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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem la sessió
d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, president, Damià Borràs substitueix Bel Oliver.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sr. President, Antoni Camps substitueix Biel Company.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies.

L’ordre del dia d’avui és el següent: 1. Proposició no de llei
RGE núm. 3343/17, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS, relativa al repartiment de fons de
participació institucional, i la PNL RGE núm. 3877/17, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa al corredor de la
Mediterrània. 

El punt 2 serà l’adopció d’acord respecte a l’escrit RGE
núm. 4195/17, presentat pel Grup Parlamentari Mixt,
mitjançant el qual se sol·licita la compareixença urgent del
conseller de Territori, Energia i Mobilitat per tal d’informar
sobre les negociacions que ha tingut els darrers mesos amb el
Ministeri de Foment per fer possible la tarifa plana en vols
interinsulars.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 3343/17, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a repartiment del fons de participació
institucional.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 3343/17. Per defensar-la té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, president. Bé, avui el Grup Parlamentari
d’El Pi dur a aquesta comissió el debat i aprovació d’una
iniciativa que pretén defensar la igualtat i defensar la pluralitat,
que pensam que són dos valors molt fonamentals i molt
importants, i concretament defensar la igualtat i la pluralitat a
l’àmbit de la participació institucional. 

Els pressuposts de la comunitat autònoma tenen una partida
per al foment de la participació institucional d’uns 950.000
euros; aquest foment de la participació institucional es reparteix
a parts iguals entre les associacions o patronals empresarials i
associacions sindicals, i pensam que és bo que a l’hora que el
Govern faci aquest repartiment s’estableixi com a únic criteri
el de la representació perquè, si no, si es comencen a afegir
criteris a aquest de la representació, el que acaba succeint, i és
l’experiència històrica que tenim i el que nosaltres consideram
que no hauria de passar, és que només s’acaba afavorint...,
donam més ajudes a les grans associacions i discriminam les

associacions més petites. Per tant, nosaltres el que pensam és
que les associacions més representatives, les associacions
sindicals més representatives ja tenen una posició d’avantatge
sobre les altres associacions, i si realment ens creim això del
pluralisme i si en l’àmbit polític alguns han atacat el
bipartidisme, idò del que es tracta és que hi hagi condicions
iguals per a tothom i les condicions iguals per a tothom amb un
criteri objectiu és la representació que cadascú ha obtingut, i no
afegir nous criteris a aquest perquè al final el que s’acabaria
produint... és pervertir aquest criteri i donar molt més ajudes als
que ho han de menester manco, als que són més poderosos, als
que són més grossos, als que estan en unes condicions millors
i agreujar per la seva part als més petits, als més febles, als que
no tenen aquesta posició tan sòlida.

Per tant, és una proposició molt simple en el sentit de
marcar que el criteri sigui únicament un criteri de repartiment
equitatiu en funció de la representació i això pensam que seria
el que estaria més conforme amb aquesta igualtat i amb aquesta
pluralitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista
s’ha presentat l’esmena RGE núm. 4556/17. Per a la defensa
d’aquesta esmena té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Baquero,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres al nostre grup
també creiem que és molt important la representativitat i la
participació de la societat civil, el que passa és que pensem que
els criteris de distribució dels ajuts als agents socials i
econòmics previstos en aquests pressupostos del 2017 seran els
establerts a la Llei 2/2011, de 22 de març, per la qual es regula
la participació institucional de les organitzacions empresarials
i sindicals més representatives de la nostra comunitat
autònoma. Aquesta llei preveu l’establiment de subvencions
amb la corresponent assignació pressupostària destinada al
foment del fet sindical i al manteniment de les estructures
organitzatives de les associacions empresarials més
representatives de les Illes. A més a més, la llei 2/2011
reconeix el dret a les organitzacions sindicals i empresarials
més representatives a percebre una subvenció per la seva
participació institucional i a l’establiment de la partida
corresponent en la Llei de pressupostos generals de la nostra
comunitat.

A part, les disposicions addicionals tercera, quarta i
cinquena de la mateixa llei estableixen les regles de distribució
i representativitat següents: per una part, el manteniment de les
estructures organitzatives de les associacions més
representatives de les Illes Balears, una altra vegada, la
disposició addicional quarta, en base a criteris proporcionals de
la representativitat exercida en la Mesa social tripartita de les
Illes Balear.

I per una altra part, el foment de la participació
institucional, a la disposició addicional cinquena, es distribueix
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en dues meitats destinades respectivament a la representació
empresarial i la sindical i les quantitats resultats s’han de
repartir en proporció al nombre de components assignats a
cadascuna de les organitzacions empresarials i sindicals més
representatives a la Mesa social.

I per altra part, el foment del fet sindical, que és la
disposició addicional tercera, de manera proporcional segons
la seva representativitat, sempre que els beneficiaris siguin
organitzacions sindicals i sindicats que acreditin una
representació superior a l’1% del total de representats obtinguts
en les eleccions a òrgans de representació unitària de
treballadores i treballadors en les empreses i en els
corresponents òrgans de representació de les administracions
públiques a dues illes, com a mínim.

Per tots aquests motius, perquè pensem que és una altra llei
i no la que... explica el Grup Parlamentari El Pi, li proposem
aquesta esmena que és la següent: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears que el repartiment
dels fons de la partida dels pressupostos de 2017, destinada a
organitzacions sindicals i empresarials, es reparteixi amb els
criteris d’equitat d’acord amb el que estableix la legalitat
vigent, Llei de pressupostos 2017 i Llei 2/2011.”

Moltes gràcies, Sr. President:

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Baquero. Ara en torn de fixació de
posicions de major a menor té la paraula el Grup Parlamentari
Popular, Sr. Santiago Tadeo, per un temps de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
A aquesta proposició no de llei que presenta el Grup
Parlamentari El Pi hi farem una abstenció, pròpiament a la
proposició no de llei que presenta i, en el cas que l’esmena fos
acceptada, també hi farem una abstenció.

Crec que els dos portaveus que m’han precedit amb
diferents matisos han explicat quina és la realitat d’aquest tema
del repartiment de fons, lògicament hi ha d’haver aquesta
igualtat i aquesta pluralitat i emmarcat dins la participació
institucional. 

Està clar que el repartiment serà un 50 o bé és un 50%
sindical i un 50% a patronals i a partir d’aquí crec que
certament hi ha un criteri... cert criteri pot haver-hi de
discrecionalitat per dir-ho d’alguna manera, sempre dins el
marc legal i sobretot pel que fa referència a la Llei 2/2011, de
representativitat... o de participació institucional, i crec que
aquí és on el Govern ha d’emmarcar el que determini per poder
arribar a aquesta igualtat i pluralitat sense deixar, diguem,
ningú fora per obtenir aquests... per poder optar a aquests
recursos.

Nosaltres, m’imagín que igual que tots els grups
parlamentaris, ens hem reunit amb diferents patronals, igual
que amb sindicats, i per aquest motiu ara farem una abstenció
per tal... gairebé podríem dir per la manera com estan

redactades les dues proposicions no de llei que al final...
marquen o s’ha d’anar al que marca la llei i el Govern tindrà,
lògicament, una discrecionalitat a l’hora de poder negociar amb
els distints sindicats o les distintes patronals.

Per tant, el nostre vot avui serà d’una abstenció.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Ara pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Carlos
Saura, per un temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres, en principi, estam
d’acord que s’ha de garantir la pluralitat, però pensam que per
a això s’hauria de canviar la llei. Pensam que de vegades hi ha
hagut complicitats per part dels partits polítics i els sindicats
que han estat bones a l’hora de defensar la classe treballadora,
però, per una altra banda, també hi ha hagut complicitats que
no han estat tan bones a l’hora de defensar precisament aquesta
classe treballadora. Això segurament té moltes causes, una és
que l’afiliació als sindicats ha caigut molt darrerament i és
difícil defensar uns treballadors que no se sindiquen i que
d’alguna manera no veuen la forma de lluitar pels seus drets.
Cosa que no ha passat, per exemple, en el cas dels estibadors
on hi ha un 90% de sindicació.

