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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats, començam el Ple.
Dos petits advertiments, que vostès sàpiguen quant a l’escrit
que va entrar la setmana passada sobre l’absència avui de la
presidenta del Govern; i per a una altra qüestió, que la
consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació en aquests
moments encara no ha pogut arribar al Plenari i les preguntes
7, 10 i 18, en tot cas, es realitzaran un cop ella sigui aquí, si no
ha acabat el torn de preguntes.

Començam amb el primer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de les preguntes amb sol·licitud de
resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 6363/19, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a evolució de funcionaris
i treballadors públics.

La primera pregunta amb RGE núm. 6363/19, relativa a
evolució de funcionaris i treballadors públics que formula el
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bé, entre les
importants funcions que té la Conselleria de Funció Pública
i Modernització hi ha el control i seguiment de l’evolució del
personal al servei de la comunitat autònoma. Per açò li
demanam a la consellera: quina ha estat l’evolució d’efectius
del personal durant aquests darrers anys?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula la consellera
d’Administracions Públiques i Modernització.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Gràcies, president; gràcies, Sr. Lafuente; bon dia a
tothom. La evolución de funcionarios y trabajadores públicos
de la comunidad autónoma en este período ha sido, a juicio de
este govern, muy positiva, ha habido un incremento del 12,7%
de media en el conjunto de la administración autonómica
desde el año 2015.

En junio de este año hemos alcanzado la cifra de 35.000
persones trabajando para la ciudadanía desde esta
administración, que eso representan casi 4.000 personas más
de las que nos encontramos en julio de 2015.

Por sectores, en el sector público educativo no
universitario nos situamos ya en 13.300 personas, son 1.450
profesionales de educación más que en 2015.

En sanidad superamos las 17.500 personas velando por
nuestra salud, 1.967 profesionales más que en julio de 2015,
balance muy positivo.

Pero no nos vamos a detener aquí, vamos a seguir
trabajando para dignificar el servicio público con la plena
convicción que depende de la administración pública defender
el estado de bienestar.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Gracias, consellera, por sus datos.
La verdad es que de un gobierno que presume de transparencia
y además de una competencia que tiene usted en su
conselleria, aunque dependa de otro partido político, en este
caso de Podemos, resulta bastante complejo, contradictorio
y opaco conocer exactamente los números de funcionarios, de
altos cargos, de asesores y de entes públicos y sus costes.

El conseller de Educación, en su comparecencia ante la
Comisión de Educación, el pasado día 19 de septiembre, dijo
que se habían incrementado en 1.500 profesores. La
consellera de Sanidad, en su comparecencia, el 11 de
septiembre, en la comisión correspondiente, dijo que había
1.500 profesionales más que en el 2015. Estos datos han sido
repetidos aquí, en esta cámara, tanto por la Sra. Armengol,
como distintos miembros del Gobierno, como distintos
diputados de los partidos de izquierdas y consta en el Diario
de Sesiones, y he solicitado la documentación acreditativa de
la evolución, aún no se me ha entregado y, claro, no he tenido
más remedio que irme al ministerio, al Ministerio de Política
Territorial y Administraciones Públicas, que tiene una página
en que se publican los datos de la evolución de los efectivos
de las comunidades autónomas y, sorprendentemente, esos
datos no coinciden con los que usted ha dado.

En docencia no universitaria, en el 2015, había 12.061, y
en el 2019 hay 12.529, la diferencia son 468. En sanidad, en
el 2015, había 11.592, y en el 2019, 11.876, 284; 468 y 284
más. Aquí alguien está con unos datos diferentes o falsos o no
cuadran los datos, no cuadra lo que dice usted con lo que dice
el ministerio, pero, además, no cuadra en cantidades
importantes, aquí en una cuarta parte.

Por tanto, con los datos en la mano estamos ante  un
gobierno que, como mínimo, no le cuadran los datos con el
ministerio, que, además, es de su propio partido; no sabemos
a dónde se ha ido el dinero durante todos estos años y, por
tanto, alguien no está diciendo la verdad. Y sería una lástima
que no aclarase esto porque, desde luego, no es de un
gobierno riguroso no decir la verdad.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula la Sra. Consellera
d’Administracions Públiques i Modernització.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Usted nos solicitó la pregunta escrita, la evolución de los
funcionarios públicos conforme a los indicadores del
Ministerio de Administraciones Públicas. Usted sabe, igual
que yo, porque así se lo explicamos en la pregunta escrita y en
negrita, que esa... ese...

(Algunes rialles i remor de veus)

... está contestada, lo que está claro que los datos que la
Dirección General de Función Pública envía al Ministerio de
Administraciones Públicas incluye, de forma expresa, no se
incluyen los empleados públicos con contrato de duración
inferior a seis meses y los contratos en prácticas; usted esto
lo sabe, si no pregúnteselo a su compañera, la Sra. Riera, que
se lo podrá explicar también.

Usted conoce el dato y por eso nos pregunta de esta
manera, para intentar confundir los datos que damos aquí con
los datos del ministerio , pero usted sabe cuál es la
explicación.

Además, me sorprende que usted desconozca la realidad de
nuestra comunidad autónoma, usted sabe que tenemos una
población flotante especialmente que nos obliga a reforzar en
verano en sanidad y, por tanto, tenemos muchos empleados
públicos que se aumentan y explican ese aumento del 25% que
usted nos dice respecto a los datos del ministerio.

Los datos del ministerio son datos enviados por la propia
Dirección General de Función Pública con la explicación que
le he explicado, la diferencia está entre este gobierno y el
gobierno de su partido, donde no se contestaban las preguntas
escritas, y eso también es importante recalcarlo.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 6368/19, presentada pel
diputat Sr. Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, rel ati va a el iminació de les cèdules
d’habitabilitat.

Segona pregunta, RGE núm. 6368/19, relativa a eliminació
de les cèdules d’habitabilitat que formula el diputat Sr.
Vicente Marí i Torres, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats
molt bon dia. Sr. Conseller, com vostè ja sap, segons el
Decret d’habitabilitat la cèdula d’habitabilitat és un document
administratiu que expedeixen els consells insulars i que,
suposadament, reconeix l’aptitud d’un immoble per ser habitat
i que és obligatori per a la seva ocupació o lloguer.

La Llei d’habitatge de les Illes Balears, aprovada l’any
passat, estableix l’obligatorietat d’aportar la cèdula
d’habitabilitat en qualsevol venda, lloguer o cessió d’ús i, en
cas contrari, s’ha de fer constar a l’escriptura, no fer-ho té la
consideració d’infracció. La cèdula d’habitabilitat és un
document totalment anacrònic que va ser creat a l’any 1937 i
desenvolupat pel Ministeri de Governació, a la dècada dels
anys quaranta, del passat segle. El temps per obtenir una
cèdula d’habitabilitat és de més d’un any en alguns casos i en
el Consell d’Eivissa hi ha més de 1.000 cèdules pendents de
tramitar i d’expedir.

Actualment hi ha gran quantitat de normativa i documents,
com el certificat municipal de final d’obra, la llicència de
primera ocupació, la Inspecció Tècnica d’Edificis i l’Informe
d’Avaluació d’Edificis amb la mateixa finalitat que les cèdules
d’habitabilitat.

Sr. Conseller, es fa necessari posar fi a les duplicitats de
competències per part de distintes administracions públiques
i simplificar l’activitat administrativa per tal d’avançar cap a
una administració més eficaç i descentralitzada en la seva
gestió pública. És hora, per tant, de començar a fer la vida més
fàcil i més barata als ciutadans.

Per això, li formul la pregunta següent: té previst el
conseller de Mobilitat i Habitatge eliminar, en el termini de
temps més breu possible, l’expedició de la cèdula
d’habitabilitat?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. No, Sr. Marí, no tenim
previst suprimir la cèdula l’habitabilitat entre altres coses
perquè aquest és el document que garanteix que la construcció
on pugui viure una persona garanteixi unes condicions de
salubritat, d’il·luminació, de metres quadrats suficients i, per
tant, de dignitat. A la vegada també garanteix, per altra banda,
tot el que suposa el fet d’adequació a la norma existent.

Saltar-nos açò, eliminar, per tant, aquest tràmit suposaria
una passa cap enrere i en llocs on hi ha una pressió tan forta en
matèria d’habitatge, com és Eivissa, un camí cap a
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l’infrahabitatge i la temptació de poder dedicar qualsevol tipus
de construcció a ús residencial i açò crec que és,
senzillament, un mal camí.

Sr. Marí, si vostè, vostè  ara és el president del Consell
d’Eivissa, depèn de vostè la capacitat d’agilitar aquest tràmit,
faltaria més, no és un tràmit complicat, el que li demanaria en
tot cas és ser capaç de poder donar marge dins el mateix
consell i poder resoldre el problema que en tot cas pugui tenir
en l’àmbit de tramitació administrativa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Em decep, Sr. Conseller. Miri, li he
plantejat una pregunta molt fàcil que només requereix de bona
voluntat i una miqueta de feina per fer la realitat de la
supressió de les cèdules d’habitabilitat com han fet altres
comunitats  autònomes. No serem els primers perquè mitja
Espanya ja ha eliminat les cèdules d’habitabilitat, però la
nostra comunitat no hauria de ser la darrera, depèn només de
vostè. Ara té la possibilitat d’enterrar una normativa
preconstitucional i apostar per la modernitat i facilitar la vida
als administrats que ens reclamen una administració àgil,
propera i més simple, sense tanta burocràcia.

Els consells, li assegur que li estaran agraïts i li assegur
que els administrats encara més.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.

 EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. Crec que en tot cas el debat
hauria de ser franc, Sr. Marí, què pretén?, suprimir un tràmit
administratiu o permetre construccions que no tenen un final
d’obra i, per tant, no tenen la possibilitat de connexió de llum
i aigua, que saltant-se la cèdula d’habitabilitat puguin tenir
accés a tots els serveis sense complir la normativa?, quin és el
plantejament?, quin és el plantejament? Sr. Marí, açò és el que
vostè hauria d’explicar aquí obertament. 

Miri, jo tenc tota una sèrie de problemes on resulta que no
puc donar connexions d’aigua i de llum i per tant, el que vull
és saltar-me la cèdula d’habitabilitat?, és igual si compleix els

requisits o no? Aquest és el debat de fons i vostè hauria de
tenir la valentia en tot cas de plantejar-ho aquí.

Nosaltres què deim? No hem d’anar per aquesta via. Hem
de garantir que qualsevol construcció on resideixen persones
compleixi els mínims requisits d’il·luminació, de salubritat,
de metres quadrats, d’adequació a la normativa... i açò és el
que volem fer.

Hem decidit obrir, hem decidit que dins aquesta legislatura
volem obrir tot el debat de la revisió del Decret d’habitabilitat.
Avui en dia el format de l’habitatge ha anat canviant i l’hauríem
de poder adaptar i el Col·legi d’Arquitectes així ens ho ha
demanat i volem fer un debat obert amb tothom i ens agradaria
que el Consell d’Eivissa també hi participàs, com la resta de
consells, de manera oberta.

Hem de canviar els conceptes?, d’alguns d’ells sí. I hem de
cercar la manera de poder agilitar la tramitació
administrativa?, i tant com sí. Aquesta és la nostra voluntat i ho
volem fer des de l’acord, però no suprimir cèdules que...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, el seu temps s’ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 6353/19, presentada pel
diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a aqüífers a Menorca.

Tercera pregunta RGE núm. 6353/19, relativa a aqüífers a
Menorca, que formula el diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges del
Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Buenos días, Sr. Presidente. Señores y señoras, entre los
primeros proyectos a financiar con fondos de la ecotasa figura
uno de especial interés para Menorca, el relativo a la
degeneración de nuestros acuíferos, es decir, a la garantía a la
habitabilidad de nuestra isla. ¿Podría este gobierno informar
sobre el estado de la contratación de la prueba piloto en la
depuradora de San Luís? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Molt bon dia a tothom.
Sr. Méndez, aquesta pregunta la vaig contestar fa unes
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setmanes literalment a un company seu del Partit Popular i la
resposta la pot trobar al Diari de Sessions de dia 4 de
setembre, però en tot cas evidentment li torn a contestar.

Aquest és un projecte, com bé vostè comentava, de
l’impost de turisme sostenible, pioner per cert a les Illes
Balears. Va sortir a licitació al febrer de l’any 2019 en quatre
lots, dos dels quals varen quedar deserts. Aquest és un
projecte que per la seva quantia, superior als 600.000 euros,
i per la seva idiosincràsia, ja que aglutina obres de
subministrament, obres i serveis, doncs ha de passar
processos d’exposició pública prou llargs, fins i tot en
plataformes europees. Ara mateix la Conselleria de Medi
Ambient, com ja vaig informar, està treballant per cobrir la
licitació dels dos lots que varen quedar deserts i la previsió
que tenim és que pugui quedar resolt el procés de licitació i
d’adjudicació dins el primer trimestre de l’any 2020.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias por su contestación, Sr. Conseller. En realidad la
verdadera cuestión que tratamos de afrontar, el objetivo que
perseguimos es la degeneración de los acuíferos de Menorca,
acuíferos que están amenazados como usted sabe por la
salinización por si se mezclase el agua salada de abajo con
ellos. Como usted sabe el agua que distribuimos en Mahón y
en Ciudadela no se utiliza ni para beber ni para cocinar. Es
decir, requerimos una distribución no publica, una distribución
a base de supermercados, de comercialización, de (...)
capitalismo, además realizada en envases de plástico que es
una de las cosas que tampoco acaban de gustar a este gobierno.

La obra final que tenemos que realizar, la obra importante,
lo que nos convertiría, digamos como a Trajano y Adriano con
sus acueductos, y gente capaz y efectiva, sería inyectar agua
recuperada o regenerada tanto por depuradoras o de una
desaladora que ha estado durante ocho años fuera de servicio
y recuperar los acuíferos, ¿de acuerdo?

Si la prueba piloto, el proyecto asignado no ha terminado
de ser contratado en estos últimos tres años me preocupa la
obra grande, me preocupa la principal, la mayor, el cómo
vamos a regenerar los acuíferos. Entonces, me da miedo que...
utilizamos la ecotasa tanto como comodín para resolver
cualquier tipo de problema que se nos plantea como una
especie de lámpara de Aladino a la que pedir deseos. Estamos
utilizando aquí para una prueba piloto, o sea, no para el trabajo
efectivo, el trabajo real que tenemos que realizar esto... y no
hemos terminado de contratarlo. 

¿Para cuándo cabe esperar el verdadero proceso de
regeneración necesario?

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, señores.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori:

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Sí, moltes gràcies. Sr. Méndez, jo no hi puc fer res si dels
quatre lots n’hi va haver dos que quedaren deserts. Com ja vaig
contestar al seu moment aquest govern complirà
exquisidament les tramitacions preceptives a haver de seguir
per contractar aquesta prova pilot.

Coincidim, Sr. Méndez, que el problema de
sobreexplotació d’aqüífers és un problema endèmic i acumulat
a les Illes Balears en bona part per la seva sobreexplotació i
perquè aquesta ha generat problemes d’infiltració i intrusió
marina molt importants que estan degradat la qualitat de les
nostres aigües subterrànies i, per tant i com a conseqüència,
aquest govern la passada legislatura va impulsar una prova pilot
per experimentar noves maneres de regeneració, no sols en
aigües superficials, sinó també en aigües subterrànies.

Aquest és un projecte que necessita d’experimentació
perquè és pioner a les Illes Balears i -com bé vostè deia-
necessita d’un procés de depuració previ molt acurat per
assegurar-nos que l’aigua que s’infiltra és aigua que té qualitat
suficient per infiltrar-se.

Per tant, jo crec que convindrem tots els que estam en
aquesta sala que les línies de cara al futur han de passar per la
depuració, per la regeneració i per la reutilització si volem
gestionar d’una manera acurada, sostenible i responsable el
recurs de l’aigua.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 6355/19, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a canvis en
l’impost de turisme sostenible.

Quarta pregunta RGE núm. 6355/19, relativa a canvis en
l’impost de turisme sostenible que formula el diputat Sr.
Josep Melià i Ques del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears. Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, l’impost
de turisme sostenible ha tornat l’actualitat política i veiem que
el Govern es planteja fer canvis i introduir unes bonificacions
que evidentment si són per compensar tributs no cobrats, però
que han d’ingressar els hotelers, benvinguts siguin aquests
canvis perquè és injust, igual que passa amb l’IVA, que s’hagi
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de pagar un impost per part de qui l’ha de recaptar, però no l’ha
cobrat. Per tant, això seria una injustícia i entenem que pot
haver-hi canvis en aquest sentit.

Però l’impost de turisme sostenible  ja que el canviam
podríem aprofitar per fer altres modificacions perquè hi ha
una insatisfacció per part del sector empresarial amb relació
a com s’estan invertint aquests doblers recaptats a través
d’aquesta figura tributària, perquè hi ha la sensació que els
doblers no es posen al carrer, no es fan inversions a les zones
turístiques i no es milloren les externalitats negatives que
provoca el turisme a les zones especialment afectades per
aquesta activitat.

Per tant, nosaltres venim reclamant i volem continuar
reclamant, i ara que es farà aquesta modificació, volem
reivindicar que una part molt important dels doblers recaptats
quedin a la zona que els ha generat i així els hotelers que fan
l’esforç de la gestió i els clients que fan l’esforç del pagament
vegin resultats cada any del que es fa amb aquests doblers.

Pensen impulsar aquests canvis?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Té la paraula el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Melià, efectivamente usted ha
señalado que el impuesto de turismo sostenible una parte de
los recursos que recauda dónde se distribuyen y nosotros
tenemos claro que la distribución que se hace con el impuesto
de turismo sostenible, primero, es una recaudación que se
hace en todas las islas, segundo, repercute en todas las islas y
esa repercusión en todas las Islas con independencia de la
zona concreta en la que se recaude porque efectivamente
sinergias, externalidades las hay en todas y cada una de las
zonas. Por tanto, hay que actuar de una forma global sobre las
mismas y por tanto no nos planteamos realizar cambios y
desde luego en ese sentido no nos planteamos tocar la Ley del
impuesto sostenible.

Hay medidas, como las medidas en materia de agua, que
con independencia de donde se tenga que tomar la medida,
afectan al conjunto y afecta al conjunto de nuestras islas. Hay
medidas en materia de formación para los trabajadores que se
hacen en puntos concretos, pero que desde luego favorecen a
todos los trabajadores que están en ese entorno. Hay medidas
de patrimonio, hay medidas culturales, hay medidas de
protección del medio ambiente y, por tanto, todas y cada una
de ellas repercute en todas y cada una de las islas. 

