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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President, Miquel Jerez substitueix Rafel
Nadal.

EL SR. GARAU I SALAS:

Sí, president, Jaume Garau substitueix Silvia Limones.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Marta Maicas substitueix Carlos Saura.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sílvia Tur substitueix el Sr. Pericay.

EL SR. PRESIDENT:

A la Sra. Maicas crec que li correspon fer de secretària de
la Mesa... a no ser que hagi d’intervenir. Ha d’intervenir, vostè?
Idò assegui’s a la dreta del president.

I. Proposició no de llei RGE núm. 4502/17, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
desenvolupament de l’article 88 bis de la Llei de capitalitat
de Palma.

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui, consistent
en el debat de la Proposició no de llei RGE núm. 4502/17,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
desenvolupament de l’article 88 bis de la Llei de capitalitat de
Palma.

Per a la seva defensa té la paraula l’Hble. Sr. Jerez, per un
temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Molt breument, per donar veu a la proposició no de llei que ha
presentat el Grup Parlamentari Popular, una proposició no de
llei que basta recórrer a la seva exposició de motius per saber
de què es tracta, i basta haver escoltat distints debats
parlamentaris en aquest parlament, i en concret basta la
resposta que avui ens ha dat la consellera, encara que no és
satisfactòria, per saber què és el que venim nosaltres avui a
defensar aquí. Bàsicament el que venim a defensar és el
compliment de la llei, el compliment de la Llei de capitalitat, i
en particular, molt concretament, una addició a l’article 88, en
particular l’article 88 bis, que el mes de novembre va introduir
el Grup Parlamentari MÉS per Menorca. 

I de què es tracta, l’article 88 bis de la Llei de capitalitat?
D’una cosa que nosaltres entenem que és justa, que és adient,
i crec que encaixa perfectament amb les necessitats que els

residents de les illes menors, per dir-ho així, hem de tenir
cobertes a fi que tots els residents siguin tractats de la mateixa
manera i en igualtat de condicions que es tracta d’utilitzar
exactament els mateixos serveis públics a què totes les persones
de l’illa de Mallorca o bé de la ciutat de Palma tenen accés.
Perquè la capital de les Illes Balears, que recull l’article 7 de
l’Estatut d’Autonomia, és la mateixa per a tots, és la mateixa
per als residents a Palma, és la mateixa per als residents a
Eivissa, Formentera i també Menorca, i tots ells, tots els
residents en aquest arxipèlag contribuïm als efectes econòmics
que es deriven precisament de la Llei de capitalitat, que ve
bàsicament a justificar econòmicament aquestes despeses.

Els posaré uns exemples; ja els posava el Sr. Nel Martí
quan defensava això, però jo els tornaré a invocar. Un resident
a Palma paga 1 euro per venir de l’aeroport a la ciutat; un
resident de les Illes Balears que no és de Palma paga 5 euros
per desplaçar-se des de l’aeroport de Palma a la ciutat; i un
turista qualsevol paga exactament el mateix que un resident que
no és de Palma per anar de l’aeroport a la ciutat. Per tant la
conclusió és clara: les persones que no són residents a Palma
són tractades, de l’aeroport a Palma, com un turista més. No
només això, sinó que també a les zones portuàries passa
exactament el mateix. Però no només ens passa a aquells que
trepitjam les zones portuàries o aeroportuàries; també passa a
aquelles persones que estudien a la ciutat de Palma, que són
originàriament d’altres illes distintes, i que pel fet que estiguin
empadronades a una illa distinta i a un indret distint que no
sigui la ciutat de Palma no tenen les mateixes condicions ni els
mateixos avantatges a l’hora d’accedir al transport públic. Per
tant entenem que entre iguals aquí s’ha de complir una màxima,
que és, entre iguals, igualtat, i això en aquest moment no es
compleix, i no es compleix des del mes de novembre; el mes de
novembre es va aprovar aquesta llei i hem tengut pràcticament
set mesos per posar-la en pràctica, per desenvolupar-la, i això
en aquest moment encara no s’ha portat a terme. Per tant
nosaltres què feim? Simplement invocam el compliment de la
llei, que és del que es tracta. Les lleis estan per complir-se i en
aquest moment encara no s’ha vist que aquestes tarifes siguin
reduïdes de manera que tothom, com dic i insistesc, siguem
iguals entre iguals.