Pensam que les subvencions no són l’origen dels problemes
dels sindicats i pensam que ja hi ha una llei que fixa unes regles
de distribució en el fons que s’ha de repartir. Nosaltres, en
principi, estaríem d’acord a canviar aquesta llei per tal que les
associacions més petites poguessin tenir també garantida
almanco la infraestructura que utilitzen i l’estructura de la
pròpia associació. Pensam que tots els sistemes majoritaris a un
moment donat poden ser perjudicials precisament per al que
han de fer els sindicats.

De tota manera, votaríem a favor de l’esmena del Partit
Socialista, i nosaltres en qualsevol moment estaríem encantats
que aquesta llei canviàs, perquè també tenim l’opinió que el
que hem de fer és seguir la Llei 2/2011 i no la participació
ciutadana, de la qual parla el portaveu d’El Pi.

Per tant, votaríem en contra d’aquesta proposició no de llei,
a no ser que es pogués acceptar l’esmena del Partit Socialista. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Ara pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Joana Aina
Campomar, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, crec que amb aquesta proposició
es posa damunt la taula un tema que ha estat fins ara de qualque
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manera de vegades tapat i fet de... no diria de forma
clandestina, però sinó que de forma no regulada. Crec que sí ha
estat una passa endavant que en els pressuposts de 2017 hi
hagués la quantitat i que se... una quantitat concreta i que
realment es vegin com es distribueixen aquests fons, crec que
això ja és una passa endavant de transparència en aquest sentit
i sobretot davant la desafectació social cap a la política, cap al
sindicalisme, etc.

Sí que compartesc amb el company que m’ha precedit que
és important reforçar aquest paper que tenen, idò... o que
haurien de tenir, i si en qualque moment no ho han fet s’ho han
de repensar, el paper del sindicalisme, igual que el paper que
feim els polítics o que fem les organitzacions polítiques.

Per tant, nosaltres avui en dia entenem que la major part
d’aquest fons ja es reparteixen equitativament. Que sí és vera
que es reserva una part de representació institucional i que va
per a les organitzacions més representatives, etc., que supòs
que és el que es qüestiona en aquesta proposició no de llei.

Sí que és vera, i amb això també estic d’acord, que tal
vegada sí que ens hauríem de plantejar canviar la llei per
millorar, per millorar aquesta representativitat, obrir-la que
realment hi pugui haver entitats de menys dimensió de les que
actualment hi ha ara, però que quedi de forma, diguem,
formalment establerta i sense dubtes, que crec que és
convenient tant pels que som ara aquí com per al futur, com per
al seu propi futur.

Per tant, dit això, entenem que és una passa endavant el que
ha fet aquest govern amb el tema que ha posat damunt la taula
unes quantitats concretes, ha dit com faria el repartiment, crec
que això és una passa de transparència i de tirar endavant en
aquest sentit. I també ens posam a disposició que si es vol
millorar aquesta representativitat tractar qualque iniciativa
legislativa que vagi en aquest sentit.

Ara bé, en aquest moment donarem suport a la iniciativa si
s’accepta l’esmena que ha presentat el Partit Socialista.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Ara pel Grup Parlamentari
MÉS per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep
Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, evidentment, diguem, el
motiu de la proposició d’El Pi deriva del concepte aquest ja
clàssic en la nostra legislació laboral que és aquest concepte
d’entitat més representativa. Nosaltres entenem que el concepte
d’entitat més representativa pot tenir sentit quan és necessari
ordenar, per exemple, la participació, la representació dels
treballadors i de la patronal en els òrgans de participació en el
sentit que, com que evidentment, sobretot a l’àmbit de la
representació dels treballadors, hi ha una multiplicitat
d’entitats, moltes vegades en funció dels sectors, cal trobar un

sistema d’aglutinació d’aquestes representació en les
organitzacions més representatives. 

Això que pot tenir una explicació des del punt de vista
pràctic esdevé problemàtic quan això es converteix en font
d’obtenció d’altres prebendes que no siguin aquestes. En aquest
sentit estic totalment d’acord amb l’argumentació d’El Pi.

Clar, com funciona ara? Més o menys ho ha explicat la Sra.
Baquero, és a dir, la llei preveu, perquè no hem d’oblidar que
evidentment el concepte d’entitat sindical o patronal més
representativa està continguda a la legislació estatal. Nosaltres
tenim una legislació autonòmica que, després d’establir com es
produeix aquesta participació a unes disposicions addicionals,
estableix com es distribueixen... amb quins conceptes s’han de
distribuir els doblers que la comunitat autònoma destini a
aquestes entitats. 

I com molt bé deia la Sra. Baquero, doncs, hi ha d’una
banda el foment del fet sindical, on no hi ha cap discriminació
entre uns sindicats i uns altres, i després hi ha subvencionar
l’estructura organitzativa només de les entitats més
representatives, i després compensació de despeses derivades
de participació a institucions només per a les més
representatives. Clar, la llei no diu ni quines proporcions ha
d’haver-hi ni... és a dir, podria, no?, és a dir, es podria decidir
dedicar deu euros en el tercer concepte i 900.000 en el primer.
Nosaltres estaríem prou d’acord en això. 

Nosaltres compartim la reflexió d’El Pi, en el sentit que
aquesta estructura de finançament que, evidentment, obeeix a
una negociació amb els sindicats més representatius, això és un
cercle viciós, és a dir, clar, amb qui negocia l’administració?
Amb els meus representatius. Què estableix la llei? Beneficis
per als més representatius. Aleshores, nosaltres compartim que
això és un cercle viciós i nosaltres no ho veiem amb cap
simpatia. 

I creiem que, evidentment, caldria donar prioritat al foment
del fet sindical i, per tant, a la representació de cada sindicat i
això faria possible que el concepte de més representatiu arribés
a més sindicats perquè no hem d’oblidar que el concepte de
més representatiu és pot predicar a diferents nivells: a nivell
global, seria, diguem, els sindicats més representatius de tots
els sectors d’activitat; però després també a nivell sectorial, per
això tenim alguns òrgans de representació sindical sectorials en
què hi ha representació dels sindicats, de les patronals que no
són les majoritàries.

Nosaltres creiem que això és positiu i que, per tant, això
s’ha d’estimular i per això donarem suport a la proposició d’El
Pi.

Quant a l’esmena, doncs bé, és clar, la legalitat vigent, jo
crec que precisament el que intenta El Pi amb aquesta
proposició no de llei és fer arribar al Govern l’opinió d’aquest
parlament que creiem que cal evolucionar en aquesta legalitat
vigent, perquè, a més, la legalitat vigent i res, als efectes del
que ens proposa El Pi avui no vol dir res perquè, com deia, com
que dels tres canals de subvencionar les entitats representatives
no s’estableixin quin pes ha de tenir cadascuna d’elles,
lògicament, només faltaria que la llei arribés a aquest nivell de
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detall, dir que el que estableix la legalitat vigent per això no
caldria fer la proposició no de llei.

Per tant, no... vull dir, entenc el sentit de l’esmena com una
manera de passar de puntetes sobre la problemàtica, però crec
que la problemàtica existeix. Nosaltres estam totalment d’acord
que es reflecteixi i que es potenciï el pluralisme dintre de la
nostra societat. Per tant, som partidaris de fer arribar aquest
missatge al Govern i, per això, votarem a favor de la
proposició.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara pel Grup Parlamentari
Mixt té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Xavier Pericay, per un
temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Bé, nosaltres també votarem a favor
d’aquesta proposició no de llei, pels motius que ha exposat el
portaveu d’El Pi i perquè també creiem, en síntesi, que aquest
repartiment ha d’obeir a un criteri de representació sense
traves, és a dir, sense que hi hagi, per dir-ho així, entitats més
representatives que d’altres, sinó que ha d’obeir simplement al
pes que aquestes entitats tenen.  I estam per tant, en contra
d’aquestes quotes, per dir-ho així, separadores. Per tant,
votarem a favor.

I bé, respecte de l’esmena del Partit Socialista, com és
natural, no la votaríem, no sé què farà El Pi, però no la
votaríem a favor perquè, un poc pel que ha dit, fa un moment,
el diputat Castells, no té sentit en la mesura que no aporta més
que el contrari, per dir-ho així, del que pretén aquesta
proposició no de llei.