Así la política del agua, a la que acaba de hacer referencia
el conseller Mir, o la compra de Es Canons en Artà, que es una
zona donde hay menos presión, pero también por eso hay que
protegerla más, o las escuelas de hostelería o la cartografía de
la posidonia, que efectivamente no vive gente, pero desde

luego es básico y es elemental que tenemos que protegerla.
Para todo eso sirve el impuesto de turismo sostenible, para
todo eso se está implantando en todas y cada una de las islas
independientemente de donde se recaude de forma concreta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies. Veig que no vol entrar en el tema de la
bonificació, eh?, però bé, el nostre grup parlamentari
lògicament entén perfectament que hi ha coses que afecten el
conjunt i inversions necessàries generals, òbviament que
existeixen, no li hem dit que tot l’impost es destini a la zona
turística on s’ha generat, no li hem dit tot, però sí que li hem
dit part. Per què?, perquè també hi ha una necessitat de
reconversió de les zones turístiques, d’actualització de les
zones turístiques, de posada al dia, són les zones turístiques on
es passegen els clients que paguen aquest impost, és on es
produeix d’una manera molt més intensa l’externalitat negativa
i, per tant, on té més sentit que hi hagi una sobreinversió per
compensar aquesta intensitat d’externalitat externa. 

Per tant, nosaltres entenem que un govern que vol bravejar
de transparència hauria de posar els criteris clars de
repartiment dels recursos i no aquesta situació que tenim ara
que no satisfà a cap operador jurídic.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Té la paraula el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Yo creo que los criterios son claros y además
transparentes. Cuando la forma de distribuir el impuesto de
turismo sostenible se hace en una comisión primero y luego
en un pleno integrado por el conjunto de agentes económicos
y sociales, consejos y la FELIB, más transparente que eso es
difícil en la decisión de donde van los fines de un impuesto.
No creo que haya ningún otro impuesto que se decidan sus
finalidades en una mesa en donde estamos todos los agentes
implicados. Por tanto, no he visto ningún otro caso, ningún
otro tributo que se actúe de la misma manera en cuanto a su
distribución y a su acuerdo para poder llevarlo a cabo.

En todo caso, efectivamente, usted ha hecho...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Con mayoría de gobierno como todos los órganos de
participación, que usted sabe que obliga la ley, la ley que
regula los órganos de la administración pública sabe lo que
dice y no es una ley autonómica, es una ley de base. Por tanto,
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creo que lo que se busca es el mayor consenso posible,
siempre se ha buscado el mayor consenso posible y
seguiremos trabajando, por supuesto, también para invertir en
zonas maduras y en zonas turísticas claves y seguramente nos
pongamos de acuerdo en esos aspectos.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 6358/19, presentada pel
diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Bal eares, rel ati va a
ensenyament de la religió islàmica.

Cinquena pregunta, RGE núm. 6358/19, relativa a
ensenyament de la religió islàmica, que formula el diputat Sr.
Sergio Rodríguez i Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares. Té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, ¿nos puede dar los
detalles del acuerdo para el desarrollo de la enseñanza de la
religión islámica en las escuelas públicas?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula el conseller
d’Educació, Universitat i Recerca.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades. Sr.
Rodríguez, moltes gràcies per la seva pregunta. És evident que
jo no vull entrar ara en un debat que és previ, que és el tema
del paper de la religió dins l’escola, nosaltres som dels que
creuen que la religió tal com es planteja en aquest moment no
és la més adequada, però evidentment o totes o cap.
Evidentment que nosaltres ens plantejam el tema des de la
perspectiva de la Constitució, la Constitució parla de la
llibertat religiosa, parla que ningú no pot ser discriminat per
raons de religió i l’article 27.3 de la Constitució es refereix
que tots els pares tenen dret a rebre la formació religiosa i
moral per als seus fills. 

A partir d’aquí, nosaltres li plantejam una sèrie de
qüestions, totes les comunitats autònomes, excepte Catalunya
i Múrcia, tenien i tenen convenis de col·laboració  amb la
religió islàmica i això es basa en un acord que hi va haver l’any
1992, sent president el Sr. Felipe González, amb la religió
islàmica, l’evangèlica i amb la jueva, i que va ser desenvolupat
l’any 2006 amb un acord, quan era president el Sr. Aznar, que
definia el règim de compliment del professorat, i entre el
2014 i 2016 sent president el Sr. Rajoy que va desenvolupar
un currículum de la religió islàmica a les escoles i que regulà
també els criteris perquè això es pugui donar per part del

professorat. Sobre aquests eixos hem fet aquest acord amb la
comissió islàmica de les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Como la competencia de
Educación está transferida y es su responsabilidad yo quiero
saber, Sr. Conseller, si usted garantiza que no se cubrirán las
plazas si no se reúnen los requisitos por parte de los docentes
propuestos, la titulación, el máster y el nivel de catalán.
También quiero saber si nos garantiza usted que no se separará
por sexos y que la enseñanza será la misma para ambos.
Queremos saber si garantiza que esos diez centros pilotos no
se convertirán en guetos islamistas, algo que preocupa a los
docentes. 

El lunes el Diario de Mallorca dedicó un publireportaje
a este tema en el que se recogen varias declaraciones, entre
ellas las del delegado aquí de la Comisión Islámica que dice
literalmente, que lo que se enseña en las mezquitas no es lo
mismo que lo que se impartirá en los colegios. Nuestro
temor, Sr. Conseller, es que vamos a islamizar con dinero
público para que luego vayan a algunas mezquitas a aprender
como pegar a sus mujeres sin dejarles marcas, como
discriminar al colectivo LGTBI, y todo eso en contra de lo que
es nuestra manera de ser, nuestra civilización y nuestra
cultura.

Los docentes en los centros están muy preocupados
porque esta medida consideran que no favorece para nada la
integración de los nouvinguts en nuestra sociedad porque el
terrorismo yihadista y la radicalización es un peligro real, lo
acabamos de ver en Madrid donde se intentaba atentar contra
su ministra de Justicia; se está radicalizando a través de
internet, a través de muchas mezquitas salafistas y no se lleva
un control, y ahora lo vamos a llevar a las escuelas públicas.

El otro día sus compañeras hablaban de una alarma
feminista, pues a lo mejor sí que hay que crear una alarma
feminista, y yo les propongo a sus compañeras del Partido
Socialista y al resto de partidos de la izquierda que cuando
vayan ustedes a manifestarse a la puerta de la conselleria en
contra de estas enseñanzas avísennos porque nosotros esta vez
participaremos con ustedes de la manifestación. Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula el conseller
d’Educació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, President. Sr. Rodríguez, no faci
alarmisme, si vostès estan preocupats el que ha de fer és als
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governs a què vostès donen suport, Madrid i Andalusia, és que
denunciïn el conveni que tenen signat, o és que realment
Madrid i Andalusia són diferents a nosaltres?, nosaltres
garantim que s’aplicarà la llei així com toca, que la inspecció
farà la seva feina i que els centres educatius no seran centres
d’islamització ni molt manco.

Per tant, Sr. Rodríguez, jo crec que seria important, seriós
i rigorós que no creàs alarma allà on no n’hi ha. Vostès són
uns alarmistes, vostès són els que creen el problema i no parli
en nom dels docents. Això sí que no ho poden fer, perquè
realment vostès que realment cada dia el Sr. Campos parla en
contra dels docents, que vol visitar els centres per evitar
adoctrinament, ara resulta que vostès seran la veu dels
docents.

Sr. Rodríguez, per favor una mica de rigor i estam aplicant
la Constitució així com cal. I lliçons de feminisme i d’igualtat,
de vostès, ni una.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 6362/19, presentada pel
di putat Sr. José Luís Camps i Pons, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retard en el pagament
de les ajudes del Govern central als municipis del
Llevant de Mallorca afectats per les inundacions del
passat mes d’octubre de l’any 2018.

Sisena pregunta, RGE núm. 6362/19, relativa a retard en el
pagament de les ajudes del Govern central als municipis del
Llevant de Mallorca afectats per les inundacions del passat
mes d’octubre de l’any 2018, que formula el diputat José Luís
Camps i Pons. Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors
diputats. Ens preocupa aquest tipus de retard per part del
Govern central, ja que aquestes ajudes estructurals entenem
que han de ser el més ràpides possibles per poder alleugerir
danys a les famílies, a les persones, a les empreses que ho
varen perdre tot.

Per tant, des del Grup del Partit Popular ens preocupa que
només hagi sortit el delegat del Govern en funcions per
demanar disculpes per aquest retard. El que no és seriós és
que excusin el Govern que està en funcions i quan els
interessa tenguin solucions màgiques i desbloquegin qualsevol
tipus de necessitat. Amb aquesta demora demostra el Sr.
Sánchez que té poca o nul·la sensibilitat per a les Illes Balears,
quan ja tenen aprovat un reial decret, quan varen habilitar una
línia pressupostària que van fer una reserva de crèdit i l’únic
que queda és la darrera part de procediment administratiu, que

és fer efectives aquestes ajudes. Per tant, poc compromís del
Sr. Sánchez.

Fins i tot els seus socis de Govern, d’Unides Podem, en
comissió de l’altre dia la Sra. Sans textualment deia: “estic
convençuda que si el Sr. Sánchez hagués volgut formar un
govern de coalició progressista, les coses haurien anar molt
més de pressa i diferents. Però no ha estat així i un any
després de la catàstrofe de Llevant, les ajudes no han arribat”.

Vull donar un cop d’atenció al Partit Socialista, que té a dir
la Sra. Consellera Castro?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula la consellera
d’Administracions Públiques i Modernització.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Gràcies, President. Gràcies, Sr. Camps. En primer lugar
me sorprende, tenemos aquí una sesión del gobierno
autonómico y pregunta, no por las ayudas autonómicas para
paliar los daños que ocurrieron en octubre pasado, me
pregunta por los del Estado, pero bueno, le contestaré de todas
maneras...

(Alguns aplaudiments)

Me consta que se están gestionando en tiempo y forma
dentro de los plazos que fija la administración del Estado.
Como sabe, el pasado 19 de septiembre se publicó en el
Boletín Oficial del Estado la convocatoria y las solicitudes
han tenido plazo hasta el 3 de octubre pasado para presentarse.

Si me pregunta de todas maneras cuál es mi opinión
personal sobre los tiempos, le diría como cualquier ciudadano
que me gustaría que fueran más ágiles. Sin embargo soy
conocedora de la realidad de la administración y creo que
debemos ser respetuosos con los tiempos y las garantías de
los procedimientos.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres ens interessam
pels temes que estan pendents i està clar que per part del
Govern del Sr. Sánchez no s’ha fet la diligència d’allò que
hauria d’haver estat i vostè representa aquí com a consellera
d’Administracions Públiques, representa tots els ciutadans
d’aquestes illes.
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El que tampoc no és cert que surti el col·lectiu en
representació dels afectats de Sant Llorenç des Cardassar i
que no hagin pres cap mesura per poder tenir més garanties de
seguretat si torna succeir una torrentada com aquesta, només
han pres mesures molt simples com és deixar d’aparcar a les
zones pròximes al torrent.

El que també preocupa és que ara l’Ajuntament de Sant
Llorenç des Cardassar demana que retornin la subvenció que
els van fer fa uns mesos. Per tant, no és de sentit comú, no és
de justícia que ara ho hagin de retornar perquè hi ha un procés
administratiu que no (...) fer-ho en condicions. El que tampoc
no és de rebut és que els responsables del govern autonòmic
no insisteixin...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, el seu temps ha acabat. 

(Alguns aplaudiments) 

Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula la consellera
d’Administracions Públiques.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Las administraciones públicas actuaron de forma
coordinada y con una extraordinaria celeridad con lo que
sucedió en octubre del año pasado. De momento el Gobierno
central ha llevado ya actuaciones de reparación de daños por
valor de 1,6 millones de euros y antes de que acabe el año se
harán efectivos otros 12 millones de euros en ayudas a
particulares y ayuntamientos.

Pero por si le interesa también, debo decirle  que la
administración autonómica ha abonado ya 37,8 millones de
euros en ayudas a particulares, empresas y ayuntamientos
afectados y actuaciones de reparación de daños en
infraestructuras públicas. El Govern autonómico actuó con
una urgencia extraordinaria para paliar los daños de este
devastador fenómeno que afectó a la comarca de Llevant,
estableciendo diferentes lineas de ayudas como sabe y
agilizando los procesos para que fueran efectivas con la mayor
antelación posible. Algo que en nombre de todo el Govern
quiero agradecer a los funcionarios públicos que actuaron con
gran agilidad y con gran sensibilidad, tratando miles y miles de
expedientes que se resolvieron muy pronto. Este trabajo
además tengo que informarle que ha sido reconocido por
todas las comunidades autónomas que han sufrido
recientemente incidentes parecidos, que se han puesto en
contacto con el Govern para preguntarnos cómo hemos sido
tan rápidos en procedimientos tan farragosos.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

La setena pregunta, atès que encara no ha arribat la
consellera de Cultura, l’ajornam per a més tard.

Vuitena pregunta, RGE núm. 6472/19, presentada en
substitució de la RGE núm. 6365/19, relativa a increment del
25% dels aranzels als productes alimentaris per part del
Govern dels Estats Units, que formula la diputada Sra. María
Salomé Cabrera i Roselló del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sr. President, no és aquesta la pregunta.

(Pausa)

I.8) Pregunta RGE núm. 6477/19, presentada en
substitució de la RGE núm. 6365/19 per la diputada Sra.
María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa al retorn de l'ecotaxa als establiments
turístics afectats per la fallida de l'operador Thomas
Cook.

EL SR. PRESIDENT:

Vuitena pregunta, RGE núm. 6477/19, relativa al retorn de
l’ecotaxa als establiments turístics afectats per la fallida de
l’operador Thomas Cook. Té la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors
diputats. Sr. Conseller, han pasado ya dos semanas desde que
tuvo lugar la quiebra de Thomas Cook. Estos días hemos visto
como se afanaba en negociar el paquete de medidas a solicitar
a Madrid, a lo que le damos la bienvenida puesto que vemos
que coinciden en su totalidad con las que presentó el Grupo
Parlamentario Popular justo al día siguiente de la quiebra.

Mientras tanto  ha dejado para más tarde las medidas a
tomar por el Govern, las de su competencia. Estas son ahora
las que más nos preocupan. Hemos visto en prensa el
espectáculo protagonizado por ustedes y sus socios de MÉS
a cuenta de su anuncio de devolver la ecotasa a los hoteleros
como medida de ayuda, parece que de manera unilateral. Esta
decisión parece que genera dudas jurídicas. Por tanto nuestra
pregunta, Sr. Conseller, es cómo tiene previsto llevar a cabo
la devolución de la ecotasa a los hoteleros afectados por la
quiebra de Thomas Cook.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. A mí lo único que me sorprende
es que cuando se anuncian medidas, se trabaja en medidas y se
acuerdan medidas, ustedes siempre dicen que están en contra
de los acuerdos que adopta este gobierno. Ustedes anuncian
determinadas medidas -las anuncia el Sr. Company-,
determinadas medidas, cuando se está buscando un acuerdo
con los agentes económicos y sociales, lo cual yo creo que
deberían -por lo menos creo que todos deberíamos- respetar
el diálogo social planteado entre agentes económicos y
sociales.

Se buscó un acuerdo en primer lugar para pedir al
Gobierno de España, porque urgía, porque lo haría el viernes,
las medidas, y tres días después, tres día después, se
anunciaron las medidas autonómicas acordada con los agentes
económicos y sociales, y yo creo que hay que poner en valor
esas 22 medidas y la celeridad en tomar esas medidas para
poder desde luego paliar la situación en la que nos
encontramos ante la quiebra de un touroperador como Thomas
Cook, con la afectación que puede tener en nuestro territorio
y sobre todo en el empleo que se genera, y en los puestos de
trabajo directos e indirectos a los que afecta.

Por tanto los acuerdos del Gobierno de España i los
acuerdos en el ámbito de nuestra competencia van dirigidos,
en primer lugar, a resolver la situación de los trabajadores y
las trabajadoras afectados directamente; en segundo lugar, a
inyectar liquidez para que las empresas puedan hacer frente a
la temporada baja, que no se adelante la temporada baja y que
tengan liquidez para el comienzo de la temporada siguiente;
medidas en materia de conectividad y medidas en mejorar el
modelo turístico y que desde luego haya menos exposición
para situaciones en las que puedan verse afectadas.

Es lo que hemos trabajado, es lo que hemos hecho, es lo
que hemos acordado y es lo que llevaremos a cabo.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, no ponga palabras en
mi boca. Yo no he dicho que estuviéramos en contra, hemos
dicho que nosotros nos habíamos adelantado justo al día
siguiente y usted ha tardado una semana y media más; es lo
único que le he dicho. Y nuevamente no nos ha contestado; no
nos ha contestado ni cómo efectuará la devolución, ni cómo
lo justificará, ni para cuándo dejará de ser un anuncio y será

una realidad esa propuesta, y si realmente ustedes están de
acuerdo en el seno del Govern. ¿Dicen ustedes la verdad o la
dicen sus socios de gobierno? ¿Quién miente aquí? ¿Hay
acuerdo o no hay acuerdo? Ya empezó usted la legislatura de
mala manera con el Sr. Yllanes, y ahora sigue tomando
decisiones unilaterales a espaldas de sus socios de gobierno.
No creemos que este sea el camino.

Sr. Conseller, este es un tema muy serio, y en este paquete
de medidas de su competencia la prioridad ha de ser ofrecer
un futuro laboral a los trabajadores afectados de manera
directa y también a los trabajadores y las empresas afectos de
manera indirecta, que son muchos, y eso se logra con medidas
que benefician la competitividad de Baleares en su conjunto,
como recuperar la disposición adicional cuarta, que ya se la
hemos pedido y usted no dijo que no; como recuperar la
calidad de las aguas o como la suspensión de la ecotasa hasta
mayo de 2020, que no se lo pide el Partido Popular, se lo pide
el sector y se lo piden hasta en prensa, Sr. Conseller, que me
dijo la semana pasada que éramos sólo nosotros; hasta en
prensa, se lo pide el sector.

Por tanto esa es una medida que ya se ha tomado en otros
destinos y no estaría de más que usted lo tuviera en cuenta, y
así demostraría que pone por encima los intereses de la gente
a la ideología partidista. Por tanto, Sr. Conseller, lo que está
quedando claro es la división del equipo de gobierno, y le
pedimos encarecidamente que se aclaren, y esta situación es
muy seria como para que ustedes anden tirándose los trastos
a la cabeza sin tomar decisiones en beneficio de la gente. 

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Mire, nosotros lo que hacemos
cuando hay situaciones de emergencia, adoptamos medidas, y
efectivamente, a veces cometemos equivocaciones y
cometemos errores, todos, yo el primero y no tengo ningún
problema en reconocerlo, como hemos visto estos días. No es
agradable tener esta situación, no es agradable efectivamente
lo que ha sucedido. Ahora, hemos actuado, y los afectados
saben que hemos actuado; y los trabajadores y las trabajadoras
saben que hemos actuado y que actuaremos; y las empresas lo
saben. 

Usted dice eso, usted dice eso pero su gobierno no cree en
la intervención. Ustedes, cuando hubo grandes problemas aquí,
se pusieron de lado, efectivamente, no discutieron o  no
discutieron con nadie... 

