal, per tant, però
ben urgent, que consti, que no pugui dir ningú que al Sr.
Veramendi no li preocupi el tema. I era i és tan urgent el tema
que ho discutim avui, ara i aquí, 189 dies després d’haver estat
registrada la proposta dia 12 d’agost, 350 dies després que el PP
rebutjàs la proposició no de llei socialista que anava en el
mateix sentit, i, allò que és pitjor, quan fa 389 dies, 13 mesos,
que pagam la taxa. Quin estrès, Sr. Veramendi!, quina defensa
més aferrissada dels interessos de les Illes Balears! Una defensa
en diferit, una simulació de defensa.

I ara a la fi, quan l’oprobiosa privatització d’AENA ja
cotitza en borsa per a major glòria de l’especulació financera
feta amb els nostres interessos socials, demanarem al ministeri,
a ENAIRE, a ENAIRE, que no a AENA, Sr. Veramendi, la
navegació aèria ja no depèn d’AENA sinó d’ENAIRE, que aquí
no hi ha negoci, per tant açò no es privatitza, i demanarem a
ENAIRE que deixi de cobrar-nos dues vegades la gestió dels
slots. Endavant les atxes, que es vegi el coratge del Parlament.

Hem presentat cinc esmenes. Demanam més participació en
les decisions i que aquesta sigui efectiva, real, i que es
reconegui la insularitat en la concessió d’slots, a l’hora
d’adjudicar prioritats; fa no gaire -ho ha citat el Sr. Veramendi,
en alguna cosa coincidim- vam veure les dificultats d’Air
Europa per volar entre illes per falta d’slots; no podem permetre
que açò passi. I demanam que no només ens retornin el que ens
estan cobrant de més, dues vegades, sinó que reconeguin, si més
no pel que fa a la navegació aèria, els costos que la insularitat
provoca en el sistema de transport de persones, mercaderies i
béns, així com la pèrdua de competitivitat i d’oportunitats que
provoquen en els ciutadans i les ciutadanes i a la nostra
economia les polítiques públiques del PP a favor del transport
ferroviari d’alta velocitat, les multimilionàries inversions que hi
fan i les generoses ofertes i bonificacions que apliquen als
bitllets de l’AVE.
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I amb els mateixos arguments aprofitam per demanar un
sistema de taxes aeroportuàries específic. La ministra braveja
que amb la privatització de les taxes..., que amb la privatització
les taxes, si va tan bé AENA en el futur, igual acaben per
davallar; para largo me lo fiáis. Però no volem cafè per a
tothom, volem, necessitam, i hi tenim dret, un règim específic,
i no només esquifides bonificacions segons quan i segons com.
Volem una discriminació positiva que fins ara ha estat reservada
en exclusiva a l’AVE.

Les nostres esmenes no prosperaran, mai no prosperen, i
serà culpa nostra perquè ningú no pot dubtar de la voluntat, de
la capacitat de consens del Grup Popular i del seu portaveu.

(Remor de veus)

Aprovaren la seva proposició no de llei. AENA i ENAIRE
passaran del Parlament com Rajoy passa sempre del Govern i de
les Illes Balears. Tot continuarà igual, el transport aeri anirà
cada vegada pitjor i tal dia farà un any. La política de transport
aeri del PP és de vol galAlinaci. Van començar per demanar la
cogestió i una autoritat aeroportuària de les Illes Balears i hem
acabat amb un comitè de rutes i cada vegada menys
companyies; van començar per demanar declaracions de servei
públic per a vols amb les principals capitals de la península i
han acabat venent els serveis públics més rendibles a capitals
sense pàtria; van començar per afirmar que defensarien els
interessos de les Illes Balears i acabarem pagant, els ciutadans
i les ciutadanes de les Illes Balears, més interessos que mai.
Gestió Bauzá: van començar per bravejar de gestió i han acabat
per convertir el Govern en una gestoria.

Gràcies, presidenta.

(Se sent una veu de fons que diu “molt bé!” i alguns
aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Grup Parlamentari MÉS per fixar la
posició. Té la paraula el Sr. David Abril per un temps de deu
minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, en primer lloc he de dir, Sr. Veramendi, que em fa enveja
com s’interpreta en aquest parlament cada vegada que vostè
demana alguna cosa per urgència, tant és una proposició de llei
com no de llei; jo no tenc aquesta sort. Per això només li dic que
em fa enveja, però és igual.

(Remor de veus)

Debatem ara una proposició no de llei que va sobretot de
dues coses: de la participació de la comunitat en la gestió,
d’alguna manera, dels slots i de les franges horàries que
s’adjudiquen als nostres aeroports, i que la descàrrega que té
AENA respecte d’aquesta qüestió repercuteixi de manera
positiva en forma de bonificació en les taxes aeroportuàries a la
nostra comunitat.

Ja en va bé, per això pensam que votarem a favor, a
diferència del que fan vostès habitualment i hem pogut veure fa
pocs minuts; quan se’ns posa davant una proposició, la que
sigui, que planteja un mínim de sentit comú, de sentit
comunitari de beneficiar el conjunt, la votam a favor, no miram
de quin partit ve. També li diré que a pesar que el Grup MÉS
votarà a favor d’aquesta proposició la sentim una mica com un
premi de consolació després de la privatització d’AENA, tantes
vegades rebutjada per aquest parlament per unanimitat, però que
ara tant el Govern com el Partit Popular ens diuen que era una
qüestió de modernitat, o sigui, ha passat de ser una qüestió
rebutjable a una qüestió de modernitat. Va seu. Ho sentim com
un premi de consolació, però igualment i votarem a favor.

Entrant en matèria, i tenint en compte que els slots són la
clau del mercat aeri, bàsicament consisteixen en això, saludam
i donam la benvinguda a aquesta proposta, gairebé bolivariana,
del Partit Popular d’intervenir, d’intervenir en el mercat aeri,
cosa que ens critiquen cada vegada que plantejar intervenir
mínimament en les qüestions que afecten el mercat, justament
per corregir els desequilibris que tots al final acabam patint.
Intervenir sobre aquesta qüestió que planteja la proposició no de
llei és clau per incidir sobre aquesta variable del mercat, que pot
ser vital o mortal, segons com es manegi, per a la nostra
comunitat, que és la variable preus i trajectes, i més a unes illes
com és el nostre cas.