Avui la Sra. Sílvia Tur ha fet una pregunta a la consellera
i no ens ha aclarit absolutament res en relació amb aquesta
qüestió; tant és així que donava la impressió que ni la
consellera no estava convençuda que aquesta llei s’havia
d’aplicar, sinó que s’havia de fer una altra cosa. Si precisament
no estan convençuts que aquelles lleis que s’aproven en el
Parlament tenim l’obligació d’aprovar-les, idò difícilment
podrem, en definitiva, tenir una societat més justa i més
democràtica; si feim el que ens pareix i no complim els
mandats parlamentaris difícilment el Parlament servirà per a
alguna cosa, i d’això es tracta, que el Parlament torni a repetir
aquesta qüestió, torni a invocar la igualtat entre iguals, i torni
a recordar al Govern de les Illes Balears que l’article 88 bis va
ser introduït per alguna qüestió en particular, perquè si no és
així tornarem a estar en una situació injusta, desequilibrada i
que provocarà un efecte absolutament discriminatori. 

Nosaltres en el debat que vàrem tenir en ple en relació amb
la Llei de capitalitat ens vàrem abstenir en aquesta qüestió, per
una raó molt clara, perquè vàrem estar satisfets a mitges; i per

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704502


HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 54 / 2 de maig de 2017 1365

què dic a mitges?, perquè si bé acceptàvem, efectivament, que
això havia de ser així, nosaltres volíem dar una passa més,
volíem que aquells residents, encara que no fossin de les illes
menors i fossin de part forana, també tenguessin accés en les
mateixes condicions a aquells beneficis en matèria de transport
públic que tenia la resta de residents pel fet de ser residents.
Això no se’ns va acceptar i per tant nosaltres no vàrem posar
entrebancs a l’aprovació d’aquesta modificació de la Llei de
capitalitat, però sí que amb la nostra abstenció vàrem voler
manifestar que no estàvem absolutament d’acord. 

En aquesta proposta que hem fet és cert que se li han fet
esmenes. No em pronunciaré en aquest moment sobre les
esmenes perquè consider que he de respectar el torn de paraula
de la persona que ha esmenat a fi que argumenti i expliqui el
desenvolupament de l’esmena que ha presentat; ja anticip que
no veim amb mals ulls la incorporació del text que la Sra.
Sílvia Tur, en nom del Grup Mixt, ha presentat a aquesta
proposició no de llei. Per tant nosaltres esperam les
aportacions, les explicacions. Aquesta és la nostra proposició
no de llei, i una vegada que la resta de grups hagin intervengut
ens manifestarem al respecte.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

S’ha presentat per part del Grup Parlamentari Mixt
l’esmena RGE núm. 5835/17. Per a la defensa d’aquesta
esmena té la paraula l’Hble. Sra. Tur, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Moltes gràcies, president. Bona tarda. Crec que la
introducció que ha fet el Sr. Jerez és prou clara i, com ell ha dit,
també és cert que avui matí justament ja n’hem parlat, d’aquest
tema, en el Ple, i crec que ha quedat clar que a dia d’avui ni
s’ha convocat el Consell de Capitalitat, que és allò que preveu
l’article 24 de la Llei de capitalitat de Palma, ni hi ha un
calendari clar per a l’aplicació d’aquests descomptes ni tampoc
hi ha una idea clara de quina ha de ser la quantitat econòmica
que el Govern de les Illes Balears ha de consignar al total, al
muntant total que atorgui a la ciutat de Palma per fer efectiva
la Llei de capitalitat en tots els aspectes que aquesta ha de
desenvolupar.

Clar, mentrestant va passant el temps i crec que la mesura
que vàrem aprovar aquí és una mesura important i és una
mesura que reflecteix també de quina manera hem de treballar
tots i hem de vetllar tots perquè l’equilibri territorial entre illes
es compleixi, i sobta que quan hi ha tantíssims de debats en
aquest parlament en els quals reivindicam la necessitat de rebre
un bon finançament, que les Illes Balears estiguin ben
reconegudes, que el seu fet insular estigui ben consolidat i que
per tant rebem les assignacions que ens pertoquen, després,
quan la mateixa qüestió s’ha de resoldre a nivell insular i a
nivell intern entre nosaltres, no tenim clars encara l’estratègia
ni el moment en què s’aplicarà, ni com es farà ni quines passes
se seguiran. 