(Remor de veus)
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... pero dejaron caer Orizonia y los miles de puestos de trabajo
que caían, no intervinieron en Coca Cola, no intervinieron
nunca. Nunca adoptaron medidas de protección. Ustedes,
cuando las cosas van bien, no redistribuyen la riqueza, no
generan impuestos, no ayudan a la clase trabajadora; cuando
van mal dejan caer a las empresas. ¿Sabe quién paga el pato en
esas siempre?, los trabajadores, los trabajadores siempre
pagan la situación con ustedes.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Nosotros actuamos y seguiremos actuando, y aunque a
veces cometamos errores actuaremos siempre en bienestar de
los trabajadores y las trabajadoras de esta comunidad...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, el seu temps s’ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 6367/19, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a programa de cribratge
de càncer de còlon.

Novena pregunta, RGE núm. 6367/19, relativa a programa
de cribratge de càncer de còlon, que formula la diputada Sra.
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President. El càncer de còlon és el
tumor maligne més freqüent a Espanya, però en el 90% de
casos, quan es detecta a temps, es pot curar. L’octubre de
2014 el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar d’Espanya va
incloure dins la cartera bàsica de serveis comuns del Sistema
Nacional de Salut, entre  d’altres, el programa de cribratge
poblacional de còlon, i hem de dir que l’any 2015 la
Conselleria de Salut va posar en funcionament aquest
programa d’atenció precoç de càncer de còlon i recte per
cobrir la població d’homes i dones d’edats compreses entre
50 i 69 anys a totes les Illes Balears, el qual, aquest programa,
es va iniciar en el sector sanitari de Tramuntana Mallorca i a
les àrees de Menorca i Eivissa i Formentera, amb el fi de
continuar l’aplicació del programa de forma esglaonada.

Jo li vull demanar, Sra. Consellera, com valora el
funcionament del programa de cribratge de càncer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, president. Bon dia a tothom. Sra. Diputada, és
cert, ha donat unes bones xifres, i a Balears ampliaré dient que
hi ha 700 persones diagnosticades cada any de càncer de
còlon. La meva valoració del programa de cribratge és que és
un programa eficaç, no perquè ho digui jo, és eficaç i és
eficient, i també la valoració és positiva quant a la implicació
dels professionals. 

S’han detectat en aquests anys 116 càncers. Són persones
que s’ha pogut detectar aquest càncer la majoria en estadis
inicials, per tant permet un millor pronòstic, i crec que el
programa s’ha de desenvolupar de manera planificada,
programada, fins arribar al 100% de la població.

És cert que es va posar en marxa el 2015. Hi ha comunitats
autònomes que varen començar l’any 2000, hi ha comunitats
autònomes que duen moltíssim avantatge; a vegades no són
comparables les comunitats que han començat des de fa tant
de temps. El que sí pens és que es va posar després d’instar
aquest parlament i també instar el Grup Socialista durant tres
anys la Conselleria de Salut, pocs mesos abans de les
eleccions, d’una forma molt poc planificada, d’una forma poc
realista i accelerada per part del Partit Popular. Però aquest
govern creu en la salut pública, planifica i programa, i estendrà
aquest programa d’una manera molt més eficaç.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sra. Consellera, esperava que fos una mica més elegant,
quan vostè en quatre anys no ha fet res de res. A les Illes
Balears...

(Petit aldarull)

A les Illes Balears la cobertura del programa de cribratge
de càncer de còlon rectal està estancat des de l’any 2015, Sra.
Consellera, està en un 29,2%. L’any 2017 el programa de
cribratge havia aconseguit el 100% de la població a
comunitats autònomes com per exemple València, Cantàbria,
País Basc, Castella-Lleó i Navarra. Quan acabi el 2019 hauran
completat el 100% a Catalunya, La Rioja, Galícia, Astúries i
Castella-La Manxa; i per a l’any 2020 el completaran Madrid,
Andalusia i Aragó, i això surt a un article publicat pels doctors
Carles Dols i Javier Cortés, entre d’altres xifres que vostè sap
i jo ara aquí no li puc esmentar. De res no serveix, Sra.
Consellera, que aquesta cambra es posi d’acord amb tots els
partits polítics per signar una declaració institucional en
commemoració del Dia del càncer de còlon, dia 31 de març,
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on tots, evidentment, ens posam d’acord i es fa aquesta
declaració institucional.

Vostè té  la responsabilitat de posar recursos, recursos
humans i recursos tecnològics. Vostè, li record, ha tengut el
pressupost més alt d’aquesta comunitat autònoma en sanitat i
aquesta comunitat autònoma els darrers quatre anys ha tengut
4.000 milions d’euros més i ens trobam en un 29%, com ens
trobàvem a l’any 2015.

A l’any 2017, un company meu, el diputat Vicent Serra, li
va demanar a vostè tota una sèrie de preguntes i vostès varen
dir que implantarien a la zona del Llevant, en el primer
trimestre del 2018 el programa de cribratge, vostè ho va dir,
signat per vostè, Patrícia Gómez Picard, va dir que estaria
implantat al Llevant a l’any 2018, i que per a l’any 2020 ho
tendríem tot.

Ja li anunciï, Sra. Consellera, presentarem una PNL perquè
sigui una realitat a l’any...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, el seu temps s’ha acabat.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula la consellera de Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patrícia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. Com li deia, és molt important la
planificació en matèria sanitària, cosa que vostès desconeixen
absolutament quan governen.

Miri, hi havia 2.500 colonoscòpies amb una demora
superior a 160 dies a l’any 2015, li repeteix, 2.500
colonoscòpies amb una demora de 160 dies; avui la demora es
de 45 dies.

Amb una sospita de malaltia maligna les persones
esperaven 160 dies, quan avui n’esperen 45, això és el que ha
fet aquest govern per millorar el programa.

Aquest govern ha millorat els gabinets de digestiu de
l’Hospital de Manacor, de Menorca, d’Inca, de Son Llàtzer,
per tal de tenir els recursos disponibles, les torres
d’endoscòpia, els professionals necessaris per poder fer el
programa d’una manera més... estendre el programa i fer-ho de
manera planificada i extensiva. I així ho farem, hem millorat
els gabinets.

I també el que és molt important, s’ha d’implicar als
professionals de Primària, a més de les farmàcies
comunitàries. I així ho farem, Sra. Diputada, i no es preocupi,
no passi gens de pena ni s’enfadi, aquesta legislatura el
programa estarà en marxa en el cent per cent de la població.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, el seu temps s’ha acabat.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Com que la Sra. Consellera d’Agricultura acaba d’arribar
a la cambra, guardarem també aquesta pregunta per al final
d’aquest punt de l’ordre del dia.

I.11) Pregunta RGE núm. 6389/19, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a finançament de la
Universitat de les Illes Balears.

Així que començam amb l’onzena pregunta, RGE núm.
6389/19, relativa a finançament de la Universitat de les Illes
Balears, que formula la diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero,
del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Sr. Conseller, considera que la
Universitat de les Illes Balears està suficientment finançada
respecte de la resta d’universitats de les diferents comunitats
autònomes?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula el conseller d’Educació,
Universitat i Recerca.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president, diputades, diputats. Sra. Guasp,
és una pregunta tan abstracta que li podria contestar qualsevol
cosa, però li diré dues coses.

Durant aquest mandat de quatre anys de la passada
legislatura hem incrementat 19 milions, un 33%, el
finançament de la Universitat de les Illes Balears. Segurament
és poc encara i ens falta molt per arribar, però partíem d’una
situació difícil; hem incrementat, de forma, jo diria que
coherent, de forma dialogada amb la universitat aquests
recursos que han possibilitat que la situació de la UIB millori
en tots els aspectes, a nivell docent, a nivell d’investigació i a
nivell de transferència de coneixement.

Treballam sempre per millorar la situació de l’educació.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Guasp.
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LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sr. Conseller, frente a sus relatos los datos, y estos son los
datos, estos son los que ustedes no dicen, que la Universidad
de las Illes Balears está infrafinanciada, y esto no lo digo yo
ni lo dice mi grupo parlamentario, se lo dice el rector de la
UIB: “La Universidad de las Illes Balears es una de las
universidades peor financiadas de España, con una inversión
por estudiante de 5.449 euros.”

Miren, como mínimo, desde Ciudadanos, consideramos
que la financiación debería llegar a la media española, 7.000
euros por alumno, siendo el País Vasco quien más invierte,
con casi 9.000 euros por alumno.

Usted aprovecha para venir a esta cámara, darnos solo los
datos que le favorecen y hacer propaganda de un logro que
nosotros vemos como insuficiente.

Miren, estas son las tasas de abandono del sistema
universitario, como ven estamos a la cola, solo  nos supera
Canarias.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Algo no se está haciendo bien, desde luego, conseller. Los
expertos aseguran que la brecha del gasto entre comunidades
tiene su reflejo en los resultados educativos, y dígales a los
ciudadanos de Baleares y a los alumnos de la UIB cuánto
destinan a investigación, a desarrollo y a innovación, se lo voy
a decir: solo el 0,4% del PIB, cuando el conjunto de España
destina un 1,2%.

Sr. Conseller, ya que ha sacado pecho usted aquí de sus
inversiones, aprovecho para reclamarle, incluso exigirle, la
inversión para que financie una nueva residencia; actualmente
hay 210 alumnos en lista de espera, muchos de ellos de
Menorca, Ses Pitiüses y la part forana de Mallorca. En
Baleares tenemos 7 habitaciones por cada 1.000 alumnos,
cuando en el resto  de España oscilan entre 13 y 129 por
alumno, por 1.000 alumnos, perdón.

En Ciudadanos estamos convencidos de que la educación
constituye el pilar básico sobre el que un país se construye y
construye su presente y su futuro. Por eso, consideramos que
debe ser una prioridad de las administraciones y, sobre todo,
de su govern el otorgar la financiación que nuestra universidad
y nuestros jóvenes necesitan y merecen.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula el conseller d’Educació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sra. Guasp,
li ha faltat dir una dada important, que aquestes dades són del
2016, miri per on, 2016.

(Remor de veus)

I això és una dada que dóna el rector cada vegada a principi
de curs i jo cada vegada li dic que ha d’actualitzar les dades. És
veritat que no tenim dades oficials..., però és del 2016 i del
2016 al 2019 la inversió per estudiant ha incrementat 1.600
euros. Per tant, Sra. Guasp, jo li diria que, per favor, sigui una
mica seriosa quan parli d’aquestes qüestions.

I a més, em fan gràcia vostès, els de Ciutadans o del centre
dreta, a l’hora de fer pressuposts baixen imposts, baixen
imposts i plantegen increment de despeses, jo no sé això com
ho poden fer; però li vull dir que la inversió que hem fet aquest
govern en temes d’universitat ha estat de la millor que es pugui
fer. No només això, miri vostè, hem posat medicina, cosa que
no existia, amb un cost, a l’any 24, de 4 milions; a l’any 2020
es posarà en marxa un edifici per als estudis de Ciències de la
Salut, i treballam, juntament amb l’Ajuntament de Palma i el
rector, perquè sigui possible fer una residència.

Es poden fer moltes més coses, però segurament per fer
coses necessitam doblers. I li diré més, negociam amb la
universitat, i això no es va aprovar, un nou conveni de
finançament perquè doni estabilitat i suficiència als estudis a
la Universitat de les Illes Balears.

Ho torn repetir, miri les dades que són del 2016, 2016 a
2019 això ha incrementat de forma important.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 6361/19, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del G rup
Parlamentari Popular, relativa a preus dels menús
escolars a les Illes Balears.

Dotzena pregunta, RGE núm. 6361/19, relativa a preus dels
menús escolars a les Illes Balears, que formula la diputada
Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Sr. March, els
preus dels menús escolars de Balears són els més alts del
conjunt de les comunitats autònomes, amb una mitjana de 6,5
euros per dia, mentre que hi ha comunitats autònomes, com
Astúries o Canàries, que tenen preus de 3,5 euros per dia i nin.
Aquestes dades són facilitades per la Confederació Espanyola
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d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnat, majoritària a
l’escola pública, i  en aquest sentit, el Grup Parlamentari
Popular va presentar a la legislatura passada una proposició no
de llei perquè es fes qualque cosa per rebaixar aquests preus
dels menús que ja eren alts. I els partits  anomenats
progressistes, vostès, hi varen votar en contra en aquell
moment que tenien vostès doblers, si ho dubta pot consultar
el Diari de Sessions de dia 30 d’octubre del 2018.

Enguany hem tornat presentar, des del Partit Popular, la
proposta per rebaixar el preu a 5 euros per dia i 4 a partir de
dos germans. Nosaltres voldríem saber, Sr. March, per què no
ha fet res fins ara perquè els menús siguin els més alts
d’Espanya i si ara votaran en contra un altre pic els seus grups
i no faran res per ajudar les famílies, ara que tenen, a més, un
forat econòmic i haurà de retallar a la seva conselleria.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller d’Educació,
Universitat i Recerca.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sra. Riera,
vostè sempre em sorprèn amb les seves preguntes, vostès, sap
quants doblers tenia i invertia en educació quan era consellera,
800.000 euros. Sap quants, per al curs 19-20, invertirem
nosaltres? 3.500.000. Miri si no hi ha diferència entre una
cosa i l’altra.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Sí, Sra. Riera, sí, Sra. Riera, és així, és així. Vostès mai no
varen passar de 1.500 alumnes els que varen gaudir del
benefici d’ajut de menjador; nosaltres són més de 4.000, fixa’t
la diferència que hi ha! No només això, sinó que vostès el que
varen, simplement, és tenir un sistema que no era favorable
que realment les famílies sapiguessin quan havien de rebre a
principi de curs i nosaltres hem obert l’ajut de menjador, no
només a l’escola, a l’escola concertada i enguany a alumnes de
0 a 3 anys, i això de qualque manera ho hem fet nosaltres, no
vostès, Sra. Riera.

Per tant, quan hi havia una crisi econòmica, en que l’IPC
era al 3%, els seus pressuposts d’educació, en temes d’ajut de
menjador, eren de 800.000 euros, miri vostè les famílies que
varen quedar fora i que no podien tenir els ajuts que realment
l’administració havia de fer.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. March, si vostè té tants de
doblers i no ha fet res en quatre, és que fa quatre anys que
vostè es troba en funcions.

Miri, li tornaré dir, perquè vostè no ho ha dit, tornaran
votar en contra de les famílies i no faran res per rebaixar el
preu dels menús escolars. I li  recordaré un parell de coses
perquè vostè diu mitges veritats o mentides.

Ajudes a menjador 0-3, va ser el Parlament que va aprovar,
per unanimitat, que aquestes ajudes arribassin als nins de 0-3
anys, precisament a les escoletes públiques, per una proposta
de Podemos, no de vostès, i a les escoletes privades
concertades per una proposta d’aquest grup que, des de
l’oposició, fa oposició constructiva, per tant, no es pengi la
medalla.

(Remor de veus)

Pagament de les ajudes a menjadors, com que es cobren a
posteriori i vostès les pagaven anuals, nosaltres les vàrem
posar trimestrals, perquè les famílies no estiguessin un any
sense cobrar. Vostè les ha tornades posar anuals, per no haver
de fer gestió administrativa, una altra medalla dolenta que es
penja vostè.

I finalment, els menús continuen els més cars de tots amb
tants de doblers, Sr. Conseller, i, a més, som a l’octubre i no
ha ni tan sols publicat la llista de beneficiaris. Sap quantes
famílies esperen per poder els nins a menjar que vostè
almanco publiqui si són beneficiaris? 4.200 famílies, Sr.
Conseller.

Ara continuï donant la culpa a l’any 2011, continuï donant
la culpa al Partit Popular i continuï gastant 4 milions d’euros,
en menjador? No, en càrrecs i assessors.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller d’Educació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Sra. Riera, de veritat, vostè ha estat consellera d’Educació,
a què sí? O no?

(Remor de veus i algunes rialles)

Bé, no farem una anàlisi en profunditat, però el que és
realitat és que vostès donaven 800.000 euros i nosaltres
3.500.000; vostès arribaren a 1.500 i nosaltres a més de
4.000. La realitat és que la diferència que hi ha entre el preu
que vostès tenien, era de menys de 25 alumnes, de 25 a 40 i
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més de 50, entre 15 i 20 cèntims de diferència entre  ara i
nosaltres. I sap per què? Perquè la realitat de les Illes Balears
té uns costs importants.

A mi, Sra. Riera, el que m’agradaria són dues coses: que
quan vostès facin esmenes als pressuposts no només baixin els
ingressos sinó que realment no inflin les despeses que agafen
de partides que no poden tocar; vostès diuen unes coses i
després en fan unes altres.

Sra. Riera, els números són reals, 1.500 vostès, 4.500
nosaltres. I més, ara nosaltres vàrem posar en marxa un Fons
d’Emergència Social quan vàrem arribar, perquè hi havia nins,
alumnes que no podien ni menjar, i aquest Fons d’Emergència
Social anava per a les famílies, per al tema de menjador, per al
tema dels llibres de text i per a ajuts per a temes d’activitats
extraescolars, aquesta és la realitat, Sra. Riera.

Vostè ja pot fer capedeta, però vostè, la seva gestió en
educació passarà a la història i jo li puc assegurar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.13) Pregunta RGE núm. 6366/19, presentada per la
diputada Sra. Maria Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a necessitat de reforçar
el subministrament d’energia elèctrica a Menorca.

Tretzena pregunta, RGE núm. 6366/19, relativa a
necessitat de reforçar el subministrament d’energia elèctrica
a Menorca, que formula la diputada Maria Assumpció Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Menorca es troba avui en una situació de precarietat
energètica i tot el servei elèctric depèn de la central d’Endesa
de Maó. Quan s’acompleix un any de la interrupció que durant
56 hores va deixar sense llum a 34.000 usuaris menorquins i
davant el risc que es torni produir una altra gran apagada, el
director general d’Energia del Govern, Sr. Aitor Urresti,
afirma textualment: “Necessitam més garanties, però el
ministeri es troba desaparegut”.

Sr. Conseller, comparteix vostè aquestes declaracions?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el Sr. Vicepresident i
Conseller de Transició Energètica i Sectors Productius.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Sra. Pons, si se
fija usted en la pregunta, en el entrecomillado que hay ahí, en
la pregunta, esa pregunta está manipulada, y que usted,
precisamente usted, manipule titulares del Diario  de
Menorca, la verdad, con todos mis respetos, resulta
enormemente perturbador.

(Remor de veus)

Dicho eso, dicho eso, claro que compartimos las
declaraciones del director general de Energía, por
supuestísimo que las compartimos, verá, porque ya el día 7 de
septiembre le dirigimos una carta a la ministra pidiéndole una
reunión para hablar de la situación energética de Menorca, y
recientemente hemos reiterado esa carta.

Y también me consta que la presidenta del Consell Insular
de Menorca, la Sra. Susana Mora, también se ha dirigido al
ministerio para promover precisamente esa reunión, para
hablar de la situación energética de Menorca.

Por tanto, el hecho de que aún no se haya producido esa
reunión es lo que provoca precisamente las declaraciones del
Sr. Urresti. Y, efectivamente, ahora ha cambiado usted la
pregunta y ha dicho cuál es el verdadero titular, porque eso de
ahí está manipulado y está muy feo manipular titulares
periodísticos, y más en su caso, Sra. Pons.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sr. Yllanes, no faci de jutge i s’atengui vostè a contestar el
que se li demana.