I res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Ara procedeix la suspensió de
la sessió per un temps de deu minuts. Per la qual cosa es
demana al grup proposant si vol la suspensió? No? Idò
continuam.

Ara intervenció del grup proposant per fixar la posició i
assenyalar si accepta l’esmena, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. No acceptam l’esmena i no
l’acceptam, crec que el Sr. Castells ho ha explicat perfectament,
i jo no ho sabria fer millor. En definitiva, aquest no és un
problema de legalitat, perquè com bé ha dit el Sr. Tadeo, hi ha
una discrecionalitat dins la llei i, com bé ha dit el Sr. Castells,
la llei no estableix proporcions, per tant, la llei deixa un marc
ample, per tant, aquí no es tracta d’haver de complir la Llei del
2011. Això només és un espantall, només són focs d’artifici per
no votar favorablement aquesta proposició no de llei, per què?
Perquè el criteri de participació institucional és un criteri que

només afavoreix les grans entitats i vostès volen establir aquest
criteri perquè volen afavorir les grans entitats afins als seus
colors polítics i la resta són vuits i nous i cartes que no lliguen.

La participació institucional ja està subvencionada, perquè
els senyors sindicalistes que participen a una taula de
negociació per a participació institucional estan alliberats i ja
cobren, no hi ha un cost en el sindicat per anar a aquesta
participació institucional. Per tant, estan suplementant una cosa
que realment no té cap cost per als sindicats. Però vostès com
que volen protegir els seus i ja no sé, quan dic vostès he de dir
només el Partit Socialista, perquè veig que els de Podemos
també es dediquen a afavorir als poderosos i a discriminar els
febles i els petits, la qual cosa per a mi és absolutament
sorprenent. Però bé, això és el que hi ha i cadascú es retrata
amb els seus vots i amb els seus discursos.

Aquí cada vegada que El Pi du una iniciativa se’ns diu, si
duim una iniciativa legal..., pobresa energètica, com se us
ocorre fer una llei? No faceu una llei, esperarem una altra llei.
Si no fem una llei, se’ns diu: el que hauríeu de fer és modificar
la llei, perquè clar això està molt malament perquè és una
qüestió de modificació legal. I amb aquest discurs sempre
troben la manera de posar excuses de mal pagador, per no
donar suport a determinades coses; que realment és
absolutament impresentable que en els discursos diguin, no,
estam molt d’acord, ens pareix molt bé, compartim la filosofia,
però al final no, el vot és negatiu i al final el que compten són
els vots i com vota cadascú.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

 Ara procedeix la votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 3343/17.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 6.

Abstencions? 4.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3343/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa al
repartiment del fons de participació institucional.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 3877/17, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a corredor de la
Mediterrània.

A continuació passem al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 3877/17. Per defensar-la té la paraula l’Hble.
Diputat Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Avui
Ciutadans du a aquesta comissió una proposició no de llei que
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té com a objectiu defensar la necessitat, l’oportunitat, la
necessitat de fomentar el corredor mediterrani, que és un
projecte antic, però un projecte que ha anat avançant a pas de
tortuga, enlloc d’anar avançant amb un ritme decidit i amb un
ritme clar.

Des de fa 30 anys, des que va començar diguem a posar-se
en marxa, els diferents governs el que han anat fent és, enlloc
de fomentar i prioritzar infraestructures productives, com és
aquesta, amb un alt nivell de retorn econòmic i social, han anat
construint autopistes on hi passen ben pocs cotxes, trens sense
passatgers, aeroports que no tenen avions. És a dir, una sèrie
d’infraestructures absolutament prescindibles i que no obeïen
de cap de les maneres a aquests interessos que acab d’esmentar.
I a més, infraestructures que per descomptat encara estam
pagant tots els contribuents.

La transcendència del corredor mediterrani és evident, n’hi
ha prou a recordar unes dades: travessa comunitats autònomes
que representen el 50% de les exportacions espanyoles i el 45%
del PIB. I evidentment també aquelles que són pròximes, com
el cas de les Illes Balears, encara que evidentment no estiguin
travessades pel corredor mediterrani, també ho podríem afegir
a aquests percentatges. 

De raons per potenciar-lo, a part d’aquests genèrics que he
dit, en sintetitz els següents: d’una banda, és una aposta a favor
del lliure comerç i en contra del proteccionisme en tant que el
que fa aquest corredor és posar en relació, per una banda, les
diferents comunitats autònomes de la península, per una altra
banda, les exportacions també amb la resta de la Unió Europea
i també amb la resta d’Europa, i fins i tot afavorir, a través en
aquest cas del Canal de Suez o de l’estret de Gibraltar, les
nostres relacions comercials amb Amèrica del sud o amb Àsia
o fins i tot també amb Estats Units i Canadà.

És evidentment, per una altra banda, una manera de
vertebrar el territori, tant des del punt de vista del transport
ferroviari, com també del transport de passatgers, i vertebrar-lo
de manera directa, o vertebrar-lo de manera indirecta en el cas
de Balears. També representa una aposta pel medi ambient, en
tant que el transport ferroviari permet descongestionar en
aquest cas el transport per carretera i cosa que sempre
comporta també un descens de la sinistralitat, o també de les
emissions de CO2.

I un altre element fonamental, genera un consens social i
polític, és a dir, no hi ha en tots aquests territoris afectats de
manera directa o de manera indirecta per aquest corredor
mediterrani no hi ha dissens, tothom convé tant en l’ordre
polític com en l’ordre social i econòmic que aquest corredor és
absolutament necessari i ja fa anys que hauria d’estar acabat i
funcionant com una realitat.

Per altra banda, en el cas de Balears, encara que aquest
impacte sigui un impacte atenuat, el cas de Balears també
aquest consens social i polític s’ha donat, s’ha donat en els
diferents governs, a l’actual, a l’anterior sense anar més lluny
i s’ha donat també entre l’empresariat i la societat civil. Record
per exemple una declaració recent del Cercle Mallorquí de
Negocis, que és un poc més llunyana, una recent del Cercle
d’Economia de Menorca, també referida a la necessitat

d’aquest corredor, i també de la Cambra de Comerç de
Mallorca.

En tot cas per què? És evident, perquè això millorarà, o
milloraria, en cas que estigués evidentment... esperem poder
utilitzar un futur i no un condicional, però, en fi, de moment
milloraria la competitivitat de les empreses de Balears en tant
que reduiria els costos logístics i també de temps de viatge;
faria d’atenuant, atenuaria fins a cert punt els efectes de la
insularitat, encara que evidentment no els resoldria, i també,
des del punt de vista d’aquí, potser el dissens, el consens ja no
és tan gran, també afavoriria l’arribada de passatgers, però com
a mínim, si creiem en l’estacionalitat, amb la necessitat, perdó,
d’acabar amb l’estacionalitat i d’afavorir, per tant, la
desestacionalitat, sí que tendria també els seus efectes positius.

En síntesi, la proposició no de llei té com a objectiu
reclamar aquesta necessitat, manifestar el suport d’aquest
parlament al corredor mediterrani, i a través de les demandes
que figuren a la proposició no de llei que hi ha aquí.

Quant a les esmenes presentades pel Grup Socialista,
esperarem; en principi la voluntat és d’incorporar-les, si no
totes pràcticament totes; esperaré com a mínim l’explicació que
en faci el seu portaveu, i després si de cas en el torn ja final
m’acabaré de pronunciar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Per part del Grup Parlamentari
Socialista s’han presentat les esmenes RGE núm. 4560, 4561,
4562, 4563, 4564 i 4565/17. Per a la defensa d’aquestes
esmenes té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Damià Borràs, per un
temps de deu minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Bon dia. Abans de res he d’anunciar que
amb independència de si s’accepten les esmenes o no per part
del Sr. Pericay votarem a favor d’aquesta iniciativa; és una
iniciativa positiva que entenem que tots els grups hi podem
estar d’acord, així ho hem dit en un moment o en un altre tots
en aquesta cambra. Record el president Bauzá, que es
pronunciava també a favor de reivindicar aquest corredor
mediterrani. 