Per tant ja avanç al Partit Popular que en cas que no
acceptàs l’esmena que he presentat votaré igualment a favor del
punt 1 i del punt 2 que ha presentat, i vull explicar...,
evidentment el punt 1 òbviament queda clar per què el votaré
a favor, és una obvietat, però vull explicar també per què votaré
a favor del punt 2: perquè independentment dels descomptes
que puguem tenir formenterers, eivissencs i menorquins, també
estic d’acord que de fet hi ha molts d’estudiants -dic els
estudiants com un cas més, però n’hi ha d’altres-, hi ha molts
d’estudiants de l’illa de Mallorca que entre setmana viuen a
Palma perquè el seu lloc de residència habitual és francament
lluny de la Universitat o dels centres superiors d’estudis, i per
tant necessiten desplaçar-se a Palma, llogar apartaments o
llogar pisos, o fins i tot viure a una residència per poder
desenvolupar la seva tasca com a estudiants, i entenem que
evidentment un resident de qualsevol poble de Mallorca també
té com a referència la ciutat de Palma com a capital,
exactament igual que la resta, i per tant també ha de tenir dret
a accedir a aquests descomptes.

Ara bé, com ho farà el Govern per aplicar aquests
descomptes a la resta de residents de Mallorca?, ja no ho sé,
vull dir, potser no ha de ser a través de la Llei de capitalitat i
per tant jo estaria oberta que es consideri una reformulació
d’aquest punt 2. Però, en tot cas, sí que en el fons, en el fons
que és l’important, estic absolutament d’acord que Palma és la
capital de tots i els efectes d’aquesta capitalitat han de tenir
iguals conseqüències per a tots, tant..., especialment pel que fa
als drets que puguem contreure.

I dit això, passaré a defensar l’esmena que he presentat.
L’esmena que he presentat no és gaire diferent, és una esmena
de modificació, no és gaire diferent d’allò que planteja el Partit
Popular, però sí que pens que d’alguna forma concreta un poc
més dos aspectes.

D'una banda, parla de demanar, en aquest cas, al Govern de
les Illes Balears, que com a membre del Consell de Capitalitat
ho pot fer, perquè així ho aprova l’article 24 d’aquesta llei, que
sol·liciti de forma urgent una convocatòria del Consell de
Capitalitat. Aquest consell de capitalitat, com a mínim a
aquesta diputada no li consta que s’ha reunit en cap moment de
forma formal, i la llei preveu que s’ha de reunir dues vegades
a l’any, per tant, som el mes de maig i pensam que hi ha hagut
temps més que suficient per fer, com a mínim, una primera
reunió per tractar aquest tema.

I en segon terme, demanam també que els acords econòmics
que han de permetre la posada en marxa o que han de permetre
fer efectius aquests descomptes tenguin una limitació més
concreta, si cal, és a dir, demanam que d’aquí a final d’any
siguin efectius i si pot ser abans, evidentment.

Per tant, la redacció de la nostra proposta vendria a
modificar el text original del punt 1 del Partit Popular i seria:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, tal i com es preveu a l’article 24 de la Llei de
capitalitat, sol·liciti la convocatòria urgent del Consell de
Capitalitat per tal de negociar i acordar amb els seus
representants els acords econòmics als quals fa referència
l’article 88 bis de la llei, per permetre que els residents de
Formentera, Eivissa i Menorca accedeixin a les tarifes de
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transport públic terrestre al mateix preu que els residents de
Palma abans de la finalització del present any”.

Aquesta és la nostra intenció, pensam que és important que
d’aquí surti un acord clar i un compromís clar i sobretot un
missatge unívoc i unànime de tots els grups parlamentaris, que
faci que tant el Govern de les Illes Balears com l’Ajuntament
de Palma es posin a fer feina, convoquin el Consell de
Capitalitat, estableixin un calendari i determinin quines són les
assignacions econòmiques que s’han de fer efectives abans de
final d’any. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Torn de fixació de posicions de major a menor tret del grup
a què pertany el president del Govern el qual intervindrà en
darrer lloc, segons l’article 80 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears.

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. David Martínez, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats i
diputades, bona tarda. Des del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears donarem suport a la proposta en el punt 1 que fa el
Partit Popular i votarem en contra del punt 2, com vàrem fer ja
a la comissió on es va debatre i es va votar també aquesta
iniciativa, molt semblant.

La veritat és que ens sorprèn aquesta iniciativa que, a més
que... que entenem que hauria d’estar... bé, o que podria venir
de MÉS per Menorca o dels grups que varen incloure aquesta
esmena, que el Partit Popular va votar en contra a la comissió,
llavors recordar que varen votar en contra i si no que vagin al
Diari de Sessions i revisin les votacions que es varen fer, varen
votar en contra, sí, senyors diputats del Partit Popular.