(Remor de veus i petit aldarull)

No manipuli, no manipuli, qui manipula i menteix és vostè,
jo li explicaré. A dia d’avui, Menorca, li he dit que no disposa
encara de les mesures de reforç per respondre en cas que es
torni repetir una altra interrupció del subministrament
elèctric. Vostès han incomplert tot el que van prometre,
primer van dir que redactarien un pla de contingència, va ser un
document de Red Eléctrica de només tres folis, sense cap
actuació concreta, sense cap actuació.

El mes de març anuncien generadors d’emergència, encara
a dia d’avui no es troben instal·lats, perquè l’equip tècnic no
s’ha reunit.
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El mes d’agost convoquen una primera trobada, però sense
el Ministeri de Transició Ecològica a qui correspon aprovar
les mesures antiapagada.

I dia 10 de setembre vostè afirma en aquest Parlament que
dia 23 es reunirà amb el Govern i Red Eléctrica la qual cosa
també ha incomplert. Perquè se’n riuen dels menorquins, Sr.
Conseller, no donen respostes i tampoc no van a les reunions.

La ministra Ribera es troba desapareguda, vostè ho sap,
així com el president de Red Eléctrica, Sr. Sevilla, a qui encara
esperam que vengui a donar explicacions a Menorca.

I sí, Sr. Yllanes, sí, vostè va demanar la reunió amb la
ministra Ribera, però ho va fer, i açò és el que no diu, després
de la petició de compareixença davant la Comissió
d’Economia, registrada pel Partit Popular. Vostè, Sr. Yllanes,
també la Sra. Ribera, i, com ha dit vostè, la presidenta del
Consell de Menorca, vostès...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pons, el seu temps s’ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula el Sr. Vicepresident.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Desde que estamos trabajando en el Govern hemos
acudido en tres ocasiones a Menorca para hablar de la
situación energética de Menorca, nos hemos reunido con el
consell insular, nos hemos reunido con Red Eléctrica y nos
hemos reunido con Endesa porque nos preocupa esa situación.

Por cierto, parece que el cable se  rompió hace pocos
meses. ¿Cuántas reuniones tuvieron ustedes en Menorca con
el Sr. Nadal? ¿Cuántas veces le pidieron ustedes reunirse al Sr.
Nadal, que ignoró absolutamente a Menorca desde que se
rompió el cable de Menorca? ¿Qué historias viene contando,
Sra. Pons? El Sr. Nadal no se reunió ni una sola vez con
Menorca, ni se preocupó de la situación energética de
Menorca, como sí está haciendo este govern.

Es más, es más, precisamente estamos reforzando la
apuesta por las energías renovables en Menorca, porque ese es
el futuro de Menorca. Pero eso a ustedes no les interesa, a
ustedes lo que les interesa es poner de relieve una situación
que venimos heredando de un ministerio que no se ocupó para
nada de los menorquines aunque era del mismo color que
ustedes. Ése es el problema que tienen en serio en Menorca.

Y no se preocupen, el jueves, en la Comisión de
Economía, seguiremos hablando de la situación energética de
Menorca, que de momento es una de las máximas

preocupaciones de este gobierno, no le quepa la menor duda,
Sra. Pons. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. 

I.14) Pregunta RG E núm. 6352/19, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i  Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a convocatòria d’ajuts a l es escoles
municipals de música.

Catorzena pregunta, RGE núm. 6352/19, relativa a
convocatòria d’ajuts a les escoles municipals de música, que
formula el diputat Sr. Josep Castells i  Baró, del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bon dia,
Sr. Conseller. Sap, en el pressupost de 2019, en els
pressuposts de 2019 d’aquesta comunitat autònoma...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor.

A veure, senyors diputats. Diputats i diputades. Diputats i
diputades, ens tranquil·litzam una mica?

Continuï, Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Com li deia, Sr. Conseller, i com
vostè sap, en els pressuposts d’aquesta comunitat autònoma
per a 2019 es va incloure una esmena de 500.000 euros
destinada a dotar una convocatòria per a les escoles
municipals de música; a data d’avui, 8 d’octubre, encara no en
tenim cap notícia. És per això que li deman, en quin estat de
tramitació es troba aquesta convocatòria?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula el conseller d’Educació,
Universitat i Recerca.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades. Sr. Castells,
gràcies per la seva pregunta, i li seré molt franc. És evident
que enguany per raons de les eleccions, de la constitució del
Govern i per la no-existència d’un pla de subvencions que
possibilitava realment que les escoles municipals poguessin
tenir una subvenció, en aquests moments estam treballant
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perquè a l’any 2020 hi hagi unes subvencions de les escoles
municipals. Si vull ser més franc, impossible. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, li agraesc la
franquesa, però m’ha de permetre que li digui que és com a
mínim xocant que havent passant tants de mesos la situació
sigui la que és, perquè encara que hi hagi hagut eleccions jo
crec que vostè  ha estat conseller d’Educació
ininterrompudament, en funcions o en ple exercici dels seus
càrrecs, però de forma ininterrompuda, vostè i el seu equip,
perquè el Parlament es dissol i es convoquen eleccions, però
el Govern es manté al peu del canó, teòricament, de forma
totalment ininterrompuda.

Jo li agraesc i em tranquil·litza que com a mínim digui que
el 2020 es farà aquesta convocatòria, li demanaria la màxima
celeritat perquè hem de recuperar una convocatòria que
s’havia fet antigament, per tant, l’hem de recuperar, l’hem de
posar al dia, la situació ha canviat, la realitat de l’ensenyament
de música ha canviat i per tant caldrà fer un treball de
reconceptualització d’aquesta convocatòria. 

Per tant, jo li demanaria, i m’agradaria que vostè em
respongués en aquest segon torn, si tenen pensat fer-ho així,
que es posin a treballar de forma molt seriosa en aquesta
convocatòria. I també li demanaria si pensen incorporar el
romanent d’aquests 500.000 euros en el pressupost de l’any
que ve de manera que estiguem tranquils sabent que aquests
doblers arribaran finalment a les escoles de música, com així
ho va decidir aquest parlament votant el pressupost.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Té la paraula el conseller
d’Educació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, Sr. Castells. Jo estic d’acord amb vostè
malgrat pugui semblar una contradicció, evidentment, però li
vull dir que nosaltres no hem deixat de fer feina des del primer
dia en aquesta qüestió, continuarem fent feina i no només en
aquesta qüestió. Jo li vull recordar que la preocupació per
l’educació musical de Menorca és un fet real d’aquest govern,
ara licitarem de bell nou el Conservatori Professional de
Música de Menorca, que suposa una inversió, suposarà, de
més de 8 milions d’euros, per tant, serà el conservatori on hi
haurà la inversió més gran. Posam en marxa el PEI a dos
instituts de Menorca en tot el que suposa de professorat.

Per tant, treballam perquè això sigui una realitat l’any 2020
i intentarem, evidentment, que sigui el més aviat possible.
Això li vull contestar amb la màxima franquesa i sinceritat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.15) Pregunta RGE núm. 6471/19, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a congruència de la condonació anunciada
de l’ITS amb la finalitat de l’import.

Quinzena pregunta, RGE núm. 6471/19, presentada en
substitució de la RGE núm. 6360/19, relativa a congrüència de
la condonació anunciada de l’ITS amb la finalitat de l’impost,
que formula el diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Conseller.
Dijous va fer públiques tota una sèrie de mesures per pal·liar
els efectes de la fallida del majorista de viatges Thomas Cook.
Com és del domini públic va sorprendre molt una mesura
consistent en la bonificació, deien vostès, de l’impost del
turisme sostenible.

Aquesta mesura va sorprendre per diversos motius, primer,
perquè tècnicament és matusser insinuar que unes empreses
hoteleres podran apropiar-se d’un impost que de fet no han
pagat elles sinó que han pagat els turistes; en segon lloc, va
sorprendre perquè és incoherent amb la naturalesa i la finalitat
de l’impost, que com tots sabem està pensant per fer millores
a la destinació; i en tercer lloc, va sorprendre perquè és una
mesura de dubtosa viabilitat, de dubtosa legalitat, perquè es
carrega tots els principis tributaris. 

És per això que li deman la seva opinió sobre totes
aquestes objeccions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gràcies. Gràcies, Sr. Castells. Lo ha dicho bien, se
anunciaron, lo que le matizaría, no por el Govern sino un
acuerdo con los agentes económicos y sociales, por tanto, yo
creo que un acuerdo de diálogo social, y yo creo que es
importante enmarcarlo en un acuerdo con las organizaciones
sindicales y las organizaciones empresariales de nuestra
comunidad autónoma, los acuerdos, como en todos los
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acuerdos, cada parte plantea distintas medidas, cada parte cede
en las distintas medidas que se tienen que articular y desde
luego, pues, no todas gustan a todo el mundo por igual, pero
yo creo que el diálogo social recogido en nuestro Estatuto de
Autonomía, recogido en la Constitución Española, es uno de
los principios fundamentales para avanzar de forma conjunta
entre organizaciones sindicales, organizaciones empresariales
y los gobiernos que articulan el diálogo social.

Por tanto, esa naturaleza, el diálogo social, esa naturaleza
de los acuerdos que manan del diálogo social yo creo que es
importante remarcarla, porque no son medidas que aplica el
Govern, son medidas que acuerda el Govern. Como las
medidas que acuerda el Govern en el seno del diálogo social
yo creo que hay enmarcarlas. Hay que enmarcarlas también en
una situación muy complicada y muy compleja por la quiebra
de Thomas Cook en nuestra comunidad autónoma y que nos
afecta, a diferencia de otros archipiélagos, el de Canarias, nos
afecta fundamentalmente en una gran falta de liquidez para
muchas pequeñas y medianas empresas que no verán cobrar
toda su temporada. Y eso es un problema importante que
tendremos a medio plazo si no son capaces de obtener la
liquidez suficiente para poder afrontar, uno, los pagos a otros
pequeños y medianos proveedores, porque en esto creo que
todos estaremos de acuerdo que afecta fundamentalmente a
las pequeñas y medianas empresas, las grandes empresas
tienen normalmente prepagos en este tipo de acuerdos. Por
tanto, afecta de una forma muy importante a una gran parte de
nuestro tejido económico y productivo.

Buscaremos, y así lo hemos hecho, medidas en primer
lugar para los trabajadores y las trabajadores, decreto  ley y
este viernes irá la orden de desarrollo, medidas en materia de
liquidez, medidas en materia de promoción y conectividad.
Cada una de las medidas acordadas las trabajaremos, les
informaremos e intentaremos aportar las mejores soluciones
para que todas ellas sean posible.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Gràcies per la seva resposta, Sr.
Conseller. És obvi que el diàleg social és un mecanisme molt
important en democràcia, però el diàleg social no substitueix
les decisions sobiranes que han de prendre els parlaments i
que han de prendre els governs tenint en compte tots els
interessos, no només els dels agents socials sinó els de la
ciutadania en general.

La meva opinió és que aquesta mesura ha estat precipitada
i faria molt bé el Govern de reconsiderar-la. L’anunci ha
traslladat a la ciutadania la idea de l’ITS, l’impost del turisme
sostenible, que és un impost capriciós, innecessari, que
podem renunciar-hi davant de qualsevol circumstància; i això
em sembla molt negatiu i molt perillós perquè estam en el

marc conceptual dels que s’oposaven a aquest impost, que
sostenien que aquest impost perjudicaria el turisme, i ara
estam validant el seu discurs dient, bé, com que aquest impost
perjudica el turisme quan el turisme té problemes llevam
aquest impost. Això crec, Sr. Conseller, que és molt negatiu. 

Per tot l’exposat, crec que haurien de reconsiderar aquesta
mesura.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula el Sr. Conseller de
Model Econòmic. 

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Yo creo que no estamos hablando
de quitar el impuesto ni de suspender el impuesto ni de otras
manifestaciones que hicieron otros grupos políticos, incluso
algunas federaciones concretas al respecto. Es un acuerdo
simplemente para, con una cantidad inferior a los 3 millones
de euros, ayudar a tener liquidez a las pequeñas y medianas
empresas ante una situación excepcional y por tanto que no
justifica en ningún caso ese argumento de que se toca y se
quita, no es así. No se tocará, no se quitará. 

Creo que el acuerdo, que también subscribe la parte
empresarial, justifica plenamente el ITS y no es que le cause
merma de competitividad, lo que es una falta de liquidez
inmediata, igual que hemos pedido que...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, el seu temps ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

I.16) Pregunta RGE núm. 6354/19, (complementada
amb l'escrit RGE núm. 6418/19), presentada pel diputat
Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa a fugida de
promotors a causa del  col·lapse en la tramitació dels
permisos.

Setzena pregunta RGE núm. 6354/19, complementada
mitjançant l’escrit RGE núm. 6418/19, relativa a fugida de
promotors a causa del col·lpase en la tramitació dels
permisos, que formula el diputat Sr. Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes. Té la paraula el Sr.
Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats, Sr. President.
Sr. Conseller, jo crec que s’està acostant la tempesta perfecta,
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els torrents estan sense arreglar, els habitatges no afloren, les
depuradores no estan arreglades, la garantia de
subministrament a Menorca no està garantida i a la vegada
aquesta tempesta perfecta de desacceleració, de constipat que
pot ser una pulmonia va arribant -va arribant- que fins i tot els
promotors d’habitatges se’n van o almanco ho diu el seu
president, almanco... nosaltres no tenim la culpa que ho digui
el seu president.

Davant aquesta situació, la manca de personal que hi ha...,
és veritat que hi ha manca de personal, això està claríssim,
però davant aquesta situació que se’n van els promotors, què
opina el Govern, Sr. Conseller?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Té la paraula el conseller de Mobilitat i
Habitatge.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. Ningú no qüestionarà la
necessitat d’agilitar, d’acord?, tot el que siguin tramitacions en
matèria de llicències, faltaria més. Alerta emperò -alerta
emperò- a donar credibilitat a determinades qüestions i a
utilitzar aquest parlament d’altaveu en relació amb
plantejaments que almanco no quadren amb les xifres que cada
dia estan sortint i que estam veient. Si em permet li faré
referència a algunes, el segon trimestre d’aquest any 2019 el
sector de la construcció és el que ha crescut a un major ritme,
3,6%, el sector serveis ho fa al 2%; el mes de setembre el
sector de la construcció és el que més ha incrementat la
filiació a la Seguretat Social, un 4,3%, el sector serveis ho fa
al 2%; el nombre de visats a juliol de 2019 comparat amb el
juliol de 2018 ha crescut un 8%. 

Per tant, tots són indicadors que ens diuen que
efectivament -que efectivament- el sector de la construcció en
aquests moments té recorregut, és cert que hi ha una situació
de certa inestabilitat, però sense cap tipus de dubte açò està
funcionant.

A partir d’aquí després hi ha mecanismes que sempre hem
de cercar per anar millorant, però no enviem missatges de
generalització vinculats a situacions concretes, concretes
d’alguna empresa forana que pugui venir aquí amb unes
expectatives urbanístiques determinades, que no crec que
vostè defensi açò, i aquest és l’únic cas que hem pogut llegir.

En tot cas, crec que el que hem de fer és ser sensats,
reflexionar, no?, amb els nombres damunt de la mà i quan veim
açò ens adonam que efectivament el sector de la construcció
en aquests moments està creixent a bon ritme, està donant i
està creant llocs de feina i està donant resposta també a la
demanda que els ciutadans de les Illes Balears estan realitzant.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, el Govern ha passat
a ser una espècie d’infern burocràtic per a la gent. La gent té
un infern burocràtic a l’hora d’aconseguir un permís. Li posaré
un exemple, perquè vostè em donava dades, li podria fer com
el conseller d’Educació amb la Sra. Núria Riera, que abans
800 al·lots, ara 4.000, és a dir, no em digui si puja un 2, un 4
o un 8, el problema és que hi ha 6.100 expedients a Recursos
Hídrics aturats i no és culpa dels funcionaris ni del conseller,
és culpa que fan falta treballadors. 6.100 expedients -6.100
expedients- no són de gent de fora, són de gent d’aquí que fa
més de dos anys que espera i no té els permisos.

A la vegada, però, li diré que la Comissió Balear de Medi
Ambient si ha d’aprovar un pla parcial en aquesta terra, que
està clar que és urbanitzable i tot bé, necessita de vuit a deu
anys per aprovar un pla parcial en aquesta terra. 

No estarem nosaltres mateixos fent d’orferatum a les
empreses que volen fer alguna cosa dins la legalitat sense
créixer un pam més i no veiem que hem de posar gent perquè
faci via?, perquè ve una tempesta perfecta, com dic jo, d’un
constipat econòmic de mil dimonis, en què necessitam fer que
la gent tengui feina. Estam parlant de projectes que
compleixen la llei, que necessiten d’un informe d’APR,
d’inundació, de risc d’incendis, d’erosió, els demanam a les
empreses privades i als particulars, no sé si ens els demanam
quan nosaltres feim una obra, la mateixa administració, però
ja ho sabrem.

Conseller, necessitam deixar també que els promotors, si
volen habitatge de protecció  oficial en règim de venda, ho
puguin fer i vostès només volen que sigui en règim de lloguer.
Hi ha habitatges en aquest moment...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, el seu temps ha acabat... 

Gràcies, Sr. Font. Té la paraula el conseller de Mobilitat i
Habitatge.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies. La llicència municipal, la llicència, on és
que tenim problemes de veritat en matèria de llicències als
nostres ajuntaments?, on els tenim?, amb una falta de recursos
humans on qualsevol ajuntament té problemes de serveis
tècnics per falta de recursos, la majoria i no és culpa dels
batlles, és culpa d’una lle i Montoro que no permet
incrementar en recursos humans i per tant, no hi ha resposta...
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Després planteja alguns problemes concrets i és cert, Sr.
Font, faltaria més, i em consta que la conselleria està fent
feina per poder dotar amb més recursos per donar una resposta
en recursos hídrics i aquesta és part de la feina que fa fent
feina en funció pública i aquí per tant, crec que és on sobretot
ho hem de plantejar. Hem de fer una feina entre tots.

Nosaltres tenim...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons, el seu temps ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Conseller.

I.17) Pregunta RGE núm. 6357/19, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup
Parl amentari VOX-Actua Baleares, relativa a suport a
presumptes delictes de terrorisme.

Dissetena pregunta RGE núm. 6357/19, relativa a suport
a presumptes delictes de terrorisme, que formula el diputat Sr.
Jorge Campos Asensi del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares. Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señores diputados,
invitados y prensa, Sr. Conseller, e l asesor técnico de la
Secretaria Autonómica de Universidad Sr. Marcel Pich se ha
solidarizado con los miembros CDR detenidos cuando se
disponían a cometer atentados como consta en los informes
de la Guardia Civil. ¿Va a cesarlo por solidarizarse
públicamente con un grupo terrorista?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula el conseller d’Educació,
Universitat i Recerca.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades. Sr. Campos,
vostè no és jutge, en primer lloc, i d’entrada no el cessaré.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Conseller, ya sé que no soy juez, pero me creo
a la Guardia Civil, ya veo que usted no.

Veo, desde luego, que no va a cesarle. Si no lo cesa estará
usted respaldando a un individuo que en sus apariciones
públicas insulta a la Guardia Civil, al Jefe del Estado y
defiende a los golpistas presos.