Aquesta iniciativa que du el Grup Ciutadans avui aquí l’ha
presentada també a altres parlaments, l’ha presentada d’entrada
al Congrés de Diputats, i també, que jo sàpiga, potser a més
llocs, a les comunitats d’Andalusia, de Múrcia i del País
Valencià. A Múrcia, per cert, no va ser admesa a tràmit aquesta
iniciativa perquè dos, tres mesos abans se n’havia aprovada una
de molt semblant, amb la mateixa intenció, per part del Grup
Podem, que també n’havia feta una de semblant al Congrés dels
Diputats. Per tant pens que el Grup Podem també dóna suport
a aquesta idea; no sé si a aquesta proposició no de llei així com
està escrita, que supòs que també, i si no a la idea del corredor
mediterrani. 
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I també subscric totes les paraules que ha dit el Sr. Pericay,
i només li matisaria una afirmació que hi ha a l’exposició de
motius, que no és perquè li qüestioni aquesta afirmació, sinó
perquè crec que s’ha de complementar, perquè és cert que (...)
d’infraestructures s’ha emprat massa vegades de moneda de
canvi polític, de suports electorals, però és que també s’ha
emprat, i aquí mea culpa, també ho ha fet el Partit Socialista,
i per tant no estic acusant ningú, que sí que ho faig, també el
Partit Popular, però el Partit Socialista també ha caigut en
aquest error de tenir una concepció radial de les
infraestructures a Espanya, és a dir, per entendre’ns, que per
anar de Múrcia a Girona haguem de passar per Madrid, i en
aquest sentit, és una anècdota, però la patinada de fa tres dies
del ministre De la Serna, que va fer un tuit que va dir que
gràcies a aquella infraestructura que unia Castelló i Madrid en
AVE les dues ciutats estarien dues hores i vint-i-cinc minuts
més a prop que abans en tren, i que açò era un gran avanç per
al corredor mediterrani. També l’ABC fa molts d’anys, quan es
va dissenyar l’AVE València-Madrid, ja va parlar de corredor
mediterrani, el que era València-Madrid. Igual tot aquest
problema ens l’hauríem estalviat si li haguessin posat un altre
nom, perquè es veu que el Mediterrani hi ha gent que li costa
trobar-lo i li haguéssim dit Via Augusta, perquè al final aquest
corredor mediterrani no és més que la Via Augusta, abans Via
Heraclea, o també fins i tot el camí d’Anníbal, se li havia dit
històricament, que és el camí que ajunta el sud d’Hispània a
través dels Alps marítims fins a Roma.

És un camí d’una antiguitat històrica importantíssima que
ara es pretén que es posi sobre rails pels arguments que ha
donat el Sr. Pericay, és a dir, la importància de l’activitat
econòmica que té tota aquesta riba mediterrània de l’Estat
espanyol, de la gran activitat, de les empreses, de les
importacions i exportacions que passen pels seus ports, i dic
ports perquè les esmenes que hem pretès incorporar i que
agraesc al Sr. Pericay que ja ha dit que les acceptaria, el que
intenten fer és connectar, connectar (...) les Illes Balears al
corredor mediterrani, perquè si tots hem manifestat aquí
reiteradament que estam a favor del corredor mediterrani és per
l’interès que significa per a la nostra activitat econòmica i per
a la nostra connectivitat, la nostra mobilitat, i en aquest sentit,
per tant, és rellevant parlar de ports, perquè el que necessitam
del corredor mediterrani és, a través dels ports estratègics de la
península, poder connectar els ports de les quatre illes del
nostre arxipèlag amb la via fèrria a través d’aquests ports i anar
a la resta de la península i també a fora, cap a Europa. 

Lamentablement cada vegada exportam manco cosa més
que turisme, que és una indústria d’exportació, però que és una
indústria d’exportació, diguéssim, de matèria virtual, però el
que encara exportam és necessari que ho puguem exportar amb
unes millors condicions per ser més competitives les nostres
empreses i estar en igualtat de condicions amb les empreses de
la península; no demanam cap privilegi sinó simplement,
diguéssim, començar el partit empatats a zero, i en aquests
moments els nostres productes comencen el partit ja perdent,
perdent tots els costos de transport. I qui diu quant a
exportació, també les entrades de mercaderies a les nostres
illes, que també comencen amb el sobrecost afegit dels nòlits
de transport, que són caríssims, sobretot perquè els nòlits estan
terriblement descompensats, perquè evidentment arriba molt
cosa, els vaixells arriben molt plens però se’n van molt buits,

i les coses que arriben han de compensar la tornada buida dels
vaixells de mercaderies.

Passem a les esmenes. Bé, la primera que presentam és una
modificació; en tot cas si no l’accepta el Sr. Pericay votaríem
a favor la seva, però simplement és per incorporar que entenc
jo que aquest parlament igual no és el fòrum més indicat per dir
quines són les propietats de cada tram d’aquest corredor. Jo
compartesc les que diu la proposició no de llei, les compartesc,
però entenc que és millor dir que ho pactin amb les comunitats
autònomes i també, evidentment, les Illes Balears perquè també
té interessos, ja dic, per aquesta sortida i entrada de
mercaderies. En tot cas crec que m’ha dit que l’acceptava; en
tot cas, ja dic, no qüestiona el que diu el seu punt sinó que
intentava, diguéssim, (...) que Múrcia, València, Andalusia, es
parli de trams concrets, igual pensava que aquí, home, no ens
puguin dir a Madrid: “Escoltin, vostès què ens vénen a dir?, si
primer hem de fer el tram de Vandellós o el tram de
Cartagena?”

Després la segona esmena que presentam és demanar la
incorporació de les infraestructures de les Illes Balears
diguéssim dins el corredor, perquè el corredor mediterrani té
una vessant marítima, també, perquè són aquests enllaços, que
se’ns tengui en compte també per rebre infraestructures de la
Unió Europea; així ho reclamava el govern Bauzá, així ho
reclama el govern actual, i entenem que és lògic, que ja que són
fons europeus que ens arriben també hi puguem participar.

La tercera esmena parla dels costos... de la compensació
dels costos derivats d’aquesta insularitat en relació amb el
corredor, és a dir, allò que deia abans de començar el partit
empatats. La quarta esmena abunda en aquest sentit i
l’especifica més, i fa èmfasi en una cosa que havíem tingut i
que s’ha perdut, s’ha perdut primer perquè el concurs va quedar
desert, després..., primer va ser impugnat, després va quedar
desert, i al final s’ha tornat a treure, que són els contractes
marítims, és a dir, marcar unes condicions perquè hi hagi un
mínim, que els mesos d’estiu està garantit però que a vegades
hem tingut problemes els últims anys, diguéssim, d’abastiment
de mercaderies perquè els vaixells no arriben amb la suficient
freqüència i diligència necessàries, i sobretot amb uns preus
que ens convenen a la nostra economia. S’ha de pensar que
sobretot ja tenim problemes moltes vegades d’abastiment,
Mallorca els té moltes vegades, de mercaderies perilloses, i
mercaderia perillosa és oxigen de quiròfan, per exemple, que
com que és explosiu té dificultats per ser transportat.

Després demanam, evidentment, reincidim a demanar el
règim especial a Balears que ens marca l’Estatut. I finalment
aquesta esmena que esmentava el Sr. Pericay, que el que feim
és una mica el record de la vacuna, demanam un conveni, un
conveni ferroviari, es va deixar perdre el conveni que teníem
per part del Govern Bauzá, no és dia avui, crec, per entrar en
retrets, però sí que és necessari que per les circumstàncies que
tenim recuperem un conveni ferroviari d’acord amb el que diu
l’Estatut a la disposició transitòria novena. 

L’Estat està fent importantíssimes inversions en ferrocarril,
li reclamam a través d’aquesta proposició no de llei, amb
justícia, que en faci d’importants i, per tant, és un moment
també de demanar, bé, ja que en fa d’importants, pensi que a
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les nostres illes també tenen necessitat de ferrocarril, i no
només de ferrocarril en el sentit més convencional perquè hi ha
altres modes, diguéssim, de tramvia, fins i tot tramvies que... o
pseudotramvies que ja no van sobre rails sinó que van per altres
mitjans, que són interessants per a les nostres illes. Per
exemple, debatíem l’altre dia del tramvia pendent que tenim
entre l’aeroport de Palma i Ciutat, simplement és això, recorda
la vacuna.