De totes maneres, acceptem que venguin a aquesta comissió
amb aquesta proposta, donant suport i reafirmant al que es va
aprovar en aquella comissió, que està dins de la seva
incoherència en moltes propostes que fan, però que aplaudim
des de la banda que ens pertoca, que és el tema d’aprovar una
llei que sí que és cert que ha passat un temps, que pot servir per
donar un impuls perquè aquesta mesura es pugui tirar endavant
i que no hi hagi greuges comparatius entre els que vivim a les
illes de Menorca, d’Eivissa i de Formentera amb aquesta doble
i triple insularitat, que hi ha aquesta discriminació i que
estiguem en igualtat de condicions almenys amb els habitants
de Palma.

Per la resta de qüestions, hem escoltat amb atenció la
proposta que fa la diputada de Gent per Formentera i hi estem
d’acord, si s’accepta l’esmena, (...) que es pugui acceptar,
entenem que és coherent, entenem que dóna una passa més en
aquest desenvolupament reglamentari d’aquesta llei i poca cosa
més a afegir, seria tot.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies, president. Nosaltres amb el primer punt estam
d’acord, evidentment, nosaltres sí que vàrem donar suport a
aquest article 88 bis, a diferència del Partit Popular i,
evidentment, una disposició com aquesta que es va introduir el
desembre de l’any passat, s’ha introduït a la llei i, per tant, és
obligació i s’ha de complir, i això és indiscutible. Vull dir,
evidentment, parlam d’un retard d’uns mesos, però s’ha de
complir.

De la mateixa manera que reclamam, la Sra. Tur feia
referència a la insularitat que moltes vegades som nosaltres
mateixos que la reclamam de l’Estat, ara vull posar, per
exemple, tenim la Llei de residus estatal que contempla que
l’Estat ha de subvencionar el transport de residus entre illes, i
no ho fa, i ja no parlam de mig any, parlam de sis anys.
Nosaltres entenem que de la mateixa manera que som exigents
amb l’Estat, ho hem de ser amb el Govern i s’ha de complir
aquesta disposició. Per tant, hi donam suport.

Al segon punt, tal com està redactat, no li podem donar
suport, s’hauria de cercar una altra redacció, perquè no té sentit
que s’introdueixi un 88 bis, per compensar la doble i la triple
insularitat, i després això... en desenvolupament d’aquest article
que parla de doble i triple insularitat l’apliquem a la part
forana. 

Nosaltres creiem que s’ha de millorar el transport públic a
la part forana i que s’han de donar més facilitats i una
integració tarifària, que seria el que caldria, però no té sentit
quan el 88 bis parla, precisament, de la doble i triple insularitat,
de garantir el preu d’accés al port i aeroport, que és inevitable
per a aquelles persones que vénen de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera, accedir als ports i aeroports, i per tant, és que no
n’hi ha d’altre, vull dir, la gent ha de venir pels ports i pels
aeroports, a diferència del que pugui passar a la part forana on
la gent té altres alternatives per accedir als ports i aeroports.

Per tant, sí a millorar el transport públic de la part forana i
a establir qualque tipus d’acord, ara no consideram que sigui
això una conseqüència del desenvolupament del 88 bis que,
precisament, no va en aquest sentit.

I amb l’esmena que presenta Gent per Formentera, si
s’accepta, també hi estaríem d’acord.

EL SR. PRESIDENT:

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:

Moltes gràcies, Sr. President. El Pi donarà suport a aquesta
iniciativa, reiteram un debat que vàrem tenir fa escassos mesos,
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per tant, és evident que nosaltres mantendrem la postura de
coherència que ja vàrem tenir a l’hora de votar aquesta
modificació legal.

El punt 1, efectivament, és pur compliment de la legalitat i
per tant, suport clar i rotund.

El punt 2, nosaltres també el veiem absolutament coherent,
ja ho vàrem dir quan es va tramitar la llei, que trobàvem que hi
havia una mancança en relació amb els ciutadans de la part
forana, i aquí el que es demana és que es contemplin les
condicions, i les condicions són les establertes,
independentment de si hi ha..., si és per una doble insularitat o
és per un supòsit diferent que el de la part forana.

