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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia senyores i senyors diputats.  Començarem la sessió

d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen

substitucions?

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Manel Martí substitueix Patricia Font.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies.

Compareixença RGE núm. 4986/15, dels senadors

elegits pel Parlament en representació de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, solAlicitada pels Grups

Parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, per

tal d’informar de la seva activitat al Senat en relació amb

diversos temes.

L’ordre del dia d’avui consisteix en la compareixença RGE

núm. 4986/15 dels senadors elegits pel Parlament en

representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears,

solAlicitada pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS

per Menorca, per tal d’informar de la seva activitat al Senat en

relació amb diversos temes.

A la comissió hi assisteixen el Sr. José Ramón Bauzá i el

Sr. Francesc Antich i Oliver, senadors elegits pel Parlament en

representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

En primer lloc configurarem la comissió, compareix el Sr.

José Ramón Bauzá, seguidament compareixerà el Sr. Francesc

Antich i Oliver.

Per tant, idò té la paraula el Sr. José Ramón Bauzá per tal

de fer l’exposició oral, sense limitació de temps.

EL SR. SENADOR EN REPRESENTACIÓ DE LA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

(José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, membres de la Mesa,

senyores i senyors diputats, molt bon dia a tots.

Com vostès saben, vaig jurar el meu càrrec com a senador

dia 16 de juliol, data de la darrera sessió plenària abans de (...)

Popular. He intervengut en el projecte de llei del pressupost

general de l’Estat de l’any 2016, concretament a la secció de

Defensa i he assistit a totes les sessions plenàries des de la

meva presa de possessió fins a la dissolució de la cambra alta,

en aquest cas establerta dia 16 d’octubre de 2015, així com

també a totes les comissions de les quals he format part.

Els puc assegurar que per a mi és un plaer comparèixer

davant vostès, a petició del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca i MÉS per Mallorca, després de la seva solAlicitud de

data dia 18 d’agost, és a dir, 33 dies després del meu

nomenament, per informar sobre la meva activitat en relació als

quatre temes objecte de solAlicitud i donar-los quantes

explicacions estimin oportunes.

Iniciaré la meva intervenció en relació al primer punt,

inversions del Govern central a les Illes Balears previstes per

a l’any 2016. I en aquest cas la dotació per a inversions directes

a aquesta comunitat per a l’any 2016, xifrades a la pròpia Llei

de pressuposts generals de l’Estat de l’any 2016, és de 162,8

milions d’euros. Això suposa un nou increment, en aquest cas

d’un 17,8% que s’afegeix a l’increment produït a l’any 2015,

que va ser d’un 85,94%.

Les inversions es poden delimitar en dos subsectors, per una

banda el subsector administratiu i, per una altra, el subsector

empresarial i fundacional.

Pel que fa referència al primer del grup, subsector

administratiu, la inversió puja als 55 milions, després d’un

increment del 107,9%, que ja s’havia incrementat durant el

2015 en un 118%. Bàsicament fa referència a les inversions del

Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que en

aquest cas pugen als 48,85 milions d’euros, és a dir, un

increment de més del 128%, de manera especial per a

actuacions sobre la qualitat de l’aigua, en aquest cas

s’incrementen en 38,5 milions d’euros; en menor mesura, la

gestió d’infraestructura de l’aigua, en 4,5 milions d’euros, la

costa i la prevenció contra la contaminació i el canvi climàtic.

Pel que fa referència al Ministeri d’Educació, Cultura i

Esport, també es pot observar un increment de més del 40%

fins a 3 milions d’euros, bàsicament per a actuacions a dur a

terme en el Museu de Menorca.

Fent referència al subsector empresarial i fundacional, aquí

s’ha produït una lleu disminució, del 2,9%, estimant-se les

inversions en 107,2 milions d’euros. Bàsicament les inversions

corresponen a Enaire i a Ports de l’Estat i Autoritat Portuària.

Pel que fa referència a Enaire s’arriba als 64,9 milions d’euros,

destacant les inversions en suport i manteniment de Palma per

19 milions d’euros; d’Eivissa, 4,5 milions d’euros i de

Menorca, 2,4 milions d’euros. També es destinen 6,8 milions

d’euros al que fa referència a l’operació i gestió del centre de

control aeri de Palma.

En referència a Ports de l’Estat i Autoritat Portuària, es

presenta una inversió de 37,7 milions d’euros, destacant en

aquest cas inversions en el dic de l’oest de Palma, amb 6,2

milions d’euros, i esplanada i molls d’abric de Botafoc

d’Eivissa, amb 5,7 milions d’euros, i altres inversions, amb 7,8

milions d’euros.

I finalment, a la Corporació de Radiotelevisió Espanyola

s’invertiran 2 milions i al Grup SEPI, 1,9 milions.

Per altra banda, també cal destacar la transferència de

capital de l’Estat, prevista també dins la Llei de pressuposts de

l’Estat i que no estan contemplats en els apartats anteriors, ja

que es considera inversió indirecta. En aquest cas es poden

destacar, per una banda, convenis d’infraestructures. Com

tothom sap i podem recordar, a l’any 2009 es varen signar un

seguit de convenis en matèria de carreteres amb els Consells

Insulars de Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera i això

implica que les obres a finançar per part del Ministeri de

Foment s’han de dotar a partir del pressupost general de l’any

posterior, en aquest cas l’any 2010, amb càrrec al capítol 7. 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504986
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Així la Llei de pressuposts per a l’any 2016 recull per

finançar expropiacions del conveni amb el Consell Insular de

Mallorca, 2,9 milions d’euros, i 0,5 milions en el cas d’Eivissa.

Per finançar obres dels convenis amb els Consells Insulars de

Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, aquest darrer de

l’any 2009, en matèria de carreteres, un total de 33,2 milions

d’euros. En matèria d’infraestructures ferroviàries a la

comunitat autònoma, una dotació de 3,9 milions d’euros.

Per altra banda, el Ministeri de Foment per a subvencions

estatals a Balears, a plans per a l’habitatge, dota una previsió de

5,8 milions d’euros. 

També el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, al

Consorci Ciutat Romana de Pollença 0,06 milions d’euros. 

I també vinculat a les Illes Balears hi ha una transferència

de capital al Consorci del Sistema d’Observació Costera de les

Illes Balears per 1 milió d’euros.

D’una manera el més resumida i succinta possible, aquesta

seria la informació que els puc transmetre en relació al primer

punt que són les inversions del Govern central a les Illes

Balears, en previsió dels pressuposts de l’any 2016.

En relació als recursos d’inconstitucionalitat de l’Estat

contra les lleis aprovades en el Parlament de les Illes Balears,

actualment només existeix una impugnació plantejada per part

de l’Estat i que fa referència a la Llei 10/2014 de l’1 d’octubre,

de l’ordenació minera de les Illes Balears, que està pendent de

resolució davant del Tribunal Constitucional.

Pel que fa referència al tercer punt, la implantació de la

tarifa plana universal de 30 euros per a les connexions entre les

illes i l’obligació de servei públic entre les Illes i Madrid,

Barcelona i València. En aquest cas la informació que ens dóna

el Ministeri de Foment, crec que és una informació de sobra

coneguda per tots, és que sabem que la tarifa plana de les rutes

interilles limitaria el mercat només a una companyia aèria,

perdent en aquest cas connectivitat i exigint la compensació per

dèficit d’explotació a la companyia afectada. En aquest cas

l’Estat, per millorar la connectivitat de les Illes, ha aportat més

de 401 milions d’euros en aquesta legislatura pel que fa

referència a les subvencions en el transport aeri de residència.

I efectivament també, la definició de 30 euros per part, en

aquest cas de l’actual Govern de les Illes, hauria d’anar també

definida amb una conversació i reunió amb el propi Ministeri

de Foment, ja que la xifra parteix exclusivament i

unilateralment en aquest cas d’una administració, que és

l’administració autonòmica.

I finalment, el quart punt que és l’aplicació del 50% de

descompte de resident sobre transport marítim a les illes, dir-

los que, d’una manera general, l’import que l’Estat ha destinat

a les subvencions al transport públic a Balears, en el període

2012-2015 ha estat d’aproximadament 480 milions d’euros, en

concret 479,61 milions d’euros, dels quals 401,97 fan

referència al transport aeri; 69,59 al transport marítim, la resta

a l’OSP aèria i ajudes de mercaderies. I també s’han

subvencionat més de 15 milions de bitllets, en aquest cas

11.691.479 bitllets aeris i 3.997.371 bitllets marítims.

Per part del pressupost de l’any 2016, l’Estat té previst

destinar més de 130 milions d’euros en les subvencions al

transport, 103,83 al transport aeri; 24,05 al transport marítim;

1,20 a l’OSP aèria Madrid-Maó, i 1,77 a les ajudes al transport

de mercaderies. 

I fent referència explícita al 50% de descompte de resident,

també en l’àmbit autonòmic i l’administració de l’Estat, sabem

que el transport marítim entre les illes és una competència

exclusiva de la comunitat autònoma i, malgrat això, el Ministeri

de Foment finança el 25% del preu dels bitllets de transport

marítim entre les illes dels residents. I en aquest cas pel que fa

referència a l’àmbit del període 2012-2015, per part de l’Estat

s’han aportat aproximadament 70 milions d’euros quant al seu

25% corresponent.

I senyores i senyors diputats d’una manera, repetesc, molt

breu, el més succinta possible pendent de les intervencions que

estimin oportunes, i jo, òbviament, a la seva disposició,

donaria, presidenta, per conclosa la meva primera intervenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Bauzá. Procedeix ara a la

suspensió de la sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal

que els grups parlamentaris puguin preparar la formulació de

preguntes i observacions, per la qual cosa demanaria als

portaveus si volen una suspensió de la sessió, o si podem

continuar.

Manifestada pels portaveus la seva voluntat de continuar,

per tal de formular preguntes o observacions tot seguit

procedirà la intervenció dels grups parlamentaris i el Sr. Bauzá

pot contestar globalment totes les preguntes o observacions

formulades, o bé individualment després de la intervenció de

cada portaveu.

Atès que la solAlicitud de compareixença l’han presentada

de forma conjunta dos grups parlamentaris, es demana en quin

ordre volen intervenir els proposants de la iniciativa? 

En aquest cas, pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té

la paraula l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí, per un temps de deu

minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors

diputats. Sr. Bauzá, gràcies per ser avui aquí, també al Sr.

Alejandro Sanz, com a assessor.

Jo abans d’entrar en els temes que efectivament són els

punts i la demanda de la compareixença d’avui, volia fer una

brevíssima reflexió o posicionament respecte del que ha de ser

o és el senador autonòmic. Des del nostre grup pensam que

mentre hi hagi Senat, hi hagi cambra alta, doncs sense cap

dubte hem de fer feina i hem de lluitar perquè des d’aquesta

cambra es puguin defensar els interessos del nostre territori,

que per açò és un senador autonòmic, per defensar els

interessos de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
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Així i tot, he de dir també que el nostre grup pensa que

l’Estat en aquest moment manté una estructura

sobredimensionada i repetiria allò que tantes vegades vam

sentir la passada legislatura, que és que es pot fer molt més amb

menys. I aquest era un argument i una consigna que va servir

per fer una proposta per reduir la cambra parlamentària,

aquesta cambra, el Parlament de les Illes Balears, que va servir

també per argumentar tot un seguit de mesures d’eliminació

d’òrgans de participació, es podia fer més amb menys.

Nosaltres també pensam que des de l’Estat es pot fer més

amb menys i creim que l’estructura de dues cambres, de cambra

alta i cambra baixa, és una estructura sobredimensionada, ho

creim realment i per açò sempre hem pensat de què cal un

model, una organització diferent. No té sentit avui mantenir, en

la situació econòmica que vivim, que hem passat i que seguim

patint, que hi hagi una cambra de segona lectura. La

Constitució pot dir que és una cambra de representació

territorial, però ningú no amagarà en aquesta cambra que avui

la realitat és que és una cambra de segona lectura. I per ser una

cambra de segona lectura és massa cara. I insistesc, tornaré dir

el que deia al començament, mentre hi hagi Senat nosaltres hi

serem i defensarem que reculli les demandes de la comunitat

autònoma, d’aquest territori i traslladarem efectivament, tot allò

que creim que és just per a aquest territori.

I és per açò, en aquest sentit, que creim que el senador

autonòmic ha de ser el senador que representi molt bé el

Parlament i, des del nostre punt de vista, hauria de defensar els

acords d’aquest Parlament, els acords d’aquest Parlament

haurien de ser defensats pels senadors autonòmics, provenguin

del partit que provenguin. I en aquest sentit, sí que és cert que

hem proposat també que l’elecció del senador doncs es faci

respectant la Constitució, per tant, respectant el criteri de

proporcionalitat que marca la Constitució, però amb una

majoria major que la simple, sigui absoluta, sigui tres

cinquenes parts, que garantiria que seria realment un senador

autonòmic, és a dir, que es vagi a cercar major consens a l’hora

de fer l’elecció.

Dit açò, lògicament, em reiter, ara interessa defensar els

interessos de la comunitat autònoma i hi ha uns temes que ens

preocupen i que són el motiu pel qual vam demanar la

compareixença.

Han passat moltes coses, és cert que és poc temps, però en

aquest poc temps han passat moltes coses, i una d’elles,

efectivament, és la inversió, tenir un pressupost de l’Estat

aprovat, curiosament aprovat en un temps que mai no s’havia

produït, aprovat molt prest dins l’exercici del 2015, on trobam

que el pressupost de l’Estat recull un nivell d’inversió que es

troba una altra vegada per sota, i jo diria que encara més per

sota, de la mitjana de l’Estat. La mitjana de l’Estat en inversió

és de 238 milions d’euros i a les Illes Balears es mouen en els

142 milions d’euros.

La passada legislatura, quan era president el Sr. Bauzá,

també aquest Parlament es va pronunciar de forma reiterada,

denunciant la discriminació, la marginació d’aquesta comunitat

autònoma, d’aquest territori. Per tant, és lògic que avui

demanem a qui era president de la comunitat autònoma, avui

senador i per tant, representant d’aquest Parlament i d’aquesta

comunitat autònoma, què ha fet i què pensa fer per defensar els

interessos d’aquesta comunitat autònoma, d’aquestes illes, pel

que fa a les inversions de l’Estat.

Són 142 milions d’euros, sense comptar les inversions

pendents, recollides a l’Estatut d’Autonomia, a través del

Règim Especial de les Illes Balears. Mentre no tinguem règim

especial diu l’Estatut, es preveu una inversió de l’Estat que en

aquest moment oscilAla entorn dels 300 milions d’euros i en

canvi havia de sobrepassar els 2.000 milions. Què s’ha fet de

tot açò? La comunitat autònoma considera que té pendents

aquests recursos, aquests recursos són recursos d’aquesta

comunitat autònoma, que els necessita per invertir en moltes

coses, però que els necessita i que són d’aquesta comunitat

autònoma i que els hem de reclamar. I creim que els senadors

autonòmics, lògicament, haurien de fer feina perquè aquests

recursos retornin, tornin, siguin de la comunitat autònoma.

En segon lloc, transport marítim. És cert, el pressupost de

l’Estat preveu unes quantitats, però no és menys cert, i també

és un acord d’aquest Parlament, que avui en la bonificació als

residents per al transport marítim, l’Estat només aporta el 25%,

la resta l’ha d’aportar la comunitat autònoma. No així en el

transport aeri, en el transport marítim sí. Per què? Per què la

comunitat autònoma que pateix la insularitat ha de pagar també,

ha de compensar també la insularitat?

Aquest Parlament fa poques setmanes aprovava per

unanimitat una resolució, que és la d’instar l’Estat a finançar

íntegrament el descompte del 50%, el 89% en el cas de

Formentera, del preu final del bitllet de les rutes de transport

marítim entre les illes als ciutadans i ciutadanes amb residència

a les Illes Balears. Aquesta era exactament la resolució i

aquesta crec que és l’encomana que aquest Parlament fa als

senadors autonòmics i que haurien de defensar sense cap dubte

en el Senat també.

Quant al transport aeri. És ja, no sé si dir una constant o un

tema que avorreix pel reivindicat i reivindicat que ha estat. No

li diré en passat, en aquest cas, en aquest cas li exposaré en

futur, els grups que donen suport al Govern a través d’una

proposició no de llei, però també a través d’una proposició de

llei, traslladen a l’Estat una necessitat i es defineix amb aquesta

tarifa màxima universal de 30 euros, en forma, com deia, de

proposició no de llei, però també de llei, modificant el règim

especial de forma puntual, com va impulsar també l’anterior

govern, de forma puntual, per la urgència i per la significació

que té, perquè passem del model de la bonificació per

residència al model de la universalitat i la tarifa màxima per als

vols entre Illes. 

Segons els estudis que tenim, que en aquest cas els han fet

associacions cíviques, la Plataforma per al Transport Aeri

Menorquina o el Consell Insular de Menorca governat

anteriorment pel president Tadeo, diuen que amb uns entorn de

5 milions d’euros, afegits a al que aporta ara l’Estat amb el

descompte de resident, podem tenir aquesta tarifa plana o

universal, que esmentava. 

Efectivament, és un tema a negociar, sense cap dubte, però

aquest dies algun candidat de les Illes Balears deia, bé, que sí,

que ho veia bé, però que era una qüestió de recursos. Bé, si és
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només una qüestió de recursos crec que arribarem a un acord,

perquè si miram els recursos que es destinen als ferrocarrils, a

la inversió que té previst el pressupost de l’Estat per al 2016,

la partida que hi ha prevista per a ferrocarrils, i d’aquesta la

partida que hi ha prevista per a l’AVE, doncs, 5 milions d’euros

és absolutament insignificant enfront dels 1.800 milions

d’euros per a l’AVE, 3.000 per a infraestructures ferroviàries,

és insignificant. Per tant, crec que ens posarem d’acord. 

M’agradaria saber si el senador autonòmic, el Sr. Bauzá,

defensarà aquesta proposta també en el Senat, apostarà també

per una modificació puntual del règim especial per donar

resposta a aquesta demanda, jo diria que històrica.

Següent punt. És cert, i s’esmentava, que en aquest moment

hi ha pendent un recurs d’inconstitucionalitat que fa referència

a la Llei de mines. Jo vull recordar, perquè vaig ser molt pesat

durant la passada legislatura i crec que ara n’he de treure rèdit,

que durant la passada legislatura vàrem tenir 16 lleis aprovades,

impulsades pel Govern Bauzá, 16 lleis que van ser objecte de

dubtes d’inconstitucionalitat i que varen generar una comissió

bilateral Estat-comunitat autònoma; d’aquestes, 6 no estan

resoltes, és a dir, que 6 d’aquestes lleis avui la Comissió

Bilateral, la comunitat autònoma, va reconèixer, va reconèixer

dins aquella comissió perquè es va publicar a través del BOIB

que hi ha punts d’inconstitucionalitat o presumptament o

previsiblement d’inconstitucionalitat, que s’han de resoldre

perquè si no poden anar al Tribunal Constitucional i pot haver-

hi recurs i poden haver de ser resolts aquests recursos en el

Tribunal Constitucional.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, li pregaria que vagi acabant.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, aniré acabant. Per tant, dit açò, què pensa ara el senador

Bauzá de recursos d’inconstitucionalitat de lleis que ell va

impulsar? Què pensa de la Llei de comerç que va aprovar

aquesta comunitat autònoma i ara l’Estat ens diu, ens va venir

a dir, a pesar que en aquest moment ja no, s’hagi resolt, però

volgués resoldre via recurs d’inconstitucionalitat una llei per

defensar el model comercial de les Illes Balears? Què podem

fer? Jo diria que el problema és que l’Estat fa lleis bàsiques que

donen molt poc marge a la comunitat autònoma. Comparteix

aquesta reflexió?

I acab. Un punt que no era aquí, però que estic segur que el

senador Bauzá no tendrà cap problema. Mantindria la seva

posició el Sr. Bauzá, com havia mantingut jo crec que de forma

contundent, almanco a la Cambra, en el Parlament, en relació

amb les prospeccions petrolieres? Dia 8 d’octubre el Partit

Socialista va presentar una proposició no de llei precisament en

aquest sentit i la Comissió d’Indústria del Senat la va rebutjar,

era una proposició que deia exactament el mateix que en

aquesta cambra vam dir mil i una vegada, mil i una vegada, la

posició clara en contra de les prospeccions a la Mediterrània.

En aquest moment va ser rebutjada, és cert que no hi havia

cap senador de les Illes Balears, és cert, però cert també és que

el Grup del Partit Popular la va rebutjar. La pregunta és, per

què? Què faria o què hagués fet el senador Bauzá en aquella

circumstància en aquella comissió?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Martí. Li demanaré ara al compareixent, Sr.

Bauzá, si vol contestar individualment o...

Conjuntament, molt bé.

Per tant, idò, ara pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca

té la paraula l’Hble. Diputat Sr. David Abril, per un temps de

deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, bon dia a totes i a tots. Bon dia, Sr. Bauzá. La veritat és

que és una sensació estranya perquè és com una espècie de déjà

vu veure en aquesta Mesa a vostè i al Sr. Gómez, un

expresident i un exvicepresident, però amb un canvi de rols

significatiu respecte del que varen ser els darrers quatre anys,

cosa que diu molt de la grandesa de la democràcia i utilitzant

la seva pròpia terminologia, de la majoria silenciosa de les

urnes. 

El salut, però em permetrà que no li doni les gràcies, en tot

cas que li doni les gràcies per la quantitat de vots que va

proporcionar per a l’esquerra a les darreres eleccions, però no

perquè comparegui aquí, perquè sí que consider que és un

deure, i això va per a vostè i va també per al Sr. Antich, que en

aquest moment són els dos senadors autonòmics elegits en

aquesta cambra, que pens que és un deure comparèixer i retre

comptes de la feina que s’ha de fer, efectivament, o s’hauria de

fer en representació d’aquesta comunitat. Per tant, esper que

entengui que no li doni les gràcies per aquesta compareixença.

Entenc també que no ens trobam avui en condicions de

demanar-li massa explicacions pel que han estat, o de massa

comptes, pel que ha estat la feina fet en aquests tres mesos,

perquè són tres mesos i en tres mesos no es poden demanar

miracles. Vostès varen ser elegits a principis de juliol i ha

tengut un mandat ara mentre Les Corts estiguin en suspens, tot

i que vostè ja ha dit que és membre de la Diputació Permanent

fins a finals d’octubre.

Així mateix, tres mesos són també significatius sobre el que

pot representar la feina de futur i m’agradaria reflexionar

respecte d’això, perquè vostè ha tengut una intervenció, no sé

si dir memorable, en el Senat, està penjat el vídeo, els convit a

tots a veure’l, de demostrar si realment exerceix a la Cambra

Alta, com a representant d’alguna manera d’aquesta comunitat,

i respecta aquest mandat que el meu company, Nel Martí, li

deia, perquè al final aquesta intervenció que ha tengut fa poc

més d’un mes ha estat per defensar un pressupost que al final

ens deixa en el penúltim lloc, això sí, hem millorat, com vostè

ha dit, hem passat del darrer lloc del rànquing al penúltim,

d’inversions territorialitzades via pressuposts generals de

l’Estat, però sobretot vostè bàsicament es va dedicar a defensar

el pressupost de Defensa i les meravelles d’un pressupost de

Defensa que cada any, a més, té una desviació pressupostària,



178 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 11 / 18 de novembre de 2015 

 

com a mínim, de 1.000 milions d’euros. I el vaig veure a vostè,

a més, molt entusiasmat defensant la importància de la defensa

nacional i l’increment del pressupost de compra d’armament.

Jo sé que vostè sempre ha estat una mica fetitxista amb

aquestes qüestions de la cosa militar, de les banderes i

d’aquestes coses, però realment creu que és el paper que li toca

fer com a senador en representació d’aquesta comunitat? I faig

una reflexió en veu alta que crec que podríem compartir tots. A

més, en aquella intervenció el primer que va fer va ser agrair al

seu grup parlamentari, al Grup Popular, que li deixàs fer

aquesta feina. Jo dic, no és al Grup Popular que li ha d’agrair

res, és, en tot cas, als ciutadans i ciutadanes d’aquesta

comunitat i a aquest parlament, com a representació de

sobirania popular dels pobles de les Illes Balears, que en tot cas

hauria d’estar agraït. Ho dic perquè al final tenc la sensació que

vostè és com a víctima del seu propi personatge. 

Vostè s’ha convertit, i supòs que n’és conscient, en una

espècie d’icona de la mala política, sobretot de la mala manera

de governar que al final els ha dut on són avui, per això hi ha

hagut aquest canvi que els deia per allò del déjà vu, i que és

una manera de governar que jo crec que ha estat clarament

castigada per les urnes.

Sé que vostè va dir fa poc, també amb aquell to quixotesc,

que el seu objectiu no era, un poc justificant perquè havien

perdut les eleccions, no era guanyar unes eleccions sinó acabar

amb la crisi, i va donar la culpa d’alguna manera a aquesta

dinàmica nacional del seu propi partit, però que al final està

agraït al seu propi partit perquè li deixa fer aquest paper que fa

ara en el Senat.

No sé, no sé si pensen el mateix que vostè els seus

companys de partit aquí, ni què pensa vostè del que pensa

Miquel Ramis, amb qui segurament haurà de compartir escó, no

sé si voldrà asseure’s amb ell, quan va dir que vostè quan va

partir a fer de senador, en teoria, en representació de la

comunitat, va crear un cisma en el partit, o si el partit que ara

renega vostè li demanarà que deixi... si li demana que deixi

l’escó perquè l’ocupi Pere Rotger, si els farà cas o no els farà

cas, perquè entenc que també ha dit que estava agraït.

Bé, però ara me’n vaig una mica per les bardisses i anem al

tema de la compareixença...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sra. Presidenta, deman la paraula.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... al tema de la compareixença.