Tenim seriosos dubtes que les necessitats i els interessos de
la nostra comunitat siguin tenguts en compte per la gestió que
fins ara s’havia fet a AENA, no diguem ara ja amb el procés de
privatització. Per això també aquest Parlament també s’ha
pronunciat moltes vegades, no només en contra de la
privatització d’AENA, sinó també a favor de la cogestió
aeroportuària, amb una participació directa, sobretot de la
comunitat, però entenem que de tots els poders públics de
proximitat en la gestió dels nostres aeroports. Els fons
d’inversió de les Illes Caiman poc tenen a veure amb aquesta
gestió, i molt manco amb els interessos de proximitat, que sí que
tenim nosaltres. 

Si hi hagués aquesta cogestió, si hi hagués hagut un mínim
d’aquesta cogestió no hauríem d'instar ningú amb aquesta
proposició no de llei el que instam, de fet, podríem incidir no
només en les taxes aeroportuàries lligades als slots, que són de
les principals, no li vull llevar importància, són de les que més
milions aporten al sistema, com són els nostres aeroports els que
més milions aporten al sistema de la xarxa AENA, també
d’altres. I també els vull recordar com se’n reien del nostre grup
parlamentari, quan vàrem plantejar que la manera en què
s’adjudicaven els espais comercials i les passarelAles comercials
en els nostres aeroports i particularment a l’aeroport de Palma
era una privatització de l’espai públic dels nostres aeroports i
també una manera de deixar de participar o deixar de posar
aquests aeroports al servei, per exemple, de la promoció del
producte local, per què no?

Si haguéssim tengut això, sentit comú, sentit comunitari,
això és bàsicament la cogestió, no hauríem plantejat des del
nostre grup estudiar la possibilitat, o jo diria la necessitat, de
veure si és viable crear una companyia aèria pròpia a la nostra
comunitat. Un altre debat social que pensam que s’ha de fer en
el pas que anam, sobretot després de la privatització d’AENA.
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Per altra banda, el que planteja aquesta proposició no de llei
entenem que és perfectament casable, d’alguna manera
innecessari, però que exigint l’aplicació del paquet aeroportuari
aprovat fa dos anys en el Parlament Europeu, el qual, sobretot,
era un paquet de mesures de liberalització, allò que també els
agrada tant a vostès, però que d’alguna manera introduïa
garanties de drets als usuaris dels aeroports. A partir d’aquest
principi, s’introduïa també la qüestió, la prioritat de l’autonomia
que han de tenir els poders públics que participin de la gestió
dels slots concretament. I aquí AENA hi ha participat, però
nosaltres hi hem participat poc o gens.

Finalment, i acab, la proposició no de llei del Grup Popular
parla de normes a modificar, o introdueix la possibilitat de
modificar, la necessitat diria jo de modificar normes si realment
volem participar de la gestió d’aquests slots. A nosaltres ens
hauria agradat per ventura un redactat una mica més concret i
concretament que es modifiqués la composició del subcomitè de
seguiment d’slots dels aeroports de les Illes Balears, on hi ha
AENA, ara semi-privada, i on hi ha les companyies aèries, però
on no hi ha els poders públics de la comunitat, ni ens consta que
s’hagi demanat fins a la data, ni fins i tot amb posterioritat a
l’aprovació del paquet europeu en matèria aeroportuària de qui
fossin.

Allò que realment em demana personalment el cos per
proposar-los, seria que aquesta revalorització en borsa de les
accions d’AENA d’aquests dies, que anirà efectivament a mans
privades i a fons d’inversió, que poden ser a l’altre costat del
món i que poc tenen a veure amb l’interès general, repercutís
directament en els aeroports de les Illes Balears, per introduir
bonificacions i millores, que decidim des d’aquí. Però avui ens
conformarem amb això.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara... té la paraula per fixar-ne la posició i assenyalar
les esmenes que s’hagin pogut acceptar, té la paraula el Sr.
Carlos Veramendi del Grup Parlamentari Popular, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Presidenta. Sr. Abril, si le sirve de consuelo, esta
PNL la presenté por urgencia en agosto y mire cuándo la
estamos debatiendo, el Grupo Popular ano tiene ninguna bula
especial para ello...

(Remor de veus)

...y agradecerle su voto favorable.

Lo que es un parecer claro es que lo que mejora el tráfico en
un aeropuerto es la demanda. Así, la política de bonificaciones
de tasas, puesta en marcha en esta legislatura, va en la linea de
incentivar el aumento de tráfico, suponiendo un aumento de
pasajeros. Así, gracias al intenso trabajo y a la sensibilidad
demostrada en esta legislatura, se ha conseguido, pese a quien
le pese, a pesar de la situación de contención presupuestaria, la
aplicación en los aeropuertos de nuestra comunidad de
importantes, diversas y continuas bonificaciones en las tasas

aeroportuarias, así como el hecho histórico del reconocimiento
de los meses valle, dando un tratamiento diferenciado a los
aeropuertos de nuestra comunidad, no pagándose las mismas
tasas que en otros aeropuertos. Por no hablar de la congelación
de tales tasas aplicadas ya, o la posible bajada de éstas
anunciada recientemente. 

Atrás quedan las diversas subidas de tasas aeroportuarias
durante el anterior Gobierno socialistas, o cuando finalizando la
anterior legislatura, la propuesta del Grupo Popular pidiendo en
el Congreso la creación de bonificaciones de tasas
aeroportuarias para los aeropuertos de nuestra comunidad, tal
como ahora ha hecho el Gobierno, fue rechazada por los
socialistas, manifestando la diputada socialista por Menorca,
que usted conocerá, Sra. Gracia Muñoz, que “bonificar las tasas
en los aeropuertos de nuestra comunidad no era lógico”, -así
consta- y que “el Grupo Popular quería hinchar una polémica
que no tenía fundamento”. Esto decían ustedes hace unos años,
francamente lamentable. Y nada que ver que ahora la oposición
pide, el Sr. Borràs, un poquitín más de coherencia.

Pero es necesario continuar con esta política de incentivar y
mejorar tales tasas y de paliar el hecho diferencial insular, en
consonancia con la política de este Govern. Por ello, con esta
iniciativa pedimos una nueva bonificación equivalente al coste
que se detrae AENA, con la creación del coordinación
independiente de franjas horarias en los aeropuertos, aplicable
a los aeropuertos ubicados en nuestra comunidad, acumulable
en las bonificaciones ya existentes, permitiendo ser más
competitivo a nuestros aeropuertos, mejorando así más nuestra
conectividad aérea. Nadie cuestiona la creación de la figura del
coordinador y asignador independiente de las franjas horarias de
aterrizaje y despegue de los aeropuertos nacionales, permitiendo
cumplir la normativa europea que el Gobierno socialista
incumplía. 