Per tant, ara aquí n’hi ha que s’intenten aferrar a un redactat
per a, com sempre, votar en contra, voten en contra de la
igualtat i voten en contra de la pobresa energètica, tot per no
donar suport a les iniciatives que fa l’oposició. Cadascú sabrà
el que fa. Jo crec que el redactat és prou clar, evidentment, el
Partit Popular farà el que voldrà en relació amb les esmenes,
però bé, en tot cas el nostre suport total a les dues propostes
d’aquesta iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

Abans de seguir, idò voldria fer un petit recés per donar
temps als mitjans de comunicació que vagin preparant un poc
tota la seva faramalla, atès que la comissió ha començat mitja
hora abans.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Font, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Aquesta qüestió, com ja s’ha dit, la
vam debatre durant la tramitació de la Llei de capitalitat. La
discussió que vam tenir llavors tant a la ponència com en el
debat tractava de l’insularisme, aquesta és la base per demanar
el que demanàrem en el seu moment. En cap moment no es va
voler perjudicar la part forana de Mallorca, però qualcú
m’haurà d’explicar si és el mateix haver-se de desplaçar des de
Menorca o Formentera per anar a la Universitat o per qüestions
mèdiques, que fer-ho des de Manacor o Alcúdia. Per començar
els desplaçats de les altres illes han d’assumir unes despeses
que no ha d’assumir la gent de la part forana.

Entenem la reivindicació i, pel que sabem, es treballa en la
integració tarifària, la qual cosa hauria de solucionar aquesta
diferència. Per tant, seria interessant demanar en quina situació
es troba aquesta integració, perquè evidentment tota la
ciutadania ha de tenir els mateixos drets.

Ara bé, el que no podem admetre de cap manera és que tot
i acceptant que Palma ha de tenir tots els serveis de referència,
ho acceptam, ho entenem, sempre hagin de pagar els mateixos.
Palma és la capital de les Illes Balears i com a tal, l’Estatut

d’Autonomia a l’article 75.10 li atorga un règim especial de
capitalitat. Aquest règim s’ha traduït en la Llei 23/2006, de 20
de desembre, que, entre altres coses, compensa els costs de
capitalitat, així, cada any Palma rep una quantitat de milions
d’euros del pressupost de la CAIB, per compensar i sostenir els
costs de serveis i infraestructures com a capital de comunitat
autònoma i pel seu major pes poblacional.

La Llei de capitalitat compensa els costs interns que la
capital genera a l’Ajuntament de Palma, però no als externs, els
costs que generen els que es desplacen des d’altres illes per raó
d’aquesta capitalitat. En cap lloc no es preveuen els costs per
als residents de Menorca, Eivissa i Formentera, derivats de la
capitalitat de Palma.

A Palma, per raons de lògica d’escala, s’ubiquen múltiples
serveis que són tant dels mallorquins, com dels menorquins,
eivissencs i formenterers, com per exemple l’Hospital de Son
Espases, entre d’altres. I com que són de tots, tots hi hem de
poder accedir d’una forma més o menys equivalent, però
l’equivalència es trenca per la insularitat. La insularitat fa que
l’accés dels no mallorquins a Son Espases o a la UIB hagi de
ser compensada o tractada de forma diferenciada, per tal
d’equiparar i garantir l’accessibilitat de tots aquests serveis
comuns. És simplement una qüestió d’equitat entre illes.

Pel que fa a l’esmena presentada, li donarem suport.
Votarem a favor del punt 1, tant si l’esmena és acceptada com
si no. I de moment votarem en contra del punt 2.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres també no només vàrem
votar a favor de la llei, sinó que l’esmena estava signada pel
nostre partit. Nosaltres enteníem l’esmena de... i ja ens alegra
que el Partit Popular també se sumi a aquesta reivindicació,
perquè fins allà on jo sé, a la discussió de la ponència i del
debat de la llei, hi estava prou en contra, però és igual, no es
tracta d’anar a treure...

En tot cas, nosaltres del punt primer, estam d’acord amb
allò que diu la llei.