M’agradaria, ja dic que no estic en condicions de demanar-

li massa comptes per aquests tres mesos de feina, tot i que pens

que les intervencions encara que puntuals poden ser molt

significatives del que pot representar aquesta feina d’aquests

quatre anys, però sí que com a mínim ens anunciàs les

intencions per respondre a tot allò que els grups de MÉS per

Menorca i MÉS per Mallorca li hem demanat en aquesta

solAlicitud de compareixença. 

Primera, el tema de les inversions via pressupost general de

l’Estat. No m’enredaré gaire perquè el Sr. Nel Martí ja m’ha

precedit. Sí que faig una pregunta novament: vostè pensa que

és un acte de servei a la comunitat no només votar sinó

defensar aquests pressuposts que ens situen a la cua una altra

vegada de les inversions territorialitzades de l’Estat?

Respecte dels recursos d’inconstitucionalitat, supòs que

vostè també ha tengut l’oportunitat de votar la reforma de la

Llei del Tribunal Constitucional promoguda pel Partit Popular,

per aquest grup al que vostè diu que es deu quasi més que a

aquesta comunitat. Estaria, per exemple, d’acord que se

suspengués l’autonomia de la comunitat autònoma de les Illes

Balears si defensam les lleis que vostè va tirar endavant la

passada legislatura?

Sobre el tema de la connectivitat i els transports, li sembla

just que s’hagi inaugurat fa poc un AVE Madrid-Lleó que ha

costat 2.000 milions d’euros, amb una tarifa plana de 20 euros,

mentre aquí la gent per moure’s dins la mateixa comunitat ha

de pagar, com a mínim, 120 euros? I això lliga molt amb la

proposta que posam damunt la taula de la tarifa plana de 30

euros, que consideram una qüestió de justícia. 

Què troba vostè que l’Estat entengui els nostres ports i els

nostres aeroports, que són una infraestructura bàsica, perquè jo

crec que el transport quasi quasi és un dret social en el cas

d’una comunitat molt condicionada per la insularitat i pels

problemes de mobilitat, que l’Estat consideri que els nostres

ports i els nostres aeroports són sobretot un negoci més que un

servei? Que quan sembla que ens fan un favor amb el

descompte de resident resulta que, només en matèria de

transport aeri, el que guanya l’Estat només amb els aeroports de

les Illes Balears és més del doble del que es destina a aquest

descompte de resident? Però sobretot, què pensa fer per revertir

tot això?

Permeti’m també que li traslladi, perquè es faci una idea de

per on crec que han d’anar els tirs d’aquesta compareixença, li

faré només cinc cèntims de quatre... d’alguna..., d’una petita

selecció de les preguntes que la gent ens ha fet arribar per les

xarxes. Les hi enumer, i no diré els noms de qui les fa.

Ens pot explicar quina labor ha fet el Senat perquè els

ciutadans puguem saber si està justificat el sou que li pagam?

Una altra pregunta: al Senat vós representau la comunitat

autònoma de les Illes Balears amb un mandat del Parlament,

quin criteri seguiu a l’hora de votar? Votau d’acord amb el

mandat que se us ha encomanat? Consultau al Parlament què

heu de votar? I si és així, a qui consultau? Votau el que us ve

de gust o seguiu la disciplina de vot del Partit Popular a qui no

representau en aquest cas?

Una altra pregunta: ¿qué le parece que el Estado deba

1.000 millones de euros aprobados por ley -supòs que es

refereix a les inversions estatutàries- y qué piensa hacer para

solucionar lo que las personas de Baleares, que son las que

más aportan al Estado, estén a la cola en financiación y

tengan las pensiones más bajas? Y, por supuesto, ¿qué piensa

hacer para invertir la realidad? Que, insistesc, és per on jo

pens que hauria d’anar la seva intervenció avui.
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Una altra pregunta: hace dos semanas en La Sexta Columna

dijo que, como senador, su trabajo era más relajado y tenía

más tiempo libre, durante este tiempo más relajado, ¿qué hace

usted por Baleares? 

Una altra: què fa perquè ens arribin les inversions estatals

que ara ens neguen?

I així podríem seguir perquè la relació de preguntes dels

ciutadans i ciutadanes d’aquesta comunitat respecte de la feina

dels senadors autonòmics és interminable. 

Acab dient que els símbols són importants, tan importants

que fins i tot vostès varen fer una llei durant la passada

legislatura i els símbols que avui vostè exhibeix, i em referesc

a aquest pin del Senado de España que du a l’americana, i a la

polsera amb la bandera nacional, jo crec que posen d’alguna

manera en evidència que continua renegant d’allò que hauria de

defensar, d’aquesta terra que hauria d’estar en el primer lloc, en

el centre de la política que hauria de defensar vostè a Madrid,

i aquests símbols, sincerament, no em fan ser massa optimista

en relació amb la feina que pugui fer durant aquests quatre

anys.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari Popular té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Jerez, per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors

diputats. Sr. Bauzá, bon dia. Sr. Alejandro Sanz, bon dia.

En primer lloc, i permeti’m que faci una reflexió quant al

paper del Senat dins del nostre marc constitucional i

institucional, crec que dins del nostre model territorial és una

cambra que, òbviament, obeeix i dóna resposta a unes

necessitats autonòmiques de sentir la seva pròpia veu, una

cambra de primer ordre de representació territorial que,

possiblement, és cert, hagi de ser modificada en algun sentit per

donar-li la categoria que veritablement ha de tenir. Una reflexió

que contrasta amb el punt de vista de MÉS, però que nosaltres,

el Partit Popular, hi tenim propostes perquè, efectivament,

aquesta cambra definitivament es converteixi en el que

veritablement ha de ser, una cambra, possiblement de primera

lectura per a altres qüestions, com puguin ser la reforma dels

estatuts d’autonomia, que afecten directament les comunitats

autònomes, i per a qüestions també, com no pot ser d’altra

manera, de primera lectura per a qüestions relacionades amb el

finançament propi de les comunitats autònomes. Una reflexió

que deix en l’aire, però que em sembla interessant posar avui

de manifest, d’acord amb les expressions d’alguns d’eliminar

cambres que, veritablement, dins el nostre sistema han

funcionat i han donat veritables resultats.

Crida molt l’atenció que un mes després que vostè prengués

possessió se’l cridàs per comparèixer en aquesta cambra, és una

cosa veritablement inaudita, jo no conec que això hagi passat

abans, i difícilment vostè, amb un mes, podia donar resposta,

evidentment, a les exigències del Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca i MÉS per Menorca en relació amb aquestes precises

qüestions. En qualsevol cas, però, avui ja s’ha vist en una,

precisament, de les intervencions dels grups parlamentaris quin

és l’objecte d’aquesta compareixença, no és explicar

evidentment aquestes qüestions, sinó que és una altra cosa, és

passar una espècie de selectivitat, és passar una espècie de

judici sumari que en aquest moment ens trobam i posar-lo en

evidència o posar-lo almenys en qüestió, cosa que nosaltres en

aquest moment absolutament denunciam perquè evidentment

així s’ha posat de relleu. 

I jo sí, Sr. Bauzá, sí que li donaré les gràcies per ser avui

aquí, però les gràcies perquè és la cortesia mínima exigible que

qualsevol diputat d’aquesta cambra ha de tenir amb aquelles

persones que compareixen en el Parlament de les Illes Balears,

i vostè és una persona d’aquestes. De la mateixa manera que ho

faré, i ho he fet en altres ocasions, quan el Sr. Antich ha

comparegut davant d’aquest parlament de les Illes Balears per

donar resposta al que aquí se li ha demanat. Per tant, crec que

aquesta cortesia parlamentària, independentment de la distància

ideològica que puguem tenir tots, l’hem de respectar sempre,

l’hem de cuidar i l’hem de protegir i no l’hem de menysprear.

No costa res ser educat, no costa res dir gràcies.

Dit això, començ la meva intervenció relacionada amb les

inversions de l’Estat, que és el primer punt que a vostè se li

demana per part de MÉS, 162 milions d’euros, que signifiquen,

vostè ho ha dit, un 17% d’increment relacionat amb l’anterior

pressupost. Insuficient, cert; no arribam, també cert. Res que no

hagi dit vostè abans, res del que vostè no s’hagi queixat abans.

Continua essent un sistema de finançament que no beneficia les

Illes Balears.

Però una vegada que deim això, és important també

recapitular, fer memòria, d’on venim, per què ens situam avui

i fa tant de temps que ens situam per sota de la mitjana d’altres

comunitats autònomes que recapten menys que recapten les

Illes Balears? Idò, per un mal acord, per una mala negociació,

per una llei que no ens beneficia, per la Llei 22/2009, tancada

o negociada, acordada, entre el Sr. Francesc Antich, que ha de

comparèixer precisament en aquesta comissió d’aquí a un

moment, i el Sr. Rodríguez Zapatero, i avui ens trobam en

aquesta situació precisament per això, i ho arrossegam i ho hem

arrossegat moltíssims d’anys. I no hem aconseguit revertir-ho,

també és cert, no serà perquè no haguem insistit en aquesta

precisa qüestió. I ara mateix hem de cercar fórmules, és clar

que sí que hem de cercar fórmules, i el Partit Popular en aquest

Parlament i a altres instàncies també exigeix que aquesta mala

negociació, aquesta mala llei, aquest mal acord es reverteixi

d’una vegada per totes.

I per això mateix fem una proposta i l’hem elevada a aquest

Parlament -que prompte es discutirà- que precisament el

finançament d’aquesta comunitat autònoma es protegeixi per

llei, d’acord amb paràmetres objectius, d’acord amb paràmetres

que no es puguin discutir, d’acord amb una sèrie de paràmetres

que, efectivament, ens donin definitivament la raó a aquesta

comunitat autònoma. Res que no hagi fet vostè a la seva etapa

de president d’aquesta comunitat autònoma, recordem

precisament la Llei de finançament dels consells insulars, un

element que dóna protecció als consells insulars, un instrument
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que empara el seu finançament i una llei que fa que no

continuïn mendicant a la comunitat autònoma el seu

finançament i allò que veritablement els pertany.

Per tant, crec que és interessantíssim que aquest model que

vostè ha instaurat a les Illes Balears, que va promoure en

relació amb el finançament dels consells, sigui una referència

important, una referència i un registre importants a l’hora de

plantejar-nos donar una passa més enllà i protegir el nostre

finançament, ara serà possiblement amb una nova llei d’acord

amb paràmetres efectivament objectius.

I, Sr. Bauzá, no sigui vostè conformista, que sé que no ho

serà i no ho ha estat mai, conformista, crec que en el Senat

vostè té un paper determinant i l’exercirà amb la mateixa

responsabilitat que han exercit vostès altres càrrecs on han

estat. Per tant, l’encoratjam perquè aquest sistema de

finançament es pugui revertir, com també allò que ha reclamat

vostè sempre: inversions estatutàries, que no hem de perdre mai

de vista, i també un nou règim especial per a les Illes Balears,

que si bé ja s’ha fet una proposta i ha estat veritablement

menyspreada, hem de continuar perseguint que es reconegui la

nostra idiosincràsia, la nostra singularitat i fiscalment ens doni

aquells beneficis que evidentment ha de recollir un règim

d’aquestes precises característiques.

En segon lloc, i pel que fa referència al segon apartat de la

proposta que ens condueix avui en aquesta comissió, ens parla

-i un portaveu ho ha dit- de 16 lleis que han estat objecte de

qüestió en relació amb els dubtes de constitucionalitat que

hagin pogut tenir i que han sortit precisament d’aquest

parlament; 16 lleis de les quals només dues en aquest moment

han estat recorregudes, per tant, en aquest sentit, l’Estat

possiblement no hagi vist necessitat de continuar promovent

recursos d’inconstitucionalitat sobre les 14 lleis restants que,

evidentment, no han estat objecte d’aquest recurs. I recordem,

de les dues que precisament es recorren, una ja ha estat retirada

la iniciativa de recurs d’inconstitucionalitat, d’acord

efectivament amb una esmena a la llei promoguda en aquest

parlament, i de l’altra, idò es tracta d’una qüestió específica,

molt tècnica, a l’article 23.1 de la Llei de mines, que esperam

que es resolgui, confiam que favorablement als interessos

d’aquesta comunitat autònoma, i sigui quin sigui el resultat

d’aquesta resolució tan tècnica i p recisa de la

inconstituc ionalita t  d ’aquesta qüestió , evidentment

respectarem.

Dit això, passam a una altra de les qüestions que és la

proposta que efectivament s’eleva de fixar una tarifa universal,

una tarifa plana per als trajectes interilles, de 30 euros; una

proposta que crida l’atenció que, si bé ha estat recollida en els

acords de govern de l’esquerra per poder promoure aquesta

qüestió, se li demani a vostè què farà amb aquesta qüestió, si

vostè pretén impulsar-la o no pretén impulsar-la al Parlament,

com si de vostè vengués aquesta ocurrència; aquesta ocurrència

precisament no ve de vostè, estic absolutament convençut i així

estava al programa del Partit Popular quan es va presentar a les

eleccions, que també teníem nosaltres propostes per millorar la

connectivitat d’acord també amb aquella línia de propostes que

sempre hem impulsat a l’hora de millorar la nostra connectivitat

entre illes.

Es tracta, entenem nosaltres, d’una proposta -permeti’m que

els ho digui- certament espontània, tal vegada poc madurada,

valenta, això sí, temerària també, i possiblement força

precipitada. I una de les reflexions que vull invocar aquí és la

següent...

(Se sent el to d’un telèfon mòbil)

...-perdó-..., una de les qüestions que vull invocar aquí és la

següent: en aquest sistema de bonificació hi estam inclosos dos

arxipèlags i dues ciutats autònomes, Ceuta i Melilla, un sistema

de bonificació universal que possiblement si el tocam, part del

descompte de residents tengui una afecció directa damunt la

resta de comunitats autònomes i ciutats autònomes que tenen

precisament aquests beneficis i es vulguin afegir a aquestes

bonificacions.

Què vull dir amb això? Que obrim precisament una qüestió

que és multilateral i que no és una qüestió bilateral, i a mi

m’agradaria saber si, efectivament, no sé si vostè ho sabrà, si

s’han fet negociacions amb l’Estat a fi de poder plantejar

aquesta qüestió i a fi de plantejar un sistema únic entre territoris

insulars que doni resposta a aquestes necessitats, fora ja del

marc dels beneficis que comporta tenir el certificat o en aquest

cas la bonificació per residència del 50%.

I en segon lloc, una qüestió que crec que també és important

i que no hem de perdre de vista...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jerez, li pregaria que vagi concloent, li concediré un

minut més que és el temps en què s’ha extralimitat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, acab. I una qüestió que no hem de perdre de vista, que

és el fet que aquesta universalitat podria donar beneficis a

aquells que no són residents propis del territori per la qual cosa

possiblement ens situàssim en una situació d’ilAlegalitat o

alAlegalitat, són qüestions que hem de plantejar-nos

inevitablement.

I en relació amb el transport marítim, miri, idò invocar els

acords d’aquest parlament en aquest sentit on sempre s’ha situat

el Partit Popular, acords unànimes per impulsar aquest

reconeixement del 50% de l’Estat cap a les Illes Balears es

pugui materialitzar d’una vegada per totes. M’agradaria

aprofundir en aquesta qüestió, però intentaré fer-ho en el

següent torn perquè no tenc més temps.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Aitor Morrás, per

un temps de deu minuts.
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EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Buenos días a todas las diputadas

y diputados que están o que nos encontramos en esta sala, y

también a los trabajadores y la prensa.

Claro, en realidad nosotros pensábamos que usted venía a

informar de su actividad en el Senado en relación a los temas

que ponía en la solicitud de comparecencia, ya vemos que

claro, que en realidad su actividad en esos temas se traduce en

nada, sabemos que indudablemente en tres o cuatro meses que

lleva en la actividad es poco, pero en realidad nada, y eso es

que..., claro, entendemos que sí que ha debido estar bastante

ocupado desde que fue elegido hace esos meses, en la

formulación de su única intervención que ha tenido en el

Senado, que ha durado siete minutos, ha durado menos que la

intervención que ha efectuado aquí. Y esto también viene

derivado quizás, a lo mejor, de las comisiones donde se ha

introducido que no son de especial interés para estas islas, y

sobre todo las primeras en las que ha participado, que es la de

incompatibilidades, se ha olvidado de decirlo, dónde dura una

semana usted en esa comisión, y seguramente entendemos que

haya durado poco, por las posibles incompatibilidades que

usted mismo pueda tener por las acciones que tiene en

empresas, en Telefónica, y a lo mejor quizás el interés que tiene

en defender su imperio farmacéutico, porque sí que estamos

acostumbrados en esta comunidad a que usted confunda el

interés propio con el interés general que entendemos todos en

estas islas.

Después de su paso por el Gobierno balear y su nefasta

gestión y la poca habilidad que demostró consiguiendo unas

nuevas inversiones para nuestras islas, permítanos que dudemos

de la efectividad de su trabajo en la Cámara Alta.

Después de escuchar su prácticamente nulo trabajo en las

comisiones respecto a los trabajos, a los puntos que ponían los

compañeros de MÉS per Menorca y MÉS per Mallorca en la

solicitud, podemos entender que usted ha estado entretenido en

temas mucho más divertidos en los últimos meses y que

seguramente tienen que ver con la nominación de Mateu Isern

como candidato del PP y el ninguneo de Álvaro Gijón, entre

otras guerras intestinas que asolan su partido.

Ya sabemos que son temas de partido, pero entiéndanos que

esperamos...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sra. Presidenta, li deman la paraula, m’agradaria...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...un poco más del trabajo de los senadores en la

intervención...

EL SR. JEREZ I JUAN:

...li deman la paraula...

EL SR. MORRÀS I ALZUGARAY:

Sí, esperamos algo más del trabajo de los senadores,

representantes de la alta... de este parlament en la Alta

Cámara...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Aitor Morrás, li pregaria que se cenyís a...

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Sí, sí, me estaba refiriendo al trabajo realizado..., o sea

estamos hablando sobre la actividad que está realizando sobre

los puntos de la solicitud de comparecencia, en realidad

estamos hablando del trabajo que realiza como senador

representante del Parlamento.

Bueno, también entendemos que hasta ahora ha estado

adaptándose a esa nueva función de una forma relajada y

desearíamos conocer los planes de futuro que tiene usted para

su actividad senatorial. 

Nosotros en esto también apoyamos a MÉS per Menorca y

MÉS per Mallorca, en que trabaje para cómo son las

inversiones, los recursos de inconstitucionalidad del Gobierno

contra las islas y la movilidad aérea y marítima para los

residentes.

También nos gustaría saber si usted considera su actividad

como representante del Parlament de las Islas Baleares útil en

estos momentos, pero no útil..., claro, usted me va a decir que

sí, que es útil porque la está realizando, pero si de verdad tiene

algún tipo de utilidad efectiva y tiene resultado su actividad

como senador en la Cámara Alta. También con qué entidades

o asociaciones de Baleares se ha reunido en los últimos meses

para trasladar esas necesidades baleares a la Cámara Alta,

puesto que nosotros entendemos que la participación popular

y cívica es muy importante en todo esto.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.

Diputada Sra. Maria Antònia Sureda, que entenc que

substitueix el Sr. Font, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, molt

bon dia. Gràcies, Sr. Bauzá, per ser aquí i al seu acompanyant.

Fa tres mesos, és cert que fa poc que és vostè al Senat, a la

compareixença que fa aquí no ens podrà explicar moltes coses,

vull dir, els pressuposts del 2016, malgrat que hi hagi un 17%

més en inversions, continuen essent a la cua per a les Illes

Balears, vull dir, ens trobam que fa més de trenta anys que hi

hagi qui hi hagi i es defensin com es defensin les nostres illes

sempre som els que som a la cua.
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Han fet les diferents preguntes, jo seré molt breu, només

incidiré en un parell. M’agradaria saber les iniciatives que ha

dut endavant vostè com a senador autonòmic per a les Illes

Balears, amb quina defensa les ha fet, si n’ha fet alguna o si no

si fa comptes fer-ne alguna que defensi realment les nostres

illes.

M’agradaria saber si en qüestió de les inversions

estatutàries també ha defensat que es paguin, perquè en això sí

que li voldria dir a veure si ha mitjançat amb el Sr. Montoro,

amb el ministre, perquè la consellera es pugui trobar amb ell i

no trobar si no..., que ens puguin pagar tot el que se’ns deu

d’enrere, perquè poc que ens donen i encara que no ens paguin,

així anam.

També m’agradaria, perquè ha dit que el tema del vol entre

illes només hi hauria una companyia que se’n podria fer càrrec,

m’agradaria saber per què i si s’ha pensat en alguna solució o

alguna alternativa per poder fer una oferta múltiple.

Sincerament, no ho sé i m’agradaria veure si ens ho pot dir.

Podem recordar ara que Air Berlin ha desmantellat el seu

hub a Balears, i això... encara perdem oferta els residents i

malauradament repercutirà en els preus i les freqüències. Crec

que per molt que tenguem reconeguda la nostra insularitat no

està ni dotada ni compensada i hauríem de fer alguna cosa en

aquest sentit.

No li faré més preguntes, m’agradaria que em respongués

això i sí que li demanaria que el temps que sigui al Senat lluiti

de veres per les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té

la paraula l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, vull donar la benvinguda al

Sr. Bauzá, que en el cas meu, com a mínim és la primera

vegada que tenc l’oportunitat per compartir un espai al

Parlament amb ell, i sí que li donaré les gràcies per haver

comparegut.

M’agradaria dir-li també al Sr. Jerez que... miri, Sr. Jerez,

jo crec que el Sr. Bauzá està prou bregat i no crec que necessiti

cap escuder, supòs que es pot defensar ell tot sol i, ja li dic, que

en tot cas crec que sí que té el deure, com a mínim si no..., tot

i que no estigui reflectit així al Reglament sí que té el deure...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Tur, li agrairia que es dirigís al compareixent.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, sí, ara ho faré, però, vull dir, no em coarti la meva

llibertat, per alAlusions, per favor. Simplement dir-li que crec

que sí que té el deure com a mínim moral de comparèixer aquí

ben igual que ho farà el Sr. Antich, i ja els avanç, i ara per

referir-me exclusivament a la funció dels senadors, crec que la

funció dels senadors sí que ha de ser comparèixer d’ara

endavant al Parlament amb regularitat i tantes vegades com

sigui necessari perquè, si no és així, evidentment els ponts de

comunicació no seran els correctes i per tant, crec que sí és el

seu deure.

Dit això també i seguint en la línia dels senadors i la funció

del Senat, etcètera, etcètera, subscrit bàsicament totes les

apreciacions que ha fet el Sr. Martí, però he de dir també que,

com vostè ja sap i, si no, li ho dic jo ara per primera vegada,

Formentera continua amb una reivindicació de disposar d’un

senador propi, és l’única illa a les Balears actualment..., bé, de

fet és l’únic cas a tot l’Estat espanyol, que no té el seu propi

senador o senadora, cosa que realment és prou lamentable. I

m’agradaria, Sr. Bauzá, i ja també li ho diré al Sr. Antich, en el

seu moment, que es faci seva i es faci pròpia aquesta demanda,

perquè entenc que si volem una comunitat autònoma forta

passa, lògicament, també perquè Formentera tengui la seva

pròpia veu.

Dit això i passat capítol del Senat i senadors, Sr. Bauzá,

bàsicament puc subscriure bona part de les coses que li han dit,

però m’agradaria incidir en unes quantes. D’una banda incidir

també en la qüestió de les prospeccions petrolieres. A mi

francament em dol veure que el Partit Popular té contradiccions

constants que defensa amb fermesa la causa contra les

prospeccions petrolieres a Balears, però després, quan arriba a

Madrid, troba murs, troba barreres i troba trinxeres que li ho

impedeixen. 

Crec, Sr. Bauzá, que de veritat es farà un gran favor a vostè

mateix i també un gran favor al seu partit i a les Illes Balears i

a les persones que els han votat si se sumen a aquesta demanda

i es fa fort en aquesta causa, perquè, si no és així, serà ben

complicat que realment puguem avançar. Hi ha una resolució

d’aquest parlament, de no fa gaire temps, en la qual, per

majoria de tots els grups, s’ha demanat a l’Estat que aprovi una

llei que prohibeixi les prospeccions petrolieres. Li deman que

vostè també hi treballi, perquè crec que pel fet que vostè a més

a més està dins la Comissió d’Energia i Indústria o d’Indústria

i Energia, hi tendrà molt a dir i hi pot fer més feina que

probablement qualssevol altre. 

Seguint en aquesta línia, m’agradaria que m’explicàs també

com valora vostè el fet que hi hagi un impost al sol. Li he de dir

que el Sr. Soria crec que precisament no està fent un gran favor

ni tan sols a les mesures que són tan necessàries a les Illes

Balears per reduir la dependència energètica de combustibles

fòssils, per tant, no entenc massa bé aquesta mesura i

m’agradaria que vostè ens l’explicàs, i si no ens la pot explicar,

com a mínim que es comprometi a defensar la retirada d’aquest

impost que és absolutament lesiu per aquesta causa.

Dit això també, seguint en matèria de subministrament

energètic, concretament passaré al subministrament elèctric a

l’illa de Formentera, també fa molt poc aquí vàrem aprovar, de

fet la setmana passada, una resolució en la qual el seu partit va

donar suport a la demanda de Formentera per aconseguir un

aprovisionament elèctric de qualitat a l’illa de Formentera, de
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qualitat i suficient. Som a un moment en què el Ministeri

d’Indústria ha d’autoritzar una ampliació de potència als règims

insulars, als territoris extrapeninsulars millor dit, i jo esper i

desig que vostè també se sumi a aquesta causa perquè del

contrari Formentera continuarà amb una precarietat en

subministrament elèctric importantíssima.

També he de dir en aquest sentit que dins aquesta proposta,

el darrer punt concretament feia referència a la demanda que

els senadors que representen aquesta comunitat autònoma se

sumassin a aquesta petició i la traslladassin on pertoqués, però

lamentablement el seu partit no va voler votar aquest tercer

punt. Jo, com que vostè avui és aquí, sí que li demanaria que

també es faci seva aquesta demanda per aconseguir un

aprovisionament elèctric de primera qualitat a Formentera, com

ens mereixem tots els formenters i formentereres.