Y además este nuevo sistema permitirá también poder
acabar, tal como manifiestan, con ciertas posibles
irregularidades detectadas en la asignación de tales franjas
horarias en los aeropuertos por parte de AENA durante la etapa
socialista, así como el posible encubrimiento de infracciones en
la misma etapa socialista, según también se publicó, que
manifiestan que el ministro de Fomento socialista, Sr. Blanco,
tuvo conocimiento expreso a través de una denuncia interna, y
al parecer, según se publicó, no actuó al respecto. Creo que es
bastante grave.

Y Sr. Borràs, con todo el cariño, sus enmiendas son más de
lo mismo. Es ese batiburrillo, esta vez no pone “y/o”, es el
batiburrillo y confusión, en su caso Sr. Borràs, más es menos,
cree que presentar más enmiendas aparenta algo más, pero en su
caso no es así. Además, fíjese que tres son calcadas entre ellas,
sólo cambia una palabra, son bastante redundantes y repetitivas.
Unas no mejoran en nada el texto de nuestra propuesta, es más
son confusas. Otras divagan sobre el sistema de tasas; alguna,
incluso, veo que no ha comprendido muy bien el concepto de
diferencia de un tipo de tasa a otra.
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Sr. Borràs, personalmente le llamé, como al Sr. Abril, para
pedirle un pronunciamiento unánime. Me dijo que le parecía
bien, y me sale con esto ahora. No aporta nada, más que
confusión. Como siempre, sólo le interesa decir he presentado
tantas enmiendas y me las han rechazado. Pero es que no hay
por dónde cogerlas y se lo aseguro ¿eh? Ni transaccionarlas.

Me habla de saldo, Sr. Borràs. Saldo era como dilapidaban
ustedes AENA, pretendían venderla a amiguetes y de saldo,
como también publicó la prensa que a usted le gusta enseñar.
¿Qué hizo usted cuando los socialistas iniciaron la privatización
de AENA? Pues como siempre nada, un complacismo y ahí
quieto. Sr. Borràs, hoy bonificaciones y gestiones, se ha vuelto
a confundir, no el Sr. Veramendi, que tanto le obsesiona en sus
intervenciones.

(Remor de veus i algunes rialles)

Acabará la legislatura y aún todavía no aclara la diferencia
entre ENAIRE y AENA navegación, ¡a estas alturas! Ya sé que
ustedes los socialistas no creyeron nunca en la bonificación de
las tasas aeroportuarias para nuestros aeropuertos, sino que se
lo digan a su compañera socialista de Menorca, Sra. Gracia
Muñoz, cuando decía que “bonificar tales tasas no era lógico”.
Más bien, ustedes los socialistas creyeron lo que hicieron, subir
tales tasas y perjudicar en diversas cuestiones la conectividad
aérea de nuestras islas. Ni creyeron en ninguna forma de
cogestión y descentralización y ahora parecen los paladines de
la conectividad cuando les oyen hablar.

Sr. Borràs, se lo digo con cariño, menos aparentar y un día
haga examen de conciencia de lo que hizo usted como conseller
insular de Movilidad por la conectividad de Menorca. Yo le
contestaré, nada de nada. Y creo que es bueno que comience
hoy a enmendar su pena, votando a favor de esta iniciativa del
Grupo Popular.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la votació. Començam a votar. Votam.

Queda aprovada per 37 vots a favor i 17 abstencions.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 7106/14,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions estatutàries.

Finalment debatrem la proposició no de llei RGE núm.
7106/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a inversions estatutàries. Intervenció del Grup Parlamentari
Socialista, per defensar la proposició no de llei té la paraula el
Sr. Joan Boned, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Podria
semblar, quan fa uns dies parlàvem el diputat del Grup Popular,
el Sr. Camps, i jo, que parlar d’inversions estatutàries, com que
no és una cosa gaire nova, si seria raonable o no...

(Remor de veus)

... no s'alterin abans de començar.

Parlem d’una cosa. És que precisament avui he sentit algun
diputat parlar de la incoherència de determinades propostes que
fan des de l’oposició, que reclamen segons quines coses a un
mes i mig de la dissolució d’aquest Parlament i que, per tant, és
una mica absurd fer aquestes coses. Tal vegada a un mes i mig
de la dissolució del Parlament sí és un moment per fer algun
tipus de balanç d’algunes qüestions i entre elles, per què no,
d’aquesta. Jo avui he sentit algunes intervencions de
representants del Govern i de diputats del Grup Parlamentari
Popular parlar d’incompliments, parlar de donar lliçons segons
de què, i he sentit fins i tot el president del Govern, que s’ha
permès el luxe de parlar de tot allò..., deia: “fa quatre anys
vàrem dir... i ho hem complert escrupolosament. Fa quatre anys
vàrem dir allò altre i hem tornat complir escrupolosament”. Bé,
potser també és hora de fer un balanç d’allò que no s’ha
complert i com que parlaven d’incompliments, doncs hauríem
de parlar també d’algunes qüestions que podrien ser d’actualitat.

Ràpidament i passarem per damunt algunes coses, com nou
model de finançament de les comunitats autònomes. Vull
recordar, anunci públic de què s’aprovaria el 2014 i que tendria
efectes a partir de gener d’aquell any 2014. I que tenim avui per
avui? Res, el model que vàrem aprovar nosaltres la passada
legislatura. REB, un REB que tenia validesa fins el març del
2014 i que vull recordar que el Sr. Conseller va dir en el seu
moment, concretament el mes de març de 2014, que en el mes
de març hi podria haver un debat en el Congrés dels Diputats
sobre un nou REB i que amb tota seguretat aquest any 2014
s’aplicaria aquest nou REB. Què tenim avui? Res, un estudi de
costos d’insularitat, res més.

I un tercer punt, les inversions de l’Estat. Aquestes
inversions de l’Estat que són un compromís també de la
conselleria i un compromís del Govern, que va dir textualment
que “tenien com a objectiu prioritari situar la nostra comunitat
autònoma dins la mitjana estatal en inversions”. Clar, parl de
tres coses que sembla clar que són tres grans fracassos en
matèria econòmica d’aquest govern en aquesta legislatura,
segurament, i no parlam de qualsevol cosa, parlam segurament
del més important, d’allò que sosté el pressupost de la comunitat
autònoma, d’allò que permet aplicar determinades polítiques o
no. Per tant, és més important del que pugui semblar, per tant,
val la pena parlar-ne a l’hora de fer un balanç d’aquests quatre
anys del que s’ha fet i del que s’ha deixat de fer.