De l’esmena de Gent per Formentera, també hi estaríem
d’acord, simplement faig una reflexió, però no per votar-li en
contra, crec que s’ha de votar a favor d’una o de l’altra, però en
el Consell de Capitalitat no hi ha cap representant de la resta de
consells, només són del Consell de Mallorca. Per tant, no sé si
és el més indicat..., és vera que, com a Llei de capitalitat, és
l’únic òrgan que té poder de decisió sobre les directrius que
emanen de la pròpia llei, per tant, no està malament que sigui
el Consell de Capitalitat, però hem de tenir en compte que no
hi ha cap representant ni de Menorca, ni d’Eivissa, ni de
Formentera. No és que passi res, supòs que podem prendre la
decisió exactament igual, però simplement ho vull deixar clar.
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Respecte del punt segon, nosaltres no estam d’acord i ja no
hi vàrem estar a la llei, perquè, primer, entenem que no és un
tema d’igualtat, perquè aquí es tracten circumstàncies diferents,
és a dir, no és el mateix la gent de Mallorca allà on visquin, que
la gent de Menorca, Eivissa i Formentera, i pos un exemple:
nosaltres avui acabam d’aprovar una proposició de llei del
REB, per compensar, per demanar la tarifa plana per
compensar els efectes d’insularitat; bé, però si qualcú de
Guadalajara reivindicàs la igualtat, també podria dir, escolti
que el descompte de resident, no la tarifa plana que també
l’afectaria, el descompte de resident jo també el vull perquè
som igual. No, escolti és que nosaltres si volem sortir d’aquí
hem de sortir amb avió. Per tant, els de Menorca, Eivissa i
Formentera si volen venir a Mallorca, o vénen en vaixell o
vénen en avió, la resta té una altra...

Per què dic això? Perquè sempre hem entès que el futur del
transport públic a l’illa de Mallorca ha de passar no per aquest
acord de capitalitat, sinó per la integració tarifària, una
integració tarifària que fa anys que es persegueix, però durant
legislatures, i mai no s’ha arribat a cap acord.

Per tant, nosaltres el que proposaríem, faria una esmena in
voce per substituir aquest punt 2 per la següent redacció, que
pas a llegir-la, diria: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears que continuï impulsant, d’acord
amb el Consorci de Transports de Mallorca i l’Ajuntament de
Palma, el procés ja iniciat per tal de garantir en el més breu
temps possible i, en tot cas, dins la present legislatura, la
integració tarifària en el sistema de transport públic de l’illa de
Mallorca, per tal que tots els ciutadans i ciutadanes de la
mateixa, disposin de les mateixes condicions d’accés a les
distintes xarxes de transport terrestres.”

Entenem que és una iniciativa molt més ambiciosa que la
pròpia desenvolupada en el punt 2, que també, si m’apuren,
econòmicament, evidentment la integració tarifària és una cosa
que ja està prou negociada, tendrà un cost evident, però els
estudis econòmics estan fets, ja se sap de què es parla. Mentre
que el punt 2 no està estudiat i aniria en contra, seria un
impediment per desenvolupar aquesta..., o podria ser un
impediment per desenvolupar aquesta desitjada integració
tarifària del transport públic a l’illa de Mallorca, que entenc
que seria molt més positiu per als habitants de Mallorca i per a
la resta d’illes també, que no el punt 2 tal i com està redactat.

Per això proposaríem aquesta esmena, si a tothom li anàs
bé. Si no, al punt 2 no li donaríem suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Procedeix ara a la suspensió de la sessió per un temps de
deu minuts. Per la qual es demana al grup proposant si vol una
suspensió de la sessió o si podem continuar?

Podem fer una suspensió de tres minuts? Tres minuts de
suspensió de la sessió.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

... amb la intervenció del grup proposant per fixar la posició
i assenyalar si accepta l’esmena i si hi ha algun altre canvi
introduït, per un temps de cinc minuts, Sr. Jerez. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Hem
arribat a un acord per tal de fusionar la proposta que porta el
Partit Popular a aquesta comissió i les aportacions que es fan
des del Grup Mixt. Si volen, fem arribar a la presidència
l’escrit tal com queda o, si li sembla, el que podem fer és dir-ho
perquè quedi enregistrat.

EL SR. PRESIDENT:

Ho digui vostè perquè quedi enregistrat.  

EL SR. JEREZ I JUAN:

Bé, idò, el primer punt quedaria de la següent manera: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar l’article 88 bis de la Llei de capitalitat
de Palma i a aquest efecte:

a) Que se sol·liciti la convocatòria urgent del Consell de
Capitalitat per tal de negociar i definir els termes econòmics i
administratius que han de permetre l’aplicació dels descomptes
als quals fa referència la llei, en el mateix article 88 bis i a la
disposició addicional cinquena.

b) Així mateix, haurà d’aplicar abans de la finalització del
present any els descomptes prevists per l’aplicació de la llei a
fi que les persones amb residència a les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera es beneficiïn dels mateixos descomptes
que les persones residents a Palma pel que fa al transport
públic, al qual fa referència l’article 88 bis.

c) Establir per a l’exercici 2018 una quantia suficient en els
pressuposts de la comunitat autònoma als efectes d’allò previst
en els apartats anteriors”.