És cert que aquí parlam de Corredor Mediterrani, no parlam
de convenis de finançament, però pensam que ja que ho
parlaven no hi sobrava parlar de la reivindicació legítima que
crec que tenim els ciutadans i ciutadanes a les Illes i aquest
parlament d’un nou conveni ferroviari.

Si el Govern d’Espanya parla de Corredor Mediterrani
passant per Madrid i tenint en compte que segons els estudis
que ha fet la Generalitat Valenciana, del 80% de les inversions
que s’han fet fins ara en aquest moment adjudicades al
Corredor Mediterrani, moltes d’elles provinents de fons
europeus, són de trams del Corredor Mediterrani que
desemboquen, per dir-ho d’alguna manera, a Madrid, entenem
que dins el marc aquest no hi sobra demanar també aquest
conveni. Però ja dic, aquest conveni és un afegit, és un sidecar
que li posam a aquesta proposició no de llei, com a un record
de vacuna perquè són aquelles coses que si les poses dius, bé,
estan ficades una mica... crec que justificadament, però d’una
manera si més no discutible, ho reconec, ara, si no les poses
molt fàcilment també podem dir, escolti, vostè parla molt de
Corredor Mediterrani, vostè parla de ferrocarrils que van per la
península i, en canvi, del tren a les Illes i del conveni perdut
que hauríem de recuperar no en diu res. Per tant, per això li
hem posat.

En tot cas, Sr. Pericay, li agrairé que me l’acceptés, si no
me l’accepta evidentment açò no vincula ni condiciona el
nostre vot que serà favorable.

Agraïm que hagi presentat aquesta esmena i tant de bo al
final ens facin cas, perquè al final hem vist que les alegries
duren poc a casa pobre, aquí no som Catalunya, però hem vist
que els anuncis del Sr. Rajoy de 4.200 milions, que són molts
més del que podríem aspirar en el nostre conveni, 1057% per
any són realment una baixada d’inversions de l’Estat a
Catalunya, que baixarien d’un 10% del producte interior brut
a un 9% amb aquestes quantitats. És a dir, que molta gent s’ha
escandalitzat per aquesta promesa quan realment no ha estat
res.

En tot cas, però, ja dic, suport al Corredor Mediterrani, crec
que molts de governs, inclosos del PSOE, han tengut una
equivocada política d’infraestructures ferroviàries i també de
carreteres i entenem que és raó d’esmenar-ho i una de les
primeres proves d’esmena seria un suport i l’impuls del
Corredor Mediterrani. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per al torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Santiago Tadeo, per un temps de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats. El
Corredor del Mediterrani és un dels eixos essencials i
prioritaris per a la cohesió d’Europa i Espanya i per als
territoris de les esmentades comunitats autònomes i de garantia
de la correcta connexió del vell continent amb el gran èxit, amb
el gran eix, perdó, del comerç mundial que uneix l’Extrem
Orient amb el continent americà. Per tot açò, el Parlament de
les Illes Balears declara el seu suport ferm al Corredor
Ferroviari del Mediterrani així com... etc. 

Això al final és la declaració institucional que vam aprovar
en aquest parlament dia 18, a un plenari, dia 18 d’octubre de
2011. Amb açò vull dir que no em reiteraré més perquè crec
que, a més, el portaveu de Ciudadanos, el Sr. Pericay, idò, ja ha
expressat molt bé què és el Corredor, la importància que té,
crec que bàsicament ho farem tots els grups parlamentaris i crec
que ja hi ha declaracions institucionals en aquest sentit. 

A partir d’aquí, idò, el cert que hi ha també, i si miram les
darreres notícies, no l’apareguda, que ara hi feia referència el
portaveu del Grup Socialista, si no interpel·lacions que hi hagi
pogut haver en el seu moment en el Senat o altres propostes en
aquest sentit presentades també en el Congrés de Diputats, és
que d’una inversió aproximada de gairebé 17.000 milions
d’euros ja s’han executat 13.500, uns 13.500 milions d’euros,
i en els darrers cinc anys el Govern estatal ha fet una inversió
de 6.300 milions d’euros en infraestructures en el Corredor del
Mediterrani, amb la qual cosa crec que ha estat una aposta, com
bé es deia, decidida per tots els governs que hi ha hagut. Crec
que apostar... diguem, que totes les comunitats autònomes que
es veuen influenciades o que es poden veure beneficiades
també ho veuen bé, i Balears no ha estat una excepció, com
acab de recordar amb aquesta declaració institucional que es va
aprovar per unanimitat dia 18 d’octubre de 2011.

Sí és cert que per mor de la situació de crisi econòmica hi
ha hagut períodes on hi ha pogut haver més inversió i altres
períodes on hi ha hagut menys inversió. Vull destacar que l’any
2010 hi va haver una returada molt important en aquest sentit
d’inversió, en aquest moment tampoc no és per fer retrets, com
deia el Sr. Borràs, no es tracta d’açò, però les situacions
econòmiques lògicament marquen els pressuposts, sense cap
dubte, i aquí hi havia una inversió molt important.

A partir d’aquí, crec que aquestes propostes s’han debatut
en el Senat i en el Congrés de Diputats similars, no les
mateixes, i crec que en aquest sentit hi ha prou unanimitat
almenys pel que representa el Corredor de... aquest corredor,
per la importància que té en l’economia principalment de les
comunitats autònomes que es veuen implicades, i en el nostre
cas encara que no hi estiguem.

A partir d’aquí, hi ha en el Congrés de Diputats, si no vaig
equivocat, es va aprovar una proposta, es va arribar a un acord
d’unanimitat que té nou punts, concretament nou punts, altres
propostes que hi ha hagut perquè s’han acceptat han estat
esmenades, idò, no han estat aprovades, és a dir, què vull dir
amb açò? Que en el fons s’està d’acord i després també hi ha
una sèrie de matisacions.
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En aquesta concreta que presenta el Grup Parlamentari de
Ciudadanos, idò, dir que nosaltres bàsicament hi estam d’acord,
crec que a més podem dir que constitueix o està dins el marc,
encara que pugui anar més enllà en segons quins temes, el marc
de l’acord que hi ha a nivell nacional entre el Partit Popular i el
Grup Ciudadanos, si bé és cert que en algun tema tal vegada es
va un poc més enllà, per la qual cosa vull dir que bàsicament li
donarem... bàsicament no, vull dir que li donarem suport als
quatre punts. Crec que reflecteix l’esperit d’aquest parlament
ja en una declaració institucional, crec que per a l’economia de
les Illes Balears és bo per la influència que pugui tenir.

A partir d’aquí, idò, entrant ja en les esmenes que presenta
el Grup Socialista, dir que sí que també hi podem estar d’acord,
crec que n’hi ha alguna que fa referència a poder, l’esmena
número 3, que fa referència a un nou punt 6, establir una justa
compensació dels costos derivats de la insularitat que permeti
equiparar... etc., és clar, aquí hauríem d’establir, dir quin marc,
no?, tot d’una, i després veiem que és a través del REB, vull
dir, que al final estam sempre dins allà mateix quan parlam de
garantir una major competitivitat en el tema de les connexions
marítimes de Mallorca, Menorca, Formentera i Eivissa. Clar,
parlam de consensuar amb el Govern, amb els consells, amb
entitats econòmiques i socials, etc., la qual cosa també implica
una... no vull dir una disputa, jo sé a què es refereix el portaveu
socialista, crec que està clar, però bé, és allò que també
implicarà, implica certes dificultats o és, com també ha fet
esment el propi portaveu, dir, bé, hi ha una proposició no de
llei que fa referència al Corredor del Mediterrani d’una manera
global a nivell de l’Estat de tot el que es fa i crec que el que
intenta amb aquesta proposició no de llei és de qualque manera
reflectir la realitat de Balears o com Balears pot sortir més
beneficiada.