7610 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 156 / 17 de febrer del 2015 

 

Vull recordar que, malgrat l’anunci que s’havia de colAlocar
la comunitat autònoma dins la mitjana estatal, es va decidir per
part del Govern de manera unilateral que aquestes inversions
estatutàries pactades la passada legislatura i que suposaven una
aportació per via d’inversions de l’Estat d’una mitjana de 400
milions d’euros/any, doncs es va decidir per part del Govern de
Madrid, com dic, eliminar-la radicalment. Necessitava el
Govern de Madrid justificar que retallava en despeses i la idea
més brillant que va tenir va ser, doncs tirem a la paperera lleis,
Estatut d’Autonomia i propostes fetes anteriorment. I això va
decidir, s’havien acabat les aportacions d’aquestes inversions
estatutàries a les Illes Balears. I què ha fet aquest Govern? Idò
el que en matèria econòmica sol ser l’actitud habitual, dir sí,
amén a tot el que diu Madrid i, a partir d’aquí, no fer
absolutament res. Deixar que les coses vagin i flueixin i a veure
per on surten, però no fer absolutament res.

Com dic, aquesta solució estrella consisteix en incomplir
una llei, l’Estatut de les Illes Balears. I què ha suposat aquest
incompliment? Resumint també, ha suposat que s’han deixat
perdre més de 1.000 milions d’euros; s’ha comprovat la
incapacitat del Govern de reclamar davant Madrid allò que per
llei ens correspon; s’ha comprovat l’incompliment del propi
Estatut, i també s’ha comprovat l’incompliment, i de vegades
l’absurd que resulta aprovar segons quines coses en aquest
Parlament, i els diré per què. En el mes de febrer de 2014, crec
que va ser, que es va debatre en aquest plenari una proposició
no de llei del Grup Popular, titulada nova Llei de finançament
de les comunitats autònomes, es varen aprovar tots els punts
que presentava, entre els quals el punt 1 parlava de finançament
per càpita que estigui com a mínim a la mitjana nacional, un
fracàs, incomplert; un altre punt parlava de què allò que s’aprovi
tengui efectes retroactius, quan parlàvem del nou model de
finançament, tengui efectes retroactius des del dia 1 de gener del
2014. No és que en tengui des del 2014, és que no hi ha nou
model, fracàs absolut.

Però a més a més, també en aquell es varen aprovar, a part
dels punts que presentava el Partit Popular, algunes propostes
que es feren per part de l’oposició, concretament del Grup
Parlamentari Socialista. I entre elles es va aprovar una esmena
que deia literalment: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a emprendre les accions polítiques
i jurídiques necessàries per tal de garantir el compliment de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, fent especial esment
a la disposició transitòria novena, referida a les inversions de
l’Estat”. Som el mes de febrer del 2015, un any després, què
poden presentar quant a compliment, no tan sols de la feina que
vostès s’havien compromès a fer en el seu moment, sinó d'allò
que es va aprovar en aquest Parlament ara fa un any?
Absolutament res, un fracàs absolut, no es va fer res en el seu
moment i tenc clar que no es farà tampoc en aquests moments.

Mirin, sembla clar que vista la incapacitat del Govern per fer
realitat aquests compromisos i aquestes promeses fetes a
principis de legislatura, queda tan poc clar el que el president
del Govern deia avui a la seva intervenció, d’allò promès i allò
que s’havia complert, el que s'havia promès i el que s'havia
complert, però no diu el que es va prometre i no s’ha complert.
El que està molt clar és que aquest Govern té una bèstia negra
quant als temes econòmics i la té dins el seu mateix partit, la té
en el Govern de l’Estat, senyores diputades i senyors diputats,
que és del Partit Popular, que és del seu partit, Sr. Conseller,

aquest govern a Madrid que no li fa cas en res d’allò que
proposa i que segons vostè -i estam d’acord en algunes coses-
és necessari i imprescindible per a les nostres illes.

Tenen enfront un govern a Madrid, un ministre i un partit
que han enterrat totes i cadascuna de les propostes que han sortit
des d’aquesta comunitat autònoma i des d’aquest govern i això
l’únic que demostra és la incapacitat d’aquest govern, la
incapacitat dels gestors econòmics de les nostres illes per
obtenir el més mínim resultat positiu en matèria econòmica del
Govern de Madrid.

Com he dit abans, aquestes inversions són necessàries i són
necessàries sobretot perquè es continua insistint en la
preocupació que suposa per al Govern i per al Grup
Parlamentari Popular el nombre d’aturats que hi ha a les nostres
illes. Jo només els pregunt una cosa, ja se que vostès
argumenten la impossibilitat de fer més enllà del que han fet
perquè el Govern passat va fer el que va fer, varen arribar ics
milions per a inversions estatutàries, que segons vostès,
íntegrament es destinaren a altres qüestions que no tenien res a
veure amb els projectes en què s'havia d’invertir, però, com a
mínim, arribaren. Però com que vostès tampoc no han fet la
feina que se suposa que havien de fer, la feina que els tocava, no
han presentat una sola proposta, han renunciat a reclamar el que
ens correspon, han acceptat simplement el criteri que marca
Madrid, és clar, què tenim? Absolutament res de res,  no se
n’adonen, 400 milions en inversions en infraestructures a les
nostres illes quants de llocs de feina podrien suposar?

Per a vostès, segurament no té prou importància, vostès que
defensen tant els aturats d’aquesta illa, vostès que diuen que fan
tant per als treballadors d’aquestes illes, idò, quan tenen a les
seves mans la possibilitat de portar milions d’inversions a
aquestes illes en infraestructures que donen feina...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Boned, per favor.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, vaig acabant, Sr. President. ...vostès hi renuncien, vostès
tanquen els ulls i vostès es neguen a fer la feina que els toca. 

Per tant, desitjable seria que..., al seu moment es va aprovar
aquella esmena a la qual feia referència, el punt de proposta
d’avui no difereix gaire d’allò, esper que pugui tenir el vot
favorable, però que aquest vot favorable no vagi novament al
sac de les coses que s’obliden perquè no tenen cap interès a
tirar-les endavant.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari MÉS té
la paraula el diputat Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. El nostre grup també creu que aquesta proposició no
de llei és necessària i que és justa.

Parlar d’inversions estatutàries és parlar d’inversions a les
Illes Balears, és parlar de dotar la comunitat autònoma
d’infraestructures necessàries, és parlar de dinamitzar
l’economia, és parlar de competitivitat, però també és parlar del
benestar dels nostres ciutadans i parlar dels serveis públics i per
tant, dir no, fer-se el sord, mirar cap a una altra banda, com fa
el Govern, no només és intolerable, no només no és legal en
relació amb el compliment del que diu el nostre Estatut, sinó
que a més perjudica greument els nostres ciutadans. 