Així quedaria el punt primer.

En relació amb el segon punt, dir que el Grup Parlamentari
Popular el manté de la mateixa manera que està redactat i
presentat en aquesta iniciativa parlamentària.

I pel que fa a l’esmena que ens presenta el Grup
Parlamentari Socialista in voce, idò, en aquest sentit dir que no
l’acceptarem per tal que s’inclogui dins aquesta proposta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Ningú no s’oposa a aquesta modificació? Entenem que el
punt 2 també està acceptat per tots els grups o únicament el
punt 1, Sr. Jerez?

(Remor de veus)
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EL SR. JEREZ I JUAN:

No, Sr. President. Ningú no ha demanat votació separada. 

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Nosaltres demanam votació separada si no s’accepta, és
clar. 

(Algunes rialles i remor de veus)

Nosaltres hem presentat l’esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Ningú no s’oposa, per tant, a la modificació del punt 1.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Aquí tothom està d’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, per tant, el punt 1 queda aprovat per unanimitat.

Passam a votació del punt 2. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Tornam a repetir la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor; 7 vots en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjat el punt 2 d’aquesta PNL. 

II. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
4501/17, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el
qual se sol·licita la compareixença del Sr. Guillem López i
Casasnovas, per tal d’informar sobre la situació en què es
troben les negociacions del nou model de finançament.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia
d’avui, consistent en l’adopció de l’acord respecte de l’escrit
RGE núm. 4501/17, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant
el qual se sol·licita la compareixença del Sr. Guillem López
Casasnovas, per tal d’informar sobre la situació en què es
troben les negociacions per al nou model de finançament.

Per a la seva defensa té la paraula, per part del Grup
Parlamentari Popular, l’Hble. Sr. Antoni Camps, per un temps
de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, és a dir,
nosaltres hem demanat, sol·licitam avui la compareixença del
Sr. Guillem López Casasnovas perquè entenem que el que ens
pugui explicar sobre el procés que es du a terme a nivell
nacional sobre el canvi de model de finançament autonòmic
crec que és una qüestió que ens interessa enormement, i ens
interessa enormement poder conèixer de primera mà aquell que
el Govern ha nomenat com el seu representant dins del grup
d’experts que en aquest moment analitza aquesta qüestió. 

També hem de recordar que el mes de juliol de 2016 es va
crear una comissió bilateral per a la millora, també, de les
relacions fiscals i financeres amb l’Estat, juntament amb
Catalunya; és a dir, Balears-Catalunya i el coordinador
d’aquesta comissió bilateral també és el Sr. Guillem López
Casasnovas. Per tant, també des del Partit Popular ens
interessaria conèixer les feines que es desenvolupen dins
aquesta comissió bilateral.

Per tant, en aquest sentit l’únic interès que té el Partit
Popular a fer comparèixer el Sr. Guillem López Casasnovas és
precisament això, conèixer de primera mà com es desenvolupen
aquestes qüestions. 

Val a dir també que ens van sobtar, en certa manera, unes
declaracions del Sr. Guillem López Casasnovas quan, dia 22 de
febrer de 2017, va dir que aquesta comissió d’experts de la qual
ell en forma part, idò, i ho dic en castellà perquè ho he llegit en
castellà, és a dir, “era una martingala de final incierto”, és a
dir, el Sr. López Casasnovas manifesta poc optimisme respecte
dels possibles resultats d’aquesta comissió d’experts i d’un
possible canvi de model de finançament.

Hi ha també una qüestió que també a nosaltres ens resulta
molt important i que ens agradaria també conèixer la versió o
l’opinió del Sr. López Casasnovas, i és en relació amb la
condonació del deute, perquè també el Sr. López Casasnovas
no és massa partidari d’aquesta condonació del deute. Per tant,
sí ens agradaria, idò, conèixer quina és la seva opinió i quins
són els consells que en aquesta qüestió dóna al Govern. 

Ell, també hi ha unes declaracions que hem pogut seguir a
la premsa, també deia que la condonació del deute era una
solució "cortoplazista" i que era una simple compra de temps,
i posava molts de dubtes sobre els efectes que, evidentment, a
curt termini poden ser bons, però que, a llarg termini, poden
tenir efectes negatius importants. Però ens agradaria conèixer
quins són aquests efectes negatius que podria tenir aquesta
condonació del deute i quin és, en certa manera, la seva opinió
en aquesta qüestió.