L’esmena número 5 fa referència a un nou punt 8, que fa
referència a un règim especial insular, marca iniciatives de
caràcter fiscal, i lamentar el que ja hem reiterat diverses
vegades en aquest parlament a comissions o al plenari que a
principi de mandat es tirés enrere una negociació que hi havia
hagut per part de l’anterior govern.

I el darrer punt també ens genera..., perdó a la darrera
esmena, que seria la número 6 al punt 9 també votarem a favor,
ens genera els nostres dubtes també... tal vegada per la
circumstància en què estem i amb un nou... o que s’ha de
tramitar un nou REB i en aquest moment no tenim... el Govern
no ha presentat aquesta línia. L’altre dia li vam dir al plenari
del Parlament, però també votarem a favor.

En definitiva, si les esmenes són acceptades pel grup
proposant, idò votarem a favor i si no són acceptades també
com he reiterat abans votarem a favor dels quatre punts de la
proposició no de llei. 

Crec que és bàsicament el que ja s’ha... es pugui haver
aprovat en certa manera, diguem, al Govern estatal tengui
pensat fer, bé és cert que va un poc més enllà, però crec que
estan ben enfocades en aquest sentit.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Ara pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Carlos
Saura, per un temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres estam d’acord
amb el que es diu a l’exposició de motius en algunes parts, en
altres no tant. 

Nosaltres pensam que hi ha hagut una política
d’infraestructures totalment fallida per part de l’Estat, però això
no ha estat fruit -com diu l’exposició de motius- d’una
politització de les infraestructures, sinó d’una trama d’una
complicitat entre sectors econòmics, entre grans empreses i el
Govern de l’Estat, s’han pagat favors d’aquesta manera a grans
constructores i s’han generat infraestructures totalment
ineficients, és el cas del rescat de la concessió de les carreteres,
que va passar fa poc, o d’altres moltes infraestructures que no
tenen... idò, estacions sense passatgers, aeroports sense avions,
als quals també es fa menció a l’exposició de motius.

Ara bé, nosaltres consideram que el corredor del
Mediterrani no pot només ser... correspost d’alguna manera a
aquesta globalització que tenim, perquè es parla també de
temptacions del proteccionisme, jo crec que està bé caure en
algunes de les temptacions del proteccionisme per tal de
protegir drets, crec que és important no donar suport a
determinats tractats comercials; crec que és important protegir
els drets de la gent de... i la sobirania del nostre país, perquè el
que no és pot fer és donar suport a la circulació dels capitals i
no donar suport a la circulació de persones, i per això, sí que
dic que estam d’acord que s’ha de vertebrar el territori, que és
una qüestió de la qual també es parla en aquesta proposició no
de llei, i no només mirar la generació de beneficis, perquè els
serveis públics no només han de tenir un retorn econòmic, sinó
que han de tenir un retorn social.

Per això, pensam que s’ha de reflexionar i està bé que hi
hagi un punt en la proposició no de llei, el cas del punt 3, en
què hi hagi una supervisió i un seguiment i un control de tots
els projectes d’infraestructures que... el finançament s’hagi
d’aprovar al Consell de Ministres, nosaltres pensam que tots els
òrgans de control en aquest sentit han de ser benvinguts perquè
el que hi hagut fins ara és un descontrol absolut en la
construcció d’infraestructures totalment ineficients que només
afavorien determinades empreses constructores molt properes
al poder i en aquest cas també al Partit Popular, que ara es
dedica a rescatar determinades infraestructures que no han estat
ben fetes, però que no són fruit d’un accident, sinó de tota una
voluntat política.

En tot cas, ens sembla bé la proposició no de llei. Hem
donat suport al corredor del Mediterrani en altres institucions.
El que sí volíem dir és que el punt 4 ens sembla massa concret
i per això donaríem suport a l’esmena del Partit Socialista
perquè s’estudiï aquest ordre de prioritats i per establir les
actuacions del corredor mediterrani. 
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Ens agradaria que tinguessin el seu eix vertebral les
persones i no només les grans empreses que puguin fer negoci
amb aquest corredor. Està clar que ens sembla molt bé que hi
hagi exportacions i que la nostre indústria d’alguna manera
refloti, però també és important que es tenguin en compte totes
les persones que hauran de fer d’aquest corredor mediterrani.

Quant al punt 5 que vol afegir el Partit Socialista, pensam
que afegeix una qüestió molt important i és la de les Illes
Balears també com a centre d’aquesta proposició no de llei.
Nosaltres hem trobat a faltar en aquesta proposició mencions
a les Illes Balears i el Partit Socialista ha presentat aquestes
esmenes que ens semblen bé.

Quant al punt 6, evidentment pensam que la igualtat és ser
conscients dels desequilibris que hi ha a nivell territorial i
tractar de compensar-los. Hem criticat moltes vegades a
Ciutadans, perquè pensam que eren massa centralistes, en
aquest cas pensam que si volen que aquest corredor mediterrani
vertebri els diferents territoris ens sembla molt bé i que
s’afegeixi aquesta insularitat, idò també. Votarem a favor
d’aquesta esmena, esperam que Ciutadans l’accepti.

I quant al punt 7, idò també hi votaríem a favor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Ara pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Joana Aina
Campomar, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Jo discrep del que ens ha contat el
representant del Partit Popular perquè si totes les inversions del
corredor de la Mediterrània són com les que ha fet ara, hem fet
fins ara, anam malament, anam molt malament. 

Em sap greu, discrepam des de MÉS per Mallorca i no
només perquè anem a pas de tortuga, vull dir... només, a més
perquè les que més s’impulsen són les que passen per Madrid,
aquesta és la qüestió principal.

Ens preocupa... o sigui, ens preocupa el Partit Popular en
aquest sentit, també és veritat que a nosaltres des de MÉS per
Mallorca també ens preocupa que una propera... secretària
general del Partit Socialista espanyol la Sra. Susana Díaz s’hagi
decantat i hagi pactat amb Aragó marginant el corredor
mediterrani, sí, també ho volem posar aquí damunt la taula,
també ens preocupa que no hagi apostat per un corredor
mediterrani que nosaltres consideram... el geogràfic natural que
és el que va per la costa.

De totes maneres l’actitud del Partit Popular estatal que
preveu, com va dir el Sr. Ministre de Foment, invertir 935
milions d’euros, no?, de fons europeus del corredor de la
Mediterrània i dedicar-los a l’AVE del sud de Madrid per fer
les estacions, no sé si vaig equivocada, de Chamartín i
d’Atocha, és que ens sembla un abús, ens sembla una presa de
pèl, no sé ja quina paraula hem de dir.

Jo crec que seria insultant i molt greu que el corredor del
mediterrani acabàs passant per Madrid, sí, nosaltres, per una
altra banda, ho tenim clar.

Només hi ha un corredor mediterrani coherent que és el de
la costa peninsular. L’aïllament del País Valencià en cap cas no
pot beneficiar les Illes Balears, nosaltres... i MÉS per Mallorca
s’hi posiciona en contra.

El corredor mediterrani de la costa és la via natural històrica
i la decisió política contrària del Partit Popular mostrada fins
ara i encara aquesta... sense aclarir, no?, del Partit Socialista
espanyol estatal, no sabem al final quina posició... creiem que
és un greuge imperdonable, on Madrid es tornaria aprofitar de
la nostra posició geogràfica sense complexos i realment deixant
molta indefensió i perjudicant seriosament també les Illes
Balears.

El corredor mediterrani és una de les inversions més
importants a nivell de competitivitat i de producte interior brut,
no?, de l’Estat espanyol, i segur que hagués afavorit molt les
Illes Balears si ja hagués estat fet al seu moment, si s’hagués
apostat per això i les afavorirà molt si realment al final es
construeix, però aquest corredor que diem a nivell de costa, no?

Però malauradament el corredor que tenim avui, que va
començar em sembla la seva reivindicació als anys noranta i
fins al 2010 no es va donar el primer impuls a la Unió Europea.
És un corredor de greuges, ple de greuges, promeses
incomplertes, es va potenciar el ramal central que passa per
Madrid i que el Partit Popular és qui el va fer passar a la Unió
Europea, va fer passar aquest corredor mediterrani que passava
per Madrid, la qual cosa els permet destinar, el que hem dit
abans, grans pressuposts, grans milions d’obres per a estacions
i obres, Chamartín, Atocha. A més, que en fa propaganda el seu
ministre de Foment, vull dir que ni tan sols se n’amaguin, és
que així ens ho diuen.