Per tant, evidentment, donarem suport a aquesta iniciativa
que el que demana és que el Govern faci de govern, faci els seus
deures i defensi el benestar dels ciutadans d’aquestes illes, però
facem també un previ. 

Segons el nou sistema de balances fiscals ideat pel Sr.
Montoro, el sistema de comptes públics territorialitzats, les Illes
Balears pateixen un dèficit fiscal de 1.483 milions d’euros, és a
dir, un 5,71% del producte interior brut, un sistema -açò sí- que
com recordaran imputa com a despeses comunes, també a
aquestes illes, des del Prado fins a l’aeroport Adolfo Suárez o
que imputa també com a ingressos a totes les comunitats
autònomes els ingressos per IVA turístic que es recapten a les
Illes Balears. 

Tot i aquest maquillatge comptable les Illes segueixen a la
cua, amb diferència, entre el que aportam i el que rebem de la
caixa de l’Estat a causa en gran part al sistema de finançament
i també a les inversions, un maquillatge que ens remet a les
dades del 2005, una altra vegada, on segons un mètode, el de
fluix monetari, el dèficit estava entorn al 14,20% o segons un
altre mètode, el de càrrega-benefici, estava entre el 7 i el 8%, un
dèficit fiscal que ja no podem qualificar amb l’eufemisme de
solidaritat perquè és espoli fiscal. És espoli fiscal no només
perquè aquest dèficit es repeteix any rere any de forma perpètua,
sinó també perquè aquest dèficit fiscal explica que avui siguem
a la cua en despesa pública, en educació, en sanitat i en canvi
liderem, en canvi, la carpeta del deute públic autonòmic. I açò
ja no ho diem nosaltres, cosa que fa uns anys sí era així, no ho
oblidem, sí era així, sinó que ara fins i tot ho exclama clarament
el Partit Popular.

La nostra comunitat, fruit de l’actual model de finançament,
és la darrera d’Espanya en despesa sanitària i educativa per
habitant. Són les dades del ministeri, deia aquell diputat
exclamant al vent, un diputat d’aquesta cambra, el que no deia
aquest diputat és que amb l’anterior sistema de finançament
també érem a la cua, però bé, tant se val.

La realitat és que el 5,7% de la riquesa de les Illes Balears
o el 14% segons altres estudis se l’emporta Espanya i no
retorna, 1.483 o 3.000 milions que van a la caixa comú que no
retornen i que ens ofeguen socialment, econòmicament i també
comptablement. Recordaran vostès aquella frase reiterada del
conseller d’Hisenda: “no tenim un problema de dèficit, tenim un
problema de finançament”, bé, idò, aquí parlam avui també
d’aquest problema de finançament.

Passem a parlar, per tant, del no retorn de les vies de
redistribució i del retorn dels recursos que els ciutadans, un per
un, aporten a la caixa única de l’Estat formada per les
comunitats de règim comú, deixant de banda els recursos dels
fons de la Unió Europa, que també gestionen des de Madrid i
dels quals també som a la cua, bàsicament tenim tres retorns:
un, ja s’ha exposat, el model de finançament autonòmic, no crec
que faci falta dir massa coses, aquest és dolent i aquell encara
era pitjor, referint-me al del 2009, i ningú no en pot estar ni
content ni satisfet.

És cert que en aquest parlament hem arribat a acords
importants que marquen un camí, la millora de la capacitat
normativa, la major autonomia i la corresponsabilitat fiscal, la
major descentralització dels ingressos, etcètera, etcètera. En
qualsevol cas no ens cansarem de dir que el model més just i
més solidari que respectaria perfectament tots aquests principis
d’autonomia financera, de solidaritat, de descentralització és un
model propi basat en la sobirania fiscal, en el concert econòmic.
I si per tenir un model propi s’ha de canviar de constitució, s’ha
de modificar la Constitució, doncs que es faci, que es faci
perquè aquest govern i aquest parlament el que han de fer és
defensar per damunt de tots els interessos, el benestar d’aquesta
comunitat, dels ciutadans d’aquesta comunitat. Es va fer per
introduir-hi el dèficit zero, com no es farà, idò, ara per defensar
els interessos dels nostres ciutadans!

És més, crec que coincidim en la intenció, textualment deia
el conseller d’Hisenda: “parlar d’un sistema de finançament de
governs sotscentrals -deia ell- és parlar de corresponsabilitat i
autonomia financera, ho torn a dir, parl de corresponsabilitat
fiscal i autonomia financera, perquè és parlar de poder de
decisió que té un determinat govern tant en el vessant de la
despesa com en el vessant dels ingressos”.

Efectivament, més sobirania en les decisions, més capacitat
de decisió en les despeses i en els ingressos.

La segona font de retorn o de no retorn seria el règim
especial de les Illes Balears que torna ser, com l’anterior, un
altre d’aquests incompliments. Paraules de president, de dia 25
de març en aquesta cambra: “aquest govern aconseguirà el nou
règim especial i vostès hauran de callar.” Idò, mirin, mirin com
callam.

El conseller Marí també va fer al seu dia les seves promeses
en el mateix sentit, es va comprometre que al mes de març del
2014 el règim especial arribaria, deia, a les Corts Generals i les
Corts encara esperen i encara riuen.
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Finalment, la tercera font de retorn, els capítols 6 i 7 del
pressupost de l’Estat, és a dir, les inversions directes a través de
convenis i les inversions estatutàries. Esper no haver de tornar
justificar i convertir el debat en allò d’aquella excusa de
perdedor que els doblers no hi són, no els trobam, que els
doblers es varen gastar en despesa corrent, etcètera. 

Crec que per acallar ja aquestes afirmacions n'hi ha prou a
mirar els informes que el mateix govern enviava reclamant els
recursos a l’Estat, en un d’aquests informes, el de dia 20
d’octubre de 2011, el Govern es dirigia a l’Estat per reclamar
els recursos dels convenis signats que encara no havien arribat
a la comunitat autònoma, en aquest informe es fa un inventari
de les inversions directes des del 2008 al 2011, 1.065 milions
d’euros, convenis subscrits, 353,766... mil euros, 353 milions
d’euros, en total 1.418 milions d’euros. 

L’informe deia també al Govern: “i pensi -deia- que
l’objectiu era arribar a la xifra de 400 milions anuals -escrit a
l’informe, 400 milions anuals- al finançament de les actuacions
previstes a tal fi en la disposició...” etcètera, i recordava: “no
s’han assolit, per tant, s’haurien de compensar”.