Seguint avançant, també li he de fer menció a la delimitació.

No puc oblidar que fa just uns dies, crec que no fa ni una

setmana, el Tribunal Constitucional ha tombat la Llei de costes

que varen aprovar vostès el 2013, en allò que fa referència a la

disposició addicional quarta, que fa referència a Formentera.

M’agradaria que ens expliqués quina valoració en fa i en tot

cas, també m’agradaria demanar-li, amb to cordial, amb to serè

i amb to conciliador, que, per favor, el Partit Popular se sumi

a les demandes de Formentera i no es desmarqui, perquè, com

a mínim, vostès a l’illa de Formentera s’han desmarcat d’un

pacte social unànime de tota la societat i de tots els partits

polítics, que vostès també varen subscriure el 2006, demanant

una delimitació justa per a Formentera. I que ara, per voler-se

desmarcar i fer un favor parcial als afectats, ha quedat en no res

i provoca un gran patiment a moltíssimes famílies.

No sé si em queda gaire temps Presidenta, si em pot...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gairebé 5 o 6 minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Ah, això vol dir que vaig a bon ritme!

Seguesc avançant, per tant. Transport marítim i transport

aeri. Sr. Bauzá, avui de tarda debatrem novament un punt que

entenc que sortirà endavant amb el suport majoritari de tots els

grups, imagín o vull pensar, relatiu al contracte del servei

públic que l’Estat ha de fer amb companyies navilieres per

enllaçar la península amb Balears o Balears amb la península.

Vostè sap que en el cas particular de Formentera, ens ressentim

molt d’aquesta situació, jo també li demanaria que, per favor,

treballi en aquest sentit i, donat que vostè té més accés, o se li

pressuposa més accés als òrgans de decisió de l’Estat, pel fet de

ser a Madrid i pel fet de ser senador a la Cambra Alta, faci

aquesta feina i reivindiqui aquest contracte, que no s’ha subscrit

des del 2011 i que, per tant, suposa un greuge importantíssim

a les nostres comunicacions, especialment a les comunicacions

de transport de mercaderies, gairebé fins i tot més que en el

transport de persones.

En transport aeri sap també que des d’aquesta cambra fa

ben poc que hem demanat novament la cogestió aeroportuària

d’AENA entre l’Estat i la comunitat autònoma i la

desprivatització de la part que es va privatitzar fa poc. No és

massa comprensible, ni massa fàcil d’explicar que una empresa

que té beneficis, una empresa pública que té amples beneficis,

acabi privatitzada, o parcialment privatitzada. Per tant, crec que

vostè ha de fer també una lluita important en la defensa de què

aquesta comunitat tengui alguna cosa a dir sobre

infraestructures aeroportuàries que són bàsiques i vitals per a

la nostra economia i per al benestar també de les persones que

vivim aquí.

I acabaré en transport de residus i aquí ho hauré dit tot, com

a mínim en el torn de primera intervenció. Miri Sr. Bauzá, el

2011 l’Estat va aprovar una nova Llei estatal de residus, que es

va carregar les poques subvencions que hi havia en el transport

de residus entre Balears i la península. Jo li demanaria que

lluiti, en la mesura que li sigui possible, per recuperar aquests

drets, perquè Ceuta i Melilla tenen aquests drets reconeguts,

però en canvi no els tenen les Illes Balears, i això ens provoca

un encariment importantíssim del cost del transport de residus

i del seu tractament. I evidentment aquest sí que és un fet que

acaba al cent per cent integrat a la tarifa que paguen tots els

ciutadans i que novament ens situa en una situació d’important

desavantatge, per no dir, lògicament, com ho vivim a

Formentera que aquest fet ens suposa 1 milió extra de sobrecost

de transport, només entre Eivissa i Formentera, ja no li dic

entre Balears i la península.

Això seria tot, Sr. Bauzá, estic desitjosa d’escoltar la seva

intervenció. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Xico Tarrés, per un

temps de deu minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Bauzá, en primer lloc

agrair-li la seva compareixença aquí i agrair als grups

demandants que aquestes compareixences les tinguem avui que

ho hagin fet, i crec que hauria de ser una cosa que féssim

habitualment, perquè tant vostè com el Sr. Antich són senadors

nomenats per aquest Parlament i crec que seria un bon costum

que agafàssim el costum d’anualment comparèixer davant el

Parlament per explicar la seva activitat, perquè aquells que

pertanyem als grans partits, normalment tenim tendència només

a escoltar els nostres partits i estaria bé que poguéssim també

conèixer de primera mà l’opinió dels diferents grups que

conformen aquest Parlament.

Aquesta compareixença és per retre compte de la seva

activitat i no crec que sigui un examen que hagin de passar ni

vostè, ni el Sr. Antich, ni molt menys, però sí que és bo que tots

coneguem què s’està fent. I fonamentalment crec que és bo en

el seu cas, perquè tant vostè com el Sr. Antich, han estat

presidents d’aquesta comunitat i com a ex-presidents de la

comunitat, coneixen bé quins són els problemes que té aquesta

comunitat, les coses de les quals tots ens hem queixat

sistemàticament. 
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I la primera cosa de la qual ens hem queixat

sistemàticament tots és del finançament que tenim. Per tant,

crec que és lògic i és normal que una vegada canviar el paper

de President pel de senador, els preocupi que la comunitat

estigui el més ben dotada possible i que d’una vegada es tengui

en compte ja el que nosaltres aportam a l’Estat, de la manera

que després se’ns reverteix cap a la comunitat en inversions.

Seria avorridor si seguesc incidint en el tots diem, que som de

les comunitats pitjor finançades i que hem de treballar per ser

millor finançades.

I aquest pecat que tenim tots, i dic tots en majúscules, que

una vegada que arribam a Madrid, o des d’altres illes, o des de

determinades agrupacions que arribam al Parlament, ens

dedicam a defensar el nostre partit, i crec que hem de defensar

per davant dels nostres partits, les nostres comunitats, les

nostres illes, els nostres pobles, per poder tirar endavant. I tant

el Partit Popular, com el Partit Socialista, com els diferents

partits que puguin governar a nivell nacional, han de saber que

poden tenir una pedra dins la sabata quan tenguin representants

de les Illes Balears dins les diferents institucions, perquè ningú

de nosaltres, repetesc, no estam contents de com se’ns tracta.

Per tant, jo voldria demanar-li un seguit de preguntes entorn

a la seva activitat, coneixent i sabent que vostè és el senador

que ha arribat el darrer allà, que no ha tengut temps de fer gaire

cosa, i que ens cenyim molt als pressuposts de l’Estat, que bé,

directa o indirectament tots anam coneixent perquè ens hi ficam

dins, perquè intentam veure què hi ha i el que no hi ha, i sempre

acabam dient a aquells que governen, en aquest aspecte pujam

un 2%, un 3%, un 4%, normalment no deim respecte de què, o

respecte de quin any, i les coses ens van com ens van. Però hi

ha coses que no estan reflectides dins els pressuposts que és

necessari que hi treballem i que hi lluitem. A una d’aquestes hi

han fet referència els altres companys que m’han precedit, seria

el tema de les prospeccions. A vostè, com a president li va

preocupar molt, i hi treballava perquè eliminàssim aquestes

prospeccions; ara a Madrid, quina és la feina que es fa, què s’ha

aconseguit, on han participat per posar de relleu i de manifest

que en aquesta comunitat estam totalment en contra d’aquestes

prospeccions i que hem d’exigir als partits que governen que

s’elimini qualsevol possibilitat de què vagin endavant? I si no,

que puguin venir a explicar-nos per quina raó no es fa.

Després hi ha inversions que tots hem comentat més d’una

vegada i hem parlat aquí molt de connectivitat, és important

que hi treballem evidentment. 

Hi ha un tema que no hem comentat gaire aquí, però que

almenys a la gent d’Eivissa ens interessa molt perquè està

malament i vostè n’ha de ser bon coneixedor i és en quin sentit

ha treballat el tema de les mancances que tenim en obres

hidràuliques, tant de depuradores, dessaladores, que aquí tenen

algun problema, però fonamentalment a l’illa d’Eivissa en

tenim molts i estam molt preocupats perquè el nostre futur

depèn fonamentalment de què això funcioni bé. Rebre cada any

més gent, tenir més llocs que han de depurar aigua i això no

funciona bé, potser que algun dia saltem per l’aire i siguem

notícia per estar plens d’allò que no ens agradaria.

Portam vuit anys o des de l’any 2007, en què es va aprovar

l’Estatut d’aquesta comunitat, que una manera de finançar-nos

i poder funcionar és el famós dèficit estatutari, en un determinat

moment vàrem deixar de rebre aquests duros i voldria saber

què en pensa vostè, com anam? Quines són les preocupacions

que vostè ha tingut en aquest sentit per recuperar aquestes

inversions per a les illes?

També tenim el que he comentat al principi, aquest dèficit

estatutari que tant ens preocupa a tots, perquè quan parlam de

la nova Llei de finançament dels consells, aquesta nova Llei de

finançament dels consells, que és el que tots reclamam per a

cadascuna de les illes, depèn molt del nou finançament que

tenguem de l’Estat. Si aquí lluitam i volem treballar i volem

canviar moltes coses per millorar aquest finançament dels

consells, però en canvi no rebem més recursos des de l’Estat,

molt difícil ho tendrem, o serà allò de vestir un sant per

desvestir-ne un altre, o desvestir-ne molts altres en aquest cas.

Vostè ha fet referència a la seva exposició als pressuposts

en les inversions que hi ha reflectides bàsicament en el

pressupost del 2016, amb allò que s’haurà d’aprovar. Però a

nosaltres ens interessa molt la seva feina, la seva particular i la

del Sr. Antich, com deia, com senadors autonòmics. Per això

totes aquestes reflexions que he fet, voldria saber com hi han

participat, com ho han lluitat i si no ho han pogut fer, en el seu

cas tal vegada perquè els pressuposts poguessin estar avançats

quan va arribar, com pensa afrontar-ho cara a l’any que ve? Jo

sempre dic que la feina d’un polític és quan ha pogut gestionar

o quan ha pogut participar, a partir de quan ha pogut participar

en la redacció d’uns pressuposts i de com s’han invertir aquests

pressuposts. Mentre els pressuposts no són seus, o no hi ha

participat, poca o menys responsabilitat hi té damunt.

Però com dic, és a diferents comissions, he vist i m’he

preocupat de mirar i sabem quines són les dinàmiques

parlamentàries, vull pensar que les dinàmiques en el Senat són

semblants a les d’un Parlament, una vegada es pot tenir menys

presència, en canvi tenir-ne molta de portes endins, de molta

influència cap a les polítiques que adopta el Govern, en el seu

cas que pertany al grup que dóna suport al Govern, i ho explica

poc en el Parlament, però ho explica molt al seu grup i té

conseqüències, que és el que realment ens interessaria. Per

això, voldríem incidir que en el segon torn, si no ha participat

massa en les peticions que s’han fet en aquest futur pressupost,

quina lluita ha tengut vostè i quins resultats ha tengut en les

seves demandes cap el seu partit?

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tarrés. Ara contestarà el Sr. Bauzá, amb

un temps ilAlimitat.

EL SR. SENADOR EN REPRESENTACIÓ DE LA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

(José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. I moltes gràcies a tots per

les seves intervencions. Faré, com he anticipat anteriorment,

una exposició conjunta, intentant arribar al màxim de les

reflexions o qüestions que m’han exposat i si me’n deix
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qualcuna, m’ho recorden i a la darrera intervenció prendre nota

per acabar de fer-ho, faltaria més!

Vegem, pel que fa referència al primer dels punts, dir-los

que per a mi sí que és.., crec que personalment és un gran

encert el fet que un govern de l’Estat, que està a punt d’afrontar

un procés electoral, deixi elaborats, redactats i aprovats uns

pressuposts, per una senzilla raó, perquè governi qui governi a

la pròxima legislatura, tendrà una base amb la qual ja sortir, i

sobretot genera una estabilitat econòmica i institucional avui en

dia absolutament imprescindible. Per tant, jo crec que és un fet

de responsabilitat assumir, afrontar i aprovar un pressupost,

que, si continua en el govern la mateixa formació política,

implica una no aturada i seguir fent feina en la mateixa línia, i

si és un altre govern, generat com a conseqüència de què altres

formacions polítiques li donen un altre suport, ja tendrà un punt

de sortida i podrà fer les transferències de crèdit intern dins les

diferents partides pressupostàries, per tal de, repetesc,

continuar amb una estabilitat econòmica, que crec que és el que

necessita avui en dia el nostre país. Per tant, crec que és un

encert l’aprovació d’uns pressuposts generals.

Aquests pressuposts tenen una base de sortida que és una

recuperació econòmica. Evidentment a tots ens agradaria fer

uns pressuposts diferents i crec que tots entendrem que des del

punt de vista del punt d’inici de l’anterior legislatura, aquesta

legislatura estatal, en el punt actual, hi ha una clara diferència.

No vénc a fer aquí alAlegats de triomfs d’un govern o d’un altre,

sinó simplement fets concrets, absolutament contrastables i que

posen de manifest que Espanya té un creixement estable,

sostingut i contingut en el temps i que a més és dins dels països

de la Comunitat Econòmica, el país que més creix. 

No negaré que hem de continuar fent feina per tenir uns

millors pressuposts per a la nostra comunitat, absolutament, ho

he dit sempre i en tot moment. Cada una de les oportunitats en

les quals s’ha redactat un projecte de llei de pressuposts de

l’Estat, sempre he fet aquesta manifestació i de fet a

l’hemeroteca vostès ho poden comprovar.

Òbviament, només es podrà trobar una sortida adequada per

a la nostra economia, per tenir un sistema retributiu econòmic

de les nostres illes just, quan hi hagi una modificació del

sistema de finançament. Curiosament i anecdòticament

comentàvem fa unes setmanes dins el mateix Senat, que va ser

en el Senat on va tenir lloc la primera Conferència de

presidents autonòmics de l’anterior legislatura, i vaig ser jo el

primer president, dins una determinada sala, que comentaven

diferents companys de diferents formacions polítiques, vaig ser

jo el primer president que vaig demanar una modificació del

sistema de finançament, curiosament en el mateix edifici

senatorial que avui fa que jo assumeixi aquesta responsabilitat.

Per tant, no arribarem a trobar una solució definitiva mentre no

hi hagi un nou sistema de finançament i no s’actualitzi el règim

especial de les Illes Balears. Això no és nou, el que jo els dic

ara no és nou, no m’ho han sentit dir a mi per primera vegada

i desgraciadament fa molts d’anys que ho comentam. És una

realitat, però hem de continuar fent feina.

Desgraciadament, tampoc no puc passar per alt el que crec

que ha estat una pèrdua d’oportunitat, una errada històrica, que

és que els actuals partits que donen suport al Govern hagin

prescindit de l’aplicació del règim fiscal de les Illes Balears,

que és perfectament compatible amb una negociació d’un nou

règim específic de les Illes Balears. Però per primera vegada a

la història, per primera vegada una comunitat autònoma, que no

és una comunitat específicament reconeguda per uns drets

fiscals, com és el cas de les Illes Canàries, que no tenen IVA,

sinó que tenen IGIC, que té un altre sistema fiscal, per primera

vegada les nostres illes teníem l’oportunitat de què els

empresaris, els autònoms, en definitiva, els inversors, petits,

mitjans i grans, les persones físiques, fins i tot els no residents,

tenien l’oportunitat d’adaptar-se, de poder aprofitar un règim

especial fiscal, que mai no havien tengut. Crec honestament i

humilment que ha estat una errada històrica, perquè és

perfectament compatible lluitar per un nou sistema, per un

règim específic de les Illes Balears nou, amb unes oportunitats

que crec des del meu punt de vista que s’han perdut.

Fan referència a les inversions estatutàries. Mirin, entre els

anys 2008 i 2010 es varen signar 22 convenis en matèria

d’inversions estatutàries, el que suposava un compromís

d’inversió per part de l’Estat de 859,5 milions d’euros.

D’aquests 859,5 milions d’euros, només en varen arribar 359,

és a dir, 500 milions d’euros no varen arribar a pesar d’estar

subscrits entre l’Estat i la comunitat autònoma de les Illes

Balears. I d’aquests 359, 159 es varen destinar a despesa

corrent. A què em referesc jo? Que si demanam realment

inversions estatutàries, han d’anar definitivament al seu objecte

final, que és invertir en inversions, no en despesa corrent.

I el senyor..., tan ràpid ho volia dir; no, no..., en David, el

Sr. Nel Martí, David Abril, perdó, em feia referència, em

parlava de trens. Sr. Abril, que vostè em parli de trens tenint en

compte que el consorci o el conveni, que no era finalista, de

443 milions d’euros, vostès licitassin 200 milions d’euros sense

partida pressupostària, només de 59, idò jo crec que podem

parlar de tot, possiblement no sigui objecte d’aquesta

compareixença, però quan vostè vulgui feim una

compareixença només per parlar d’aquest tema.

Per tant sí que s’ha fet un esforç, no d’aquest govern

anterior, que vaig tenir l’honor de presidir, sinó de tots els

funcionaris i de tot el personal de l’administració per tal

d’evitar no tornar el cent per cent dels 159 milions de despesa

que varen anar cap a una altra banda, i els 359 milions intentar-

los justificar. Vàrem executar un 82% i es varen justificar 286

milions d’euros. Què és l’únic que no s’ha pogut justificar?, i

jo esper i desitj que l’actual govern ho pugui seguir intentant

justificar, són els 7,1 milions del centre d’interpretació de

S’Enclusa de Menorca, de Ferreries, en concret.

Però miri, tot això de què parlam no fa referència a un cas

puntual, és tota una sèrie històrica des de fa més de 40 anys, i

va ser l’any 2013 que, a pesar de tenir una reducció, com totes

les comunitats autònomes a Espanya, important de les

inversions territorials de l’Estat amb Balears, i vostès també ho

poden mirar i hi ha aquí els companys de la premsa, tenen

constància de les meves declaracions, que vaig trobar injustes

determinades inversions, va ser l’any 2013 quan més, dins

aquesta sèrie històrica de 40 anys, més Balears es va ajustar a

la mitjana territorial nacional per inversions, varen estar a 74

euros de la mitjana. L’any passat, l’any 2015, va ser quan es va

produir l’increment més important quant a inversions, un
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85,94%, i enguany és un 17,79%. Significa això que ens hem

de conformar i ens hem d’acontentar amb el que tenim? De cap

manera, però significa que s’ha fet un esforç, i que en aquest

cas el Govern de l’Estat ha reconegut l’esforç que han fet les

Illes Balears. Repetesc, no significa que ens haguem

d’acontentar, significa que hem de seguir fent molta feina en

aquesta línia, repetesc, amb un nou sistema de finançament i

amb un nou règim especial fiscal.

Pel que fa referència al tema de la inconstitucionalitat,

teníem dues impugnacions fetes per part del Govern de l’Estat

en relació amb dues normatives de la nostra comunitat

autònoma, del govern anterior, una que fa referència a la Llei

d’ordenació minera, que he comentat anteriorment, i una altra

a què vostès han fet referència, que és la Llei de comerç del 15

d’octubre de l’any 2014, llei número 11. Si precisament en

qualque moment se’ns va qüestionar, a l’anterior govern, per

part del Govern de l’Estat alguna cosa és que fèiem normatives

excessivament restrictives per part del pensament del Govern

de l’Estat i que aquí es consideraven excessivament oberts.

M’explic: el fet pel qual es va interposar un recurs

d’inconstitucionalitat a la Llei de comerç de l’anterior govern

era perquè es defineixen les grans superfícies, les grans

superfícies comercials, com aquelles que tenen una superfície

útil per a la seva exposició i venda superior als 700 metres a

l’illa de Mallorca, de 400 metres a les illes de Menorca i

d’Eivissa, i de 300 metres a l’illa de Formentera. Precisament

aquella llei de comerç va comptar amb el consens majoritari de

grans superfícies i del petit i mitjà comerç, ens vàrem reunir

absolutament amb tots, i vàrem acordar conjuntament amb els

presidents de comunitat, perdó, del govern insular de cada una

de les Illes la definició de màxim de gran superfície, perquè la

llei bàsica nacional defineix gran superfície com de 700 metres

cap avall, i nosaltres vàrem fer una especificitat perquè a

Mallorca fossin 700, a Menorca i a Eivissa 400 i a Formentera

només 300. 

Idò precisament aquesta normativa aprovada pel govern

anterior entra i vulnera la Llei bàsica de mesures urgents de

liberalització del comerç, que diu que entiende que los grandes

establecimientos comerciales por debajo de 750 metros no

pueden ser sometidos a ningún régimen de autorización. És a

dir, la conflictivitat definida per part del Govern de l’Estat era

perquè nosaltres havíem escoltat precisament el sector de les

nostres illes, i havíem plantejat una normativa que (...) al

màxim tenint en compte que estava consensuada amb les grans

superfícies. I també feia referència, a part d’aquests metres de

superfície, al fet que hi havia d’haver una doble autorització,

per part de la comunitat autònoma i per part del municipi

objecte d’establiment, i era massa restrictiva a diferència del

que nosaltres pensàvem. Finalment es va solucionar aquesta

normativa, òbviament no ens quedava més remei que adaptar-

nos a la normativa estatal, i el recurs no va tenir cap opció de

prosperar.

La impugnació actual que es planteja per part de la Llei

d’ordenació minera és molt senzilla. Ho intentaré explicar el

més senzill possible perquè també té un component tècnic. El

motiu de la interposició del recurs és l’article 23.1, en el qual

s’habilita un procediment perquè, en el cas de disposar la

propietat dels terrenys, les empreses explotadores puguin

declarar la registrabilitat dels terrenys i tenir exactament els

mateixos beneficis fiscals que tenen a la península empreses

que són competidores de les nostres a les nostres illes. Per tant

es pretén impugnar que el nostre territori no es pugui declarar

com a no registrable per evitar les expropiacions forçoses. En

definitiva, nosaltres mantenim aquesta línia, no intentaré entrar

més en detall, si volen estic a la seva disposició, però almenys

perquè tothom tengui un poc d’informació, sobretot que els

companys de la premsa sàpiguen un poc en què consisteix

aquesta impugnació, simplement és per intentar ajudar al

màxim per les característiques pròpies que tenen els

explotadors i els propietaris de les empreses mineres de les Illes

Balears, que compten en aquest cas amb una competència -

entre cometes- deslleial d’empreses competidores que estan

establertes a la península.

Prospeccions. Jo crec que és difícil que ho expliqui d’una

manera més clara de com ho he fet durant l’anterior legislatura.

De fet saben vostès que nosaltres vàrem votar en el Senat en

contra de la línia definida pel nostre partit, precisament per

mostrar la nostra... disconformitat amb les prospeccions. Ho he

negat sempre, sempre he dit que Balears no es mereixen les

prospeccions petrolíferes, que creim en el turisme verd i el

turisme de futur, que és el turisme que es genera aquí, i per a

nosaltres això és la pedra angular de la nostra economia i no

creim més que en l’or del turisme i no en l’or líquid o negre que

pot ser el petroli.

He notat a determinades intervencions..., el Sr. Abril el 80%

del seu temps ha fet reflexions que no són pròpies d’aquesta

compareixença. Com se sol dir usted se lo guisa, usted se lo

come. Jo ni tan sols no pretenc entrar-hi perquè no fan

referència a aquesta compareixença. Però sí que em permetrà,

perquè crec que precisament és un assumpte d’actualitat, d’una

gran actualitat, sobretot tenint en compte el moment que vivim,

un temps d’alarma internacional per un terrorisme jihadista,

que fa que des d’una sèrie de dies, avui, demà, ahir, sigui no

només portada sinó objecte d’informació a tots els mitjans de

comunicació, i a tots els països afectats, tant europeus com no

europeus, a tots el que més els preocupa avui i demà, i

conjuntament amb decisions colAlectives preses, en situació de

prendre o que s’han de prendre, és la defensa del país. A mi no

em sorprèn que a vostè no li preocupi, però crec que

francament no són les reflexions més encertades avui, tenint en

compte l’actualitat, no mediàtica sinó social i d’alarma que avui

es produeix. Per tant a tots els ciutadans, i sobretot als que

tenen responsabilitat política a qualsevol nivell, si hi ha alguna

cosa que avui els ha de preocupar és precisament el terrorisme

jihadista i la situació de defensa d’un país, d’una comunitat,

d’un municipi o d’un nucli poblacional, perquè tot va enclavat.

Però hi ha reflexions que a mi avui en dia no em sorprenen.

I ha fet referència a si banderetes..., si la bandera

espanyola... Jo em sent molt orgullós de ser espanyol, Sr. Abril;

jo entenc que vostè, no, i em sent molt orgullós de ser

mallorquí i espanyol; i jo entenc que vostè estigui d’acord amb

un procés d’independència de Catalunya i d’uns no existents

Països Catalans, i que vostè se sentiria més d’una altra banda

que mallorquí o espanyol. Simplement això és inconstitucional,

i simplement això no pot ser, i simplement el sentit comú és el

que ha d’anar lligat de la mà de la nostra societat. Però si a

vostè el sorprèn això a mi no em sorprèn que a vostè el

sorprengui.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 11 / 18 de novembre de 2015 187

 

Con respecto a la intervención del Sr. Borràs, me dice

usted que no..., que no es de especial interés mi presencia en

las comisiones en las que formo parte. Pues mire, yo formo

parte de la Comisión de Comunidades Autónomas; si a usted

no le parece interesante que forme parte de la Comisión de

Comunidades Autónomas pues usted me lo dice, yo creo que es

interesante. A usted no le parece interesante que esté formando

parte de la Comisión de Industria, Energía y Turismo; creo

que de industria es importante solamente por las reflexiones

que ha hecho la Sra. Tur en cuanto al déficit de suministro

eléctrico, creo que es importante que yo esté allí; que esté en

la... Yo he apuntado esto y no creo que me equivoque porque

lo he anotado textualmente, pero bueno, el acta del orden del

día me dirá lo contrario. Que no esté presente en la de turismo

creo que es importante, creo, que estemos básicamente en

turismo. La de economía y competitividad también creo que es

importante. En definitiva, uno está en las comisiones que cree

importante estar y en las que...; no puede estar en todas

porque simplemente es una cuestión de tiempo. Imposibilita y

no sería práctico.