Per tant, no sabem com acabarà. De totes maneres creiem
que hi ha un gran clam de les institucions i dels empresaris,
Múrcia també es veu molt afectada i també molt
desconnectada. I consideram que les Illes Balears també han de
formar part d’aquest corredor mediterrani natural i que pertoca.

Per tant, seguim defensant que seria una manipulació
defensar un corredor mediterrani que passi per Madrid. És més
important..., és una decisió molt important i decisiva per a
l’economia i que per a la nostra economia és decisiu que passi
per al País Valencià i per Múrcia. 

Per tant, MÉS per Mallorca sí que votarà a favor d’aquesta
proposició no de llei. També votarà a favor, i ens satisfaria que
el partit de Ciudadanos acceptés les esmenes proposades pel
Partit Socialista, però amb aquest clam, quin volem..., que el
nostre corredor mediterrani de MÉS per Mallorca no passa per
Madrid. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Ara pel Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Melià, per un temps de deu minuts.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Per evitar reiteracions,
simplement anunciar el nostre vot favorable a aquesta
proposició no de llei, també a les esmenes, si són acceptades.
Entenem que la filosofia és impulsar i marcar com a prioritat
aquesta infraestructura i hi estam totalment d’acord. Per tant, el
nostre suport.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Ara pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep Castells,
per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, és indubtable la
importància geogràfica, estratègica i cultural, cultural en sentit
ampli, ara no estic parlant de llengua, sinó de moviments de
població al llarg de la història d’aquest corredor mediterrani i,
per tant, de la seva importància humana i econòmica.

Malauradament però la història de les infraestructures a
Espanya, la història de l’articulació territorial d’Espanya ha
consistit molt específicament en dislocar aquest eix, dislocar
aquest eix natural, com dic, natural per pura orografia, per
afavorir l’estructura radial, com saben vostès. L’Estat espanyol
bàsicament és un dels elements essencials de la identitat
espanyola, consisteix en una lluita contra natura per destruir
aquest eix i afavorir, com els deia, l’estructura radial, el símbol
més eloqüent dels quals és el quilòmetre zero de la Puerta del
Sol i que després doncs al llarg de la història ha anat tenint
fites, com pot ser la construcció del primer d’alta velocitat a
Espanya entre Madrid i Sevilla; el fet que l’AP-7 que és
l’autopista que recorre aquest eix, o sigui, d’una banda, el
primer tram d’autopista de peatge a Espanya es va fer sobre
aquest traçat, l’antiga Via Augusta romana, per imposició del
Banc Mundial, perquè evidentment el Govern de Franco no
tenia cap mena d’intenció de fer-ho. I després a mesura que
s’ha anat allargant aquest traçat, fins a Tarragona, fins a
Castelló, fins a València, fins a Alacant, sempre ha estat un dels
trams d’autopista més cars de tota Espanya.

Per tant, hi ha hagut aquesta lluita permanent contra natura
per intentar no potenciar el que era la locomotora d’Espanya i
aquí no parlo només de la indústria catalana, sinó també de la
indústria valenciana i de l’hora valenciana. No només potenciar
aquesta locomotora, sinó posar-li el major nombre possible
d’objeccions i d’obstacles perquè no pogués competir, o no
pogués impugnar, o no pogués menystenir l’estructura radial.
Bé, tots vostès saben que la història institucional d’Espanya
com a estat unitari, comença o té entre les seves grans fites la
tria de Madrid com a població més central de la península, per
posar-hi la capital del regne. 

I açò em sap greu dir-li Sr. Pericay, açò és Espanya i
Espanya és açò. És a dir, Espanya és radialitat i radialitat és
Espanya. Jo valoro moltíssim la seva intenció de venir avui
aquí i veure positivament que Ciudadanos tal vegada està
intentant apostar per una Espanya diferent, però em sap greu

dir-li, però em sap greu dir-li, això és el menys espanyol que
vostès poden fer perquè això és Espanya i Espanya és això.

Aquesta proposta que entenc que Ciudadanos ha presentat
a diversos parlaments autonòmics, és picar sobre ferro fred.
Això sí que són recados a la madre superiora. I li ho diré amb
cordialitat i si vol vostè, amb un punt de broma, que si vostè
vol veure fet realitat aquest corredor mediterrani, jo li
recomano dos remeis: un, fer-se independentista, seria la millor
manera per potenciar l’eix mediterrani, i el segon fer-se
pancatalanista. Són les úniques actituds polítiques que
permetrien que aquest corredor mediterrani existís, perquè ja
ho veuen, el 50% de les despeses en corredor mediterrani s’han
fet en inversions que estan al voltant de Madrid. Això sortia a
la premsa aquests dies. I encara ahir o abans d’ahir, el ministre
encara parlava de corredor mediterrani amb parada a Madrid. 

És a dir, estam lluitant contra una mentalitat forjada al llarg
de segles i segles. I per tant, a mi em sap greu perquè
evidentment amb tot el respecte personal i no dubto de les
bones intencions del Sr. Pericay ni dels discursos del Sr. Borràs
i del Sr. Tadeo, però això on ho han d’anar a defensar és a
Madrid, no dubto de les seves bones intencions i sé que vostès
aquí estan totalment d’acord amb això, però també vostès saben
que el problema, i ara ho comentava la Sra. Campomar amb el
cas de la presidenta d’Andalusia, el problema no el resoldrem
discutint-ho aquí, són vostès amb la incidència que puguin tenir
els seus partits estatals, fer canviar aquesta mentalitat
d’Espanya. Jo això considero que és una missió impossible,
perquè fa molts d’anys que sóc independentista, però jo crec
que Espanya no té solució per als interessos dels que vivim en
aquests països.

I per tant, evidentment votarem a favor, amb les esmenes i
sense les esmenes, crec que les esmenes del Sr. Borràs milloren
moltíssim la proposició no de llei. Però evidentment votarem
a favor perquè sempre hem estat a favor d’això.

Jo quan els dic que no vinguin aquí, vagin a defensar-ho a
Madrid, sóc conscient dels problemes que això implica. Jo sóc
conscient que vostès quan intenten fer prevaler aquestes visions
a les direccions dels seus partits, ja sé que els demano una cosa
que és molt difícil, però bé, potser obrim ells ulls i veiem que
si és tan difícil potser el que hem de fer és adoptar uns
posicionaments polítics diferents, que realment permetin
l’articulació econòmica d’aquest eix. En el que i vull dir per
acabar, evidentment les Illes Balears n’han de ser una part
fonamental i hem de reivindicar que les connexions marítimes
entre els ports de Balears i els ports més propers de la
península, per tant, Barcelona, València, en segons quin
aspecte també Tarragona, entrin dintre d’aquesta estructura. 

Sort que en tenim d’Europa, igual que en el seu moment
sort que vàrem tenir del Banc Mundial que va obligar el
Govern de Franco a fer la primera autopista de peatge sobre
l’eix mediterrani i no repetir la història de l’estructura radial,
doncs sort en tenim d’Europa i del seny i de la visió purament
tècnica, per tant, crec que ens hem d’encomanar a Europa per
aconseguir aquestes inversions. Perquè si hem de fiar-nos de la
mentalitat espanyola, tenim possibilitats d’èxit totalment
nul·les, perquè evidentment doncs la mentalitat..., com diu la
dita, això de la cabra siempre tira al monte i evidentment la
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mentalitat espanyola sempre tendirà cap a la radialitat i que
aquest eix mediterrani i l’eix que sigui, sí, sí, però que passi per
Madrid.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara procedeix la suspensió de la sessió per
un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana al grup
proposant si vol la suspensió? 

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, d’entrada moltes gràcies a tots
els portaveus dels grups pels seu suport...

(Algunes rialles)

Què passa?

EL SR. PRESIDENT:

Li preguntava si volia que suspenguéssim la sessió...

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Ah, perdó, perdó...

EL SR. PRESIDENT:

Entenc que no, per tant, té la paraula per un temps de cinc
minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Perdó és el costum de no tenir en compte justament això i
per tant, ja he arrencat a parlar.