Ya no entraré en la incongruencia de este revolucionario
de pacotilla que llama a la desobediencia civil mientras cobra
del erario público más de 48.000 euros anuales gracias a ese
régimen democrático que pretende volar por los aires como
los señores con los que se solidariza, pero es un insulto a los
ciudadanos que hayan contratado con el dinero de todos los
ciudadanos de esta comunidad a semejante violento, porque
este señor es un violento y tienen a un violento separatista que
ya fue condenado en el 2014 a ocho meses de cárcel por
delito de atentado y falta de lesiones al agredir a dos agentes
de la Policía Nacional en 2012 en el transcurso de una
manifestación ilegal.

Tienen como asesor a un individuo que colabora con
grupos violentos como Arran o  Endavant, que son los que
agreden y amenazan de muerte a la mayoría de los miembros
de los partidos políticos de esta cámara, sobre todo los que
nos sentamos en este lado.

Sr. March, lo que le pido es que esté a la altura de su cargo
y cese a este individuo que acaba de solidarizarse con quienes
estaban preparando bombas para cometer atentados, según
dice la Guardia Civil, de lo contrario deje de definirse como
constitucionalista porque estará demostrando que no es más
que la comparsa de Esquerra Republicana, de MÉS,
confirmando lo que tantas veces denunciamos, Sr. Conseller,
que el radicalismo nacionalista impera en la Consejería de
Educación.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula el conseller d’Educació,
Universitat i Recerca.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president, diputats. Sr. Campos, que vostè
parli de radicalismes, és increïble. Fins i tot l’exdiputada Sra.
Malena Constestí els ha definit d’una forma molt clara. I més
li diré, miri si vostè creu que això és constitutiu de delicte,
presenti una denúncia, que d’això vostè en sap molt, de posar
denúncies, es va passar tota la legislatura passada posant
denúncies a docents, directors, etc.

Miri, jo mentre facin la feina que han de fer no el cessaré
i mentre la faci de forma correcta no el cessaré. Més li diré,
jo crec que en la llibertat d’expressió, fins i tot en aquelles
coses en què hi estic totalment en desacord. I estic totalment
en desacord amb vostè i amb tot allò que diuen els seus, que
fins i tot el darrer, que és el més indigne que he sentit, posant
en dubte allò de les tretze roses. Això sí que és un acte
d’indignitat política, democràtica, de tot tipus...
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(Alguns aplaudiments)

Això sí i altres coses que hem hagut de sentit d’alguns dels
seus dirigents, posant de manifest la història criminal del
PSOE. Per favor, Sr. Campos, una mica de serietat, una mica
de rigor, que si realment aquesta persona ha fet un delicte, li
puc assegurar que vostè ho denunciï i la justícia ja dirà el que
ha de dir. Mentre tant, continuarà. Però torn repetir, mentre
faci la feina que jo li dic que ha de fer.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Ara recuperam les preguntes que ha de respondre la
consellera d’Agricultura.

I.7) Pregunta RGE núm. 6364/19, presentada per l a
diputada Sra. Virginia Marí i  Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a comissió de seguiment
del Pla de barques d’arrossegament alacantines a Eivissa
i Formentera.

La setena pregunta era la RGE núm. 6364/19, relativa a
comissió de seguiment del Pla de barques d’arrossegament
alacantines a Eivissa i Formentera, que formula la diputada
Sra. Virginia Marí i Rennensson del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tots, diputats, diputades,
convidats i premsa. Sra. De la Concha, jo ja la vaig avisar que
l’herència del Sr. Vidal li costaria una miqueta. Realment
aquesta pregunta és bastant clara, hi ha una comissió de
seguiment del Pla de pesca de les barques alacantines a les
Pitiüses, que posava clarament que s’havia de reunir aquesta
comissió dues vegades a l’any. Pensa vostè que es reunirà
algun dia?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula la consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha i
García-Mauriño):

Bon dia Sra. Marí i perdoni el retard que he tingut avui.
Esta comisión, por lo que yo sé, no existe. A esta comisión la
tendría que haber convocado la administración del Estado y no
lo ha hecho, con lo cual me pregunta usted por una cosa que
no existe.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gracias, Sr. Presidente. Mire, Sra. Mae de la Concha, esta
comisión ha existido y seguirá existiendo, el problema es que
al ministerio igual usted le debería preguntar por qué no la
quiere convocar. Hay muchos problemas entre el plan de
pesca alicantino y las barcas pitiusas. Es una comisión, es un
plan de pesca muy antiguo que las barcas vienen a pescar a las
Pitiusas, tanto la gamba como la cigala. Problema número uno,
últimamente estas barcas no vienen a la gamba y a la cigala,
hay problemas porque se están dedicando a hacer competencia
a las barcas locales, van al pescado, con lo cual son especies
para las que no están autorizadas. Este es uno de los
problemas.

Además hay otro problema y es que se ha incrementado
mucho el esfuerzo pesquero y la potencia de las
embarcaciones, con lo cual el plan de pesca no es lo mismo.
También le diré que en el plan censado, había 102 barcas, de
las cuales 40 pueden venir cada semana a pescar a las Pitiusas.
A fecha de hoy, que nadie lo dice, a 8 de marzo este censo está
en 51 barcas, ¿de 51 pueden venir 40?, quizás igual que
regularlo también. Para ello, Sra. Mae de la Concha, hay que
reunir a la comisión y esa comisión se debe reunir. Igual
pregúntele, porque la Dirección General de Pesca es la
competente para ello y es ella la que debe insistir tanto  al
ministerio, como a Alicante, que se esta reunión se lleve a
cabo.

Se lo digo bien claro, los pescadores de Ibiza y Formentera
ya no pueden más, les están quitando el producto suyo. Estas
barcas no vienen a pescar lo que... y además tienen una hora
más de poder trabajar, a diferencia de las locales, no me diga
que esto no lo sabe porque es una realidad. 

Hay muchas cosas que cambiar en este plan de pesca. Para
ello se deben reunir, le guste o no le guste y es el ministerio
y es la Dirección General de Pesca que debe insistir. Ya el
consell insular en el 2016 insistió en que se hiciera esta
reunión, el ministerio no quiso. Sólo se lo ruego por los
pescadores de las Pitiusas, creo que es necesario ya llevar a
cabo esta reunión, porque hay muchos conflictos y muchas
irregularidades que se están dando y nos encontramos con que
nadie hace nada...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí, el seu temps s’ha acabat. Té la paraula
la consellera d’Agricultura.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Muchas gracias, Sra. Marí. Como usted misma dice, estas
reuniones las tendría que convocar el ministerio. Desde la
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Dirección General de Pesca repetidamente se ha pedido que
haya esta reunión y me...

(Remor de veus)

No existe porque no ha sido convocada, pero el ministerio
tendría la facultad de convocarla. Sí, pero de momento yo no
soy la ministra, ya me gustaría...

(Remor de veus i algunes rialles)

Le gustará saber, Sra. Marí, que estamos en la misma linea
que la que usted dice, nosotros tenemos una propuesta para
llevar esta reunión y habrá que esperar poco porque el 18 de
octubre, es decir dentro de 10 días, habrá una primera
propuesta, ya sabe usted que esta nueva orden tiene que
depender de la europea que se está viendo ahora.

(Remor de veus)

Nuestra propuesta -si quiere le contesto- nuestra propuesta
es actualizar el censo de embarcaciones autorizadas, como
usted dice, reducir la lista de las que semanalmente puede
pescar, como usted dice también, reducir el horario de pesca
de las 13 horas actuales a 12, modificar el listado de las
especies que son objetivo de pesca y bajar la profundidad
mínima de este tipo de pesca, de los 150 metros actuales a
200. Creo que usted estará de acuerdo con estas medidas que
solicitamos. Y ya que han esperando tanto, pues le digo que
ahora sólo toca esperar hasta el 18 de octubre. Intentaremos
influir lo máximo que podamos en la nueva orden ministerial.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.10) Pregunta RGE núm. 6369/19, presentada pel
diputat Sr. Sebasti à Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a funcionament de la Llei
agrària.

Desena pregunta, RGE núm. 6369/19, relativa a
funcionament de la Llei agrària que formula el diputat Sr.
Sebastià Sagreras i Ballester del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, gràcies, President. Bon dia, diputades, diputats. Bon dia,
consellera, si vostè mira al seu voltant veurà un caramull de
consellers que ja hi eren i que presenten uns resultats bastant
mediocres. El conseller d’Habitatge que en 5 anys ha fet zero
habitatges de protecció oficial, més a la dreta hi té e l
conseller d’Educació, que en 5 anys ha fet zero escoles noves
a iniciativa pròpia; més a la dreta el conseller de Turisme, amb
la pitjor temporada turística dels darrers anys; o avui no veurà

la presidenta, que jo que també som nou aquí, si he après
qualque cosa ja és que quan hi ha problemes, no es presenta al
plenari.

En canvi vostè, consellera, és nova aquí i jo de tot cor li
desig molt d’èxits, jo vull que vagi bé al sector. Ens hem posat
en contacte amb representants de les associacions agràries, de
diferents entorns i jo li diré que coincideixen en dos aspectes
fonamentals, totes. La primera que vostè s’ha envoltat d’un
equip correcte, que coneix el sector i que té directors
generals i assessors que poden fer bona feina. La segona, que
ja es nota un canvi de tarannà per bé a la conselleria. En canvi
també em coincideixen les associacions agràries en dos
problemes que vostè hereta de la passada legislatura, primer
que hi ha més de mil expedients de PDR pendents de pagar i
això preocupa molt al sector, i segona que es troben amb una
Llei agrària aprovada que només posa emperons als pagesos i
ramaders d’aquestes illes.

És sobre aquesta qüestió que jo li vull demanar una
valoració, consellera.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula la consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Sr. Sagreras, muchísimas gracias por su tono, agradezco
muchísimo. Espero que cuando me pida una valoración no se
refiera a una valoración sobre mis compañeros y mis
compañeras, cosa que evidentemente no voy a hacer y quiero
recordar que estamos en un momento, en mi opinión y en la
opinión de muchos economistas y de muchos científicos,
complicado; es un momento complicado que requiere que
todos y todas tengamos objetivos comunes y trabajemos por
objetivos comunes. Es lo que hemos decidido desde mi
conselleria y creo que estamos demostrando que lo queremos
hacer así.

En Baleares somos poca gente, son islas pequeñas. Creo
que tenemos el deber, histórico casi, de ponernos de acuerdo
y de trabajar juntos para sacar adelante estas islas, y no
echarnos culpas unos a otros constantemente.

Lo que usted me pregunta de la Ley agraria -ya sabe que
hace poco que estamos en la conselleria-, hemos elaborado
una lista de prioridades. La Ley agraria tiene que tener un
equipo en el que entre gente de los consejos porque ellos
también tienen que regular las cosas de que son de su
competencia, y tiene que haber un equipo de trabajo que
queremos poner en funcionamiento antes de Navidad. Hasta
que esté desarrollada la ley no se podrá saber exactamente ni
sus efectos ni su eficacia. Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, consellera. I continuant amb la meva intervenció
li diré que vostè  té una llei agrària vigent, imposada, no
consensuada, vostè mateix deu saber que és una llei que va
tenir un rècord històric d’al·legacions en contra, de partits
polítics, d’ajuntaments, d’associacions agràries de diversa
procedència, i també de col·legis professionals, com per
exemple el d’enginyers. És una llei que es va fer únicament
amb un esperit revengista, perquè la primera llei, la bona, la
que va ser històrica perquè era la primera aprovada pel sector
agrícola i ramader de les Illes Balears, l’havia aprovat el Partit
Popular, concretament el president Company, amb unanimitat
de tots els sectors i aplaudida precisament pels que en aquest
moment són els seus assessors i directors generals.

Per tant jo, consellera, el que li vull demanar és que agafi
aqueixa bona oportunitat que té, agafi el bou per les banyes,
torni a asseure’s amb el sector, i torni a canviar i a recuperar
els aspectes positius que tenia la primera llei agrícola
d’aquesta terra que es va aprovar en la història.

Gràcies, consellera.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula la consellera
d’Agricultura.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Muchas gracias, Sr. Diputado. Veo que no funciona el
reloj..., ¡ah!, tengo un minuto.

A mí lo  que me gustaría mucho ahora con la
reglamentación de la Ley agraria, a parte, por supuesto, de que
nos reunamos de nuevo con..., ya sabe que nos estamos
reuniendo constantemente con todos ellos con la cuestión de
la PAC y con otras, lo que me gustaría sobre todo es que
habláramos de verdad de agricultura, de ganadería, de pagesia,
de recuperar el campo, de tener un producto de calidad, de
tener un producto local, de apoyar lo nuestro; ahora estamos
teniendo problemas con Estados Unidos. Apoyemos lo
nuestro, todos, desde los hoteles, desde los restaurantes,
desde los colegios; tengamos un mínimo de soberanía
alimentaria. Eso es lo que queremos, hablar de esto, no de
urbanismo. Esta es una ley del campo, esta es una ley agraria...

(Remor de veus)

... hablemos de esto, y es nuestra intención, con lo cual
hablaremos con ustedes también como no puede ser de otra
manera.

Perdone, Sr. Company. Creía que era su compañero el que
me hacía las preguntas...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor... El seu temps s’ha acabat, consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Es que no le oigo sin el micrófono, lo siento.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Hablaremos de lo que hay que hablar, que es de agricultura.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor... Sra. Consellera, Sr. Company...

(Alguns aplaudiments)

Hi ha un diputat o una diputada que formula la pregunta i un
conseller o una consellera que respon. Per tant, debats entre
altres persones, no és el més correcte.

I.18) Pregunta RGE núm. 6472/19, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del  G rup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a increment del 25%
dels aranzels als productes alimentaris per part del
govern dels Estats Units.

Passam a la desena pregunta, RGE núm. 6369/19, relativa
a... No, perdó.

Divuitena pregunta, RGE núm. 6472/19, presentada en
substitució de la RGE núm. 6356/19, relativa a increment del
25% dels aranzels als productes alimentaris per part del
govern dels Estats Units, que formula el diputat Sr. Marc
Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té
la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, Sr. President. Diputades i diputats, bon dia. Estem
en un entorn internacional inestable, i cada dia tenim notícies
que poden afectar de diverses maneres el desenvolupament de
la nostra economia. Hem tingut el greu problema de la fallida
de Thomas Cook, que ens ha dinamitat del temporada turística,
que ja era més complicada que la de l’any anterior. Ara ens
enfrontem a l’amenaça de la pujada d’aranzels a productes
alimentaris europeus, afectant per tant els espanyols, per part
de l’administració Trump.
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En aquest context internacional necessitem un govern que
mostri respostes immediates i tranquil·litzadores als nostres
sectors productius, un govern que tingui clares les seves
prioritats, que no poden ser d’altres que donar suport d’una
manera decidida a tot el teixit productiu i generador de riquesa
de les nostres illes, donar suport a empreses, PIME i
autònoms; un govern que avaluï de manera rigorosa els
damnificats d’aquesta amenaça o d’altres amenaces, que segur
que en tindrem, i que prepari i tingui previstes mesures de xoc.
Perquè, d’amenaces, en tenim i més que en vindran.

Sra. Consellera, quines mesures té previst dur a terme el
Govern per als sectors productius de les Illes Balears que es
veuran afectats per l’imminent increment del 25% dels
aranzels per part del govern d’Estats Units als productes
alimentaris?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula la consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. A menudo en las Islas
creemos que estamos aislados del mundo y que nos cogen
muy lejos las guerras comerciales y otros asuntos, y ahora
descubrimos hasta qué punto somos frágiles frente a los
asuntos de la globalización. 

En este caso un conflicto entre Airbus y Boing, que nos
puede parecer como muy alien, resulta que Estados Unidos
decide tomar medidas de represalia atacando a los productos
agrícolas europeos, y además no atacando a todos los países
por igual, sino a Francia, Alemania, Reino Unido y a nosotros.
Es una ocasión de demostrar que Europa tiene algún sentido;
es una ocasión de demostrar que el resto de países que no se
van a ver directamente afectados nos apoyan. Europa, cuando
ha habido que resolver temas en conjunto, como el tema de la
inmigración, no ha estado a la altura; vamos a ver si en esta
ocasión sí lo está.

En cuanto a qué puede hacer este govern, pues de momento
reunirnos con el ministro en Madrid, cosa que hicimos ayer
mismo, como saben, y fue una reunión enormemente
productiva en la que todas las comunidades autonómicas
pusieron encima de la mesa de qué forma se iban a ver
afectadas, en qué medida, y me gustó mucho la unión que hubo
en cuanto a las propuestas y en cuanto a actitud. Ahora el
ministro va a ir a Europa a hablar con la Comisión Europea, y
vamos a ver qué sale de allí. Y por supuesto también se están
ya redactando medidas de mitigación para los sectores
afectados.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Efectivament, consellera, però davant del que hauria de ser
una resposta seriosa i tranquil·litzant de la nostra consellera,
fa unes manifestacions a la premsa en què diu que el problema
dels aranzels és el mateix que el de les guerres, on ningú no
pot garantir que no es bombardegi un hospital o una escola.
Sincerament, Sra. Consellera, considerem que aquesta no és
la resposta que esperen els autònoms ni els empresaris del
sector alimentari.

El nostre sector productiu reclama rigor en el diagnòstic
davant l’adversitat, i una aposta decidida del Govern pel suport
a les empreses, les PIME i els autònoms, un govern que
afavoreixi la internacionalització, la innovació, l’economia
digital del nostre teixit productiu, un govern que no estigui en
tensió, discutint entre els seus socis sobre si s’ha de donar
suport o no al nostre sector productiu.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula la consellera
d’Agricultura.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):

Me refiero a que las guerras son sucias, y se ataca donde
están los más débiles; en este caso, un conflicto aeronáutico
ataca a la agricultura; a eso me refería.

En cuanto a medidas, ayer, a parte de hablar del tema de los
aranceles, se habló de otras cuestiones, y yo volví a poner en
la mesa la necesidad urgente de que el tema de la insularidad
esté contenido en la PAC, y eso sería importantísimo, o sea
que son medidas muy serias que se están planteando allí.
Tenga en cuenta que el queso Maó-Menorca en este caso se
vería muy afectado. Yo también pido que tengamos ese
patriotismo que a veces se nos pide para proteger también
desde los consumidores, desde las empresas, desde los
hoteles, desde los restaurantes, desde la compra pública...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, el seu temps s’ha acabat.

(Alguns aplaudiments)
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II. Interpel·lació RGE núm. 4625/19, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general en
matèria d’emergències.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 4625/19, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general en matèria
d’emergències.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el
Sr. Camps. 

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Consellera d’Administracions Públiques i
Modernització, Sra. Castro. Demà s'acompleix un any de les
terribles tragèdies meteorològiques ocorregudes a les nostres
illes de Mallorca i de Menorca, i de manera especial a l’illa de
Mallorca, on desgraciadament tretze persones varen perdre la
vida a causa de les torrentades i que des d’aquesta tribuna
parlamentària i en nom del meu grup, el Partit Popular, volem
reiterar tot el nostre respecte i tot el nostre suport als seus
familiars i amics, a totes aquelles persones que patiren les
conseqüències i als que ho varen perdre tot. També volem
agrair a tots els professionals que varen participar i en
especial tota la solidaritat i vocació de forma altruista i
voluntària dels ciutadans.