Y yo no seré quien le diga cuál es la autoridad del Senado,

no seré yo porque me aventuro..., sí, la mía, me aventuro a no

ser capaz de convencerle, pero estoy convencido de que

cualquier compañero senador suyo -los tengo muy cerca yo en

el Senado- estoy convencido de que cualquier compañero suyo

senador le explicará lo importante que es ser senador, porque

yo no me atrevo a convencerle, porque creo anticipadamente

que no lo lograré. 

En referencia al..., pel que fa referència al tema aeri, tant de

descompte com de connectivitat... crec que tots ho dúiem al

nostre programa electoral; nosaltres personalment, en el Partit

Popular, dúiem la importància de crear una tarifa plana, no

especificàvem el cost definitiu, però sí aventuràvem que

aquesta tarifa plana òbviament s’hauria de compensar a una

companyia aèria, que és el que després també comentaré per...,

veig que la Sra. Sureda m’ha fet un parell de preguntes i no està

present, li contestaré després, que no entenia el perquè una

companyia aèria exclusivament pogués operar amb una tarifa

plana; simplement per una OSP, una obligatorietat del servei

públic, surt a licitació per poder actuar i donar servei a una

determinada connexió territorial, en aquest cas aèria, i surt a

concurs, a licitació pública, per una determinada quantitat

econòmica. Això és una OSP per definició legal, ens agradi o

no ens agradi aquesta és la definició d’OSP; li ho dic amb

coneixement de causa perquè la primera vegada que hi ha hagut

una OSP entre illes a les nostres illes, la vàrem fer nosaltres,

l’anterior govern, amb la connexió OSP entre Menorca, Maó en

concret, i Madrid, una OSP que va ser licitada per primera

vegada amb un procediment d’urgència, que després es va

deixar de banda perquè la companyia veia que no era

suficientment rendible, vàrem suspendre la licitació per tornar

a treure una licitació immediata perquè l’OSP no és efectiva

durant els mesos d’estiu, que és quan hi ha competència i és

quan evitam pagar els doblers entre tots perquè surt de nivell

pressupostari, i després torna a sortir l’OSP.

Crec que és una bona opció una OSP. De fet va ser la

demanda que ens varen fer per part del govern del Consell

Insular de Menorca i de diferents colAlectius amb què ens vàrem

reunir durant tota la legislatura. Però crec també que

independentment d’això es va posar una sèrie o es va donar una

sèrie d’oportunitats econòmiques que varen fer possible que per

primera vegada també altres companyies, en aquest cas de

l’àmbit privat com és el cas d’Air Europa, pensassin que seria

interessant per a elles llançar-se a una operabilitat entre illes

que mai fins a la data no s’havia produït perquè -i no dit per

nosaltres, sinó per experts en la matèria- perquè no hi havia

suficient interès econòmic ni (...) econòmica perquè es produís.

Avui per avui tenim una operativitat que fa que, i jo he tret

simplement un exemple que qualsevol de vostè pot constatar,

volar entre Menorca i Palma el maig de 2011 suposava 121,11

euros, és a dir, el trajecte era de 60,55 euros, i fent una

simulació ahir matí d’un trajecte entre Menorca a les 7,30 i

tornada a Menorca a les 21,10, el preu total era de 76,74 euros,

és a dir, un preu mig per usuari de 38,37. És a dir, no està gaire

enfora d’aquests 30 euros, que es poden definir..., jo no sé la

xifra exacta, nosaltres com a govern no ens ho vàrem plantejar

perquè hi havia una sèrie de matisos molt important a analitzar

entre les companyies i el Ministeri de Foment.

En qualsevol dels casos sí que crec que una tarifa plana

seria allò adequat, però perquè això sigui possible necessitam

arribar a una modificació del règim especial de les Illes Balears

que pugui entendre que el fet insular s’hagi de compensar amb

una aportació, i amb converses personals amb l’actual ministre

de Foment, que també ho era quan jo era president del Govern,

el que es posava de manifest és que si optàvem per una tarifa

plana això implicaria òbviament, repetesc, que es pogués licitar

via OSP, amb la qual cosa ja no tendríem la competència i

hauríem de fer prèviament a aquesta decisió una sèrie de

reunions amb totes les parts afectades, no només en aquest cas

els veïnats, els ciutadans de Menorca i els de Balears en la seva

representació, sinó també amb totes les companyies aèries,

perquè serien companyies aèries les que optarien a la licitació

per optar a una tarifa plana, però només una es quedaria amb el

mercat, la resta no podria operar, i hauríem de veure si la tarifa

plana només estaria vigent durant nou mesos exceptuant els

mesos d’estiu, perquè en aquests mesos es podria suposar que

es rompria la tarifa i es podria entrar en competència. Per tant

jo apost per la tarifa plana, òbviament, la dúiem nosaltres al

programa electoral; no seria avui en dia capaç de dir 30, 29,

32..., no ho sé, hauríem de fer anàlisis específiques per tal de

definir-ho, però estam molt a prop amb aquests 38; potser

l’aportació que s’hauria de fer per part de l’administració

hauria de ser menys, perquè també és cert que potser es podria

evitar la compensació per descompte de resident que s’aporta

avui en dia. És una anàlisi que s’ha de fer i que anim l’actual

govern a fer-ho, i òbviament estic a la seva disposició per a tot

el que pugui ajudar en aquesta matèria.

Descompte del 25%, descompte marítim. Sí, ja de fet va ser

una de les propostes que nosaltres vàrem fer quan negociàvem

el règim especial, que després no va ser finalment objecte de

modificació. 

És cert, la normativa ens diu que és competència de les

comunitats autònomes insulares, archipiélagos, que ens afecta

a Canàries i a Balears, el fet de tenir el 25%, ho diré d’una altra

manera, s’ha de fer càrrec la comunitat autònoma del transport

dins l’àmbit marítim. Per tant, seríem nosaltres que realment

hauríem d’afrontar aquest 50%, no com el 50% que avui

subvenciona el Govern de l’Estat. El diferencial del 25 és una
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decisió política del Govern de l’Estat, sigui un partit o un altre,

que aporta aquest 25%. Però en qualsevol moment també

tindria l’opció de dir que no ho aporta. Crec que això s’ha de

negociar per part del Govern autonòmic amb el Govern de

l’Estat perquè quedi recollit dins el nou règim especial de les

Illes Balears i que no qüestioni aquest 25% i que es transformi

en un 50%. Això compensaria, sense cap tipus de dubte la

insularitat, el problema d’insularitat que avui per avui tenim

nosaltres.

Ja acab, Sra. Presidenta, fent referències molt breus, molt

ràpides a intervencions puntuals.

La Sra. Tur, subministrament energètic. Vostè se’n

recordarà, va ser una de les meves preocupacions, fins i tot amb

el president de Formentera vàrem tenir nombroses reunions;

miri, record perfectament que les primeres setmanes de tenir

nosaltres responsabilitat de Govern a l’illa d’Eivissa vàrem

tenir un punt zero de subministrament elèctric, és a dir, es va

quedar l’illa d’Eivissa sense subministrament elèctric, va ser en

ple estiu, i vàrem decidir que això... vàrem decidir no, (...),

vàrem dir que això no podia ser. Sap vostè que es va llançar fa,

el temps passa molt ràpid, un any i mig o així, la primera

comunicació, connexió entre la península, València, i Eivissa

d’un cable elèctric per dotar del subministrament, és la

connexió elèctrica més profunda de tot el món, curiosament la

tenim nosaltres, la tenim aquí a Balears. I també vàrem fer

l’enllaç entre Menorca i Mallorca, i queda acabar el

subministrament cap a Formentera. Ningú millor que vosaltres

sabeu les deficiències i quan els TPV quan no hi ha connexió

elèctrica i teniu problemes de venda a establiments, restaurants

i altres. Això era un projecte que, de fet, està recollit a la llei

anterior en matèria energètica que teníem aprovada com a

govern. Vostè ho recordarà perfectament i jo òbviament en tot

el que pugui ajudar no tengui cap dubte que no tenc més interès

que aquest per a tot el que faci falta.

El Sr. Tarrés, la darrera intervenció, que compartesc, jo

crec, que la seva exposició majoritàriament, vostè ha estat

president d’Eivissa i vostè sap perfectament l’anterior

legislatura, que ho vàrem comentar en moltes ocasions, les

mancances que tenia Eivissa quant al tancament del cicle de

l’aigua tant a nivell de depuradora com de dessaladora i les

inversions que teníem previstes i compromeses a través del

Ministeri de Medi Ambient. Em consta que segueixen en

marxa. Teníem també la mateixa inquietud en el cas d’Eivissa

Vila amb el colAlector que desembocava a la platja, tots els

problemes que donava als veïnats. No tengui cap dubte que ara

els plantejaments que segueix, en aquest cas, per part del

Ministeri de Medi Ambient segueixen tenint constància

juntament amb el Ministeri de Foment. 

I d’una manera conjunta, i ja acab, presidenta, sàpiguen

vostès que l’únic objectiu que tenc és seguir ajudant que

millorin totes les oportunitats i circumstàncies dels ciutadans de

les Illes Balears, era la meva responsabilitat quan era president

de Govern i assumesc aquesta responsabilitat, no com a punt

base d’un senador de caràcter autonòmic sinó simplement per

un compromís personal, que una persona que té una vocació

pública s’hi vol dedicar. M’he dedicat amb total lleialtat quan

he estat batle, quan he estat president de la nostra comunitat i

ara com a senador. Per tant, el meu compromís amb aquestes

illes i amb el benestar i el benefici dels ciutadans és total i

absoluta.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Bauzá. Ara correspon els torns de

rèplica i té la paraula pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca

l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. A veure, el ciutadà de

carrer es demana per què en el Senat hi ha tants d’expresidents,

per què hi ha tants d’expresidents? I la pregunta és molt de

carrer, però el plantejament polític continua essent el que feia

abans. Si miram el nostre entorn, la majoria d’estats funcionen

amb una organització, amb una sola cambra, és possible

funcionar amb una sola cambra. Si la justificació de dues

cambres fos que som un estat plurinacional, que no ho som, el

Partit Popular ja ens ho va deixar molt clar fa dues setmanes,

som una sola nació, doncs tal vegada ho entendríem, som un

estat que amb una sola cambra podríem funcionar, amb menys

podríem fer més i l’estalvi seria molt gros.

Això d’avui no és cap judici, nosaltres no som jutges,

nosaltres som polítics i venim a fer debat polític, i és una

obligació, una obligació, perquè ho diu l’Estatut i el Reglament

d’aquesta cambra, comparèixer a petició dels grups

parlamentaris. En aquest sentit, sí que he de dir que,

efectivament, m’agradaria que aquesta compareixença es

repetís, de fet demanarem que repeteixi. Crec que, com a

mínim, cada mig any hauríem de poder tenir una conversa amb

els senadors autonòmics per poder parlar dels temes que

afecten aquesta comunitat.

En la intervenció que el senador, que vostè Sr. Bauzá, va fer

acabava la intervenció amb aquesta esmena que fa referència,

amb una crida, bé, deia una cosa així com avui no està de moda

ser patriota i reivindicava el fet de ser-ho, i em sembla molt bé.

Jo li demanaria que el senador Bauzá fos patriota amb les Illes

en una cosa que és l’arma millor que tenim, que són els

recursos, necessitam recursos, recursos en forma d’inversions

de l’Estat, en forma del deute que té l’Estat amb la comunitat

autònoma, és a dir, inversions estatutàries. No ens anem per...

desviem el tema, reclamarà o no reclamarà les inversions

estatutàries? Punt, és tan senzill com això, les reclamarem o no

les reclamarem?

Finançament, model de finançament autonòmic, REB,

efectivament, efectivament. De fet, si som a la cua d’inversions

territorialitzades, per sota tenim les Illes Canàries, amb una

gran diferència, que tenen un REB, que tenen un REB que

compensa aquest dèficit, un REB que és règim especial, però

que també fiscal. En aquest sentit, i aquí volia arribar, recordin

que la proposta de modificació del REB puntual que va fer en,

jo no sé si dir en campanya electoral o temps preelectoral que

va fer aquest govern, era puntual, era una modificació puntual,

no proposava un nou règim fiscal. El batallarem, clar que sí,

batallarem un nou règim especial que també tengui mesures

fiscals perquè són fonamentals, perquè reconeguin la insularitat
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i, amb el tema de la insularitat, li torn a reiterar el tema de la

tarifa universal, diguem-li plana, l’hem de batallar.

Em sembla haver sentit que ara resulta que és una

ocurrència açò de la tarifa plana, jo em pensava que era un

element, no, no ho dic per vostè, Sr. Bauzá, s’ha dit en aquesta

cambra que era ara una ocurrència, jo em pensava que era el

comú denominador dels programes electorals, una tarifa plana.

Alguns pot ser han canviat els termes per explicar-la, per ser

més... bé, més detallats, més detallistes amb el contingut, però

continua essent la mateixa idea. I, quina és la idea? Que

tenguem una connectivitat suficient i accessible per a tothom.

Avui tenim una OSP entre Illes, és cert, però la tenim sense

exclusivitat, no totes les OSP són amb exclusivitat, a les Illes

funciona un OSP sense exclusivitat, és a dir, a part de la

intervenció pública de l’OSP, que va guanyar una empresa

determinada, n’hi ha una altra que per decisió pròpia, perquè el

mercat ho permet, s’ha posat en funcionament. I està molt bé.

Però crec que hem de continuar reivindicant un fet clau, per a

nosaltres l’avió és com anar en bus i amb AVE. Algú es

demana en anar amb bus o amb AVE si demanaran el certificat

de resident? A algú li han demanat el certificat de resident per

anar amb AVE? EP i AVE i transport ferroviari també hi té

OSP. EP i AVE i transport ferroviari també està finançat en el

recursos públics. Algú demana el certificat de resident per

agafar un tren o un AVE? No. Doncs, el nostre tren i el nostre

AVE és el transport aeri. No han de demanar certificat de

resident, per açò deim tarifa plana universal. No ens diguin ara,

algú que ve... jurídicament... perdonin!, jurídicament, els

llevaré qualsevol dubte, un informe del Ministeri de Foment

que tenia el Govern anterior certificava que no hi havia cap

problema jurídic a defensar la universalitat de la tarifa, diguem-

li, plana, diguem-li, màxima.

Per tant, en aquest sentit crec que... clar, i per tant, jo

demanaria no desviar amb discursos... no, no, aquesta ha de ser

una batalla d’aquest Parlament i dels senadors, i crec que si els

senadors ho tenen clar, doncs, segurament tenim molt, molt de

fet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, li pregaria que vagi acabant, perquè ha exhaurit

el seu temps i ens queda una segona compareixença.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, molt bé. Breument, idò, el darrer... Quan em referia a les

lleis que avui han quedat en aquest llimbs i que aquest govern

haurà d’impulsar les modificacions per recollir l’acord de les

comissions bilaterals, aquestes 6 lleis, però estam en una

situació, deixi’m-li dir, un poc especial, 6 lleis on reconeixem

que tenen punts d’inconstitucionalitat, no ho sé, complicat.

Dues, efectivament, varen tenir recurs, i jo no entraré en el

recurs, jo el que deman és: comparteix el plantejament que

aquesta comunitat autònoma no pugui fer lleis adaptades a la

seva realitat, no podem tenir una llei de comerç per al comerç,

efectivament, pactat amb els nostres sectors, adequada per al

nostre...? On falla, on fallava no era la Llei de comerç de la

comunitat autònoma, on fallava eren les lleis bàsiques de

l’Estat, jo diria, excessivament intervencionistes que donaven

poc marge a la comunitat autònoma per ser realment autònoms,

per poder definir, decidir el nostre comerç. Açò demanam que

reivindiqui, lleis bàsiques que no siguin invasores, que siguin

molt més respectuoses amb la capacitat d’autogovern de les

Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENT:

Sr. Martí, deu segons.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

No, ja està.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula el Sr. David Abril, per un temps de cinc

minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. Jo li he de dir, Sr. Bauzá, que esperava qualsevol cosa

d’aquesta compareixença, supòs que vostè també, però el darrer

que esperava és que es fes servir els lamentables atemptats de

fa uns dies quasi quasi per justificar el que vostè fa en el Senat

en detriment del que nosaltres li estam traient en cara que no fa,

i això em sembla prou vergonyós, perquè al cap i a la fi vostè

és el càrrec més alt o la responsabilitat més alta que ocupa en

aquest moment, i record, vostè és senador autonòmic d’aquesta

comunitat autònoma dins el Senat, és portaveu adjunt de les

qüestions de Defensa. Digui’m que té a veure això amb la

defensa dels interessos de les Illes Balears? Val, em podrà dir

que és salvar-nos a tots del terrorisme, fantàstic, però... sin

comentarios, sin comentarios.

Li he recordat abans unes declaracions seves on deia que

per a vostè era més important, d’alguna manera, salvar-nos de

la crisi, treure’ns de la crisi que guanyar eleccions. Jo li dic, he

entès de la seva intervenció, i crec que estarà d’acord amb

aquesta afirmació, que el tema del finançament i del problema

estructural que tenim amb el finançament en aquesta comunitat

fa que fins i tot sortir de la crisi, superar la crisi, sobreviure a

la crisi sigui infinitament més complicat que a qualsevol altre

territori d’Espanya. I canviar aquest problema estructural passa

per cinc coses, algunes de les quals són a la solAlicitud de

compareixença que li vàrem fer: evidentment, canviar un

sistema de finançament, que hi havia un compromís per part de

l’Estat de canviar-ho, i no ha estat així, de moment estam amb

el reconeixement, el mateix reconeixement que vostè feia quan

era president, però necessitam passar a qualque moment als

fets.

Amb un pressupost general de l’Estat, que vostè insisteix a

vendre’ns les xifres positives, però el fet és que estam en 140

euros per habitant, parlant d’inversions territorialitzades, i la

mitjana estatal està en 238, són quasi 100 euros de diferència

d’un ciutadà o ciutadana de les Illes Balears en relació amb un

ciutadà o ciutadana de la resta de l’Estat.

D’un REB, tercera qüestió, és que va ser perquè va quedar

en paper banyat, és que no ha estat, ja en parlarem, però que
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m’ho vulgui reduir o conduir cap al tema del règim fiscal o la

proposta de modificació puntual com a règim fiscal, que vostès

mateixos varen retirar, i que hagués tengut un impacte

infinitament menor que, per exemple, una rebaixa de l’IVA

turístic, per a la nostra comunitat en concret, em sembla que

queda prou en qüestió.

Quart, les inversions estatutàries. Jo crec que ja està bé de

batalletes i això és part de la justificació no sé què... no, això és

una llei orgànica per compensar, el nostre Estatut és una llei

orgànica que s’ha de complir i és l’Estat que l’ha de complir, i

hi és justament per compensar tots aquests dèficits que tenim a

Balears. Que s’compleixi, lluitin perquè es compleixin aquestes

inversions estatutàries. 

Finalment, el deute històric. Totes aquestes cinc qüestions,

el deute històric per les males transferències d’educació i de

sanitat. Tot això en conjunt, han lluitat per canviar aquest mal

estructural? Tengui iniciativa com a senador d’aquesta

comunitat sobre una d’aquestes cinc qüestions i seré el primer

que li reconeixeré la feina feta.

D’alguna manera ha vengut a justificar el pressupost general

de l’Estat per a l’any que ve dient allò d’España va bien, d’una

altra manera, almanco en matèria econòmica. Idò, com justifica

aquest atac a les comunitats i, en particular, a una que ja té prou

problemes com la nostra, de les restriccions amb l’objectiu de

dèficit? Comparteix aquesta restricció? Ha fet alguna gestió, ja

que se suposa que passa bona part de la seva jornada per

Madrid per mirar de modificar això? Pensa fer alguna cosa en

els temps que estan per venir?

Estic seguríssim que vostè creu fermament amb la igualtat

dels espanyols davant la llei, salvo alguna cosa, que diria

Rajoy, però la realitat és que, mentre modifiquem tot això, la

gent de les Illes Balears continuarem essent ciutadans i

ciutadanes de quarta categoria d’aquesta Espanya de la qual

vostè es mostra tan orgullós, i aquí és on es demostra no només

la feina o la validesa de la feina, de la seva tasca com a senador

autonòmic, no dic la que ha fet aquests tres mesos perquè,

insistesc, no ha tengut temps de fer massa coses, sinó del que

està per venir, i diria que fins i tot la validesa mateixa del

sistema democràtic de l’estat de dret de les institucions de

l’Estat.

Acab dient-li que abans li he parlat de símbols, idò, tornem

als símbols. Faci alguna cosa, encara que sigui simbòlica, per

les nostres illes de tot això que hem posat damunt la taula i de

moltes coses més que hi ha per fer. I d’aquí a tres o quatre

mesos, que no hagi de ser aquest diputat ni cap altre grup sinó

vostè, i també li direm igualment al Sr. Antich, quan hi hagi un

nou govern a Espanya, venguin, compareguin i ens diguin quin

és el seu pla de feina per treure les Illes Balears endavant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari Popular té

la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miguel Jerez, per un temps de

cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Bauzá, cada vegada

que assisteix a una compareixença d’aquest tipus, se’n varen

produir dues a l’anterior legislatura, estic més convençut de la

necessitat que es torni a repetir, precisament, aquest tipus de

compareixences. I, per què li dic jo? Ja ho sabem tots que és

una obligació que reglamentàriament està contemplada, sinó

perquè precisament la seva intervenció ha estat força

clarificadora, la seva intervenció jo crec que ha estat una

intervenció de recuperar un exercici de memòria important que

moltes vegades s’ha de fer quan invocam determinats

arguments per situar-nos i saber quina és la nostra referència.

En conseqüència, crec que no sobraria que d’aquí un temps

tornàs vostè a comparèixer, i el Sr. Antich també, per tal de

clarificar una vegada més moltes qüestions relacionades

possiblement amb l’anterior legislatura, que ja estaria també bé,

sinó també amb la feina que vostès vénen desenvolupant en el

Senat.

Amb relació al règim fiscal de les Illes, al REB, crec que

vostè ho ha endevinat, no només amb aquesta proposta que,

efectivament, eleva al Govern a fi que es reconegui un

tractament fiscal adient per a les nostres illes, sinó que també

vostè l’encerta dient que ha estat un veritable error el fet de

suggerir la retirada d’aquesta proposta al Govern del Sr.

Mariano Rajoy. Per què? Perquè el contingut d’aquesta mesura

fiscal inèdita en el REB, que no s’havia contemplat mai,

comporta una sèrie de beneficis que ningú en aquest moment

no ha tengut precisament el suficient estudi a fi que se sàpiga

quina profunditat té aquesta proposta. És una proposta que ve

pràcticament a eximir a determinades empreses de pagar

imposts, entre un 65 i un 75%, si es produeix una determinada

inversió en els seus establiments. Això és activitat productiva,

això és crear llocs de feina, això és incentivar la inversió i

aquesta proposta, precisament dirigida al teixit productiu i a

millorar els efectes fiscals, és una proposta que s’ha demanat

que es retiri per part del Goven de l’Estat. I crec que ha estat un

veritable error que això es produís, i parlam precisament d’una

sèrie d’incentius fiscals que arriben fins al 50%. No sé quan

serà el temps que puguem tornar a recuperar precisament una

proposta d’aquestes característiques i que, a més, sigui

acceptada pel govern de l’Estat de torn. Això per una banda.

Per altra banda, clar, es diu que diferents lleis que s’han

aprovat en aquest parlament i han estat impulsades pel govern

del Partit Popular tenien símptomes d’inconstitucionalitat, i jo

els diré que si aquests símptomes d’inconstitucionalitat que

vostès detecten en aquestes lleis que han estat impulsades pel

Govern de les Illes Balears són els mateixos símptomes que

Francina Armengol va detectar a la Llei de funció pública en

relació amb el mèrit de la llengua catalana, estan vostès molt

equivocats; si són els mateixos criteris d’inconstitucionalitat

(...) símbols, van vostès força equivocats, perquè ja es va dir

per part del Tribunal Constitucional a la Sra. Francina

Armengol de quin mal havia de morir. Això per una altra

banda.

La Llei de comerç, efectivament, ha estat recorreguda per

part del Govern, encara que aquest recurs no estigui vigent

perquè ha estat retirat; però miri, jo crec que la convicció del

que ens deia el sector era el que havíem d’impulsar, i un
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tractament específic per a les nostres illes en relació amb aquest

teixit productiu tan important també s’havia de reconèixer. Que

encara així s’ha hagut de rectificar en el sentit d’adaptar-la a la

Llei d’ordenació de comerç estatal?, idò s’ha rectificat, però sí

que ningú no ens podrà dir ni a vostè no li podrà retreure que

precisament en aquell moment vostè va defensar el sector, el

Govern de les Illes Balears va defensar el sector, i la llei

contemplava les demandes precisament d’aquell sector, i

d’aquell sector tan important per a la nostra activitat productiva

a les Illes Balears.

En relació amb el descompte marítim, no he tengut temps

abans d’intervenir en tot el que m’hagués agradat. Aquí s’ha de

continuar feina, aquí no hem d’insistir en res més, aquí no ens

hem d’inventar res més, perquè feina s’ha fet. Vostè, si no ho

record malament, ha tengut reunions amb el ministre de

Foment, amb la ministra de Foment en aquest cas, per poder

materialitzar aquesta precisa proposta, o el seu conseller Sr.