Bé, donava las gràcies a tots els grups i als intervinents pel
seu suport. Contestaré només un parell de coses que m’ha dit
el Sr. Castells. Primer, crec que és important, una proposició no
de llei molt semblant a aquesta ha estat registrada també en el
Congrés dels Diputats i per tant, Ciutadans, tant allà com aquí,
el que pretén és que justament tot això tiri endavant.

I la segona cosa: crec que m’ha passat l’edat de fer-me
independentista o pancatalanista, o les dues coses juntes, que
no són evidentment incompatibles. L’únic que volia comentar-li
respecte d’això és què farem amb la gent de Múrcia i
d’Andalusia, perquè aquests també formen part d’aquest
corredor i no es veurien, diguem, en el supòsit que plantejava,
beneficiats per una política diferents. 

Però, vaja, bromes a part, torn al que deia, i ja per referir-
me a les esmenes del Grup Socialista, acceptarem la gran
majoria. La de modificació del punt 4 crec que, efectivament,
encara que elimina una sèrie d’aspectes que estan posats en
el..., afegeix la idea del consens, que també és una idea
important; per tant acceptarem aquesta esmena de modificació.
I la resta tenen el valor indiscutible de vincular la proposició no
de llei molt més amb Balears del que ho estava; per tant també

des d’aquest punt de vista crec que és bo acceptar-les. També
de vincular-la amb uns problemes, per dir-ho així, que tenim
aquí i que són visibles i que a més es troben expressats en el
conjunt d’esmenes. I l’única que no acceptaríem seria la
darrera, com abans ja he mig avançat al Sr. Borràs, que és
l’esmena número 6, simplement no perquè no hi estiguem
d’acord, sinó perquè creim que realment aquest és un tema que
no és exactament propi d’aquesta proposició no de llei. La
resta, les acceptaríem, i per tant... perquè quedi clar, de la 1 a
la 5, i deixam fora la 6, l’esmena número 6.

I res més. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Ara procediria la votació amb
les esmenes incorporades de la 1 a la 5. Feim votació conjunta?
Sí, ningú no demana...

Per tant entenc que s’aprova per unanimitat. D’acord? Idò
aprovada per unanimitat la Proposició no de llei RGE núm.
3877, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa al
corredor de la Mediterrània.

II. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
4195/17, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, mitjançant
el qual se sol·licita la compareixença urgent del conseller de
Territori, Energia i Mobilitat, per tal d’informar sobre les
negociacions que ha tengut els darrers mesos amb el
Ministeri de Foment per fer possible la tarifa plana en vols
interinsulars.

A continuació es passa al segon punt de l’ordre del dia,
adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm. 4195/17,
presentat pel Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el qual se
sol·licita la compareixença urgent del conseller de Territori,
Energia i Mobilitat, per tal d’informar sobre les negociacions
que ha tingut els darrers mesos amb el Ministeri de Foment per
fer possible la tarifa plana en vols interinsulars.

Per a la defensa de l’escrit té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Xavier Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, novament, Sr. President. El motiu de la
sol·licitud d’aquesta compareixença és que arran justament de
la notícia que el Govern havia vetat l’admissió -per dir-ho així-
del REB, de la nostra proposta conjunta en aquest parlament de
tarifa plana, va sorgir en aquell moment una sèrie de notícies
que com a mínim des del nostre grup vàrem pensar que era
important que es poguessin aclarir. El mateix dia, o dos dies
més tard, el Ministeri de Foment parlava de les negociacions
que en aquest moment tenien lloc o que estaven tenint lloc entre
el Ministeri de Foment i la Conselleria de Territori del Govern
de les Illes Balears, i anunciava que aquestes negociacions
seguien el seu curs de manera positiva i que confiaven que
donessin fruit aviat.

Una setmana més tard, en una pregunta que el diputat
socialista Pere Joan Pons va fer al ministre, el ministre també
va confirmar en uns termes molts pareguts que aquestes
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converses s’estaven produint, que es debatia com s’havia de
presentar aquesta sol·licitud a la Unió Europea, i de fet fins i
tot record que el ministre comentava que aquell mateix dia 14
hi havia una reunió entre el secretari d’Estat i el conseller del
Govern de les Illes Balears per seguir treballant en això. 

Per tant nosaltres creim que, al marge de la proposta
conjunta d’aquest parlament de modificació del REB, seria bo
que el conseller pogués explicar-nos com està tot això que
finalment no deixa de ser el mateix, és a dir, un procés
paral·lel, que és un procés en el qual pareix que s’està avançant
i evidentment n’estam contents, jo crec que no només nosaltres
sinó que n’estarem tots contents, però del qual hem tengut fins
ara poca informació, només algun titular, alguna notícia, i per
tant estaria bé que ell mateix ens pogués explicar aquí en seu
parlamentària com estan les negociacions, quines són les
dificultats, quins són els entrebancs, si és que n’hi ha, i si no
n’hi ha -tant de bo- quins són una mica els terminis prevists
perquè tot això pugui seguir el seu curs com abans millor. 

I res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Ara, torn de fixació de
posicions. Pel Grup Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Santiago Tadeo, per un temps de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senzillament per donar suport
a aquesta proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Carlos Saura, per un
temps de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres donarem el nostre
vot a favor de la compareixença del conseller, però entenem
que la responsabilitat de tot això és compartida, és a dir, jo crec
que hi ha grups parlamentaris i partits que han fet el seu treball
a Madrid i han parlat amb els seus representants per tal que
aquesta tarifa plana almanco es pogués admetre a tràmit, i altres
partits que no han fet la seva feina. El Govern entenc que també
tenia part a fer, però precisament el Partit Popular va vetar
aquesta admissió a tràmit i Ciutadans no es va oposar en aquest
veto, a més al·legant que era una qüestió pressupostària, com
estant vetant absolutament tot al Congrés dels Diputats, quan
sabem perfectament que es poden fer modificacions de crèdit
si és necessari.

Per tant donam suport a la compareixença del conseller,
però també demanam responsabilitat als grups parlamentaris,
als partits, que no han fet el seu treball en aquest temps.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Ara pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Joana Aina
Campomar, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President, només per dir que donam suport a la
proposta de compareixença. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Josep Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Donam suport a la compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep Castells, per un temps de deu
minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. És obvi que és un tema de la màxima
importància, crec que el Parlament ja ha mostrat la seva
preocupació per aquest tema, i per tant em sembla molt bé que
fem un seguiment estricte de com evoluciona la qüestió, i per
tant també hi donarem suport.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Damià Borràs, per un temps de deu
minuts.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Jo crec que tot i el que han dit tots els
m’han precedit, és un tema important per a la nostra comunitat,
és un tema que ve d’antic i que esperem que acabi prest i que
acabi bé.

Hem vist també que últimament també hi ha altres opcions,
com la que... sembla aquest acord que hi ha hagut entre el
Govern central amb Coalició Canària, que aquí el Sr. Melià
igual també podria donar més informació, durant aquesta
compareixença, vull dir, no en aquest moment, és clar, sobre la
via d’apujar el descompte de resident al 75% en els vols entre
illes. Ho dic perquè sé que els uneix, tenen una bona relació
amb Coalició Canària i últimament han tingut contactes
fraternals...

(Remor de veus)
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No era..., bé, pel que han dit va anar bé la reunió, és el que
vostès han informat, jo ho sé pels diaris, evidentment no hi era. 

Evidentment donarem suport perquè entenem que és bo que
el conseller vengui i expliqui quines són les iniciatives, què
s’ha fet, les converses que ha mantingut amb el Ministeri de
Foment, per saber una mica tots a què ens hem d’atendre i de
què hem de morir, de quina feridura hem de morir, i esperem
que ho traguem tots en el seu moment.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Ara correspondria la votació de
l’escrit RGE núm. 4195/17.

Entenc que s’aprova per unanimitat.

Per tant s’acorda per unanimitat recaptar la presència del
conseller de Territori, Energia i Mobilitat per tal d’informar de
les negociacions que ha tingut els darrers mesos amb el
Ministeri de Foment per fer possible la tarifa plana en vols
interinsulars.

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