Ja ha passat un any, un termini més que raonable per
aprendre d’aquella terrible situació i per anar avançant cap a
uns objectius, incrementar i reforçar tots els mecanismes i
protocols de seguretat possibles per als ciutadans, i uns
compromisos adquirits en aquesta cambra principalment pels
responsables polítics d’aquell moment, la Sra. Cladera i el Sr.
Vidal. 

Però ara, Sra. Castro, com a consellera és la seva
responsabilitat. A dia d’avui ens trobam en una estació de l’any
on tradicionalment solen concentrar-se nombroses situacions
envers les meteorològiques. Per tant, la prevenció ha d’estar
prevista, comprovada i entrenada...

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr.
President en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Un poco de silencio, por favor.

EL SR. CAMPS I PONS:

... ja que en ocasions es fan necessàries l’activació i el
desplegament de diferents serveis d’emergència; la
coordinació amb les altres administracions competents és
primordial per poder garantir l’avís a la població i activar en
temps i en forma els protocols i recursos necessaris, públics
o privats, per minimitzar les situacions de risc, són essencials. 

Per tant, Sra. Consellera, els ciutadans d’aquesta comunitat
han de saber, i des del Grup Popular li sol·licitem, si els
compromisos que adquiriren a la compareixença del dia 23
d’octubre la Sra. Cladera com a la interpel·lació de dia 4 de
desembre efectuada per la Sra. Riera del Grup Popular al Sr.
Vidal i a la moció i a les esmenes aprovades el dia 11 de
desembre que es varen acordar, s’han complert. Si no fos així,
seria molt greu i hem de vetllar i fer el seu seguiment a vostès
que tenen la responsabilitat actualment de dirigir i gestionar
i mobilitzar tots els recursos necessaris de manera eficient
per salvaguardar la ciutadania i els seus béns així com fer
complir i executar tots els acords adoptats, que comprendrà
són les seves obligacions. 

Ens interessa saber, de totes aquestes obligacions
compromeses el passat any, com es troben?, i principalment
si els ciutadans de les Balears poden tenir una major
tranquil·litat davant qualsevol eventualitat, sinistre o
emergència que pugui sorgir a les nostres illes. 

Sra. Consellera, estarà vostè d’acord amb mi que dins
qualsevol estructura organitzativa és primordial disposar d’uns
plans, d’uns protocols revisats i actualitzats dins dels terminis
previstos, de no escatimar la prevenció per incrementar l’èxit
davant de qualsevol fenomen advers per poder salvaguardar les
persones i els seus béns.

Un dels aspectes més importants en aquesta matèria són
els simulacres dels quals sorgeixen experiències, dubtes, es
detecten mancances, necessitats, es prioritzen situacions, es
coordina, es coneixen els professionals i si en resulta
necessari es millora o revista el previst. 

Hem de recordar que al Ple del Parlament, en sessió de dia
11 de desembre de 2018, es procedia a debatre la moció
relativa a cos integral d’actuació en situació de risc, i amb les
esmenes quedà aprovada la següent resolució: “Punt 1. El
Parlament insta el Govern a facilitar la coordinació de manera
més eficaç dels cossos d’emergència que han d’intervenir i
prendre com a referència l’experiència adquirida des del 2005
en la gestió d’emergències com el funcionament de despatxos
automàtics de l’operatiu d’extinció d’incendis forestals,
sempre d’acord amb les conclusions de la Comissió d'estudi
i disseny del model autonòmic d’emergències, creada pel
Consell de Govern el 23 de novembre”. Mentre es revisen,
quines mesures han pres per ser eficients?

“El Parlament insta el Govern a incrementar adequadament
els recursos humans i tècnics adequats, perdó, actuals dels
diferents organismes autonòmics per tal de fer front a les
necessitats d’actuació davant dels diferents tipus
d’emergències”. Quin increment han fet?

“Punt 3. El Parlament insta el Govern a facilitar la
formació complementària al personal de les diferents
administracions per poder atendre els diferents tipus
d’emergència que es puguin produir”. Què han fet?
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“Punt 4. El Parlament insta el Govern a actualitzar els plans
de gestió d’emergència i analitzar el rol de l’IBANAT com a
grup d’intervenció prioritari, si escau”. Està fet?

També té unes obligacions normatives, que li recordaré, en
compliment d’aplicacions de les directives europees
d’inundacions i del Reial Decret 903/2010, a la costa
espanyola. El Reia Decret 701/2015, de 17 de juliol, pel qual
s’aprova el Pla hidrològic de la demarcació hidrogràfica de les
Illes Balears, coordinat amb el Pla de la gestió de riscos
d’inundació, Reial Decret 159/2016, aquest darrer sobretot
recull la definició de les zones d’àrees de risc potencial
d’inundacions, es troben les mesures a adoptar perquè les
diferents administracions actuïn de forma coordinada en
supòsits de fenòmens adversos i reduir les conseqüències
negatives de les inundacions. Li record aquesta normativa
perquè crea unes obligacions que hem de complir i fer
complir. 

Per tant, Sra. Consellera, el passat dia 18 de setembre a la
seva compareixença parlamentària li vàrem demanar que
estàvem pendents de rebre els dos informes preliminars i que
avui, en aquest ple, li tornam a sol·licitar, i denunciam la falta
de transparència que hi ha en aquest tema tan important. 

El dia 14 de gener del present, per tant han passat ja quasi
nou mesos, vostès han volgut fer entrega d’una informació que
entenem que per la seva transcendència ha de ser pública, em
referesc als dos informes preliminars confeccionats pel cap
de servei d’Ordenació d’Emergències i el director tècnic
d’operacions INUNBAL. L’únic que se sap d’aquest informe
definitiu, que el citen en el seu apartat 1, antecedents, on diu
textualment: “els dies 12 i 19 d’octubre des de la unitat de
comandament avançat es varen realitzar dos informes
preliminars que s’adjunten, als quals hi apareixen dades, fets,
conclusions, que ratifiquen a hores d’ara i que es donen per
manifestades per part d’aquesta direcció tècnica operativa”.

Per tant, Sra. Consellera, tan difícil és enviar una
documentació important? Des del Grup Popular ens preocupa
molt el que passa. Què revelen aquests informes que vostès no
volen compartir? Aquesta és la seva transparència?
Francament, en aquest tema comença malament, Sra.
Consellera. És molt greu i lamentable el que fa i més en
aquest tema.

Des del Grup Popular volem que s’aclareixi aquí, en
aquesta seu parlamentària, una sèrie de qüestions importants
al respecte. El CAD, el sistema informàtic que suporta la
gestió de les emergències data de 1995 amb evidents
mancances operatives, com es varen poder constatar l’octubre
de 2018 a la tragèdia viscuda al Llevant de Mallorca. S’ha
realitzat alguna millora al respecte i quina?

A més, a les actuacions del passat mes d’octubre per part
dels serveis d’emergències es varen veure incomunicats amb
els equips de transmissió TetraIB i per part dels responsables
es varen comprometre que millorarien. Quines han estat les
millores realitzades a dia d’avui a totes les illes?

El servei contra incendi disposa d’un despatx autonòmic
per gestionar els incendis i els seus resultats milloren en la
resposta dels professionals i a minimitzar els danys. A la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts del passat 23 d’octubre,
diversos diputats varen portar aquesta iniciativa constructiva
per avançar en aquest camp de perills meteorològics, quines
passes ha fet el Govern en aquest sentit?

La nostra comunitat autònoma disposa d’una ràdio  i
televisió pública amb uns recursos i capacitat de difusió molt
importants, igual que disposa d’un servei de meteorologia que
com a administració pública, i per Llei d’emergències 3/2006,
ha de col·laborar. Quines millores s’han incorporat en aquest
aspecte?

L’exconsellera Sra. Cladera, afirmava que s’havia resolt la
cobertura TetraIB amb Menorca, quines actuacions s’han fet
en la darrera passada legislatura? També afirmava que Eivissa
havia resolt quasi el cent per cent de la cobertura TetraIB,
quines han estat les actuacions en la passada legislatura?
L’exconsellera Cladera afirmava també que s’ha millorat la
cobertura TetraIB a la zona de Capdepera, a Artà, a la Serra de
Tramuntana i al Puig Major, quines actuacions s’han realitzat
en aquest sentit a l’illa de Mallorca la passada legislatura i
principalment el passat any?

El passat mes d’octubre vàrem ser més conscients que els
protocols, la col·laboració entre els organismes ha de ser
constant i fluïda, una de les conclusions a la compareixença de
dia 23 d’octubre de la Sra. Cladera era la possibilitat de
comptar amb la UIB per sumar i aportar la predicció
meteorològica, quines passes ha fet en aquest sentit el
Govern?

També la UIB recriminava la falta de Pla antiriades, d’això
ja fa cinc anys, i se’ls va recordar ara fa un any. Han fet alguna
passa en aquest sentit?

El Pla Terbal té com a objectiu afrontar les situacions de
greu risc, catàstrofe o calamitat pública que es puguin
presentar en el seu àmbit territorial, no planificades
mitjançant un pla especial i establir el marc organitzatiu. Té
previst la Sra. Castro com una prioritat fer simulacres durant
aquesta legislatura i en quins graus d’activació?

Els talls de subministrament elèctric provoquen efecte en
cadena sobre la cobertura i telefonia mòbil i en situacions
d’emergència són molt necessàries les comunicacions com es
va comprovar al passat mes d’octubre. S’ha fet cap petició a
les companyies implicades per millorar aquest servei?

Per tant, Sra. Consellera..., el Govern ha sol·licitat als
responsables de l’AEMET una revisió dels protocols per
millorar la predicció i previsió posterior avís als organismes
competents d’emergència en casos de fenòmens
meteorològics adversos i intensos?

El conseller Vidal reconeixia en aquest plenari dia 4 de
desembre textualment: “la cartografia ja toca ser revisada, no
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pel que ha passat a Sant Llorenç, sinó pel que hem de complir
a la directiva”...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, tiene que ir usted terminando...

EL SR. CAMPS I PONS:

S’està fent aquesta actualització?

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Camps. Tiene la palabra la consellera
de Administraciones Públicas y Modernidad.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

 Bon dia a to thom, en primer lugar quiero agradecer al
diputado su interpelación y no lo digo solo para adoptar un
lenguaje y una cortesía parlamentaria, es un agradecimiento
sincero.

Al tener que preparar mi primera intervención en el
Parlamento hemos querido recuperar cuántas interpelaciones
se han debatido en este parlamento sobre la gestión de
emergencias y de situaciones de riesgo, no solo en los
últimos cuatro años, sino en las últimas cuatro legislaturas y
si no se nos ha escapado ninguna, ¿sabe cuántas?, entre las más
de cerca de 450 interpelaciones que se han hecho al Govern
en dieciséis años por parte de los diferentes grupos
parlamentarios no hemos encontrado ninguna.

Esto nos indica que hablamos de política de emergencia
solo cuando sucede una catástrofe. ¿Significa que no es tema
importante? Creo que estaremos de acuerdo en que no es así.
¿Qué hay más importante que la seguridad y la protección de
la vida humana frente a situaciones inesperadas? 

Puede significar en parte que en el tema de emergencias de
las Islas Baleares a lo largo de todos estos años entre todos
hayamos hecho algo bien. Hemos conseguido que nuestras
islas cuenten a día de hoy con unos cuerpos de emergencia y
de seguridad que velan por nosotros de una manera eficaz,
profesional y coordinada. Creo que no deberían pasar otros
dieciséis años sin que se aborde un debate específico de cómo
podemos prepararnos para minimizar el riesgo sabiendo que
en todo caso el riesgo cero no existe.

El Parlamento es el reflejo  de los problemas que
preocupan a la ciudadanía o al menos creo que es lo que
debería ser. Además, este debe ser el lugar donde la política
busque soluciones.

Hablar de emergencias en las Islas Baleares es hablar de
como hacer frente a inundaciones, a incendios, pero

emergencias también son caps de fibló, accidentes aéreo y
pueden ser desprendimientos o rescates, también son
temporales en el mar o incluso terremotos. Lo importante en
el fondo es cómo nos debemos preparar para hacerles frente.

Miren, en apenas tres meses desde mi nombramiento
como consellera hemos vivido dos episodios de gota fría que
han afectado a las zonas de Santanyí, Campos, Ses Salines y
parte de la Tramuntana, también el trágico accidente aéreo con
siete fallecidos en Inca y en estos tres meses he podido
comprobar de cerca la importancia y el papel crucial que
juegan los servicios de emergencias, los sanitarios y los
cuerpos de seguridad, todos ellos con una profesionalidad y un
compromiso que considero una verdadera fortaleza que quiero
poner en valor y que debe enorgullecernos a todos.

Abordar todos estos temas dan para mucho, en esta
interpelación me centraré como me pide en las inundaciones
del Llevant y en el cap de fibló de Menorca, ambos incidentes
de hace un año, pero confío que a lo largo de la legislatura
tendremos la oportunidad de profundizar en esta materia. Les
garantizo que desde el Govern pondremos toda la nuestra
voluntad para abrir un diálogo fluido sobre seguridad, también
en esta cámara. Hagamos del consenso en esta materia nuestra
herramienta básica, tenemos por delante enormes retos que
escapan incluso a la frontera de los países como pueden ser
los cambios en la meteorología provocados por la actividad
humana y sus devastadoras consecuencias, por no hablar de
otros temas como la ciberseguridad.

Se lo anuncié en comisión, vamos a revisar y a actualizar
la normativa de emergencias de la comunidad autónoma de les
Illes Balears. Llevaremos al Parlamento la primera ley de los
servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento
de estas islas en cumplimiento de los acords de Bellver, una
ley que nos servirá para definir, actualizar y estructurar las
competencias, las funciones, la organización y la prestación
de manera más eficaz de todos estos servicios en el marco
normativo vigente.

Pero nos interpelan concretamente por las torrentadas del
Llevant de Mallorca. Por desgracia la experiencia vivida hace
más de un año con la torrentada que afectó a esta zona de la
isla supuso para todos los implicados en la gestión de estas
emergencias un máster de primer nivel para explorar nuestras
destrezas y al mismo tiempo fue un escenario para afrontar y
corregir nuestras debilidades, así como para potenciar
nuestras fortalezas.

Nuestra obligación como administración y como gobierno
es obtener todas las lecciones posibles de lo ocurrido y
aplicar las mejoras necesarias para estar cada vez más
preparados ante estas situaciones y eso es lo que estamos
haciendo.

En este sentido estamos rediseñando la estructura de la
Dirección General de Emergencias al mismo tiempo que la
acompañamos de una serie de medidas ya tomadas. 
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Contaremos en un futuro muy próximo con la
incorporación de dos profesionales al servicio de
planificación del departamento. Su labor será la de realizar
estudios y trabajos técnicos para la revisión y actualización de
la planificación en riesgos naturales y tecnológicos, además
de la adaptación -como me señalaba- a la normativa
autonómica, estatal y europea.

A lo largo de esta legislatura está previsto también -como
ha comentado usted- apostar por el personal tanto
incrementando la plantilla mediante ofertas públicas de
empleo como promoviendo la especialización mediante
programas de formación específicos de alta cualificación. 

En este sentido, una de las prioridades del 112 es crear un
grupo técnico específico para el análisis de los datos, tanto en
situaciones normales como en situaciones de emergencia. La
plantilla del personal del centro de operaciones del servicio
112 se ha incrementado recientemente con la incorporación
de 13 nuevos gestores de emergencias y antes de final de año
se incorporarán 9 profesionales más en el ámbito operativo
del servicio. Este mismo mes de octubre se inicia un nuevo
proceso formativo con el objetivo de completar la plantilla de
gestores de emergencias hasta llegar a 29... 22 plazas nuevas
creadas más y llegar a 59. Al mismo tiempo se desarrollará
una promoción interna que permita aumentar hasta 13 el
número de supervisores y hasta cinco el número total de jefes
de sala. Este aumento de la plantilla supone un incremento de
casi el 60% del personal operativo del 112 con respecto al
que teníamos el año pasado.

Además también -como señalaba usted en su intervención-
tenemos prevista una inversión millonaria en tecnología y de
hecho, en menos de un año el IBITEC, ente que depende de
esta conselleria, ha instalado un nuevo repetidor para la red
TetraIB en el municipio de Sant Llorenç con una inversión de
más de 83.000 euros. También ha renovado el repetidor de
Capdepera con una inversión de casi 50.000 euros. La
inversión en tecnología es para nosotros fundamental y los
retornos que percibimos de ésta son muy positivos para
abordar cualquier tipo de emergencia.

De hecho, este año se ha sustituido toda la plataforma
tecnológica de voz del 112 con una inversión cercana al 1,9
millones de euros. Asimismo a través del IBITEC se han
invertido 60.000 euros en una estación base portátil de la red
TetraIB para poder dar cobertura a cualquier zona de la
comunidad. Esta base portátil ya ha sido experimentado por
primera vez en la isla de Menorca, pero esto es solo un primer
paso, tenemos previsto invertir hasta alcanzar las cuatro
unidades portátiles para mejorar las comunicaciones de
emergencias en las cuatro islas.

También se ha renovado el equipamiento tecnológico de la
unidad de mando avanzado con una inversión de 25.000 euros
se han actualizado los equipamientos informáticos de
comunicaciones, redes de datos y de visualización de esta
unidad móvil.

Otras inversiones que se han realizado este año en el
ámbito tecnológico del servicio de emergencias es la
adquisición de tres drones con una inversión de casi 6.000
euros. Contamos en estos momentos con cuatro dispositivos.

Entre las acciones realizadas para la mejora de la red de
comunicaciones también desde el IBITEC se ha desarrollado
una aplicación web de geoposicionamiento de las terminales
TetraIB. Esto permite que cada organismo tenga localizado a
su personal en todo momento, es decir, en una situación de
gran emergencia se podrá acceder al posicionamiento de los
efectivos de todos los organismos que utilizan esta red.

Quiero informarle también, además, que esta comunidad
autónoma participa en el proyecto europeo Anywhere, una
plataforma donde se recoge toda la información necesaria para
la toma de decisiones en emergencias. Esta aplicación
recopila la información sobre sucesos catastróficos o con
relevancia por sus impactos, como pueden ser inundaciones o
cortes de carretera, también alertas que los organismos
emiten desde diferentes ámbitos como por ejemplo las alertas
sísmicas o meteorológicas.

En relación al cap de fibló de Menorca, como sabe, como
consecuencia de este fenómeno meteorológico adverso
ocurrido el pasado 28 de octubre, cuatro torres eléctricas se
vieron afectadas y dos líneas de alta tensión dejaron de
funcionar. La falta de sumistro afectó a un 70% de la
población menorquina. Por parte de emergencias dos días
antes de que se produjera este fenómeno ya se había activado
el índice de gravedad 1 el plan especial para hacer frente a este
tipo de fenómenos, como se contempla en el METEOBAL. El
día antes del cap de fibló, es decir, el 27 de octubre ya se
había constituido el comité técnico y el comité asesor que se
prevé en el plan. A partir de ahí y tras el paso del cap de fibló
se coordinaron todos los municipios con los distintos actores
implicados, policias locales, IBANAT, bomberos del Consejo,
Policía Nacional, Guardia Civil y la UME, unidad que aportó
cinco grupos generadores de electricidad muy potentes que se
instalaron en colaboración con Endesa. Todos estos efectivos
se movilizaron de manera coordinada y eficaz para dar
respuesta también a los diferentes incidentes menores
derivados del cap de fib ló , como caídas de árboles y
afectaciones a la vía pública.