Delgado; hi ha hagut un debat en el fòrum d’arxipèlags entre

Canàries i Balears on això precisament també s’ha posat de

manifest i ha estat una reivindicació del Govern de les Illes

Balears; i també li recordaré que el dia 18 de març de l’any

2012 el Grup Parlamentari Popular va aprovar una iniciativa en

aquest parlament dirigida al fet que això finalment fos

reconegut per part del Govern de l’Estat, una iniciativa que he

de dir que va ser aprovada per unanimitat, i aquesta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Jerez, ha exhaurit el seu temps. Li agrairia que vagi

acabat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Acab, acab. ...i aquesta unanimitat és la força que vostè té

per tornar des del Senat a reivindicar precisament aquestes

qüestions.

I acab. No és de rebut que a vostè se li retregui que només

ha estat set minuts parlant en el Senat, i precisament de defensa,

perquè llavors a vostè no se li deixi parlar de defensa. Això és

una vergonya! No és possible que a vostè l’invoquin aquí i li

retreguin això perquè vostè no pugui llavors defensar-se.

Només una dada perquè la defensa és important i estic segur

que en aquesta intervenció va a defensar precisament aquestes

qüestions amb moltíssima intensitat i moltíssima d’energia. La

defensa és tan important, Sr. Bauzá, que en aquests moments la

Unió Europea, la Unió Europea, està eximint França de complir

el seu dèficit donat el cost que en matèria de seguretat i defensa

està tenint per mor dels atemptats que es varen produir

divendres passat. Per tant...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyor Jerez...

EL SR. JEREZ I JUAN:

...siguem conscients i responsables amb el que deim en matèria

de defensa.

Això és tot, Sr. Bauzá. Moltes gràcies per la seva

compareixença una vegada més i l’esperam aquí les vegades

que faci falta.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Aitor Morrás per un

temps de cinc minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sra. Presidenta. Bien, Sr. Bauzá, nos ha

confirmado, nos ha confirmado su tarea, su tarea en el Senado

no es defender los intereses de la comunidad autónoma y los

mandatos de este parlamento en el Senado, sino que es venir...,

enterarse de lo que pasa en el Senado, en el Gobierno, venir

aquí y defenderlo. Esa es básicamente su tarea, porque hasta

ahora no hemos escuchado algo sobre los temas que usted haya

llevado a efecto. 

Y cuando yo me refería a si usted veía que tenía utilidad su

puesto en el Senado, no es como cualquier senador. Nosotros

el otro día aquí estuvimos en una reunión con la Plataforma de

afectados por la hipoteca, decidimos tirar para adelante una ley

consensuada de vivienda; pues yo ahí me sentí muy útil.

Entonces esa era la pregunta, si usted personalmente siente que

su trabajo tiene utilidad para las Islas Baleares, si está

consiguiendo algo para las Islas Baleares, esa era la... Y en las

comisiones a las que pertenece, que indudablemente es a las

que usted piensa donde tiene más interés, y por eso hacía

mención yo a que precisamente la primera a la que se suscribió

fue a la Comisión de Incompatibilidades, porque además

precisamente fue el tema recurrente o muy cuestionado cuando

usted era presidente del Gobierno de la comunidad autónoma;

por eso... Luego ya se ha metido también en la de energía, ya

veo que tiene también intereses porque le ha traicionado el

subconsciente diciendo que habían decidido lo del subministro

eléctrico; luego ha dicho “bueno, habíamos decidido, no, en

realidad había participado en las...”; o sea, su buena relación

con las compañías energéticas ha quedado patente.

Pues eso..., sí. Lo que..., pues ya sabemos, ya sabemos lo

que usted piensa sobre los temas que ha defendido, que venía

a ver la actividad que había realizado en el Senado. No creo

que aquí estemos en un debate presupuestario sobre los

presupuestos generales del Estado, pero bueno, ya conocemos

su opinión. También conocemos su opinión sobre otros temas,

por ejemplo que ha confundido la Constitución del 78 con las

leyes fundamentales del régimen, porque ha declarado que es

inconstitucional como se siente el compañero David Abril y,

bueno, creo que eso es confundirlo totalmente. 

Vaya, en definitiva es... Tampoco no ha contestado si se ha

reunido o no con algún tipo de asociación o algún sector para

defender los intereses de las Islas Baleares. La pregunta la

tengo que volver a hacer: ¿ha realizado alguna actividad usted

respecto a la mejora de inversiones del Gobierno central en las

Islas Baleares, para mejorar esas inversiones? ¿Ha realizado

usted alguna gestión de cara a conseguir la tarifa plana
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universal de 30 euros? ¿Ha realizado usted alguna gestión para

conseguir la aplicación del 50% del descuento de residentes en

el transporte marítimo? Son preguntas sencillas, no ha

contestado a nada de eso; usted no ha hablado de su actividad,

ha hablado de lo que piensa usted que está haciendo bien el

Gobierno de España, pero no, nosotros estamos aquí para saber

qué actividad está realizando usted. Y, bueno, la actividad que

está realizando usted es lógica, parece que es a la que nos

tienen acostumbrados, y es bueno estar en comisiones y

hablando con lobbys decidiendo cosas eléctricas, o incluso

también apostando por una escalada armamentística y militar

que nos lleva a una lógica de guerra, que además provoca

mucho sufrimiento, y lo único que le podemos entender de esto,

ya que las puertas giratorias en las eléctricas están copadas por

otro sector, pues a lo mejor lo que está buscando es una puerta

giratoria en la industria militar.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS la seva portaveu

s’ha absentat, per tant no intervendrà. Passam, idò, al Grup

Parlamentari Mixt, per la qual cosa té la paraula l’Hble.

Diputada Sra. Sílvia Tur per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Sr. Bauzá, a veure si em puc colAlocar

en una posició que el pugui veure, perquè amb el Sr. Abril aquí

devora em costa un poc. Gràcies. 

Bé, sobre les qüestions que li hem estat plantejant, o

concretament sobre les que li he plantejat jo, estic molt

contenta que se sumi a la demanda de Formentera per

aconseguir un aprovisionament elèctric de qualitat al llarg de

tot l’any, i li insistesc en el fet que, bé, tot i que el seu partit

aquí ens va demanar votar separadament la demanda per

traslladar aquesta iniciativa als senadors autonòmics, com que

vostè ja m’ha dit que se suma a la causa i que ho farà molt

gustosament, o així ho he entès, jo li faré arribar aquesta petició

perquè entenc que vostè lluitarà per ella i això és el que ens

agradaria.

Sí que és cert, però, que trob a faltar que es pronunciï sobre

l’impost al sol, sobre la delimitació de costes a Formentera,

sobre la Llei de residus, sobre les prospeccions petrolieres i

concretament, més que sobre les prospeccions petrolieres, que

sí que hi ha fet referència, sobre el motiu pel qual el Partit

Popular manté aquestes contradiccions tan importants quan

parlam de prospeccions petrolieres a l’Estat o quan en parlam

dins l’àmbit de la comunitat autònoma. Tampoc no l’he sentit

parlar de la cogestió d’AENA, i tampoc no l’he sentit parlar del

senador propi per a Formentera. Per tant una, dues, tres, quatre,

cinc, sis, set..., li he demanat sobre set punts i només m’ha

respost a un. En tot cas, si aconseguim que com a mínim amb

aquest que m’ha resposta ens ajudi a fer realitat aquest desig de

la nostra illa i aquest dret que tenen els nostres residents, em

donaré per satisfeta. I poc més, però ja li dic, Sr. Bauzá, que

m’agradaria que es pronunciés sobre algun dels altres punts als

quals li he fet referència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista

té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Xicu Tarrés per un temps de

cinc minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Bauzá, jo procuraré ser

breu perquè crec que quasi no ens queda temps per a la

compareixença del Sr. Antich. Però miri, jo que procur

entendre tots els punts de vista i tothom, per a mi no és el

mateix un senador o un diputat que pertany al grup de govern

que un que està a l’oposició, normalment quan s’està a

l’oposició un té tendència a fer cinquanta-dues mil propostes,

que el mateix polític, quan és al govern, idò d’aqueixes

cinquanta-dues mil sap que només en pot tirar endavant dues

mil. D’aqueixes dues mil jo el que vull saber en quines

concretament està lluitant vostè. 

A mi a la seva segona intervenció em sembla que encara

està més pensant com a president d’una comunitat que no com

a senador, per tant serà lògic que tengui una major

responsabilitat al cap d’un temps, al cap d’un any d’estar allà.

Jo li ho intentava dir a la meva primera intervenció, però crec

que és necessari, crec que seria bo que quan vostè ve a donar

comptes en aquest parlament ens pogués explicar quines són les

coses que concretament està lluitant vostè per aconseguir per a

aquesta comunitat, no quines són les coses que ja són al

pressupost, que han augmentat una mica o han disminuït una

mica, i que porten anys dins els pressupostos de l’Estat. Vostè

a la seva primera intervenció ha arribat a fer referència a les

inversions que es fan en els aeroports i en els ports, i les dues

són inversions que vénen des de fa anys, són els romanents que

van quedant per a aqueixes obres, i li puc concretar,

concretament quan ha fet referència al port d’Eivissa, s’ha

referit als 5,7 milions que queden per acabar els espigons

d’aquest port, que és una obra que porta crec que són set anys

en marxa. 

Nosaltres els demanam que lluitin per això que volem per

a la comunitat, per això que necessitam. No ens poden fer

creure de cap manera que anam bé quan seguim amb aquestes

posicions de la cua de les comunitats quant a inversió; al final

ens sentim satisfets quan en lloc de ser al lloc 17 passar a ser al

16; o a vegades deim “idò mira, no hem baixat al 19 i seguim

en el 17"; no, anam malament, anam malament, som de les

comunitats que més aportam a l’Estat, i això s’ha de notar en el

que reverteix aquí, i crec que és l’exigència que hem de tenir

tots els que ens dedicam a la política i tots els ciutadans als que

ens representen davant l’Estat. D’una manera o de l’altra això

són reivindicacions que fan molt partits d’un altre caire que no

és el meu ni és el seu, que són partits de caire nacional, però

hem de començar a llevar-nos fantasmes del cap per entendre

que aqueixa gent que fa aqueixes reivindicacions té tota la raó

del món.

Per això jo li dic que esper que el pugui veure per aquí

molts d’anys compareixent davant d’aquest parlament, però a

mesura que porti més temps a Madrid personalment jo crec que

cada vegada serem més exigents amb el que es va aconseguint
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de la feina que es fa allà. Per tant de moment res més i moltes

gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tarrés. Ara en torn de contrarèplica té

la paraula el Sr. Bauzá per un temps ilAlimitat, sense límit de

temps. La darrera intervenció.

EL SR. SENADOR EN REPRESENTACIÓ DE LA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

(José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i moltes gràcies a tots. Seré

molt breu, també, i intentaré tenir el mateix temps que la resta

de portaveus dels grups parlamentaris.

Vull iniciar la meva darrera exposició de la mateixa manera

que he començat la primera, dient que per a mi ha estat un

vertader plaer ser aquí per donar les explicacions oportunes en

relació amb aquests punts que en aquest cas ens han suscitat a

la compareixença demanada pels grups MÉS per Menorca i

MÉS per Mallorca, per suposat. Faltaria més, és un orgull, és

un plaer, i a la seva disposició de qualsevol grup parlamentari

totes les vegades que faci falta, amb els temes que siguin

necessaris, no només a la Comissió d’Assumptes Institucionals

sinó a qualsevol tipus de comissió en què jo tengui oportunitat

de donar explicacions o jo pugui ser útil per a la informació

dels membres de la cambra.

A mi m’agrada sempre pensar en positiu, i crec que podem

constatar tots els presents avui aquí que hi ha una sèrie de coses

que ens uneixen i en les quals coincidim: que les Illes Balears

estan mal finançades, no d’avui, sinó des de fa quaranta anys;

que Balears tenen un problema de finançament, sí, una altra

cosa és després si a això se li afegeix la manera de gestionar de

cada un dels governs que hi ha hagut a les diferents legislatures,

però el que és clar i a més a més el mateix ministre Montoro, en

una de les múltiples reunions que vàrem tenir i ho ha anunciat

públicament, Balears és una de les comunitats autònomes pitjor

finançades. És una realitat; de fet Balears, juntament amb

Madrid, són les dues comunitats pitjor finançades, amb dues

aportacions a fons comuns. Per tant hem de seguir fent feina, jo

crec que si una cosa no se’m pot qüestionar quan era president

l’anterior legislatura és la reclamació constant i contínua que

vaig fer al Govern de l’Estat precisament en matèria de

finançament, i tant de bo en el futur hi hagi un govern de l’Estat

que pugui simplement posar-nos a la mitjana nacional. Sempre

ho he dit: no vull ser més que cap altre, però tampoc no ens

mereixem ser menys que altres comunitats autònomes. Crec que

ningú no pot qüestionar aquestes afirmacions.

I és una feina que en aquest cas toca o pertoca a l’actual

govern, i tant de bo que el pròxim govern autonòmic, l’actual

govern autonòmic, per no anar més enfora, amb el pròxim

govern de l’Estat pugui arribar a un acord que eviti aquesta

diferència entre ingressos i despeses de la nostra comunitat

autònoma. Aquest és el nostre principal problema, un

maltractament econòmic en matèria de sistema de finançament,

que paralAlelament s’ha de fer feina i s’ha de lluitar per un nou

règim especial.

Faig una reflexió molt ràpida al Sr. Martí. Crec que ens hem

creuat la mirada un moment donat en relació amb el tema del

sistema fiscal. Miri, és que el debat sobre el règim especial

fiscal s’havia de dur a terme en el Senat; de fet vàrem tenir una

reunió en el grup parlamentari per veure qui duia, qui debatia

en el Senat, en el Plenari del Senat, aquest tema, i després ja no

vàrem tenir més reunions per veure qui ho havia de defensar,

que òbviament havia de ser una persona de les Illes Balears,

després d’una reunió que va tenir la presidenta Armengol amb

el president Rajoy, perquè la Sra. Armengol li va demanar que

no posàs en marxa el règim especial fiscal, però és que ho va

demanar al Sr. Rajoy i m’ho va demanar a mi també quan era

president en funcions. I no és qüestió que m’ho demani, és que

a l’acord de governabilitat per a les Illes Balears hi ha un punt

que diu: “un règim especial per a Baleares que ha estat objecte

de modificació en aquest final de legislatura pel govern del

Partit Popular i del qual demanam l’aturada de la tramitació de

forma immediata al Congrés dels Diputats, amb l’objectiu de

redactar un text alternatiu a l’actual que es pugui consensuar

amb tots els agents socials i econòmics de les Illes Balears”.

Per tant aquest debat del règim fiscal, Sr. Martí, simplement

perquè vostè en tengui constància, ho sap tothom, s’havia de

debatre en el Senat, era un dels punts de l’ordre del dia, i es va

llevar dels punts de l’ordre del dia de debat perquè la Sra.

Armengol es va reunir amb el Sr. Rajoy i li va demanar que ho

retiràs. Si no avui els podria donar compte de com es va

aprovar el règim especial fiscal de les Illes Balears,

desgraciadament. Crec que és un error històric, simplement

això, per una senzilla raó, perquè s’hagués pogut posar en

marxa ja, es va aprovar en Consell de Ministres, i no es va dur

a aprovació ni al Congrés ni al Senat. Tant de bo, tant de bo ho

puguin..., però és un temps perdut innecessàriament. Però bé,

està fet, cap problema.

Jo som més partidari, òbviament, de rebaixar pressió fiscal.

Aquí no és debat d’aquesta comissió, el govern actual

autonòmic pensa una altra cosa, però jo sempre he dit una cosa,

aquí i sempre, que abans d’exigir a un altre ens hem d’exigir a

nosaltres mateixos. Nosaltres podem demanar i exigir al

Govern d’Espanya, faltaria més!, estam en el nostre dret i a més

ens toca. Però és millor anar amb la lliçó no només apresa, sinó

amb uns fets contrastats que es vegi que aquí el Govern ha fet

el màxim.

Me decía el Sr. Borrás, hago una referencia muy rápida,

tampoco quiero abusar del tiempo, ¿qué gestiones he hecho yo

para el descuento del transporte marítimo y la tarifa plana?

Mire usted, estas gestiones no las tengo que hacer yo, las tiene

que hacer el Gobierno autonómico. Yo estoy a disposición de

unos y de otros para hacer cuantas gestiones sean oportunas,

pero esa negociación no me corresponde, es una cuestión que

le corresponde al Gobierno autonómico, no me corresponde a

mi. Ahora, yo a disposición de todos para que sea... si yo

puedo ayudar indudablemente. Y reuniones con entidades y

colectivos he tenido muchísimas y si quiere le puedo pasar un

listado, porque no hay el menor inconveniente de toda la

actividad que estoy haciendo tanto aquí como en el Senado.

Sra. Tur, si m’ha quedat qualque punt no és per no

contestar, vostè em coneix, sap que contest tots els punts. O

sigui, si hi ha qualque cosa, es passa i puc contestar fins i tot

per escrit, cap problema, ni el més mínim inconvenient. És una
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qüestió també de temps i que un no pot haver anotat tot allò...,

però cap problema perquè em compromet a fer una contestació

per escrit si és necessari, en absolut cap problema.

I Sr. Tarrés, vostè ho ha dit molt bé, no puc estar més

d’acord amb vostè. El meu temps de dedicació i responsabilitat

en el Senat ha estat d’escasses setmanes, mesos, entre la

constitució i la meva presa de possessió i la dissolució de la

cambra. He participat a totes les sessions plenàries, a totes les

comissions on m’ha tocat i activament a totes i a cada una

d’elles. És una evidència que d’aquí unes setmanes, d’aquí uns

mesos, una vegada que es torni constituir el Senat, dia 13 de

gener de l’any 2016, i d’allà en endavant, hauré pogut

participar entre d’altres i més efectivament en un projecte de

pressupost general de l’Estat, que, com vostè sap, ja ha vengut

pràcticament tancat perquè ve elevat del Congrés, per a

aprovació en el Senat les darreres setmanes, on no jo, sinó tots

els senadors autonòmics ens acabàvem d’incorporar.

I acab Sra. Presidenta, només els vull confirmar la meva

absoluta disposició per comparèixer en qualsevol moment,

repetesc, no només en aquesta Comissió d’Assumptes

Institucionals, sinó en qualsevol altra comissió, per retre

compte de la meva activitat dins la cambra territorial per

excelAlència, que és el Senat i on sempre i en tot moment he

defensat per damunt de qualsevol altra cosa, els interessos

generals d’aquesta comunitat. Ho he fet com a servidor públic,

com a batle del meu municipi, Marratxí, com a president de la

comunitat autònoma de les Illes Balears i, en aquest cas, com

a senador representant de la nostra comunitat en el Senat

d’Espanya.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Acabat el primer debat, acomiadam ara el

compareixen, el Sr. Bauzá, i suspenem la sessió per un temps

de deu minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Recomençam la sessió, i donam la benvinguda al Sr.

Francesc Antich i Oliver, qui, sense més dilacions, té la paraula

per tal de fer l’exposició oral sense limitació de temps.

EL SR. SENADOR EN REPRESENTACIÓ DE LA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

(Francesc Antich i Oliver):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Intentaré limitar-me el temps perquè crec que vostès ja duen

molt de temps aquí, a la comissió i el primer que vull fer és

agrair a la comissió la possibilitat de poder explicar la tasca que

duem a terme al Senat. 

Els Grups Parlamentaris de MÉS de Mallorca i de Menorca

són els que han demanat aquesta compareixença i bàsicament

per parlar de quatre temes principals: inversions de l’Estat per

al 2016; implementació de la tarifa plana de 30 euros per a les

connexions aèries entre illes i les obligacions de servei públic;

aplicació del 50% del descompte de resident sobre el transport

marítim, i sobre els recursos d’inconstitucionalitat que l’Estat

ha posat a lleis aprovades pel Parlament de les Illes Balears.

He de dir que una gran part de les iniciatives que hem duit

a terme en relació amb aquests temes, sobretot en relació amb

les inversions de l’Estat, la tarifa plana de 30 euros per al

transport aeri, l’aplicació del 50% de descompte i també per les

obligacions de servei públic en matèria aèria, bàsicament les

hem fet a través d’esmenes als pressuposts generals de l’Estat.

També és vera que en relació amb aquests tres temes ja amb

anterioritat als pressuposts de l’Estat, un poquet abans, ja

havíem fet algunes iniciatives, una en relació amb la tramitació

del projecte de llei de modificació de la Llei de règim especial

de les Illes Balears, a la qual havíem presentat un text

alternatiu, i una altra en relació amb la tramitació del projecte

de llei del règim jurídic del sector públic.

Quant a les inversions per al 2016 i ja parlant en relació

amb el tema dels pressuposts, els he de dir que hi ha o hi havia

tres classes d’esmenes: unes, les que es referien al que

anomenam normalment inversions estatutàries, unes altres

esmenes que eren esmenes concretes diferents de les esmenes

estatutàries i, per altra banda, esmenes que els grups polítiques

fan, diríem de forma conjunta per a totes les comunitats

autònomes, que n’anomenaré alguna, però que no són

bàsicament les específiques d’aquesta compareixença.

Quant a les inversions estatutàries, el primer que es va fer

va ser presentar una esmena conjunta, amb totes les comunitats

autònomes afectades per l’eliminació de les inversions

estatutàries, o sigui, Illes Balears, Catalunya, Aragó, Castella-

Lleó, Andalusia i Extremadura per un valor de 1.250 milions

d’euros a la secció 32 del pressupost; una esmena a l’articulat

per autoritzar les transferències necessàries d’aquests 1.250

milions; una esmena als annexes a fi que aquests 1.250 milions

fossin declarats crèdit ampliable, és a dir, que si realment hi

havia més demanda per part de les comunitats autònomes

aquest crèdit es pogués ampliar, i una esmena que creava un

annex nou al projecte de llei de pressuposts titulat Inversions

de l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears

referides al seu estatut, a l’annex en qüestió es dividia en

distints apartats els quals bàsicament són els que diu l’Estatut,

quan parla de la Llei de règim especial, i dins cada un d’aquests

apartats, com se suposa, hi havia tota una sèrie de projectes els

quals es podien demanar per part de la comunitat autònoma de

les Illes Balears, els apartats eren: infraestructures turístiques,

projectes de millora relacionats amb el litoral, ampliació i

millora de la xarxa ferroviària, millores al medi ambient,

sanejament i obres hidràuliques, millores en matèria energètica,

millores del patrimoni paisatgístic, arqueològic i cultural amb

projecció turística, projectes dels consells, impuls a la

innovació i obres a la xarxa viària.

No detallaré cadascuna de les obres que hi havia dins

aquests apartats, en tot cas si algú després en vol saber notícies,

li puc facilitar l’esmena que presentàrem.

Per últim, quant a les inversions estatutàries també es va

presentar una esmena per tal de crear una nova disposició

addicional, atès l’incompliment que hi havia hagut de les

inversions estatutàries durant els anys 2012, 2013, 2014 i 2015,

a fi que es procedís a prorrogar la disposició transitòria novena
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de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears als anys 2016,

2017, 2018 i 2019.

A més de les esmenes relatives a les inversions estatutàries

es presentaren unes 43 esmenes més, concretes, que suposaven

més de 181 milions d’euros que anaven dirigides a temes com

convenis de tren, convenis de carreteres, transport aeri,

transport marítim, transport d’esportistes, transport (...), sector

lleter, dessalació, sanejament i colAlectors, urbanització de

zones, rehabilitació, adquisició i construcció d’edificis

emblemàtics, nous equipaments culturals, Serra de Tramuntana,

Camí de Cavalls, riquesa talaiòtica, instalAlacions esportives,

biblioteques, cases de música, recuperació de murades, millora

del servei de justícia, etcètera. 

En tercer lloc, s’ha de dir que hi havia esmenes que sense

ser específiques de les Illes sí que hi podien tenir efectes, per

exemple, hi havia una esmena de 20 milions d’euros que anava

dirigida a l’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de la

xarxa de paradors, això pot tenir algun tipus d’importància en

relació amb Eivissa, o el Pla de gestió dels vaixells de palangre

de superfície que també afecta... a un dels ports als quals afecta

és als ports de les Illes Balears, o una altra relacionat amb

catàstrofes naturals dins el 2015 on també sortia citada la

comunitat autònoma de les Illes Balears. Clar està, tot això

sense entrar dins les esmenes presentades que afectaven

transferències de pressupostos consolidats i millores de serveis

bàsics, que això eren esmenes globals que crec que són objecte

d’aquesta compareixença.

Quant al transport aeri i marítim, es varen dur a terme

distintes actuacions. En primer lloc, encara que no arribàs al

Senat, és vera que els diputats i senadors socialistes

conjuntament amb el Grup Socialista d’aquí del Parlament de

les Illes Balears, varen treballar conjuntament una proposta

d’esmena a la totalitat de text alternatiu al projecte de llei pel

qual es modificava la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de règim

especial de les Illes Balears, com deia no va arribar al Senat

perquè després de les eleccions va quedar aturada la seva

tramitació al Congrés dels Diputats.

En aquesta proposta ja es demanava per a les Illes Balears

la implementació per part de l’Estat d’una tarifa plana de 30

euros per al transport aeri entre illes i l’aplicació del 50% de

descompte de resident sobre el transport marítim entre illes.

També la possibilitat de crear obligacions de servei públic en

les rutes entre els aeroports de les Illes i els de Madrid,

Barcelona i València quan no es garanteixi la igualtat

d’oportunitats en matèria de transport dels habitants illencs

respecte dels peninsulars.

A més, entre altres qüestions referides al transport aeri i

marítim, preveia poder establir també contractes marítims entre

els ports dependents de l’Administració de l’Estat de Mallorca,

Menorca, Eivissa i Formentera amb els ports de referència del

litoral mediterrani peninsular, garantint capacitat suficient per

a persones, mercaderies, etcètera.

També cal citar que aquesta esmena a la totalitat en text

alternatiu preveia en relació amb les inversions de l’Estat un

mecanisme per fer efectiu el sistema de finançament establert

a la disposició addicional sisena de l’Estatut d’Autonomia de

les Illes Balears, mecanismes transitoris mentre no hi hagués el

fons d’insularitat i pròrroga de les inversions estatutàries, entre

altres matèries.