Bé, idò, després d’aquest informe res no ha canviat.
L’objectiu era arribar en els set anys a 2.800 milions d’euros,
acaba aquest informe amb un reconeixement de 1.418 milions
d’euros, 1.400, la meitat, queden per tant, resten per tant
pendents i eren lògicament en mans del Govern que tenia la
obligació, segons l’Estatut, de presentar projectes per conveniar
amb l’Estat i materialitzar aquestes inversions.

El debat de les inversions estatutàries és, per tant, un debat
del règim especial perquè neixen de la transició entre el 2007 en
què s’aprova l’Estatut i el 2014 en què, segons l’Estatut, les
Illes ja han de tenir un règim especial en què, segons el fet
diferencial a la insularitat, es defineixen mesures perquè els
ciutadans de les Illes tenguin les mateixes oportunitats de
benestar. Dir no a les inversions, dir no al compliment de
l’Estatut, de règim especial, és dir no al compliment d’aquelles
mesures necessàries perquè aquests ciutadans tenguin les
mateixes oportunitats de benestar.

El règim especial, ho diu l’Estatut, “és una llei que reconeix
i ha de regular -i llegesc textualment- el dret específic i
diferencial de la insularitat”, el dret específic i diferencial de la
insularitat, la disposició addicional sisena. També diu que
aquesta regulació ha de tenir especial atenció a transports,
infraestructures, turisme, energia, i finalment també diu que es
regularà com un instrument financer i a més textualment i de
forma clara diu: “amb independència del sistema de
finançament autonòmic”.

La disposició transitòria novena, per tant, només té sentit
amb la disposició addicional sisena i mentre no s’aprovi
l’esmentada llei de règim especial, que substitueixi l’actual, la
vigent del 98, que no hauria d’haver superat els set anys que es
complien ara, es determina una inversió mitjana que com dèiem
es valorava en 2.800 milions d’euros.

En aquest sentit, el nostre grup ja va presentar una
proposició no de llei el 2012 on instava el Govern a treballar en
aquest sentit, a crear una ponència parlamentària d’estudi,
d’anàlisi de forma conjunta per elaborar els criteris d’aquest nou
règim especial; el Govern, el grup popular, va votar que no. 

El nostre grup també va insistir reiteradament a aprovar,
presentar projectes per reclamar allò que l’Estatut ens reconeix,
aquestes inversions, també aquest Grup Popular, aquesta
majoria del Partit Popular va fer que el resultat fos un no, un no
que al nostre entendre no podem més que traduir en un no a
voler batallar, a voler defensar els interessos dels ciutadans
d’aquestes illes, a defensar el seu benestar i a donar-los allò que
els correspon, allò que diu la llei. 

Acomplim la llei, aquest govern ha de complir la llei, ho
hauria d’haver fet fa molt de temps ja, però avui inevitablement
aquesta proposició no de llei és necessària i és justa i és, sense
cap dubte, impossible no donar-li suport. 

Esper que el grup del Partit Popular estigui a l’alçada i per
tant compleixi allò que li reclamen els ciutadans, que defensi els
seus interessos.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara d’intervenció del Grup Parlamentari Popular, té
la paraula el Sr. Antoni Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR.  CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
Sr. Boned, Sr. Martí, compartim moltes coses de les que s’han
dit prèviament i crec que si avui debatem sobre les inversions
estatutàries no puc fer més que reconèixer el meu fracàs, el meu
fracàs per no haver estat capaç d’explicar quina és la nostra
posició, què ha passat amb les inversions estatutàries, com ens
vam trobar aquesta situació, com hem pogut reconduir alguns
dels projectes, com es varen desviar 157 milions d’euros en
despesa corrent, no he estat capaç de fer-los entendre totes
aquestes qüestions i per tant, he de dir que m’alegr que avui el
Sr. Boned ens doni una nova ocasió per insistir en la realitat, en
la veritat de les coses, en la veritat de les inversions estatutàries,
de com ens vam trobar els projectes que havien de ser finançats
pels fons estatutaris, dels esforços que ha hagut de fer el Govern
per evitar haver de tornar uns doblers que el Govern del pacte
va desviar a despesa corrent. 

És important per tant i crec que és una bona oportunitat que
ens dóna el Sr. Boned per insistir en aquestes qüestions. Per
tant, crec que és bo, que és positiu -ja dic- recordar aquestes
qüestions i veure com es van gestionar les inversions
estatutàries a l’anterior legislatura i què s’ha fet en aquesta.
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Ho hem dit en altres moments i ho repetiré també avui: la
inversió pública per part de l’Estat a Balears, si analitzam les
dades dels darrers quaranta anys, tant els informes de la
Fundació BBVA, com les publicacions de l’Institut València
d’Investigacions Econòmiques, podem comprovar que sempre
hem estat per davall de la mitjana espanyola. Balears sempre en
els darrers quaranta anys hem estat per davall la mitjana
espanyola. 

De fet, mentre que la resta de comunitats autònomes, poc a
poc en aquests darrers anys han convergit cap a la mitjana
estatal, Balears és l’única que ha seguit lluny d’aquesta mitjana,
i és per açò que a l’Estatut d’Autonomia es va reconèixer
aquesta injustícia històrica i es va establir a la disposició
transitòria novena el que es va denominar inversions
estatutàries, amb l’objectiu precisament de corregir aquest deute
històric de manca d’inversió pública a la nostra comunitat.

Però la realitat és que, malgrat les inversions estatutàries que
van arribar durant els exercicis 2008, 2009 i 2010, concretament
van arribar 297 milions d’euros, a més de 57,4 milions del
conveni de ferrocarril, idò aquests doblers tampoc no van ser
suficients per situar-nos en la mitjana estatal en inversió pública
durant aquells anys, no van arribar mai, mai no han arribat a
Balears, ni de bon tros, els 400 milions anuals que volen fer
creure els partits de l’oposició, ni en els moments més àlgids de
les inversions estatuàries mai no es va aconseguir que a Balears
arribessin 400 milions en un any, en total en tres anys van
arribar 354 milions.

I és cert, van arribar 354 milions més, va arribar més
inversió pública de l’Estat a Balears, però és que aquesta
inversió va augmentar a totes les comunitats autònomes; dels
anys que es van rebre inversions estatutàries quan més prop vam
quedar de la mitjana estatal ho vam fer a una distància de 82
euros per habitant de la mitjana. És a dir, a la resta d’Espanya,
com a mitjana, rebien 82 euros més per habitants que aquí a
Balears, açò quan van arribar les inversions estatutàries i de fet,
curiosament l’any que més prop hem estat de la mitjana estatal
va ser l’any 2013 quan ens vam situar a 74 euros per habitant de
la mitjana espanyola i sense inversions estatutàries.