Estos cortes de suministro eléctrico entran dentro de
supuestos que el sistema nacional de Protección Civil
contempla para que la administración del Estado declare una
zona gravemente afectada por una emergencia, y así se
propuso desde la Dirección General de Emergencias. En el
caso de Menorca, en concreto, el supuesto que se dio fue la
paralización de algunos de los servicios públicos esenciales.

Sobre las actuaciones posteriores que se han tomado para
evitar problemas de suministro ante eventualidades adversas,
como puede ser el cap de fibló, decirle que se ha creado una
comisión de estudio y acción, constituida por Red Eléctrica,
Consell Insular de Menorca y el Govern autonómico; el
objetivo de la misma consiste en encontrar vías y mecanismos
para mejorar la calidad y fortalecer la red de suministro
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eléctrico de Menorca. En este sentido, el consell insular está
elaborando una lista de puntos de suministro prioritario para
evitar daños importantes en caso de problemas e imprevistos
futuros. Asimismo, de la Conselleria de Transición Energético
y Sectores Productivos se  trabaja con el ministerio para
aumentar la seguridad del suministro de energía eléctrica en
esta isla en ocasiones excepcionales.

Para terminar, decirle que ya le he dicho que en materia de
Emergencias no debería remitirnos solo  al Llevant de
Mallorca o al cap de fibló de Menorca, la gestión eficaz y
exitosa de Emergencias no depende de un único factor, de un
único recurso. En días recientes se debatió en este Parlament
una iniciativa referente a la UME y me alegra decirle que se
aprobara con la aceptación de una enmienda del Grupo
Socialista que decía que debían incluirse siempre criterios
técnicos en materia de Emergencias, en caso de emergencia
siempre criterios técnicos y no políticos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Consellera. Es el turno de palabra del
Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Muchas gracias. Me preocupa que no haya querido entrar
al fondo del tema, Sra. Consellera, somos conscientes de que
faltaría más que han acometido una serie de mejoras en cuanto
a comunicación e incremento de personal, pero los temas de
fondo, de calado, pues no ha mencionado en ningún momento.
Lo que me preocupa realmente es si a día de hoy los
ciudadanos, con unas declaraciones que hizo su anterior
consellera de Administraciones Públicas, ha defendido las
críticas sobre la tardanza en actuar los protocolos de
emergencia, cuando a partir de las 19.00 horas se
intensificaron las llamadas, pero el municipio quedó
incomunicado, por lo que desde Emergencias ya sabían que
algo grave, algo grave estaba pasando. Tardaron dos horas y
siete minutos en activar el Plan IG2; en el mundo de
Emergencias activar un plan dos horas y siete minutos más
tarde estamos en riesgo de personas y vidas humanas.

En su informe, que hicieron extensivo los técnicos, donde
le he solicitado reiteradamente acceso a estos informes
preliminares, también recoge aquí, en el informe técnico: “En
el moment que hi havia precipitacions de nivell vermell,
sobre les 19.00 hores, quan les correnties ja desbordaven
les lleres dels torrents, no es van poder activar tots els
sistemes preventius que estaven protocol·litzats al 112, per
tal d’avisar els Serveis d’Emergència de Població.” Per
tant, açò és molt greu.

També es van torbar més de tres hores i quaranta-vuit
minuts per activar la UME, quan haguessin activat el Pla
IG2, a les 19.00 hores, quan vostès eren conscients que hi
havia un problema molt greu, tal vegada les coses
haguessin pogut anar d’una altra manera.

En aquest informe hi ha vint habilitats i n’anunciaré
unes quantes: durant la primera nit va fer fa lta  un
helicòpter de rescat nocturn de la mateixa comunitat
autònoma, han fet qualque gestió en aquest sentit?

No es van activar de forma automàtica alguns dels
serveis importants, treballadors socials, IGB, Tragsa, UIB,
etc.

El Sr. Ensenyat, que era president del Consell de
Mallorca, també reconeixia que tenia les persones prestant
serveis, els mateixos bombers del Consell de Mallorca van
recriminar al Sr. Ensenyat, per tant no els van deixar sortir
aquella nit.

Manca d’ampliació de resposta i maneig de crisi de la
Direcció General de Recursos Hídrics, també tenen un
problema entre diferents conselleries. Vull pensar que a dia
d’avui aquests temes de protocols i d’organització ja han
d’estar resolts.

El CECOP no va jugar el seu rol, només al principi, i
això va confondre els espais de feina i dificultà la gestió
tècnica, s’hauria d’haver establert el CECOP dintre de
Manacor.

La falta d’un sistema de posicionament d’equips
d’intervenció en temps real.

Per tant, Sra. Consellera, hi ha temes molt importants i
aquí ningú no va assumir cap responsabilitat. Els mateixos
bombers de Mallorca també estaven a punt per sortir i
tampoc no se’ls va mobilitzar.

El Govern també té un greu problema amb el CAT, la
documentació  d’informàtica on es registren tots els
incidents, les cridades d’auxili, comunicacions, converses,
aquí ningú no ha facilitat aquesta documentació.

Aquí també comenten la incapacitat de reorganitzar les
emergències amb 13 persones mortes. A mi em preocupa
que tampoc no fessin cas ni donessin la importància que té
al director tècnic d’INUNBAL; destacava en el seu darrer
informe que tenia caràcter prioritari la creació d’una
agència autonòmica per controlar i coordinar tot el cicle
d’emergències i els aspectes com la previsió, prevenció i
organització de la resposta. Què han fet aquest darrer any?

Increïble també, no?, com la Sra. Cladera, doncs, a dia
d’avui premiada com a presidenta del Consell de Mallorca,
aquí ningú no va assumir cap tipus de responsabilitat, tot
eren pilotes fora, reclamava el Govern que quan tots els
mitjans estaven possibles i de manera efectiva i que havia
fet tot el possible. A mi em sembla que falta rigor en
aquestes declaracions.

També...

(Remor de veus)
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... també la UIB, la UIB detectava errors del 300% a la
xarxa de prevenció d’inundacions, vull pensar que aquests
errors doncs per part de la conselleria hauran posat cartes
sobre l’assumpte.

Dia 7 de març, per tant ja més pròxim a dia d’avui, el
director de l’INUNBAL carrega de nou contra Recursos
Hídrics “por su papel de la crisis del Llevant. Los expertos
reclaman mayor coordinación y sistemas predictivos más
fiables.”

Per tant, totes aquestes qüestions tècniques li agrairia
que poguessin fer una recopilació i posar en marxa per al
bé i la seguretat dels ciutadans d’aquestes Illes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Camps. Es el turno de contraréplica de
la consellera de Administraciones Públicas y Modernidad.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro  i
Fernández):

(Se sent de fons la Sra. Consellera que diu
“modernización”)

Muchas gracias, Sr. Diputado. Bueno, en primer lugar,
quería decirle que deseaba un diálogo continuo sobre
emergencias a nivel parlamentario, pero veo que usted
solamente se centra en un incidente, en una catástrofe, creo
que debemos ser capaces de compartir  y poner en valor
aquello  que funciona y que sabemos hacer bien y al mismo
tiempo revisar de manera constructiva aquellos aspectos que
debemos reforzar.

Yo, personalmente, he hablado con todos los técnicos que
participaron en aquella catástrofe y todos me han explicado,
todos los técnicos, no los políticos, me han explicado que
aquello fue un máster para todos ellos, han aprendido en
tiempo real una situación a la que no se habían enfrentado
hasta ese momento.

En la pasada legislatura sí se invirtió y se invirtió mucho,
el presupuesto de la Dirección General de Emergencias subió
un 24%, se aumentó el personal del IBANAT y de Medio
Ambiente, y también, como le he explicado antes, se  ha
aumentado en casi un 60% el personal del 112. Creo
sinceramente que incrementar el trabajo coordinado y eficaz
es la vía para reafirmar la confianza que los ciudadanos
depositan en las instituciones como fuente de información
transparentes, y a la hora de facilitar pautas de acción ya sea en
situaciones de catástrofe o para prevención de riesgos, pues
todos sabemos que el riesgo cero no existe.

Quedan cosas por hacer, sí, pero, como ya le he dicho, a lo
largo de este último año se ha hecho mucho y lo seguiremos
haciendo. En este momento están en marcha varias iniciativas

que me gustaría detallarle. Tras la elaboración de una guía
técnica por parte de la Dirección General de Emergencias, el
siguiente paso por parte de los ayuntamientos es la redacción
de los planes de emergencia municipales y del catálogo de
riesgos por municipios especialmente afectados por
inundaciones e incendios forestales. Se ha iniciado el estudio
también de causalidad vinculado a las alertas de la AEMET. Se
efectúa un seguimiento del Plan de gestión del riesgo de
inundaciones. Estamos ya trabajando en una actualización del
Plan especial de inundaciones conforme a las directrices
organizativas, así como en un nuevo plan especial para hacer
frente a los fenómenos meteorológicos adversos que permitan
una integración en INUNBAL. Y, muy importante, campañas
informativas de prevención y protección de la ciudadanía,
entre otros, se desarrollará próximamente el proyecto de
emergencias en los centros educativos de las islas mediante
el cual se formará a los escolares ante los riesgos,
ofreciéndoles pautas de actuación y de precaución, la
prevención es la mejor inversión.

También se está trabajando para disponer de un servicio de
información meteorológica local que nos permita acceder a
datos más localizados y con mayor anticipación; de hecho, ya
están redactándose los pliegos de prescripciones técnicas para
este fin. Queda mejorar la interconexión de las redes
operativas de alertas meteorológicas hidrométricas. Se estudia
también cómo incorporar un sistema de transmisión de
imágenes en tiempo real de video, vigilancia móvil, con
despliegue sobre el terreno, durante la activación de un plan de
protección civil y de emergencias.

Profundizaremos en la integración de la información que
se gestiona en otras salas de mando y control.

Podría seguir, esto son solo algunos de los ejemplos,
todos estos proyectos están en marcha y estoy segura de que
contribuirán a dejar nuestras islas más preparadas ante
cualquier emergencia a la que nos podamos enfrentar.

Y le insisto, como terminaba mi intervención
anteriormente, creo que en un tema tan sensible como el de
emergencias no debemos guiarnos por criterios políticos,
debemos escuchar a los técnicos y creo que en eso estaremos
todos los presentes en esta cámara de acuerdo. Usted hace
referencia a mi antecesora y a que ha sido premiada con el
Consell de Mallorca, pues mire, Sr. Camps, Catalina Cladera
se presentó a unas elecciones como candidata a presidenta del
Consell de Mallorca...

(Alguns aplaudiments)

... y fueron los ciudadanos los que determinaron que fuera la
presidenta.

Muchas gracias.

(Continuen els aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

III. Moció RGE núm. 6266/19 , presentada pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política
educati va, derivada del debat de la Interpel·lació RGE
núm. 3381/19.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que consisteix en
el debat i votació de la Moció RGE núm. 6266/19, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política
educativa derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm.
3381/19.

Intervenció del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente, señores diputados. En la
interpelación que debatimos hace dos semanas ya expliqué que
para nosotros es fundamental el cumplimiento del artículo 27
de la Constitución, en todo lo que se refiere a libertad de
educación, y como concreción de esa libertad tratamos la
importancia de la libertad lingüística frente a la imposición de
lengua. Quedó claro que, frente  a nuestra defensa de la
libertad, el Gobierno balear apuesta por la imposición de la
lengua catalana; es a través de esa imposición del catalán sobre
la que se articula hoy el adoctrinamiento catalanista que se
sufre en muchos centros públicos de Baleares.

En VOX partimos de una premisa básica, cuando
proponemos la libre elección de lengua tratamos de un
derecho, no de especie de gracia o licencia otorgada como en
las constituciones del antiguo régimen, sino como un derecho
inherente, similar a esos de la Declaración Universal de
Derechos del Hombre o en nuestra Constitución de 1978, por
tanto, no se trata de establecer un baremo, una negociación,
los derechos fundamentales no admiten ni mesuras ni pueden
ser acotados, no existe, por ejemplo un 50% de derecho a la
vida, ni un 40% de derecho a la libertad de expresión, los
derechos esenciales no se acotan tampoco a una determinada
edad, existe el derecho a recibir la enseñanza en la lengua
materna.

Los altos índices de abandono y fracaso escolar que
estamos sufriendo es insostenible y demuestra el fracaso del
actual sistema educativo. En este fracaso influye
decisivamente la inmersión lingüística obligatoria en catalán
que, como digo, se sufre en la práctica totalidad de los centros
educativos de las islas. Todos los organismos internacionales
pedagógicos, incluida la propia UNESCO, recomiendan la
educación en lengua materna frente a la inmersión obligatoria.
Por ejemplo, en nuestra propia nación, en Navarra existe la
enseñanza en varias líneas y, por cierto, es una de las
autonomías con mejores resultados escolares. Es factible y,
además, es absolutamente necesario para mejorar estos
resultados un sistema educativo basado en la libertad.

Nosotros creemos que son las familias, y no la
administración, quienes deben escoger la lengua en la que
deseen escolarizar a sus hijos entre las dos oficiales del
archipiélago balear. Actualmente, gracias a la normativa
vigente las horas asignadas a la lengua oficial del Estado y
cooficial de Baleares, el español no excede de las horas
designadas para la impartición de la asignatura de lengua y
literatura españolas, presente en todos los niveles educativos
y que tiene una carga lectiva de tres horas semanales. La
práctica totalidad de los alumnos pues ven reducido el uso
académico de la lengua española a estas tres horas durante la
totalidad de su vida escolar.

Es la Ley de normalización lingüística del 86 y el mal
llamado Decreto de mínimos del 97, que establece no un
mínimo, sino un máximo del catalán, y es a través del cual
sufrimos la inmersión lingüística total, los causantes de este
problema. Además, en la actualidad, los padres que matriculan
a sus hijos deben manifestar consentimiento explícito con el
proyecto lingüístico o, si no, no podrán matricularse.

Por eso, proponemos los puntos 1 y 2 de nuestra moción,
donde hablamos de derogar toda una normativa que ha
impedido esta libre elección de lengua, además de promover
nuestras modalidades lingüísticas.

Además, tenemos en cuenta y creemos que es
absolutamente necesario que la única manera de tener acceso
al progreso académico real de los alumnos es establecer la
rendición de cuentas de los responsables de la enseñanza
pública y sus respectivos centros. Por eso, proponemos
evaluación de los profesores, evaluaciones externas censales
y nacionales a finales de etapa; solo así los centros que
muestren peor nivel se sentirán obligados a cambiar sus
estrategias.

Por eso, y en base a la libertad, también proponemos un
distrito escolar único que permita a las familias libertad para
poder elegir, tal como recogemos en los puntos 3 y 4.

Creemos además, como dice el artículo 27 de la
Constitución, que los poderes públicos deben garantizar el
derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa, y no deben aceptar la imposición de
determinadas valoraciones religiosas y morales, por eso
proponemos el PIN parental y que sean los padres los que
elijan en aquellas materias que pueden chocar con sus
principios.

Y finalmente, consideramos que es fundamental estabilizar
las plantillas de docentes. Por eso, lo más urgente actualmente
es solucionar ese problema actual de los interinos y, por eso,
proponemos un concurso de méritos para aquellos que lleven
más de diez años en la función pública, con el fin de
estabilizar las plantillas de los centros educativos.

Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Campos. Correspon ara la intervenció
del Grup Parlamentari Ciudadanos per defensar les esmenes
RGE núm. 6496, 6497, 6498 i 6506/19, té la paraula la Sra.
Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados. Sr.
Campos, aún estando de acuerdo con algunas de sus
propuestas, no entendemos demasiado el formato de moción
que hoy nos trae su grupo parlamentario, déjeme que le diga
que nos parece un tanto oportunista y electoralista. Ustedes
saben muy bien que las mociones no están para esto, Sr.
Campos, sino para buscar el consenso e instar al Govern, y lo
que usted pretende con esta moción es cambiar por completo
el modelo educativo de la izquierda y sus socios, cosa que
lamentamos profundamente no vaya a ser posible, porque ya
nos gustaría a Ciudadanos.

En cuanto a la política educativa, en Ciudadanos vamos
mucho más allá que los siete puntos que hoy componen su
moción. Defendemos un modelo educativo justo, basado en la
calidad, la equidad y la excelencia, con la igualdad de
oportunidades como eje vertebrador en la educación.

Nos llama la atención que en su moción se olvidan de la
importancia del inglés y del necesario refuerzo de lenguas
extranjeras. Se olvidan también de incluir algo fundamental,
como son medidas para disminuir el abandono escolar, la
armonización de currículos educativos, de eliminar barracones
y asegurar las condiciones de habitabilidad, seguridad y
climatización de los alumnos en las escuelas de Baleares.
Echamos también en falta la educación especial o la necesidad
de atraer a los mejores docentes y de reforzar la figura del
docente.

Se centran en presentarnos hoy una moción que recopila
sus cuatro esloganes electorales en política educativa que en
muchas estaremos a favor, no le estoy diciendo que no, Sr.
Campos.

Respetando, pues, este formato y el contenido de cada
punto, proponemos las siguientes enmiendas. La modificación
al punto 1, porque desde Ciudadanos siempre hemos
manifestado nuestra apuesta por derogar el Decreto de
mínimos del Partido Popular y modificar la Ley de
normalización lingüística, para garantizar así...

(Remor de veus)

... la libre elección de lengua en primera enseñanza -en
primera enseñanza- y en el resto de etapas educativas la libre
elección de lengua para las asignaturas troncales.

La modificación al punto 2 que presentamos, hablan de
“promover” un término que para nosotros vale para un
programa electoral, pero no para una moción seria. Por lo
tanto, les pedíamos que modificaran “promover” por

“fomentar” el estudio y la protección de las modalidades
lingüísticas insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera, según lo establecido en el artículo 35 de nuestro
Estatut d’Autonomia.

Desde Ciudadanos estamos de acuerdo en las evaluaciones
externas y censales que proponen, pero con el objetivo de
posibilitar la elección informada de centros educativos por
parte de alumnos y sus familias.

En cuanto a libre elección de centro. Estamos a favor de
una zona única escolar, para garantizar el derecho de las
familias a elegir la educación de sus hijos. Eso sí, asegurando
un porcentaje para los alumnos que residan en la proximidad
del centro escolar y ustedes se olvidan en su moción. Y
además la educación pública de calidad, apostamos por la
educación concertada, como ya lo saben y la necesidad de
mantener los conciertos.

No estamos de acuerdo sin embargo con el punto 5 de su
moción, de implantar un PIN parental como plantea su grupo
parlamentario. Por eso votaremos en contra de este punto.