Per altra banda també, en el mes d’agost d’enguany es va

presentar al Senat una esmena al projecte de llei de règim

jurídic del sector públic, mitjançant la qual es creava una nova

disposició final que modificava la Llei 17/2012, de 27 de

desembre, de pressuposts generals de l’Estat per al 2013. La

modificació consistia que el descompte de resident a aplicar per

l’Estat sobre el transport marítim entre illes fos del 50%; també

que quedassin subjectes les bonificacions de residència tant al

bitllet de passatges com al de vehicles, i finalment, en el sentit

d’eliminar l’exclusió que la Llei de pressuposts de 2013 va fer

de les bonificacions a residents de l’import que es pot

repercutir als passatgers amb mobilitat reduïda per a

l’assistència que se’ls presta per a l’accés a l’avió.

S’ha de dir que totes aquestes mateixes esmenes també es

varen presentar al Senat com a esmenes als pressuposts

generals de l’Estat, més una esmena de 4 milions d’euros per a

un nou contracte de servei de transport marítim per satisfer

obligacions de servei públic des dels ports declarats d’interès

general de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera amb la

península.

Quant al transport aeri, al Senat es presentaren les següents

esmenes als pressuposts generals de l’Estat per al 2016: una

esmena de 7.400.000 euros, per realitzar contractes de servei de

transport aeri per satisfer obligacions de servei públic amb la

península; una esmena de 3 milions d’euros, per subvencionar

el trànsit aeri regular i les taxes aeroportuàries entre la

península i les Illes Balears; 18 milions d’euros per

implementar la declaració de servei públic amb la tarifa plana

universal de 30 euros per als vols entre illes, i també es

presentaren algunes esmenes més per reforçar connectivitat, per

al transport, per a qüestions esportives, etcètera.

Totes aquestes iniciatives i esmenes abans esmentades, no

ho he dit abans, però totes varen ser rebutjades.

Encara que no sigui un dels temes objectes de la

compareixença, he de dir que, quant al transport aeri, en el mes

d’octubre, dia 1, vaig entrar al registre una moció dirigida a la

Comissió de Foment en relació amb solAlicitar la cessió per part

de l’Estat de la titularitat i gestió dels aeròdroms de Son Boned

de Mallorca i de Sant Lluís a Menorca a la comunitat

autònoma, moció que no s’ha pogut veure a la comissió.

Per altra banda, dia 31 de juliol d’enguany, vaig entrar al

Senat una moció dirigida a la Comissió d’Economia i

Competitivitat per la qual se solAlicitava la retirada del recurs

d’inconstitucionalitat interposat pel Govern de l’Estat contra la

Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears,

es demanava la retirada atès que el Govern de les Illes Balears,

mitjançant mesures legislatives, havia introduït ja aquelles

peticions que la comissió tècnica que s’havia reunit amb la

comissió tècnica del Govern per part de l’Estat havia exigit a la

comissió bilateral, acord que tots sabem que s’havia romput

finalment sense donar massa explicacions o arguments tècnics

nous.
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A la moció també demanàvem que el Govern de l’Estat

tingués en compte el fet insular a l’hora de desplegar la

legislació bàsica ateses les especials circumstàncies que es

donen a les illes respecte a la protecció del territori, del medi

ambient, de cultura, etcètera, així com les característiques

pròpies de cadascuna de les illes, atenent la seva distinta

superfície, entre d’altres temes.

Com tots vostès saben, abans que la moció... bé, no sabem

això de la moció, però sí que el Govern de l’Estat va retirar el

recurs i per tant, també vàrem retirar la moció.

Per altra banda, també estudiarem la possibilitat de

plantejar una moció en relació amb el recurs de l’Estat respecte

de la Llei de mines, però al final no la presentàrem a l’espera

que hi hagués negociacions entre el Govern de l’Estat i també

atès que estàvem a una alçada de la legislatura en què ja era

molt difícil que es pogués veure.

Finalment i encara que no sigui objecte de la

compareixença he de dir que, a més de les iniciatives anteriors,

en aquests darrers mesos de legislatura des que vaig ser reelegit

senador, a més del que he contat, s’ha presentat també una

moció sobre prospeccions d’hidrocarburs a la Mar

Mediterrània, entrada dia 28 d’agost d’enguany, que solAlicitava

una moratòria, la paralització de les existents, la modificació de

la Llei d’hidrocarburs vigent i la declaració de la Mar

Mediterrània com a zona lliure de prospeccions d’hidrocarburs,

moció que va ser rebutjada a la Comissió de Medi Ambient i

Canvi Climàtic, dins el mes d’octubre.

També vaig presentar una moció dia 1 d’octubre d’enguany

dirigida a la Comissió de Medi Ambient i Canvi Climàtic per

tal de declarar com a zona especialment protegida i

d’importància per a la Mediterrània de l’espai marí de les

costes de Catalunya, Comunitat Valenciana i Illes Balears,

d’acord amb la recomanació del projecte mediterrani amb la

finalitat de protegir la ruta migratòria de cetacis, moció que

tampoc no hi ha hagut temps de veure-la a la comissió.

I en últim lloc, he de dir que, també relacionat amb les Illes,

hem fet distintes preguntes escrites que no han estat

contestades, atès l’avançat de la legislatura, sobre el sistema de

finançament de les comunitats autònomes, el principi

d’ordinalitat, el cost de la vida com a element a tenir en compte

quant al sistema de finançament, etcètera.

Bé, aquestes són les principals qüestions relacionades amb

les Illes Balears que hem fet durant aquests tres o quatre darrers

mesos, sense perjudici de l’altre treball que tenim al Senat que

és, en el meu cas, treballar com a portaveu de la Comissió

Constitucional per part del Grup Socialista, intervenir com a

ponent a la Ponència de reforma del Senat i alguns temes més.

Estic a la vostra disposició per les preguntes que vulgueu

fer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Antich. Procediria ara la suspensió de la

sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups

parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o

observacions, per la qual cosa deman als portaveus si volen

suspendre la sessió o si podem continuar. M’indiquen que

podem continuar. 

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit

procedirà la intervenció dels grups parlamentaris i el Sr. Antich

podrà contestar globalment totes les preguntes o observacions

formulades o bé podria també optar per contestar

individualment després de cada intervenció dels portaveus.

Seguint el mateix ordre duit a terme en l’anterior

compareixença, pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la

paraula el Sr. Nel Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Abans de res vull agrair al

Sr. Antich que sigui avui aquí, a aquesta comissió per poder

compartir i debatre la tasca que es fa al Senat, en aquest cas a

través dels senadors autonòmics, i jo crec que és evident que la

tasca del senador autonòmic cobra sentit si és explicada, si és

explicada als ciutadans, però si també és explicada i debatuda

precisament a la Cambra, al Parlament que l’ha elegit, en certa

manera l’elecció és una encomana per defensar els interessos

de les Illes Balears a les Corts Generals, al Senat, en concret,

i en aquest sentit creim que és positiu que no sigui una

excepció, sinó que sigui una dinàmica de relacions que és bona.

La nostra petició volia abastar el que podríem dir grans

acords que han estat objecte en aquest parlament, no tots, és

evident, però alguns dels grans acords que s’han aconseguit,

perquè entenem que per continuar essent una comunitat

autònoma realment necessitam fer unitat, fer pinya d’aquests

grans temes, i que no passin coses com la de... que el Sr. Antich

ja l’esmentava, que passava dia 1 d’octubre amb una proposició

no de llei contra les prospeccions petrolieres, i que no sortia

endavant, a iniciativa precisament del Sr. Antich o defensada

pel Sr. Antich a la Comissió de Medi Ambient, i que no sortia

endavant per l’oposició del Partit Popular, quan aquí

reiteradament han dit altres coses i quan precisament el Sr.

Bauzá, com a president i després com a senador, s’ha reafirmat

en aquell posicionament. No té sentit que diguem unes coses i

després quan, les propostes, les presenta un altre siguin

rebutjades, açò no pot ser i no pot continuar amb aquesta

dinàmica.

Per tant, en aquest sentit, el que demanam és gran acord

amb els grans temes i crec que són temes en què hi hauria...

doncs una gran possibilitat d’aproximació, però en aquest sentit

jo diria que el Sr. Antich ja ha respost molt a les qüestions que

li volíem plantejar, per tant, faré una referència breu a

cadascuna d’elles, que quasi més bé és una petició, petició de

futur, que d’explicació d’allò fet, perquè d’allò fet jo diria que

hi ha una gran coincidència.

Quant a les inversions de l’Estat, doncs és evident que som

a la cua, és evident que qui és per davall de les Illes Balears,

com les Illes Canàries, hi ha una gran diferència, que és el

règim especial i que hem de lluitar per aquestes inversions,

inversions de l’Estat i per les inversions que l’Estat ens deu,

m’estic referint a les inversions estatutàries. 
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Feim la pregunta, l’hem fet fa pocs minuts i la resposta no

ve: pensen defensar -ho demanava a l’anterior senador- les

inversions estatutàries que hi ha contemplades a l’Estatut

derivades del règim especial, les pensen defensar els nostres

senadors? Són recursos de la comunitat autònoma, són recursos

que, per llei, la màxima..., la carta magna, podríem dir, de la

nostra comunitat autònoma que és l’Estatut, reconeix, recull i

que per tant ens corresponen. Nosaltres demanam que es

defensin.

En segon lloc, feia referència al règim especial, algú

argumenta que una modificació puntual de darrera hora en

precampanya ja és un nou règim especial i més un règim fiscal

especial, home, bé, no, no era açò, és a dir, volem un règim

especial que contempli també mesures fiscals, però volem un

règim complet, no una modificació puntual per a un sector

determinat. I per tant, és l’altre gran repte que, a més a més,

coincideix amb el que havia dit el Sr. Bauzá durant tota la

legislatura, excepte el final, durant tota la legislatura el discurs

era: vegem les balances fiscals, a partir del resultat de les

balances plantejarem un nou model de finançament, un nou

règim especial que respongui a l’estudi que vam encomanar a

la Universitat, etcètera, etcètera, per a després fer un

plantejament... Bé, al final va ser una modificació puntual. Per

tant, des d’aquí sortirà un règim especial i el que demanam als

senadors autonòmics és que defensin el règim especial que surti

d’aquesta cambra com a una prioritat.

D e s p r é s  p a r l à v e m  t a m b é  d e l s  r e c u r s o s

d’inconstitucionalitat, també ho ha explicat el Sr. Antich. En

qualsevol cas, per a nosaltres la direcció va en un altre sentit,

en el sentit de dir: durant aquesta legislatura 16 lleis han estat

objecte de dubtes de constitucionalitat, de les quals 2 han estat

objecte de recurs, la de comerç i la de mines. Nosaltres el

plantejament que feim és: hem de continuar per aquest camí en

el qual la comunitat autònoma no pot definir el seu model per

exemple de comerç? I per què no ho pot fer? No ho pot fer

simplement perquè les lleis bàsiques de l’Estat deixen molt poc

marge a les comunitats autònomes. Per tant, demanam lleis

bàsiques..., no tan bàsiques, més mínimes, més de mínims per

tal de donar més marge, més autonomia que és el que

reclamam. Açò és el que demanam també als nostres senadors.

La tarifa plana, bé, que vostè ha qüestionat. Jo insistesc, és

una urgència, no només és una prioritat, es una urgència,

sobretot per a les illes d’Eivissa, Formentera i Menorca, tenir

resolt el tema de la connectivitat, és una urgència. Perquè no és

un caprici de res, sinó que té efectes sobre l’economia, sobre el

desplaçament de malalts, d’esportistes, és la nostra manera de

ser, i amb aquest caràcter d’universalitat que nosaltres li volem

donar. Per què? Perquè és el nostre transport, ho explicàvem

abans, a ningú no se li demana certificat de resident quan ha

d’agafar un autobús o un AVE. I l’autobús o AVE també té

recursos públics finançats, fins i tot OSP. Per tant, per què no

ha de ser així? I aquest és el plantejament que fem, i que s’ha

fet ja a través d’unes esmenes que s’han plantejat, i que crec

que és una encomana també d’aquest Parlament, que no s’havia

qüestionat, que no es una qüestió anecdòtica de fa dos dies, vull

recordar que almanco des d’algunes illes fa 10 anys que es

lluita per a aquest model i el volem seguir defensant. 

I finalment, el descompte de resident per al transport

marítim. No sembla raonable que qui pateix la insularitat també

l’hagi de pagar. És a dir que, per compensar els costos

d’insularitat, qui hagi de resoldre aquesta qüestió sigui..., s’hagi

de fer amb els recursos de la comunitat, no, s’ha de fer amb els

recursos de l’Estat. Precisament en aquest sentit hi va haver una

resolució de fa pocs dies, en la qual s’instava el Govern de

l’Estat a finançar íntegrament el descompte del 50% en els

preus de les rutes de transport marítim, per unanimitat. I açò és

el que voldríem que els senadors autonòmics fessin, els grans

acords i especialment aquells que són d’unanimitat, que també

per unanimitat dels senadors autonòmics es traslladessin, es

defensessin a Madrid, cosa que sembla molt fàcil de dir, però

que la realitat després és una altra.

I aquesta seria la nostra petició avui. Jo crec que les altres

qüestions estan resoltes i que ens agradaria que també aquest

senador defensés, com ho hem demanat al Sr. Bauzá.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari MES per

Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. David Abril, per un

temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Crec que tots estam ja una mica cansats i no m’allargaré. Li

dic el mateix que li he dit al... Sr. Antich, benvingut. El mateix

que li he dit al Sr. Bauzá, no li puc donar les gràcies perquè

consider que és un deure de tot càrrec públic retre comptes i en

aquest cas, només faltaria que els senadors de la comunitat

autònoma, de fet vostè ha comparegut en qualque ocasió de

manera voluntària, que no venguessin a retre compte a aquest

Parlament, que és qui els ha elegit. Igual que també els diputats

tenim obligació, pens, de retre comptes a la ciutadania, i crec

que tenim molta feina, també fins i tot normativa, per endavant,

per establir quins han de ser els paràmetres d’aquesta dació de

comptes obligatòria que hauríem de tenir tots els que tenim un

cert grau de representació popular.

Juga vostè amb avantatge en relació amb la compareixença

anterior, primer, perquè té una experiència prèvia, no només en

el Senat, sinó en el Congrés, i a més, ja en aquest cas de dues

legislatures en el Senat, tot i que el Sr. Bauzá li ha deixat el

llistó molt alt, perquè entre altres coses ens ha vengut a dir que

ens salvarà del terrorisme quasi quasi en la seva intervenció en

el Senat en representació d’aquesta comunitat. 

Sí que insistiria una mica, aprofitant també la seva

experiència, al voltant de la reflexió sobre el paper que han de

complir els senadors autonòmics. Tot i que vostè ha retut

compte, com molt bé ha dit el meu company Nel Martí, d’un

bon grapat d’iniciatives que he tengut l’oportunitat de repassar

preparant aquesta compareixença i sobre les quals no tenc res

a dir. Però justament m’agradaria, com que de tota la resta

quasi quasi ha respost a tot, demanar-li, justament que vostè ha

estat ponent ara, i sobretot abans a l’anterior legislatura, a la

ponència d’estudi per reforçar les funcions del Senat, si per

exemple hi ha un espai per a la reflexió del que ha de ser el
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Senat com a cambra de representació territorial, de quin ha de

ser el paper que han de jugar els senadors autonòmics.

I sobretot també que em fes cinc cèntims d’aquelles grans

normes, per exemple també li ho he dit al Sr. Bauzá, la darrera

reforma de la Llei del Tribunal Constitucional, que també

d’alguna manera afecten la concepció de l’Estat, no diguem ja

el paper que han de jugar les comunitats dins aquesta concepció

de l’Estat.

Vostè no creu, després de la seva experiència, que hagués...,

ja sé que no és una pregunta ni una resposta objectiva, té un

grau de subjectivitat, vostè és d’un determinat grup polític, però

que aquesta funció de representació, que a més és l’únic que

pens que li donaria un cert sentit, o més sentit d’utilitat en

relació amb el Congrés, en el Senat, sobre aquesta

representació territorial, si hi hagués grups territorials i no

grups de partits polítics? Que, a més, fins i tot obligarien al

diàleg, malgrat aquests grups evidentment serien plurals, hi

hauria senadors i senadores de diferents ideologies; que fins i

tot a un moment donat hi hauria més, entre cometes, quotes, per

debatre també qüestions que afecten aquests territoris, fos en un

sentit o en fos en un altre? Pensa, per exemple, vostè en relació

amb la seva feina fins ara, hauria tengut més marge per

defensar determinades qüestions? I no és que no n’hagi

defensat poques.

Perquè al final jo crec que hi ha un punt de condicionament

molt clar, ja dic, és diferent la lògica del Congrés que la del

Senat. Però, per exemple, el seu grup polític, en relació amb el

tema del finançament, que tots coincidim que és un problema

estructural de les nostres illes, per superar-ho ara planteja, per

exemple, una revisió en la línia, no sé si vostè ho comparteix,

d’una espècie de..., un nou café para todos. I fins i tot s’ha dit,

no és que s’hagi insinuat, s’ha dit que fins i tot s’hauria de tocar

potser el concert basc per arreglar això. No sé si per arreglar el

problema d’uns, hem de generar problemes a uns altres.

I clar, nosaltres el que volem és que s’arregli, evidentment,

un sistema de finançament, que d’alguna manera es preservi el

principi de solidaritat, però sobretot que una comunitat que

aporta com la nostra, el nivell d’aportació no arribi a alimentar

el procés d’empobriment que pateix en aquest cas, per exemple,

la nostra població. Fins a quin punt estaria condicionat per

aquesta proposta que és més de partit que de la necessitat real

que tal vegada tenim aquí? 

O els pressuposts generals de l’Estat, ja sabem que... ara ja

no som els darrers, som els penúltims, però i si aquest

pressupost l’hagués presentat el Partit Socialista, vostè què

hagués votat, si ens deixa a la cua? No? Clar, i jo crec que aquí

és quan entram en contradicció i on realment se posa en qüestió

el paper del Senat i el sentit del Senat com a cambra de

representació territorial.

I li dic tot això perquè tenc la sensació que Espanya,

sensació no, tenc la certesa que a Espanya hi ha un procés de

recentralització molt dur, fruit de les polítiques que ha aplicat

la dreta en els darrers anys, però que, d’alguna manera, també

hi ha una part de les esquerres segrestada un poc per aquesta

idea un poc rància d’Espanya, que fins i tot a un moment dóna

vots. I ja no parl només dels partits clàssics, parl fins i tot dels

partits emergents que segons quins encara tenen unes propostes

més ràncies, sobretot almanco respecte de la idea aquesta de

recentralització, alguns fins i tot plantegen suprimir el Senat.

Per tant, ja ni tan sols arriben a un espai on poder tenir un debat

sobre la qüestió territorial, que al final és un dels elements de

crisi de l’Estat, i que no s’arregla suprimint aquesta qüestió.

Per tant, què li vull dir amb això? Jo no tenc dubtes de què

faria vostè, per exemple, si ara, després del 20 de desembre,

Déu no ho vulgui, hi hagués un govern PP-Ciutadans, jo sé que

vostè continuaria fent la mateixa feina que ha fet fins ara. Però,

i si hi hagués un govern, per exemple, PSOE-Ciutadans, que jo

crec que estaria molt condicionat per això que li he dit, per

aquesta idea recentralitzadora, tal vegada no tant per part pel

Partit Socialista, sinó per part de qui dependria, quin seria el

paper del Sr. Antich com a senador autonòmic? Jo sé que és

una pregunta carregada d’intencionalitat, però crec que al final

ens serveix per plantejar el sentit pràctic fins i tot de cada una

de les coses que volíem posar damunt la taula amb aquesta

solAlicitud de compareixença.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Per part del Grup Parlamentari

Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miguel Jerez, per un

temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

Molt breument, moltes qüestions que plantejam hi podem

arribar a coincidir tots els grups parlamentaris i per tant,

després de tot el debat que duem en aquesta sessió, no

m’estendré més del necessari.

És cert Sr. Antich, bon dia, i gràcies, gràcies per ser aquí,

perquè crec que és important dir gràcies, encara que a vostè li

sembli estrany, però bé, ja vegeu que hi ha altres grups

parlamentaris que aquesta cortesia mínima parlamentària no la

respecten, però en qualsevol cas, gràcies per aquesta

intervenció i per les vegades que vostè ha vengut en aquesta

comissió, que no és la primera, que ja hem tengut oportunitat

de poder contrastar idees i opinions en relació amb la seva

feina en el Senat, crec que és la tercera vegada que tenim

aquesta oportunitat i les que queden, no?

Crec que el debat, centrat en la feina d’uns i altres, i així

contrastam coses que s’han fet distintes, no és el mateix donar

suport al Govern, a l’executiu en aquest cas, que efectivament

ser a l’oposició, com hi està vostè, que és una feina, doncs bé...

no sé si dir més intensa, però sí més de resistència a la política

activa del govern de torn. I per tant, no ens estranya la feina

que vostè ha desenvolupat en el Senat, no només ara, sinó a la

seva anterior etapa com a senador. Una cosa és que vostè

treballi en aquest sentit i l’altra cosa és que la feina estigui ben

feta. Podem coincidir amb les esmenes que vostè planteja, que

nosaltres possiblement no hi coincidim, cosa que és

absolutament distinta.
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I abans de continuar, volia fer un alAlegat en defensa dels

senadors autonòmics, perquè aquí s’ha dit una cosa que jo crec

que no és exactament certa. Això de: no és que el que diem

aquí, llavors a Madrid en matèria de prospeccions no es vota el

mateix i això és una..; jo vull recordar que els dos senadors

autonòmics, els dos senadors autonòmics, en matèria de

prospeccions, varen votar el mateix en el Senat quan aquesta

qüestió es va sotmetre a debat. Jo crec que això honra els dos

senadors autonòmics i crec que honra la decisió que es va

prendre a un determinat moment en aquesta cambra, de triar

dos senadors que defensen els interessos de les Illes Balears en

el Senat precisament. Per tant, aquesta manifestació que s’ha fet

entorn d’aquesta contradicció de vot i que no respecte el que

aquí es manté, en matèria de prospeccions, permeti’m que en

aquest cas defensi la Sra. Maria Antònia Garau i defensi el Sr.

Francesc Antich, perquè, precisament, varen ser al costat

d’aquest Parlament i de les Illes Balears.

I dit això, com dic, poca cosa més afegiré que no sigui

qüestió de la compareixença, però permeti’m, com he fet abans,

una reflexió entorn, perquè es fa aquí també, del paper del

Senat, el paper del Senat, la seva estructura institucional dins

l’arquitectura pròpia d’un Estat autonòmic com el nostre, crec

que és cabdal, fonamental, imprescindible si em permeten. Una

altra qüestió distinta són les funcions que en aquest moment se

li atribueixen al Senat, com una cambra de segona lectura, una

cambra certament residual si tan volen, encara que el

qualificatiu no sigui el més encertat que ho reconec.

On vull arribar amb això? Jo crec que hem d’avançar en

segons quines qüestions i no sé si vostè compartirà el mateix

criteri que jo, però jo crec que en determinades qüestions el

Senat ha de començar a ser una cambra de primera lectura en

relació als assumptes que afecten directament la seva pròpia

essència, les comunitats autònomes. Una cambra de primera

lectura en relació amb l’aprovació d’estatuts d’autonomia, per

què no? Una cambra de primera lectura en la relació amb

l’aprovació de lleis de finançament de les comunitats

autònomes, i per què no i per què no? Una reflexió que faig

aquí amb veu alta, una opinió pròpia, però crec que és una

qüestió que crec que és important posar damunt la taula quan

compareixen precisament senadors autonòmics, per a no sé si

contrastar idees i opinions i avançar en determinades matèries.

Bé, finançament. Comunitat mal finançada, una comunitat

autònoma en què duem un seguit d’anys, prou, per sota de la

mitjana en relació amb la inversió territorialitzada en aquestes

illes, com a conseqüència d’una llei que vostè precisament va

acabar subscrivint amb el president Sr. Rodríguez Zapatero.

Vostè em dirà: no, sí, efectivament, vaig..., sí però, miri, això

no ho han aconseguit revertir vostès, aquest mal finançament.

Idò en això estam, Sr. Antich, amb allò que no es va fer

correctament, intentar revertir les coses. Perquè si precisament

això s’hagués tancat d’una manera totalment equilibrada i

d’acord amb uns criteris de justícia per a aquesta comunitat

autònoma, possiblement cada vegada no hauríem de lamentar

que la nostra inversió territorialitzada a les Illes Balears està

per sota de la mitjana.

I crec en una cosa, crec que hem de començar també a

protegir aquesta comunitat autònoma en matèria de

finançament i protegir-la de la mateixa manera, i aquesta

reflexió l’he feta abans, que aquesta comunitat autònoma ha

acabat protegint el finançament dels consells insulars, amb una

Llei de finançament pròpia, exclusiva, única, que es regeixi

d’acord amb uns paràmetres objectius, com fa la Llei de

finançament dels consells insulars, aprovada l’anterior

legislatura per aquest Parlament de les Illes Balears. Potser si

en aquest camí hi transitéssim amb molta més intensitat, doncs

aconseguiríem obrir un debat força interessant a fi de protegir

per llei aquesta precisa qüestió.

En relació amb la tarifa plana de 30 euros, insistiré en el

que he dit abans, crec que és una qüestió que en aquest moment

possiblement sigui poc madurada, encara que es trobi en els

pactes de govern, però possiblement sigui una qüestió

precipitada, i no precisament la proposta, sinó els 30 euros; una

qüestió que en aquest moment crec que hi hauríem d’aprofundir

més, si veritablement els 30 euros són la tarifa plana que hem

de tenir. Perquè jo no qüestion la tarifa plana, el Partit Popular

ha posat en el programa electoral la defensa de la tarifa plana

per a la connexió de vols entre les illes, però hem de veure si,

efectivament, aquests 30 euros s’ajusten a una veritable realitat,

perquè en aquest moment hi ha un seguit d’elements que sí

vénen a determinar que no som massa lluny tampoc d’una tarifa

entre illes que sigui totalment desproporcionada, i entre altres

coses perquè hi ha hagut companyies que han decidit entrar en

aquest sector de l’aeronàutica a les Illes Balears, que han

afavorit la competitivitat i han permès davallar tarifes als

usuaris, situant-nos en una situació, no vull dir acceptable, però

en una situació francament millorada en relació a altres

qüestions.