Per tant, entenem que per al Parlament poder tenir un expert
en temes de finançament, com el Sr. Guillem López
Casasnovas, poder escoltar les seves opinions, poder conèixer
de primera mà com es desenvolupen les reunions d’aquest grup

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704501
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704501


1370 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 54 / 2 de maig de 2017 

d’experts ens sembla interessantíssim i sobretot que pugui venir
a aquesta comissió d’Hisenda, que precisament és el que toca.

Per tant, nosaltres sí avui demanam el suport de la resta de
partits per demanar aquesta compareixença i esperem que la
resta de partits no tenguin cap inconvenient a conèixer totes
aquestes qüestions que ara jo acab de comentar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Torn de fixació de posicions de major a menor, tret del grup
al qual pertany la presidenta del Govern, el qual intervendrà en
darrer lloc, segons l’article 80 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. David Martínez, per un temps de
deu minuts.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats i
diputades. Ens sembla bé la proposta que fa el Partit Popular
demanant la compareixença del Sr. Guillem López Casasnovas
en relació al tema del finançament balear i les reunions que du
a terme a Madrid. Donarem suport a la proposta, hi votarem a
favor i, com sempre que hi ha una compareixença, esperarem
quines explicacions ens donaran i quina informació.

Trobam que sí és cert que hi haurà un debat més
complementari al que duem a terme, aquest matí a la fi s’ha
aprovat una proposició de llei que esperem que al Congrés dels
Diputats tant el Partit Popular com Ciutadans hi votin a favor,
i no votin en contra com varen fer a la darrera llei que va
arribar, i tiri endavant. De totes maneres, estam a favor
d’aquesta proposta i votarem a favor. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER.

Sí, gràcies, president. No m’estendré massa. Estam
totalment d’acord amb la proposta, veiem adient tenir
informació els grups parlamentaris de primera mà de la
negociació que es produeix a nivell de l’Estat amb el Sr. López
Casasnovas com a representant de la comunitat. 

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, perdó, 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:

Gràcies, Sr. President. Donarem suport a la proposta del
Grup Parlamentari Popular, ens sembla que, en definitiva, el
que vol és donar transparència a un procés que és prou
important per a les Illes Balears. Nosaltres no posam en dubte
la vàlua i l’aposta que ha fet el Govern balear per aquest expert,

pel Sr. López Casasnovas, hi ha altres grups que tenim la
sensació que sí posen en dubte aquest expert, a nosaltres ens
sembla que és un gran coneixedor de la matèria, que pot fer un
gran paper, que és normal que sigui escèptic perquè... bé, jo és
que crec que hi ha poca gent que conegui un poc la matèria que
no pugui ser escèptic, però bé, es veu que al Sr. Camps li
sorprèn que tothom sigui escèptic en relació amb el model de
finançament i en relació amb Rajoy, que, per cert, incompleix
la llei perquè el nou model de finançament ja hauria de ser una
realitat fa estona, legalment.

Però es veu que aquesta llei no és tan important complir-la
i el Partit Popular i Rajoy no la compleixen. Però bé, nosaltres
apostam pel Sr. López Casasnovas i apostam per la
transparència i, per tant, donarem suport a la iniciativa. 

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputada
Sra. Sílvia Tur, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, seré molt breu. Estam d’acord que comparegui.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Nosaltres tampoc no ens oposam
evidentment a aquesta compareixença, simplement és que
després de parlar-ho amb la conselleria sembla que les
negociacions d’aquesta comissió d’experts estarien més
desenvolupades cap a finals d’any i tal vegada convendria que
aquest senyor comparegués el setembre, que seria quan s’inicia
la darrera empenta de tot això. Ho pos damunt la taula.
Nosaltres votarem a favor de la compareixença, del setembre
d’enguany, clar.

També és vera que, ja per calendari tal vegada
compareixeria la darrera Comissió d’Hisenda de juny i ens
anam a juliol i agost, tal vegada... no ho sé, per això ho posaria
damunt la taula, però nosaltres en tot cas votarem a favor
també.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, aquest punt s’aprova per unanimitat. En
conseqüència queda aprovat l’escrit RGE núm. 4501/17, del
Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita la
compareixença del Sr. Guillem López Casasnovas, per tal
d’informar sobre la situació en què es troben les negociacions
del nou model de finançament.

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