No és que estiguem satisfets d’aquesta data perquè
continuam per davall de la mitjana i continuam pensant que les
xifres d’inversió pública a Balears són injustes amb els nostres
ciutadans, però la realitat és que, i és una dada contrastable,
quan més prop hem estat de la mitjana estatal ha estat amb
governs del Partit Popular, això és una realitat inqüestionable,
en moments de forta crisi econòmica, en moments de reducció
de les inversions a tot l’Estat aquí a Balears, vam tenir, vam ser
més a prop de la mitjana nacional com mai no havíem estat.

Per tant, primera qüestió, les inversions estatutàries quan
van arribar no van servir per compensar el deute històric en
inversió pública a la nostra comunitat, no ens vam situar a la
mitjana espanyola. S’ha de reconèixer, per tant, el fracàs del
Govern del pacte en aquest tema perquè l’objectiu que es
pretenia no es va aconseguir. Van arribar inversions, és cert,
però no vam aconseguir ser a la mitjana i, per tant, no vam
aconseguir reduir el deute històric l'objectiu del qual eren les
inversions estatutàries.

Una altra qüestió que també m’agradaria destacar, i ho ha dit
el Sr. Boned, el que passa és que no ha dit el nom, és que va ser
el Govern del Sr. Rodríguez Zapatero qui a l’any 2011 va
suspendre les inversions estatutàries. I jo no record el Sr. Boned,
a l’any 2011, que digués res sobre aquesta qüestió. Van sentir el
Sr. Antich criticant el president Zapatero per aquesta decisió
unilateral de l’Estat de no dur més inversions estatutàries a
Balears? Van dir res? Aquí hi ha un president, un expresident
del consell insular, allà s’asseu un altre que no hi és i allà
s’asseu un altre, tres expresidents dels consells insulars, van dir
res quan veien que no arribaven o quan veien que el Sr.
Rodríguez Zapatero, de forma unilateral, deia que no hi hauria
més inversions estatutàries a les Illes Balears? Van dir res? Es
pot cercar, cerquem a les hemeroteques, no hi ha cap declaració
pública de cap d’aquests càrrecs públics del Partit Socialista, ni
tan sols del Grup MÉS.

Un tercer aspecte que també m’agradaria destacar amb
referència a les inversions estatutàries, és que durant el Govern
del pacte de progrés es van projectar inversions sense retorn
productiu, ho va dir molt bé el conseller d’Hisenda, es van
prioritzar inversions en centres d’interpretació i qüestions
supèrflues en lloc d’inversions productives i amb un retorn
econòmic. És molt important dirigir les inversions públiques cap
a projectes que tenguin efectes multiplicadors dins l’economia,
cosa que no es va fer a l’anterior legislatura. És per això que
aquest govern posa tots els seus esforços inversors en projectes
de depuració d’aigües residuals, en projectes d’energies
renovables, en projectes tecnològics i, en general, en projectes
amb un important retorn productiu.

Un altre problema que aquest govern es va trobar quant a les
inversions estatutàries, és que el pacte de progrés va desviar 157
milions d’euros, que havien de dedicar-se a finançar projectes
d’inversions estatutàries i els van dedicar a despesa ordinària, és
a dir, van arribar 157 milions d’euros, que havien ser dedicats
a projectes d’inversions estatutàries, i el Govern Antich se’ls va
gastar a cobrir despesa corrent. Tot un despropòsit que ha
obligat aquest govern a haver de fer tot el possible, mitjançant
pròrrogues, mitjançant modificacions de projectes, per intentar
evitar haver de tornar aquests doblers al Govern de l’Estat. I no
són excusa de perdedors, són realitats, la realitat és que tenim
una sèrie de projectes que no s’han pogut fer perquè els doblers
dedicats a aquests projectes es van desviar a despesa corrent.
D’açò, però, tampoc no hem sentit cap crítica per part de
l’esquerra, no hem sentit tampoc els expresidents dels consells
insulars, per exemple, dir res mentre veien que projectes que
havien d’anar a la seva illa no hi arribaven els doblers i no es
podien fer. Tampoc no vam sentir cap declaració ni vam sentir
res de res d’aquests presidents.

No trobau que és d’un cinisme colossal que els mateixos que
ara reclamen més inversions estatutàries, quan tenien els doblers
per fer aquestes inversions se’ls van gastar per pagar nòmines
i per pagar els bancs? No és de cinisme que açò passi? Avui
hem vist, per tant, un acte de cinisme per part dels partits de
l’oposició perquè reclamen a aquest govern qüestions que ells
quan governaven ni tan sols es van plantejar, no només no s’ho
van plantejar sinó que, ja he dit, van desviar aquests doblers cap
a despesa corrent.
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Per acabar, m’agradaria fer una darrera reflexió, sempre, a
qualsevol crisi econòmica, la inversió pública baixa,
històricament és així. Per què? Perquè l’Administració pública
en moments de crisi té poc recursos i, per tant, prioritza la
sanitat, prioritza l’educació i prioritza els serveis socials abans
de dedicar recursos a inversió, i açò és el que precisament hem
fet a Balears i açò és el que s’ha fet a nivell d’Espanya, el
primer han estat les persones, el primer ha estat assegurar els
serveis públics essencials.

En segon terme, però, el que sí hem fet ha estat estimular la
inversió privada, s’han pres tot un seguit de mesures que han
permès un increment més que notable de la inversió privada. Un
exemple molt clar del que dic és la Llei turística la qual ha
impulsat el sector hoteler a emprendre projectes de reforma i
d’augment de categoria en els seus establiments. Aquestes
inversions han tengut un efecte molt beneficiós a la nostra
economia, han contribuït a l’augment de les contractacions
laborals i a la millora de la qualitat de la nostra oferta.

Des del Partit Popular estam convençuts que aquest és el
camí, donar el protagonisme a la iniciativa privada, que sigui
aquesta la que creï nous llocs de feina, que sigui aquesta el
motor de l’economia en contraposició als plantejaments obsolets
de l’esquerra la qual, malgrat haver fracassat una i altra vegada,
encara pretenen estimular l’economia des del sector públic amb
polítiques expansives que al final duen més dèficit, més deute,
més atur i més pobresa.