Per tant, reflexió de 30 euros que deix damunt la taula,

juntament amb una altra qüestió: vostè pensa que aquesta

incidència que té la proposta pot obrir o encetar un meló en

relació amb una bonificació que és universal per a les Illes

Canàries, per a Ceuta i Melilla i per a les Illes Balears? Vostè

quin sentiment té en relació... o quines sensacions té en relació

amb què les Illes Canàries, Ceuta i Melilla també vulguin

encetar aquest debat per continuar-lo i voler implantar una

tarifa, no sé si de 30 euros, que no sé si allà precisament

s’ajustarà, però sí una qüestió relacionada amb aquest meló? I

si s’enceta aquest meló, és beneficiós per a les Illes Balears o

possiblement convendria que el que bé està no tocar-ho.

I poca cosa més perquè crec que se m’esgota el temps. Una

darrera reflexió, REB, Règim Especial de Balears, crec que ha

estat un franc error voler retirar la proposta que es feia des del

Govern autonòmic anterior en relació als beneficis fiscal que

reportava la nostra iniciativa d’incorporar-lo dins aquest règim

especial. Crec que no s’han mesurat les conseqüències amb

absoluta profunditat i amb prou seny; crec que estarem temps

a tornar reobrir aquest debat. És el primer règim fiscal que es

pretenia introduir i que ho equiparava en certa manera a règims

fiscals que hi pugui haver a altres arxipèlags, com pugui ser el

de les Illes Canàries, sense perjudici de continuar insistint en la

millora del fiançament mitjançant el REB, que no era

incompatible, encara que alguns pensin que això ha estat, o era

una mesura que podia perjudicar, és aprofundir, encara més,

dins la millora del finançament mitjançant el REB. 
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Poca cosa més hi he d’afegir, bàsicament li deix aquestes

qüestions damunt la taula perquè me les contesti, si m’he deixat

alguna cosa en el segon torn ja li contestaré.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Aitor Morrás, per

un temps de deu minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Antich, bon dia.

Quiero agradecerle que se haya ceñido a la cuestión de la

comparecencia, es decir, su actividad respecto a las cuestiones

planteadas por los grupos parlamentarios MÉS per Menorca y

MÉS per Mallorca. Lo digo porque, claro, no sé si usted ha

tenido ocasión de asistir a la anterior comparecencia de su

compañero, el Sr. Bauzá, pero en realidad no ha definido cuál

era en realidad la actividad que estaba realizando. Claro, en la

web del Parlamento viene que actuó en una proposición de ley

y en un mandato, que seguramente sería la toma de posesión,

digo del Sr. Bauzá. 

Claro, esto contrasta con todas las enmiendas y todas las

actuaciones que usted nos ha dicho, por ejemplo, las preguntas

por respuesta escrita que tiene dos mil y pico, 2.800... entonces,

esto viene, es un poco a que antes, indudablemente de forma

equivocada, algunos hemos planteado, también yo, que en tres

meses no da tiempo a hacer, pues, efectivamente, da tiempo a

hacer, otra cosa es que haya servido para algo, en cuanto a esto,

también al resultado. 

Al Sr. Bauzá le he hecho una pregunta que es que si, que no

me ha contestado, bueno, el que calla, otorga, y entonces... pero

si ve que es útil su trabajo respecto a la representación de este

parlamento en el Senado, le hago la misma pregunta a usted

aunque bueno, también sólo por ver la actividad que realiza en

la Cámara ya la puedo suponer, pero bueno, creo que tengo que

hacerla. 

También me gustaría al hilo también del debate, que no me

voy a meter otra vez en debates presupuestarios o en un debate

de sensaciones políticas, pero sí en lo que se refiere a esa

cámara y es la propia utilidad de la cámara porque, claro,

aunque en principio se supone que es una cámara de

representación territorial al final lo que está en el imaginario

colectivo es que no deja de ser como un sitio institucional

donde acaban estando personas que habiendo tenido cierta

actividad política local, pues bueno, ahora están ahí, es donde

acaban estando cuando ya han terminado su actividad más

localizada. 

Viendo que eso no está sirviendo a la percepción en la

colectividad, que el Senado no está siendo efectivo, ¿qué opina

usted?, ¿qué sensación le da? También si sería más efectivo si

se cambiase el Senado por algo al estilo bundestag alemán, es

decir, una representación de los ejecutivos de las distintas

comunidades, que son los conocedores de primera mano de las

necesidades de la comunidad autónoma, y que serían los que

reclamasen en esa cámara todo lo necesario para cada

territorio. Además del coste económico que supondría o el

ahorro -perdón-, el ahorro económico que supondría de unos 15

millones de euros al realizarlo de esa forma, si usted ve puede

tener, por su experiencia en el ejecutivo autonómico y su

experiencia también en el Senado y en otras cámaras, pero

específicamente en el Senado, si ve que podría ser más útil ese

tipo de representación para atraer más, para conseguir más

beneficios para los diferentes territorios que son representados

en esa cámara.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS la seva portaveu

s’absentat, per tant, no li puc donar la paraula.

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputada

Sra. Silvia Tur, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Moltes gràcies, presidenta. Vull donar la benvinguda al Sr.

Antich al Senat -perdó, al Senat, m’està traint la consciència-,

al Parlament i bé agrair-li que hagi acceptat comparèixer i, per

tant, tenguem l’oportunitat de formular-li diferents preguntes.

És cert que un dels temes que es tracta aquí, i ja s’ha fet

també en la compareixença del Sr. Bauzá, és la importància o

no del Senat, en aquest moment està... bé, fa temps que està en

qüestió, però en aquest moment ho està d’una manera especial,

i es qüestionen reformes importants en el Senat. En tot cas, jo,

evidentment, el primer que he de demanar-li és que, ja li he

demanat al Sr. Bauzá, és que lluiti i assumeixi les demandes de

l’illa de Formentera per comptar amb un senador propi perquè,

clar, als ciutadans i ciutadanes de Formentera, evidentment,

se’ns fa part damunt creure en una institució que si ja està en

tela de judici a la resta d’illes en el nostre cas és com si

absolutament ni tan sols existís. 

De fet, vaig estar consultant fa poc l’activitat dels

representants en el Senat, en aquest cas els que ens representen

per part d’Eivissa i Formentera, que és el Sr. Sala, i he trobat

a faltar una intervenció, com a mínim una, no en deman ni tan

sols dues, però com a mínim una, per demanar un senador propi

per Formentera. De fet, crec que l’únic senador que ho va

solAlicitar va ser el senador Pere Casetes quan feia aquesta

funció a Madrid fa uns anys. Per tant, ja li dic, sumi’s a aquesta

demanda perquè si ja em resulta difícil veure clara quina és la

funció d’aquesta institució si, a més, Formentera no compta

amb ningú al qual pugui canalitzar les seves demandes és

realment complicat.

Dit tot això, li faré també referència als temes que he

plantejat al Sr. Bauzá, perquè al cap i a la fi les preocupacions

són idèntiques. No he pogut escoltar les comissions on vostè hi

té representació, però en tot cas li faig referència als següents

assumptes. Ens preocupa en transport marítim i transport aeri

evidentment les mateixes preocupacions que li he traslladat

aquí a altres diputats i diputades, però ens preocupa
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especialment la cogestió aeroportuària, que entenem que s’ha

de fer des de les Illes Balears, per part de les seves institucions,

de totes les instalAlacions d’aeroports conjuntament,

evidentment amb l’Estat, perquè AENA és una empresa

sanejada, és una empresa que genera grans beneficis i,

evidentment, no s’entén que el Govern de les Illes Balears en

aquest cas no tengui res a dir-hi. Això d’una banda.

Per altra part, transport marítim. Transport marítim seguim

pendent d’un contracte d’obligació de servei públic entre les

Illes Balears i la península, que sap perfectament que afecta

d’una manera molt més especial si cap o més greu a l’illa de

Formentera i que, de fet, avui a la  tarda se sotmetrà novament

a debat en aquest parlament en sessió de Territori i Medi

Ambient i entenem que és imprescindible que aquestes

demandes se sumin a tota la resta de demandes que en aquest

sentit se li han traslladat ja per part d’altres diputats. 

Tema de residus. La Llei de residus es va modificar l’any

2011i va eliminar de ras totes les subvencions que hi havien en

el transport de residus entre Balears i península, que també

d’una manera molt especial afecta i incideix a Formentera, però

en general a totes les Balears i així i tot sí que és cert que Ceuta

i Melilla segueixen conservant els mecanismes que hi havia

previstos per la seva singularitat, però Balears hi ha perdut

novament en aquest sentit. Per tant, també li hem de demanar

que lluiti per fer aquesta feina.

Impost al sol. Prospeccions petrolieres. Energies

renovables. Clar, ens consta entendre, ve el Sr. Bauzá tot i que

li he insistit en dues o tres ocasions ha refusat contestar a

aquesta qüestió, però és curiós pensar que un estat que vulgui

promoure les energies renovables apliqui un impost al sol i

gravi i perjudiqui la instalAlació de pannells solars sobretot per

autoconsum, és una absoluta incongruència i esper que també

vostè en aquest camp hi treballi dins l’àmbit de les seves

possibilitats.

Pel que al subministrament elèctric sap que l’illa de

Formentera compta amb un problema important de mantenir la

qualitat i la continuïtat de subministrament energètic i sobretot

elèctric en els mesos d’estiu. Estam pendents que el Ministeri

d’Indústria i Energia autoritzi una ampliació de potència i unes

millors condicions de l’estació actual de distribució elèctrica.

Per tant, aquesta solAlicitud ja s’ha canalitzat a través del

Parlament, però m’agradaria molt que també vostè, com a

senador, fes cas d’aquesta demanda i lluiti en la mesura que li

sigui possible per aconseguir que no hi hagi illes de primera, de

segona i de tercera categoria dins la nostra comunitat

autònoma.

Per acabar, prospeccions petrolieres. És cert que és també

una absoluta incongruència que tenguem veus discordants i que

les reclamacions que es fan des de Balears, d’una manera

unànime, després no tenguin aquesta mateixa unanimitat quan

s’han de defensar davant el Senat. Per tant, sé que també ja li

han fet menció en aquest assumpte, però m’agradaria saber com

pensa vostès seguir fent feina en aquest sentit, perquè em

consta que ja ha presentat iniciatives, però com pensa donar

continuïtat a aquesta feina i sobretot m’interessa d’una manera

especial saber si el Partit Socialista, si arriba a tenir la capacitat

a partir de dia 20 de desembre de prendre aquesta decisió,

tendrà absoluta determinació a aprovar una llei que prohibeixi

les prospeccions petrolieres a la mar Mediterrània.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista

té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Xico Tarrés, per un temps de

deu minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Molt bé. Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Antich, en

primer lloc també sumar-nos a donar-li la benvinguda i agrair-li

la seva presència aquí ja que no sempre ha estat així per part

d’altres representats a altres institucions. 

Jo voldria fer la mateixa reflexió amb vostè que he fet amb

el Sr. Bauzá, crec que hem de procurar equilibrar les coses, el

que sí és cert és que no és el mateix el paper d’un senador que

no dóna suport o al partit que és el cap o que està al capdavant

de l’oposició que un senador que dóna suport al partit de

Govern, la feina és diferent. 

Vostè en la seva explicació inicial ens ha deixat dit totes les

àrees en les quals ha intervengut, les esmenes que ha presentat

en els pressuposts, sabem la feina que ha fet fora dels

pressuposts i, clar, tot això sempre dur una conclusió a partir

d’una mateixa reflexió, jo li deia al Sr. Bauzá que tant ell com

vostè tenen un avantatge i és que han estat presidents de la

comunitat, havent estat presidents de la comunitat coneixen

perfectament quines són les necessitats i les deficiències que té

la comunitat. Per tant, el sentit comú ens du que la coherència

d’un senador serà lluitar per allò que ha trobat a faltar dins la

seva comunitat quan li ha tocat presidir-la.

Crec que vostè demanda això perquè va tenir una manera

d’actuar sent president quant al finançament de la comunitat,

quant a tenir clar que la comunitat estava mal finançada i que

a partir d’aquí la resta és molt difícil d’aconseguir, si parlam de

finançament dels consells insulars, si el finançament de la

comunitat no és bo difícilment serà bo el finançament dels

consells insulars. Hem conegut una mica la seva postura o la

seva feina en aquest sentit.

Ens ha parlat de les inversions estatutàries, fins i tot

demanam una modificació a la nova disposició addicional per

a inversions estatutàries a fi que aquesta aturada que hi ha

hagut durant aquests anys en aquesta inversió es pugui

reprendre a partir de l’any que ve.

Crec que a nosaltres ens toca demanar aquesta sensatesa als

senadors, en aquest cas, autonòmics. A què em referesc amb

aquesta sensatesa? Dir que no és el mateix predicar estant a

l’oposició que fer-ho estant al Govern. Jo desig, no pot ser

d’una altra manera, que vostè el mes de gener sigui un senador

que dóna suport al Govern de l’Estat i que aquestes peticions

que fa com a oposició les faci com a govern. Estic segur que

serà igual de reivindicatiu governant el seu partit que estant a

l’oposició el seu partit. Per tant, tendrem més fàcil passar de ser

una comunitat que és a la cua quant a inversions i quant a
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finançament a ser una comunitat que estigui, jo no diria en la

mitjana nacional, sinó un poc per sobre de la mitjana nacional

ja que som de les capdavanteres quant a aportacions a l’Estat.

I d’això vostè n’és molt consegüent.

Feta aquesta reflexió i supòs que vostè em podrà fer dues

tasses més llavors, quant al que ha comentat jo només tenc una

pregunta que fer-li, en tendria moltes, però si no ocuparem molt

de temps i crec que no el tenim, però els altres companys crec

que ja han anat per allà on volia anar i a mi em quedava una

que ens preocupa especialment a Eivissa, però que ens afecta

tota la comunitat i que afecta el Sr. Bauzá. El seu interès quant

a les obres hidràuliques de la comunitat, parlam de

depuradores, parlam de les dessaladores, també vostè com a

president ho havia patit, i són temes que sempre s’han de fer,

però que mai no s’arriben a acabar, tenim aquest problema de

connexions de dessaladores, construcció de noves depuradores,

saber la seva preocupació quina ha estat, si se n’ha preocupat,

vull pensar que sí, però no ho sé, no ens ho ha dit i voldria que

ens ho explicàs.

En tot cas, si hi ha alguna cosa que ens quedi pendent, idò,

ja ho afegirem en la segona intervenció. Mentrestant, res més.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tarrés. Ara, per contestar, té la paraula

el Sr. Antich per un temps ilAlimitat. 

EL SR. SENADOR EN REPRESENTACIÓ DE LA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

(Francesc Antich i Oliver):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és que s’han

tractat tota una sèrie de temes que jo crec que són molt

interessants i que duen a un debat molt important, el tema del

Senat és un debat fonamental i és un debat que s’hauria de tenir

dins cada comunitat autònoma, dins cada parlament de

comunitat autònoma, perquè, efectivament, dins un estat

complex com és el nostre estat el Senat és un engranatge, és un

instrument fonamental per a la coordinació entre els diferents

rangs de poder. Per tant, és un element fonamental perquè les

comunitats autònomes facin arribar la seva opinió en les

polítiques del Govern de l’Estat. Per tant, efectivament, el

Senat necessita una transformació.

He de dir que la primera iniciativa que vaig defensar en el

Senat, la legislatura passada, va ser precisament la reforma del

Senat i d’aquí va néixer aquesta ponència per reformar les

funcions del Senat, una ponència que ha fet feina fins fa molt

poc, fins els darrers dies. Fins i tot he de dir que hi havia un

acord, hi havia un acord entre el PP i el PSOE i hi havia un

acord amb els grups nacionalistes, si bé al darrer per mor que

efectivament hi havia tota la situació de Catalunya, etc., els

grups nacionalistes varen dir a la ponència que ells

s’abstindrien i no varen voler dur a Ple el treball que havíem fet

perquè creien que una qüestió d’aquestes havia de tenir un gran

acord de totes les forces polítiques. 

Només tractàvem les funcions del Senat, si bé és veritat que

estiguérem treballant amb la idea que aquestes funcions no es

podien posar en pràctica sense una modificació de la

composició. A la composició actual del Senat no se li poden

donar millors funcions perquè és una composició que no és

territorial, és un senat mirant a les províncies i no mirant a les

comunitats autònomes. Per tant, necessita una modificació de

la composició.

He de dir que quant a les funcions s’havia fet un avanç, des

del meu punt de vista, molt important, no tot allò que jo crec

que s’hauria d’avançar, però sí que hi havia un avanç molt

important de consens. Primer de tot, ens havíem posat d’acord

que hi havia tota una sèrie de lleis d’incidència autonòmica que

havien de ser de primera lectura en el Senat, i parlàvem

d’estatuts d’autonomia, parlàvem de sistema de finançament,

parlàvem de lleis de delegació de competències, parlàvem de

lleis de normalització, parlàvem de fets de normalització vull

dir de fets diferencials, per tant, de llengua, d’insularitat, etc.:

parlàvem de tot el que significava finançament i organització de

les administracions locals i tot el que significa la cessió de

tributs, fons de compensació interterritorial, és a dir, totes

aquestes qüestions primer es veien en el Senat i després en el

Congrés, cosa que ja és una modificació constitucional, perquè

vostès saben que en aquests moments la Constitució diu que tot

primer ha d’anar al Congrés. A més, però, havíem arribat a

l’acord que el Senat era determinant, què vol dir això? Vol dir

que si el Senat no ho aprovava i el Congrés ho havia aprovat,

si no es posaven d’acord, tornava enrere la llei. No com ara que

si el Senat no ho aprova el Congrés ho pot aixecar amb una

determinada majoria. 

Per tant, parlam que el Senat passava a tenir un paper molt

diferent del paper que té ara i, per tant, passava a tenir un paper

molt important. L’única qüestió era que nosaltres defensàvem

en aquell moment que també hi haguessin les lleis bàsiques,

que precisament són lleis que estructuren tot allò de les

comunitats autònomes i que és un element fonamental on s’han

d’asseure Govern de l’Estat i comunitats autònomes i s’han de

posar d’acord. No vàrem aconseguir que el Grup Popular, en

aquest cas, acceptàs que les lleis bàsiques fossin de primera

lectura i que les comunitats autònomes fossin determinants,

però sí que pactàrem que quant a les lleis bàsiques hi hagués el

que es deia un debat previ a fi que quan arribàs, maldament la

tramitació per primera lectura fos al Congrés, abans es fes un

debat dins el Senat en què podien participar els presidents de

comunitats autònomes de les distintes comunitats autònomes,

a fi que quan la llei bàsica es tramitàs en el Senat ja se sabés

quina era l’opinió, igual que es té l’informe del Consell d’Estat

i es tenen altres informes, se sabés quina era l’opinió de les

comunitats autònomes. A més aquesta reforma, com se suposa

per als casos que no hi hagi acord entre Senat i Estat, i

Congrés, vull dir, es creava una comissió mixta que era

l’encarregada d’intentar arribar a acords, que és el mateix que

hi ha a Alemanya.

Efectivament hi havia la discussió, i nosaltres vàrem fer

feina amb la idea que el Senat continuï essent una cambra

parlamentària i no fos un senat d’executius, si bé he de dir que

dins el meu partit hi un debat sobre aquest tema, hi ha gent que

és més favorable que sigui una cambra d’executius, jo per

exemple som més favorable que continuï essent un parlament,
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perquè jo crec que els parlaments són els que han de fer les

lleis, no els executius, i ja estam vivint una època en què els

executius estan passant per damunt dels legislatius, i si no

vostès mirin la gran quantitat de decrets llei que s’estan fent

pels distints executius, i fa que molta part d’aquestes lleis no es

vegin així com s’haurien de veure dins el Parlament. Per tant jo

pens que hauria de continuar essent una cambra parlamentària,

una cambra parlamentària també amb molta més força en els

temes europeus, sobretot en allò que implica a les comunitats

autònomes tant en la seva part ascendent com descendent a

nivell europeu, i per tant jugant un altre paper completament

diferent. Crec que aquest és un dels elements importants de la

transformació que necessiten les nostres institucions polítiques,

a més d’altres temes, com puguin ser temes competencials,

temes de finançament i tal.

En temes de finançament també se m’ha dit, se m’ha parlat

del tema de finançament, i jo no crec que el meu partit vulgui

café para todos, sobretot amb allò del País Basc i tal, no? El

que sí crec és que actualment la Constitució el finançament se’l

“cepilla”..., perdonau la paraula, en dos o tres articles molt

generals, i crec que hauria d’estar bastant més detallat quins

són els principis que l’inspiren i sobretot quines són la

participació i les responsabilitats de les comunitats autònomes,

haurien d’estar bastant més detallats dins la Constitució tots

aquests temes. A més creim que hauríem d’aplicar, a més de tot

el que és solidaritat, el principi d’ordinalitat, principi

d’ordinalitat que vull dir que el nostre Tribunal Constitucional,

en relació amb el recurs respecte de l’Estatut català, va deixar

ben palès que creia que el principi d’ordinalitat ja s’havia

d’aplicar sense que estigués a la Constitució; això ho va dir el

Tribunal Constitucional responent a l’Estatut d’Autonomia,

respecte del recurs al Constitucional del l’Estatut d’Autonomia

de Catalunya. El Tribunal Constitucional va dir que creia que

estava inclòs dins l’article 138.1 de la Constitució, quan parla

de solidaritat, el fet que ningú no ha de ser tan solidari que,

essent solidari, quedi per darrere d’aquell a què va la

solidaritat, i per tant el Tribunal Constitucional ja ho va deixar

clar. Vull deixar clar en aquest sentit també que a Alemanya,

que s’aplica el principi de solidaritat, no és que estigui a la

Constitució de Bonn, el principi de solidaritat, també és a base

d’una aplicació d’una resolució del Tribunal Constitucional

alemany, que també va treure el principi de solidaritat. Per tant

per això jo deia que havia fet algunes preguntes escrites al

Govern de l’Estat en què li demanava a quines comunitats

autònomes, en relació amb el sistema de finançament, estava

aplicant el principi de solidaritat, quines eren les comunitats

autònomes que el seu estatus feia que s’aplicàs el principi

d’ordinalitat, volia dir. No hi va haver resposta perquè encara

no... 

I això em du al tema del finançament, perquè en el tema del

finançament tothom hi diu el que troba, i jo crec que qualcú

hauria de començar a mirar les taules del sistema de

finançament i veure on som en finançament, perquè només sent

dir a tothom que estam molt malament amb el sistema de

finançament; jo no dic que estiguem bé, ni dic que no haguem

de millorar més, però les taules del mateix ministeri del sistema

de finançament ens diuen que en 2009, que el nou sistema de

finançament no havia entrat tot, vull dir el sistema de

finançament que va pactar el govern progressista amb el Sr.

Zapatero, ens colAlocava, a nosaltres, a un 0,99 de la mitja; el

2010, que tampoc no havia entrat tot, ens colAlocava a un 0,99

de la mitja; el 2011 ens colAlocava a la mitja, i el 2012 ens

colAlocava a la mitja; i el 2013 ens torna colAlocar a un 0,99.

Què vull dir amb això? Home, hauríem de recordar que

l’anterior sistema de finançament que vàrem pactar amb el Sr.

Montoro i que ens va dir que si no acceptàvem el sistema de

finançament a fuera hace mucho frío, ens va deixar 21 punts

per baix de la mitja, 21 punts per baix de la mitja! El sistema

pactat amb el Sr. Zapatero ens ha deixat uns anys a 1 punt per

baix de la mitja i els altres anys a la mitja.

I voldria dir una petita cosa sobre aquest tema. Mirau, la

situació de les Illes Balears quant al sistema de finançament no

sé per què però sempre és molt mala de solucionar, perquè

Balears depèn de moltes qüestions a nivell fiscal i a nivell

econòmic, quasi depèn més de l’exterior que de l’interior, i

sempre és molt mal d’encertar un sistema de finançament. En

el darrer sistema de finançament, per encertar-lo, el que vàrem

arribar a fer va ser posar una clàusula que deia que del que

pagava Balears, perquè sempre paga, es deduirien els doblers

suficients per deixar Balears a la mitja; això era el que deia la

clàusula. Per tant m’estranya molt, i ho dic aquí, que amb el Sr.

Montoro en segons quins moments estiguem a un 0,99, quan

des del meu punt de vista, si nosaltres seguim pagant, que crec

que sempre pagam, ens haurien de deduir els doblers necessaris

per colAlocar-nos a la mitja, perquè això és el que diu el sistema

de finançament que es va pactar amb el Sr. Zapatero, això és el

que diu! Per tant és una qüestió que s’hauria de veure, però ho

vull deixar clar perquè a qualque moment, quan parlam del

sistema de finançament, home, Canàries està a un 0,96,

Catalunya està a un 0,98... No, no, 2013. València està, 2013,

a un 0,95; Múrcia està a un 0,95; llavors hi Cantàbria que està

a un 1,3, València que està a 1,2, del País Basc ja no en vull ni

parlar perquè no hi és, aquí, va a part. 

Per tant el sistema de finançament és una qüestió que

efectivament s’ha de millorar, jo crec que nosaltres hem de

voler l’aplicació del principi d’ordinalitat, crec que tenim

qüestions com és el cost de la vida, etc., que s’haurien de

valorar més, crec que s’ha de valorar més el tema

d’insularitat..., en definitiva, crec que hi ha moltes coses que

hem de millorar del sistema de finançament perquè nosaltres,

efectivament, nosaltres i Madrid, històricament, no sé ara,

històricament som els que segons el sistema de finançament

hem estat els paganos. Per tant crec que efectivament nosaltres

hem de millorar molt.

Ara bé, dir que amb el darrer sistema de finançament pactat

pel govern progressista amb el Govern de l’Estat socialista no

es va millorar quant a model de finançament en aquesta

comunitat autònoma és no dir la veritat. 500 o 600 milions cada

any més, contestats per preguntes fetes a l’Estat, al govern

actual, preguntes fetes per aquest senador per demanar què ha

suposat l’augment del sistema de finançament pactat la

legislatura passada respecte del que hagués suposat amb el

sistema de finançament anterior, 500 o 600 milions més cada

any per a aquesta comunitat autònoma. És vera que hi ha una

qüestió, que es paga cada dos anys una part d’aquests doblers,

i aquest és un tema que s’ha de protestar. Ja vaig protestar jo en

el seu moment al govern Zapatero i he protestat al Senat a

aquest govern actual. Per tant és una qüestió que efectivament

els governs si volen ho poden arreglar, però que el sistema de
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finançament ha millorat, sense cap dubte ha millorat. Crec que

ha de millorar més, efectivament, ha de millorar més.

Se m’ha demanat el tema d’inversions, que també hem estat

a la cua. Jo també vull dir que dins les darreres inversions

estatutàries es va fer un gran esforç per pactar quasi 400

milions d’euros cada any d’inversions i que això ha estat una

cosa que s’ha tornat enrere, i per tant la legislatura del darrer

govern progressista es varen intentar millorar dues potes del

sistema de finançament. El sistema de finançament en aquesta

comunitat té tres potes: una, inversions de l’Estat; dues, el

sistema de finançament de la comunitat autònoma; i, tres, el

règim especial. De les tres, el govern progressista, el darrer

govern progressista en va millorar dues, vàrem passar de 160

milions d’euros de mitja d’inversions de l’Estat a una mitja

d’uns 400 milions d’euros, i vàrem passar d’un sistema de

finançament que estava 21 punts per baix de la mitja a un

sistema de finançament que estava a 1 punt o a la mitja. Del

règim especial no vàrem fer res perquè hi havia inversions

estatutàries fins a l’any 2014, i era l’any 2014 quan s’havia de

fer. Per tant crec que es va fer un esforç, sense cap dubte ni un

millorable, sense cap dubte ni un encara es poden fer moltes

més coses per millorar-ho, però que va ser un avanç, crec que

va ser un avanç.

Jo no puc estar més..., un poc amb tot el que deia MÉS en

relació amb els recursos d’inconstitucionalitat i quant a allò de

la tarifa plana, descompte de residents. Crec que en totes

aquestes coses està clar que hem actuat en la mateixa línia. I,

per altra banda, també quant a allò que es deia per part de

Formentera i el que es deia per part del Grup Socialista

respecte de determinats temes, bé, m’apunt en els que no hem

fet feina. 

Vull dir que en el tema del senador és vera que no he fet

cap proposta, però també és vera que estàvem en una altra

òrbita, perquè en aquells moments estàvem posant en solfa, per

dir-ho de qualque manera, tot el Senat, i entenc que si hi ha una

reforma del Senat hi haurà d’haver una reforma profunda de la

composició del Senat, haurà de canviar molt, i per exemple a

una comunitat autònoma com nosaltres ens interessa que com

més iguals siguem en representació millor, vull dir que a

Alemanya el landa que té menys senadors té tres senadors, i el

que en té més en té set, per tant hi ha molt poca diferència, és

una representació diríem amb tendència a la igualtat corregida

un poc per la població, però no amb aquestes diferències

brutals i caòtiques que tenim en aquest moment, que és que

Castella-Lleó té 39 senadors i Madrid 10, vull dir unes bogeries

que no són ni representatives ni toquen... Per tant per això no

ho hem demanat. Però sí he de dir que pel que fa a Formentera

sí que hem pogut dur mocions en relació amb el tema de crear

una línia naviliera per a Formentera, en definitiva i tal, i que

moltes d’aquestes qüestions del contracte d’obligació de servei

públic, etc., tot això tant en el text alternatiu de la Llei de règim

especial com en els pressuposts s’ha presentat, ara fa dos dies.

Quant a allò del règim especial, efectivament, vull dir al

representant del PP que tots els avanços són importants, per

tant si és fiscalment anem-hi; el que passa és que crec que si

movem una modificació del règim especial no podem deixar de

part allò que diu l’Estatut, allò que ens va costar tant, a mi i a

la Sra. Estaràs, negociar a Madrid, perquè vàrem estar

negociant amb els grups parlamentaris del PP i del PSOE en

aquells moments que hi hagués un..., que es creàs allò que diu

l’Estatut, que hi haurà un sistema de finançament diferent del

sistema de finançament de les comunitats autònomes per donar

cobertura a la insularitat, perquè històricament ens havíem

trobat que, efectivament, cada vegada hi havia una llei de règim

especial aprovada, però cada vegada que anàvem a Madrid els

ministeris ens deien que no hi havia doblers, i ens ho deien uns

i altres, ens ho deien tots. Per tant en aquest sentit crec que és

bo que es donàs aqueix avanç en el tema fiscal, però crec que

no era de rebut que..., no era de rebut, això és la meva opinió,

que no es donàs tenint en compte que el nostre Estatut

d’Autonomia diu que la modificació de la Llei de règim

especial posarà en marxa un mecanisme de sistema de

finançament diferent del sistema de finançament de les

comunitats autònomes. Per tant és un tema que tenim pactat a

l’Estatut d’Autonomia. A més jo crec que efectivament ja ha

arribat l’hora que hi hagi una aprovació d’una modificació

potent de la Llei de règim especial, perquè crec que aqueixa

tercera pota és molt important.

Jo voldria reincidir en el tema de..., bé, en obres

hidràuliques, que se’m demanava. Hi ha dins les inversions

estatutàries, quan ho he explicat a la primera intervenció, he dit

que hi havia tota una sèrie d’obres dins allò d’obres

hidràuliques. He dit que no ho detallaria, he dit que hi havia

instalAlacions y redes de depuración de aguas residuales Bahía

de Palma, Santa Margalida platja de Muro, Ciutadella, Addaia,

Mercadal, Eivissa, Santa Eulàlia, connexió de la dessaladora de

Ciutadella a la xarxa municipal, depuradora de Formentera,

dessaladora de Formentera, depuradora de Portinatx, estació de

bombeig de la dessaladora de Santa Eulàlia i annex

d’interconnexió, sobrecost dessaladora Santa Eulàlia, emissari

de Talamanca, millora de rendiment..., és a dir..., a més del fet

que dins les distintes esmenes concretes que hem presentat

també hi ha tota una sèrie d’esmenes dirigides a obres

hidràuliques. 

Però seguesc pensant. Se m’ha fet una pregunta i dic, bé, a

veure, és el mateix estar en el govern que no? Han coincidit un

parell. I jo torn al gran element que ha de ser el Senat. Clar que

el Senat de cada vegada ha de ser més grup territorial que grup

polític, perquè el Senat ha de fer una representació territorial,

i això..., mirau, l’endemà d’haver aprovat la Constitució la

primera cosa que es va fer va ser dir que s’havia de reformar el

Senat, fa 36 anys que discutim que hem de reformar el Senat,

perquè creàrem un senat que no..., la Constitució el defineix

com a cambra territorial i l’organitza com a cambra provincial.

Per tant no pot complir mai la seva funció. Per tant,

efectivament, i aquí entre nosaltres, a ningú no li ha interessat

reformar el Senat, fins ara, i és una desgràcia; ni ha interessat

als partits grossos ni als partits petits, uns perquè volen

relacions bilaterals i altres perquè no han volgut donar gaire

força a les seves federacions, i aquesta ha estat la situació. 

Però ara ja som a un moment que això ja no es pot aguantar

més, i som a un moment en què efectivament s’ha de

transformar aquesta situació, perquè si no ens començam a

trobar coses com es varen trobar els senadors del PP amb les

prospeccions. Què faig jo si el meu partit a Madrid vota que sí

a les prospeccions que es facin i jo, el meu parlament, que m’ha

elegit a Balears, per unanimitat tothom diu que no vol



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 11 / 18 de novembre de 2015 205

 

prospeccions? Jo he de votar el que diu el meu parlament de

Balears, per molt que el meu partit digui que sí. Això és el que

feren els dos..., un parell de senadors del PP a una proposta

nostra aquesta darrera legislatura. Per tant efectivament hi ha

d’haver un canvi, els partits..., s’ha de crear una cultura federal,

una cultura d’un altre funcionament, que no passa res, és a dir,

jo puc ser d’un mateix partit, puc ser president d’una comunitat

autònoma i el president del Govern ser del mateix partit meu,

i tenir interessos diferents respecte d’un determinat tema, i això

és una cultura que hem d’anar posant dins la política, això ha

d’existir, perquè si no el que passa és que tanmateix exploten

les coses en un moment o l’altre. Per tant, el Senat en aquest

sentit des del meu punt de vista es juga un element fonamental.

He de dir que per part del Partit Socialista s’està propugnant

una reforma molt important del Senat, és veritat que el Senat...,

de la tota la Constitució, també quan al sistema de finançament,

competències, etc., i que com se suposa hi pot haver..., hi ha

temes en els quals encara hi ha debat dins el Partit Socialista

com és, per exemple, si ha de ser un senat alemany o no ho ha

de ser, com he dit des del meu punt de vista crec que ha de ser

una cambra parlamentària.

No sé, crec..., segurament m’he deixat moltes coses, però ja

m’ho recordaran en l’altra intervenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Antich. En torn de rèplica pel Grup

Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula l’Hble. Sra.

Patricia Font, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Sr. David Abril per un temps de

cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies. Molt breu, el meu company Nel Martí ha hagut de

partir justament perquè a Menorca no tenen ni les connexions

ni el preu de l’AVE Madrid-León malgrat que estam parlant de

moure’ns dins una mateixa comunitat autònoma i és un tema

recurrent, però que és molt ilAlustratiu d’açò que d’alguna

parlam i en volíem demanar comptes a aquesta comissió.

Vostè ha dit abans que el tema del finançament pivotava en

torn a tres qüestions: el tema del sistema i del model de

finançament mateix, el tema de les estatutàries i el tema del

REB, per a mi són cinc, ho he dit abans a la compareixença del

Sr. Bauzá: un és el sistema de finançament, el que damunt el

paper objectivament va millor al sistema de finançament de

2009, el problema és quan introduïm o s’introdueixen, és a dir,

és una decisió política, elements arbitraris com el fons de

suficiència que el que et donen amb una mà, t’ho lleven amb

l’altra, vull dir, de què ens serveix augmentar si després per la

part de darrere, i si no que li ho demanin a la Sra. Cladera,

només enguany de fons de suficiència hem de donar 800

milions d’euros?, tot el que hem guanyat per una banda, ho

perdrem per l’altra, per tant, això... se li digui principi

d’ordinalitat o principi de justícia, però s’ha d’arreglar sí o sí.

El segon, són, si vol, les inversions estatutàries i aquí

sembla que només hem de complir lleis orgàniques quan les

dicta d’alguna manera l’Estat, però el nostre estatut

d’autonomia és una llei orgànica, tota aquesta llei que es pega

cops al pit quan parla de la Constitució, idò que se’ns pagui

allò que se’ns deu i que a més són inversions per resoldre temes

bàsics com el tema del transport en el cas de les Illes Balears.

I en tercer... la tercera qüestió és el REB, evidentment com

vostè deia, i després hi ha dos paràmetres més per a nosaltres,

un són les inversions territorialitzades via pressupost general de

l’Estat i aquí estam 100 euros pràcticament per davall del que

és la despesa per habitant i això és això, 2.000 milions d’euros

AVE Madrid-León, 3,8 milions d’euros pel tren d’aquí que

sembla el tercer món, arribes a l’Enllaç i has de baixar del tren

elèctric a un tren de gasoil.

I en cinquena... el cinquè element per a nosaltres és el tema

del deute històric, vull dir, tot és afegir al banyat en el tema del

finançament, però aquí tenim 500 i busques de milions d’euros

que apareixen cada any als pressuposts de la comunitat

autònoma, fruit de les transferències mal fetes o infradotades

d’educació i salut que, a més, van incrementant deute i al final

suposen un problema pràctic a l’hora de la liquiditat de la

disponibilitat i del servei mateix que poden donar els serveis

públics a la nostra comunitat, de serveis públics essencials. 

Tot això forma un paquet que és un magnífic full de ruta per

a qualsevol senador autonòmic o senadora que vulgui

representar bé els interessos de les Illes Balears, no importa

anar-nos-en més enfora d’aquestes cinc qüestions, per això

aprofit per encoratjar-lo que això... que dugui això endavant

perquè treballi i segueixi treballant perquè els ciutadans i les

ciutadanes de les Illes Balears deixem de ser ciutadans de

quarta categoria d’Espanya en matèria d’educació, de salut, de

serveis socials, perquè d’això al cap i la fi és del que parlam

quan parlam de finançament i de totes aquestes qüestions que

els grups de MÉS per Menorca i MÉS per Mallorca hem volgut

posar damunt la taula amb aquesta compareixença.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari Popular té

la paraula l’Hble. Sr. Miquel Jerez per un temps de cinc minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument,

possiblement no esgoti el temps que em concedeix la

Presidència perquè bàsicament les qüestions que plantejava han

estat contestades, possiblement no en el sentit que m’hagués

agradat, però en qualsevol cas han estat contestades.

Respecte del tema del sistema de finançament, miri, vostè

defensa allò que vostè va fer, és lògic i raonable, només faltaria
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que fes vostè el contrari, una cosa és que el sistema de

finançament subscrit sigui millor que l’anterior, i una altra cosa

és que el sistema de finançament subscrit sigui el millor que

necessitam, una qüestió absolutament distinta una cosa de

l’altra. 

Dèficit del sistema de finançament, possiblement...,

possiblement no, segur que el coneix vostè més que jo, però és

clar, en aquest sistema de finançament d’aquesta comunitat

autònoma de les Illes Balears ens manquen, ens falten 1.000

milions, i per què?, idò perquè es difereixen 500 milions

d’euros precisament cada any, la despesa la tenim en l’exercici,

i l’ingrés, vostè també ho apuntava, arriba dos anys després;

que vostès ho han reclamat i hi han insistit?, sí, d’on ve?, d’un

sistema de finançament que ens deixa en aquesta situació quan

precisament i en aquest parlament s’ha estudiat en una comissió

específica que els paràmetres d’acord amb els quals es regulava

el finançament de la sanitat pública de les Illes Balears i

l’educació de les Illes Balears s’han disparat, però nosaltres

estam en aquest moment amb aquell sistema de finançament

que (...) en aquest espai, en un espai que ens davalla en relació

amb la mitjana d’altres comunitats autònomes.

I no només aquesta reflexió li faig, sinó una altra, és a dir,

tan bo aquest sistema de finançament quan creix la recaptació

en un 20% i el sistema ens deixa d’entregar 1.000 milions

menys, després que la recaptació incrementi un 20%, perdoni,

però no puc subscriure que aquest sistema de finançament sigui

el més adient, que hagi millorat?, sí, que possiblement és (...)

que és el millor de tots, idò no, però en qualsevol cas miri,

insistim en aquesta qüestió perquè crec que és el fonamental.

Una altra qüestió de la qual no s’ha parlat, però sí que

donant voltes al sistema de finançament i ajuntant unes

declaracions que ha fet la mateixa presidenta del Govern de les

Illes Balears, la Sra. Francina Armengol, una qüestió que

m’agradaria plantejar-li: front comú amb València, front comú

amb València i ho hem sentit en mitjans de comunicació en

relació amb un finançament més adient, més adequada, més

pròpia per defensar els interessos públics de les nostres illes.

No sé si vostè ha tengut oportunitat de contrastar amb la Sr.

Francina Armengol en què consisteix aquest front comú amb la

comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de

finançament, per suposat, però no sé si vostès han valorat

alguna qüestió relacionada amb paràmetres d’acord amb els

quals exigir un millor finançament, en qüestions geogràfiques

o en qüestions estrictament materials en el que fa referència al

índex més prop o més lluny de la mitjana.

Per una altra banda, m’hagués agradat que m’hagués

contestat..., no ho ha fet perquè segur que se li ha oblidat, tarifa

plana a 30 euros, tarifa plana a 30 euros, Canàries; Canàries,

estam absolutament convençuts que davant aquesta proposta

voldrà incloure dins un sistema que no sabem si efectivament

acabarà essent un sistema viable d’acord amb 30 euros i si

precisament aquest encaix també el té a les Illes Canàries, no

sé si això vostè... si té alguna resposta en aquest sentit i si la té

m’agradaria que ens l’aportàs.

I poca cosa més li havia de dir, simplement idò bé, sigui

benvingut a aquesta comissió i estic convençut que en pròximes

edicions ens tornarem a veure per seguir parlant de la seva

feina al Senat i sobretot del que ens preocupa que és el

finançament de la comunitat autònoma a les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula l’Hble. Sr. Aitor Morrás per un temps

de cinc minuts.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sra. Presidenta, no haremos uso del turno de

palabra.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Morrás. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS no hi ha intervenció

atès que no hi ha el seu portaveu. Pel Grup Parlamentari Mixt

té la paraula l’Hble. Sra. Sílvia Tur per un temps de cinc

minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En el meu cas no tenc res a afegir.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Tur. Finalment, pel Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Xico Tarrés per un temps de

cinc minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, encara que sigui rar jo

tampoc no tenc res més a dir, res més a afegir, només desitjar

molta sort en la seva feina al senador.

LA SRA. PRESIDENTA:

Símptoma que és tard, però així i tot donaré la paraula per

contrarèplica al Sr. Antich pel temps que necessiti.

EL SR. SENADOR EN REPRESENTACIÓ DE LA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

(Francesc Antich i Oliver):

Bé, intentaré també ser molt breu. Quant al que se’m deia

per part del Sr. David Abril, representant de MÉS, he de dir

que efectivament... és a dir, podem coincidir a passar de tres a

cinc respecte de les potes, vull dir, és veritat que jo... vostè

divideix el tema d’inversions en dues o tres potes i realment el

contingut és el mateix i efectivament les Illes Balears

històricament... bé, les Illes Balears té la història que té, hem de

pensar que les Illes Balears als anys vuitanta80 era la primera

amb molta diferència respecte de les altres comunitats

autònomes quant a renda per càpita, per habitant, però amb

molta diferència, però també la comunitat autònoma de les Illes
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Balears del dos mil... de l’any 1980 a aquí ha augmentat quasi

un 60% quant a la seva població, és la comunitat autònoma que

ha augmentat més en població. Per tant, la comunitat autònoma

que ha augmentat més en població el que ha fet és que de ser la

primera amb molta diferència en renta per càpita ha passat a ser

la vuitena o la novena, aquesta és la... aquesta situació després

es veu a educació, es veu a sanitat i es veu a tots els serveis que

hi ha, perquè efectivament nosaltres hem estat avesats a

governar aquesta comunitat autònoma, tots aquells als quals ens

ha tocat governar-la vèiem que per exemple a educació hi ha

hagut anys que durant tot l’any arribava gent, per tant, és una

comunitat autònoma que té unes formes en el tema turístic que

li donen la seva gran riquesa, però que té altres coses que fan

que a la vegada tenguem els problemes que tenim.

I, per tant, en totes aquelles coses tenim una història que fa

que això sigui així acompanyada del fet que segurament totes

les... les competències així com ens arribaren no ens

arribaren..., moltes ens arribaren el millor possible i per altra

banda que durant molt de temps hem tengut un finançament

xerec. Quan parl de 21 punts per baix de la mitjana, estic

parlant de 21 punts per davall de la mitjana, estic parlant d’un

77 o d’un 79 de la mitjana i això és molt poc finançament per

a una comunitat que, per altra banda, és la comunitat puntera en

augment de població i, per tant, la comunitat que necessita molt

més esforços en matèria d’educació, en matèria d sanitat, etc.

És veritat que el sistema de finançament actual és una

millora respecte de l’anterior i que no és el millor dels

possibles; en això, hi coincidesc absolutament, vull dir tant de

bo tots ens trobem fent pinya perquè efectivament quan s’obri

el debat del pròxim sistema de finançament tots els grups de les

Illes Balears i els senadors autonòmics tenguem el mateix full

de ruta perquè efectivament és un dels grans temes.

Jo, l’únic que dic és que... i tampoc no he parlat amb la Sra.

Armengol respecte d’allò de València, però sí que les xifres

oficials del Ministeri d’Hisenda d’Espanya colAloquen a

València a un 0,95 i a Múrcia un 0,95 i nosaltres a un 0,99 i a

Catalunya a un 0,98 i Canàries a un 0,96, és a dir..., i a

Andalusia a un 0,96, és a dir, per tant, no colAloca... i totes les

comunitats autònomes tenen el mateix problema que se’ls dóna

cada dos anys, també ho pateix València i ho pateix Andalusia,

li dic que, per tant, en aquest sentit la comunitat autònoma

almenys damunt els papers que ens donen no és la més

malfinançada, sí que és veritat que és una de les que paga més

i que -repetesc- pel que jo sabia en aquest..., un dels grans

pactes que hi havia en aquest sistema de finançament era que

s’havia de deduir d’allò que pagava la comunitat autònoma de

les Illes Balears per tal que es colAlocàs a la mitjana. Per tant,

crec que és un dels elements que s’haurien de posar damunt la

taula i efectivament crec que la comunitat autònoma atès el que

pagam ens tocaria estar a la mitjana igual que hi estava el 2012,

igual que hi estava el 2011.

En qualsevol cas, crec que el sistema de finançament ha de

millorar quant al fet que efectivament no es pagui cada dos

anys, ha de millorar quant al principi d’ordinalitat per part de

la comunitat autònoma, perquè es tengui més en compte les

qüestions d’insularitat, perquè es tengui més en compte el cost

de la vida, no és el mateix el cost d’una comunitat autònoma

com les Illes Balears que pateix el transport i els temes

d’insularitat que el cost de la vida en una altra comunitat

autònoma, i això a l’hora de comprar quiròfans i a l’hora de

comprar qüestions per a la sanitat i per a l’educació també ho

pagam les institucions. 

Per tant, en aquest sentit crec que efectivament... és molt

millorable i, per tant, en aquest sentit totalment d’acord amb el

representant del PP. L’únic que volia deixar clar és que quan un

mira les taules realment hi ha dues o tres comunitats autònomes

que se surten, com són La Rioja i Cantàbria, etc., que aquesta

és una altra, és a dir, el sistema de finançament per ventura ja

ha arribat el moment en què seria bo que s’asseguéssim i ens ho

miràssim de forma global i no només d’anar sortint del pas a

l’hora de tractar el tema del sistema de finançament i que, per

tant, aquelles que ja estan molt ben finançades les seguim tenint

molt ben finançades i les que estan malfinançades sempre

quedin darrere, siguin més pobres o menys pobres, això

necessita mà de mestre. Per tant, en aquest sentit esper que...

que efectivament quan s’hagi d’afrontar s’afronti en tot el que

pertoca.

Quant a la tarifa dels 30 euros, bé, vull suposar que

efectivament Canàries si veu que a Balears hi ha una tarifa de

30 euros a l’acte hi estarà d’acord. Jo l’únic que vull dir: he

anat darrerament dues vegades al PSOE a negociar temes, a la

central del PSOE, perquè allò tenim una central, és així, he de

dir que sembla que en relació amb les prospeccions, que no sé

qui era que m’ho demanava, me sembla que era la representant

de Formentera, el projecte del PSOE si no ha canviat duia que

no es permetran les prospeccions a la mar, no a la Mar

Mediterrània, a la mar, és a dir... per tant, aquesta sembla que

és la postura del programa, almanco el darrer que jo havia vist,

he vist... no sé si a la darrera conferència han fet algun canvi.

Per altra banda, he de dir que també quan vàrem negociar

tot el relacionat amb l’esmena de text alternatiu, a la

modificació de règim especial també vàrem tenir una asseguda

amb l’executiva federal per tal de veure els 30 euros i altres

qüestions i he de dir que allà tothom hi va estar d’acord. No sé

si han de ser 30, 35 o 40, aquesta és una qüestió que ja es

debatrà, però crec que sí que ja és ben hora que els partits

d’àmbit nacional i tots els partits, tots, tenguem clar que les

Balears..., la gent no tenim la mateixa mobilitat que els altres

i que, per tant, haurem d’estudiar altres fórmules, llavors veus

a algun debat pressupostari el que costa un quilòmetre d’AVE

i dius..., és així, no? Per tant, és una situació que crec que l’hem

de seguir lluitant.

Per acabar, vull dir que estic contentíssim de venir a aquesta

cambra, crec que... una de les coses que vaig proposar a la

reforma del Senat era que hi hagués molta més relació entre els

senadors i les cambres seves, però no només dels autonòmics,

sinó de tots, crec que al final tots han de ser autonòmics, per

dir-ho d’alguna manera, i que... aquesta és l’essència d’aquest

estat complex, que nosaltres... alguna vegada diuen “és que el

Senat hauria de desaparèixer”, a mi se’m posa la pell de gallina

perquè aquells que pensen que el Senat hauria de desaparèixer

estan apostant per un estat, des del meu punt de vista,

centralista, tornam a un estat centralista, és a dir, al Senat,

l’hem de transformar i l’hem de reformar en una cambra de

representació territorial donant resposta a aquest estat al qual

uns el volem més endavant i els altres per ventura no tant, però
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en aquest estat complex que tenim i que voldria que fos amb un

funcionament absolutament federal.

En tot cas, moltes gràcies per haver-me cridat i per la

paciència d’haver-me escoltat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Una vegada esgotat el debat de l’ordre del

dia d’avui, acomiadam el Sr. Antich i, per suposat, agraïm la

presència dels dos senadors, Sr. José Ramón Bauzá i Sr.

Francesc Antich, que han comparegut en aquesta comissió.

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