En definitiva, sense renunciar a unes inversions públiques...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, ha d’acabar.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... -vaig acabant-, sense renunciar a unes inversions públiques
justes, sense renunciar a les inversions estatutàries que vénen
reflectides a l’Estatut d’Autonomia i, per açò avui votarem a
favor de la proposta del Partit Socialista, volem incidir que
aquestes inversions tenguin retorn productiu, que siguin
inversions assenyades i que tenguin efectes multiplicadors dins
l’economia, un canvi de paradigma, un canvi de mentalitat
política on el protagonisme sigui en mans dels ciutadans i no en
mans de l’administració.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula pel Grup Parlamentari Socialista Sr. Joan
Boned, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Camps, per aquest poc
acostumat vot favorable a propostes del Grup Socialista. Esper
que després d’aquesta contrarèplica no canviï d’opinió perquè,
evidentment, he de contestar alguna de les afirmacions que
s’han fet per part de vostè com a portaveu del Partit Popular.

Anem per parts. S’ha parlat de cinisme, jo ho reconec, a
qualque moment sí puc ser cínic, però no som mentider, i això
vostè, Sr. Camps, no ho pot dir...

(Alguns aplaudiments)

... això d’entrada. Cinisme diu, i s’atreveix aquí a dir que la
prioritat d’aquest govern és l’educació i la sanitat en aquestes
illes, una sanitat que està per terra, que ha deixat de ser pública,
que ha deixat de ser gratuïta, que s’ha de pagar, que
s’incrementen els dies de llista d’espera d’una manera
espectacular. Una educació amb greus problemes durant tots els
anys d’aquesta legislatura, una educació a la baixa, una
educació sense inversió, 3.000 treballadors d’educació i sanitat
al carrer. Tot això és estar a favor? I jo som un cínic? Sr.
Camps!

Per continuem amb el cinisme, continuem amb el cinisme,
Sr. Camps, miri, Diari de Sessions, abril 2014, i llegesc
literalment: “... a diferència del Govern del pacte, que va ser
incapaç de negociar un nou REB per a Balears, aquest govern
presentarà un nou règim especial balear dins aquest any 2014.
Aquest és el compromís del Govern i aquest és el compromís
del nostre grup parlamentari”. Sr. Camps, vostè tampoc no
compleix els seus compromisos, també hauria d'agafar el
caminet cap a un altre lloc!

Cinisme? Qui és més cínic? Qui és més cínic? Però
continuam, vostè parla de fracàs del pacte amb les inversions
estatutàries. Si el Govern del pacte va aconseguir arribar a un
acord amb un conveni que suposava 2.800 milions d’aportació
en inversions a les nostres illes i això és un fracàs, m’ha de
contar vostè això seu què és. Vostè, és que d’entrada, a més,
vostès mateixos es fan un lligat de xifres i d’històries que
haurien de parlar més, una miqueta més entre tots vostès perquè
cada vegada que parla algú d’inversions estatutàries surt una
xifra o surt un resultat. Miri, vostè avui ha dit, 297 milions més
57 en conveni de ferrocarril, ha dit 354 milions en dos anys o en
tres anys, molt bé.

En el mes de febrer de 2014 la portaveu del Grup Popular
deia, 2009 i 2010 que es varen rebre per capítol 7, via
transferència de capital, un total de 350 milions; llavors diu, el
Govern quan va arribar l’any 2011 va trobar que no hi havia cap
euro a la caixa d’aquests 350 milions, que s’havien gastat tots,
que no s’havien fet les inversions. I vostè avui, sense anar més
lluny, em parla que d’aquests 354 milions, 157 es varen destinar
a una altra cosa, supòs que la resta sí es degué destinar a
inversió, però clar, com la portaveu diu que 350 es varen perdre
i que no es va destinar ni a una inversió, qui diu la veritat? Estan
un rere l’altre, podrien parlar i, a més, posar-se d’acord.
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A més, però, llavors també surt el Govern i parla
d’inversions estatutàries i diu, el mes de febrer de 2014: “Hoy
puedo confirmarle que se ha justificado alrededor del 75% de
las cantidades transferidas, que han sido un total de 356", deia
el Govern en aquell moment, 75% que s’han justificat. Crec que
això també són més de 157 que quedaven, Sr. Camps. Haurien
de posar-se d’acord, haurien de saber realment què volen dir. 

Per acabar, perquè podríem parlar molt, tot el temps que fes
falta, però vostè em parlava de la mitjana, em deia que el 2013
va ser quan vàrem ser només a 74 euros de la mitjana estatal i
que és l’any que més a prop s’ha estat d’aquesta mitjana. Jo li
vull recordar que, crec, que aquell 2013 va ser quan varen
proposar o es va decidir l’aportació dels 93 milions dels
convenis de carreteres, que això va ajudar a incrementar la
suposada inversió, però que aquests 93 milions són fora de les
inversions estatutàries, Sr. Camps. Parlem d’enrere no del que
recuperam d’enrere sinó de la realitat del dia a dia i del moment,
no parlem de coses falses ni les manipulem. Per cert, 2013, per
què no em parla del 2014? El resultat crec que no va ser tan bo,
però clar com que no va ser tan bo ni vostè ni el conseller, la
setmana passada, parlaren de 2014, parlaren de 2013.

Ara sí per acabar, em deia vostè que per què no es varen
fer... parlava d’inversions productives, que el Govern de la
passada legislatura destinava la inversió estatutària a inversions
que no eren productives i per què no es feia allò que es deia, i
record que el Sr. Conseller la setmana passada parlava d’un
exemple molt clar, demanava per què el passat govern no va
invertir en l’emissari de Talamanca amb aquestes inversions
estatutàries?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, ha d’acabar.

EL SR. BONED I ROIG:

Acab. Sr. Conseller, Sr. Camps, demostra que vostès tampoc
no en tenen ni idea de les inversions estatutàries ni del que s’ha
fet, sí, sí, sap per què? Perquè una inversió estatutària que sí es
va executar va ser la compra de Sa Coma a Eivissa i, per què
servirà Sa Coma entre altres coses? Per a la nova depuradora i,
què és troba pendent per a l’emissari de Talamanca? La nova
depuradora. És que no saben de què va la pelAlícula, Sr.
Conseller, no saben de què va la pelAlícula, no ho saben...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, acabi.

EL SR. BONED I ROIG:

... no, no, no, sí, sí, sí...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, acabi.

EL SR. BONED I ROIG:

... sí, sí, sí, 30 milions, jo li he posat un exemple...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyor...

EL SR. BONED I ROIG:

... que vostè vol amagar, un exemple que vostè vol amagar i allà
hi va la depuradora i allà hi va el que segons vostès és la solució
a l’emissari de Talamanca. Són vostès una font i un sac de
mentides...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, acabi.

EL SR. BONED I ROIG:

... nosaltres podem ser cínics, però vostès són uns mentiders!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació. Esperarem. 

(Remor de veus)

Passam a la votació, d’acord? Votam. Votam. 

Queda aprovada per 56 vots a favor.

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

Gràcies.
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