En el punto 6, no entendemos a qué modelos de educación
se refiere, no sé si refería a la pública concertada o a qué
modelos de educación.

Tampoco estamos a favor del punto 7, así como lo
plantean, porque nosotros estamos a favor de que se celebre
un concurso-oposición, eso sí. Desde Ciudadanos queremos
acabar con el abuso de la interinidad en la educación y
creemos que debe reducirse la tasa por debajo del 8%. Para
ello la solución es convocar ofertas públicas de empleo
anuales, pero no un concurso de méritos solamente para
interinos. 

Como ya le había anunciado, Sr. Campos, aún estando de
acuerdo con algunas de las propuestas en el fondo, no
entendemos demasiado el formato de esta moción. Por tanto,
este será el sentido de nuestro voto.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Intervenció del Grup Parlamentari
Popular per defensar les esmenes RGE núm. 6499, 6500 i
6501/19 té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies Sr. President. Buenos días, Sr. Campos,
debatimos hoy su moción sobre política educativa y nosotros
también desde el Partido Popular le  hemos presentado
enmiendas. Como sabe usted, en la linea de nuestro
compromiso político que es garantizar la igualdad efectiva de
las dos lenguas oficiales de ésta nuestra comunidad, ejercitar
el derecho a la libre elección de lengua en la primera
enseñanza y que haya un aprendizaje equilibrado de las dos
lenguas, de manera que al finalizar su periodo educativo, los
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niños y las niñas de Baleares conozcan y quieran por igual las
dos lenguas cooficiales que tenemos en Baleares.

Y para garantizar esa igualdad sabe usted que también le
hemos adicionado un punto para recuperar la casilla de
elección de lengua en la primera enseñanza, en las solicitudes
de matriculación de los niños, para que luego los niños
progresivamente vayan aprendiendo y queriendo
evidentemente nuestras dos lenguas, no una excluyendo a la
otra.

La solución, Sr. Campos, no pasa por derogar, no toda la
normativa es blanca, o negra, buena o mala, la normativa es
revisable y es mejorable, es adaptable a la realidad de estos 40
años de Constitución, pero sin dejar de proteger esa igualdad
del castellano y del catalán propio de nuestras islas que recoge
y defiende esa propia Constitución. Sabe usted que el artículo
3 de la Constitución indica que el castellano es la lengua
oficial del Estado, pero en su apartado 2, el artículo 3.2 de la
Constitución le indica a usted también, Sr. Campos, que las
demás lenguas españolas serán también oficiales en sus
respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus
estatutos. Y ese preciso estatuto, ese estatuto que es de todos
nosotros, indica en su artículo 4.3, que las instituciones de las
Illes Balears garantizarán el uso normal y oficial de los dos
idiomas, tomarán las medidas necesarias para asegurar su
conocimiento y crearán las condicionas que permitan llegar a
la igualdad plena de las dos lenguas en cuanto a derechos de
los ciudadanos de las Islas Baleares. Lo dice nuestra
Constitución, lo dice nuestro Estatuto y nosotros también
somos parte de esas instituciones de las Baleares y por eso
nosotros también tenemos responsabilidad en garantizar que
los niños quieran, aprendan y puedan usar nuestras dos lenguas
oficiales. Por tanto, no exclusión, igualdad, no derogación,
regulación, derecho a conocerlas y a que nos enriquezcan a
todos. 

Por eso, Sr. Campos, nosotros le hemos presentado una
enmienda, una enmienda en el centro, en la revisión, en el
constitucionalismo. El Parlamento de las Illes Balears insta al
Govern de las Illes Balears a revisar toda la normativa
autonómica, para establecer mecanismos que aseguren la
igualdad efectiva de nuestras dos lenguas oficiales. El
ejercicio efectivo del derecho a la libre elección de lengua,
catalán propio de las Illes Balears en la primera enseñanza, así
como luego el aprendizaje equilibrado de las dos lenguas
oficiales en todo el proceso educativo, Sr. Campos, de
nuestros niños y niñas.

Y no sólo porque es un mandato legal de la Constitución
y de nuestro Estatuto, sino también por un principio general
del derecho, que es de la seguridad jurídica, Sr. Campos,
porque normativa son la Ley de normalización lingüística,
pero también la Ley de régimen jurídico de 2003, también
toda la normativa funcionarial y no las podemos derogar sin
más, porque crearía usted una laguna legal con
irresponsabilidad y porque en toda esa normativa se regulan
derechos de la gente, el funcionamiento de la administración,
se regula el funcionamiento de los ayuntamientos, la
transmisión de nuestra cultura, la propia de Baleares, o el

derecho a usar también el castellano, que también es un
derecho, por supuesto y se regula en toda esta normativa, Sr.
Campos.

Presentamos una modificación al punto 2, como sabe
usted, para adicionar que se fomente el aprendizaje de las
modalidades lingüísticas, en la linea que también vemos que
ha presentado otro grupo y además nos referimos a
modalidades insulares, por técnica legislativa y por cubrir las
diferentes casuísticas que hay entre islas e incluso algunos
usos propios de diferentes municipios.

Pero, Sr. Campos, es importante lo que le decíamos del
punto 1, la solución pasa por revisar, por actualizar lo que no
esté funcionando, pero no por derogar, porque sino eso sería
más propio de una actitud antisistema, sí, antisistema de
aquellos que no creen en la Constitución y que van en contra
del sistema que recoge esa Constitución. Así que le pedimos
que reconsidere nuestra redacción, en base al mismo
fundamento que usa usted para defender la existencia de su
partido, esa Constitución, ese constitucionalismo, porque la
solución no está en la radicalidad, está en la aplicación de las
normas y en la defensa del derecho de todos los ciudadanos.

Dicho esto, decirle que los puntos 3 y 4 nos parecen
correctos, siempre hemos abogado nosotros por realizar
evaluaciones, por el distrito escolar único, por la libre
elección de centro, porque están en nuestro programa político
y hace muchos años que se aplica en comunidades autónomas
gobernadas por el Partido Popular como en Madrid.

Y finalmente decirle que en una moción que se titula
política educativa, echamos de menos que se centre en otras
cuestiones, que también son importantes, no habla usted para
nada de aprendizaje de lenguas extranjeras, ni de educación de
calidad, ni de fracaso escolar, ni de barracones...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera, hauria d’anar acabant...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... ni de personal especializado, -sí, presidente-, ni de apoyo a
la atención a la diversidad, o necesidades especiales. Nosotros
le apoyamos en algunos puntos de esa propuesta, pero
encontramos a faltar otras necesidades que también tienen los
niños de Baleares.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Santiago.
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LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Muchas gracias, Sr. Presidente. En las Islas Baleares no
hay inmersión lingüística, sino que se aplica el Decreto
mínimo de un 50% a cada lengua, no mientan, no alarmen a la
gente. ¿Saben qué beneficios tiene una educación bilingüe?, se
lo voy a decir: mayor densidad de materia gris, lo que evitará
enfermedades degenerativas en un futuro; ejercita la memoria,
la escucha; mejora en habilidades creativas y en habilidades
matemáticas. La educación bilingüe además desarrolla el
pensamiento crítico, porque la conciencia lingüística se
amplía y, con ella, la capacidad de pensar y de actuar desde
otro punto de vista. Quizá es eso lo que les preocupa tanto, el
pensamiento crítico. ¿Qué pasa, que tienen miedo a que sus
hijos o sus hijas el día de mañana piensen demasiado,
despierten y les cuestionen? Bienvenidos a los principios
básicos del movimiento 15M. Entiendo, comprendo que les
asuste un pueblo culto y digno.

No sé en qué España viven, porque estamos en pleno auge
de una revolución feminista, ecologista y de una revolución
sexual, con la generación millennial al frente y la generación
Z camino de pillarnos el relevo, y no son capaces ustedes de
comprender que se ha abierto una puerta a unos nuevos valores
morales mucho más respetuosos con el medio ambiente y con
las personas. 

Con el PIN parental estáis ustedes pidiendo que unos
padres de mente cerrada puedan vendar a sus hijos e hijas los
ojos para que no vean que la sociedad avanza y que la sociedad
cambia. Menos mal, menos mal que ni los números dieron
para el pacto de Colón. Son ustedes tres un peligro para el
sistema educativo.

Para su información, la educación sexual es importante
desde edades tempranas y adaptada, eso sí, a cada edad, para
conocerse y para aceptarse, para evitar que los niños del
mañana puedan convertirse en hombres que violan y asesinan
a las mujeres, y porque muchos de nuestros hijos formarán
parte del colectivo LGTBI y deben sentirse cómodos,
comprendidos e incluídos desde su infancia. Ustedes quieren
a Lorca en una cuneta, y a quienes no seguimos el patrón
heterosexual, encerrados dentro de un armario.

Con esta moción lo dejáis muy claro: preferís que crezcan
ajenos a la cultura, a la libertad, al presente y al pasado. Luego
les pasa que no quieren leer ni aprender de fuentes fiables y
contrastadas y tienen que creerse las verdaderas mentiras que
dice su secretario general sobre trece mujeres valientes que
lucharon hasta el final por una España más libre. Sigan
mintiendo, sigan insultando a la historia de España y a sus
mujeres. Les voy a decir una cosa: aquí nos tienen a las
feministas, siempre enfrente y sin ningún miedo.

Unidas Podemos defendemos que con el dinero de todos
y de todas se pague un único sistema de educación: el público.
Es de sentido común; no queremos que el dinero de todos, que
debe ir destinado al material escolar, a construir pistas
deportivas, a mejorar en general la enseñanza cada día, se
destine a financiar la religión, ninguna religión. La religión ya

tiene sus propias instituciones que la representan dentro de
una sociedad; dejemos que los niños y las niñas aprendan y
reflexionen en la escuela.

En Unidas Podemos no perdemos de vista que la educación
en Baleares tiene mucho que mejorar. Nos hemos
comprometido a que se consiga la cobertura gratuita desde los
cero hasta la universidad, la derogación de la LOMCE,
seguiremos trabajando para que se bajen los ratios y para que
vayan desapareciendo los barracones, y se amplíen y se
estabilicen las plantillas de profesorado, y que la nueva ley de
educación balear sea un ejemplo de solvencia, consenso, y
traiga la excelencia a las aulas de las Islas Baleares.

Votaremos que no a su propuesta y a las enmiendas porque
defendemos el sistema educativo público inclusivo y
equitativo, y sepan ustedes que mientras Unidas Podemos esté
en el gobierno ustedes y sus dos socios preferentes no tienen
aquí ni espacio ni posibilidad alguna para llevar a cabo sus
extravagancias, tan perjudiciales para la infancia y para el
pueblo balear. Habrán pasado ustedes hasta las instituciones,
pero no van a dar ni un paso más.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr.  Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Bon dia. Gràcies, president. Bon dia. Bé, Sr. Campos, no
serà una sorpresa, hi votarem en contra, no serà una sorpresa.
A més són uns pesats, són uns pesats. Fa un mes, no fa un mes
encara que hem començat el període parlamentari i cada ple,
cada... Són uns pesats i cansen. Cansinos, també són cansinos.
Supòs, però, que el que li  acab de dir, en lloc de fer-los
repensar l’estratègia, els reforça aquesta estratègia, i haurem
de menjar morena els quatre anys. Bé...

Mirin, els podria respondre a totes i cada una de les
propostes d’una manera o una altra, però només ho faré a les
dues o tres més ocurrents o estrambòtiques. Bé, diuen que a
les aules de les Illes Balears hi ha hagut una eliminació del
castellà... De debò?, de veres?, de veres parlen d’això? Vostès
viuen a una altra dimensió, no duen els fills a l’escola pública,
no veuen els llibres, no saben el que s’ensenya a l’escola
pública. Perdoni, els meus dos fills van a l’escola pública, els
fills dels meus amics van a l’escola pública, i tenen un castellà
gairebé perfecte. Per tant no passin tanta pena pel castellà, ni
en els patis ni a les aules no hi ha hagut eliminació del
castellà; si de cas hi ha hagut retrocés del català, en els patis.

Però la millor ocurrència de totes és la del PIN parental;
aquesta ja és de traca, de traca i mocador. No passin tanta
pena. Els docents són professionals, són professionals que en
saben, i en saben molt, i a les escoles i els instituts s’ensenya,
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no es fa res més que ensenyar i educar, i això del PIN parental
al cap i a la fi és una ocurrència, però agafat seriosament és un
insult. Tenen moltes eines. Per a qualsevol dubte que tenguin
les famílies poden acudir a la Inspecció Educativa, poden
acudir a les AMIPA, poden acudir als consells escolars, i sé
ben cert que tenen el despatx dels equips directius oberts de
pinta en ample. Per tant no fa falta. En firmam molts, de
papers, ja a principi de curs les famílies; no fa falta, perquè les
escoles de les Illes Balears, els docents, els equips directius
ensenyen, no fan res més que ensenyar i educar, i això és
important perquè són molt bons professionals.

Però, vaja, el que realment és greu, i això va molt
seriosament, és que VOX cerca l’enfrontament constant, cerca
l’enfrontament constant entre  les famílies, el col·lectiu de
docents, els equips directius, és a dir, entre la comunitat
educativa; i sabeu per què?, perquè des de la dolentia... i des de
l’enfrontament, i des de la provocació, vostès en fan una
ideologia política, una ideologia política que ja fa molts
d’anys que existeix, i que per a la bona salut d’aquest
parlament democràtic no esmentaré, i com ja he dit votarem
en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. A nosaltres la veritat és que ens
encanta comprovar que a banda de VOX, que té aquestes
propostes peregrines i  constants, una i una altra i una altra
vegada dins aquesta cambra, a les comissions, al carrer, davant
els mitjans de comunicació, almanco sembla que el Parlament
de les Illes Balears no ha perdut la xaveta en temes com
aquests.

Estam d’acord que no és una moció el format d’aquesta
moció que vostès han presentat, com ha dit Ciutadans; estam
d’acord amb la cooficialitat de què parlava el Partit Popular;
i estam d’acord amb MÉS, vostès cansen. I la veritat és que
estam preocupats. Cada vegada que fan preguntes, presenten
proposicions no de llei, qualsevol iniciativa dins i fora
d’aquesta cambra, vostès volen rompre el que s’ha assolit
després de molts d’esforços i en el decurs del
desenvolupament d’aquesta democràcia: drets adquirits per les
dones, drets  adquirits per les persones, drets adquirits pels
ciutadans i les ciutadanes que han costat sang i llàgrimes a
aquesta societat. Amb l’excusa d’unir Espanya vostès l’estan
fent trossos o almanco és el que pretenen.

Mirin, a la moció que presenten només hi veiem
desconfiança cap als equips directius, cap al cos docent, cap
a un col·lectiu que ha demostrat que sap fer la seva feina, fins
i tot quan estava qüestionada, quan estaven qüestions ells. Ho
varen intentar com vostès i gairebé ho varen aconseguir; però
ells què varen fer?, donar el call i varen fer feina pels nostres
infants.

Vostès defensen coses que en el Grup Parlamentari El Pi
no hi podem estar d’acord de cap manera, i sobretot manco en
el seu to: derogar, prohibir, endurir...; sempre és el mateix.
Aquí el que hi ha pel que fa a la llengua, com bé s’ha dit, i ho
han dit des d’Unides Podem, és un decret de mínims, no una
eliminació de l’espanyol, un decret que vostès haurien de
conèixer i que sembla que no coneixen o que no ho volen
saber. Promoure les modalitats, mallorquí, menorquí,
eivissenc, formenterer, com si no hi fossin presents; el que
passa és que vostès no ho volen saber. Ara bé, la gramàtica és
una, no són quatre, ni cinc, ni vint-i-cinc, la gramàtica és una;
ara, les modalitats  de cada illa hi són presents des que són
petits.

Districte únic. Torn repetir que vostès parlen d’unitat però
la seva manera de comportar-se i les propostes que fan són tot
el contrari. Tornar al districte únic només afavoreix els
guetos, per tant la segregació, la separació, la divisió i la
intolerància, que és allò que vostès prediquen, tot i que parlen
d’unitat d’Espanya.

Avaluacions externes. Tenim la selectivitat, que, per cert,
un 80% s’hi presenten a examinar-se en la nostra llengua -
m’és igual si és català, mallorquí, menorquí, eivissenc o
formenterer. I el castellà, quan arribam a l’edat adulta, fins i
tot els meus fills des que tenen dos anys parlen un castellà
perfecte.

PIN parental. És un corta pega del que diu VOX a la resta
de l’Estat. Per què volen un PIN parental? No volen que els
nostres fills acudeixin a tallers que parlin de coses que els
serviran a la seva edat adulta? Qui som nosaltres per poder dir
o no dir que els nostres fills tenguin una visió més ampla? PIN
parental al final el que vol dir és, ja que podem anar a consultar
planes web, mirar les agendes, assistir a les tutories amb els
professors, PIN parental el que significa traduït al seu
llenguatge és que el professorat estigui vigilat, perquè
simplement no se’n fien, i perquè pensen que a través de les
activitats que es fan volen adoctrinar els nostres fills. Qui som
nosaltres, com deia?

Mirin, els posaré un exemple, perquè he triat un lloc en
què no es parla ni català, ni mallorquí, ni menorquí, ni
eivissenc, ni formenterer, que és Finlàndia; ja no són el
número 1, són el número 4. Mirin, quin és l’èxit educatiu que
té Finlàndia?, el prestigi que tenen a la societat finlandesa els
professors; és una de les feines més sol·licitades, tenen
autonomia, cada col·legi té autonomia també per fer el seu
programa d’estudis, la planificació educativa és consensuada
pels professors i pels alumnes; l’èxit és que encaixes tres
estructures, com són la família, l’escola i els recursos
socioculturals. Però a vostès això no els interessa.

Efectivament coincidim amb l’anàlisi que es fa de vostès
mateixos, des de vostès mateixos, que cerquen titulars,
crispació i enemistat. I els diré més: tenguin en compte i
pensin bé i meditin el que estan fent en aquesta terra i a la
resta de terres en les quals són presents; vostès estan jugant a
enemistar la societat, a posar en dubte els valors adquirits,
estan jugant a una cosa que és molt perillosa; pensem, però, i
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ho creim de veres, que la nostra societat és madura per saber
que no els poden donar gaire suport. 

Està clar que nosaltres hi votarem en contra. Gràcies, Sr.
President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a to thom. Jo seré molt
breu. Ens trobam davant una moció que pretén destruir tot el
sistema educatiu creat durant molt de temps en aquesta
comunitat qüestionant, com és habitual, aspectes tan bàsics
com la cooficialitat de les llengües. Pretenen minar la
confiança en el nostre sector educatiu, i en aquestes qüestions
no ens hi trobaran.

Per tant, i com que el model que plantegen es troba als
antípodes del nostre model, no hi donarem suport, així com
tampoc a les esmenes presentades.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Miri,
Sr. Campos, no, així de clar li ho dic, no. 

Ens porta aquí, després d’una interpel·lació, porta aquí una
moció i, clar, la primera vegada que es llegeix aquesta moció
dius: “Bé, i això?”; ja li ho han dit aquí: ni té format de moció,
i l’únic que té és una intencionalitat que es plasma en un
discurs que ja li ho han dit, ja l’han titllat aquí, que és
redundant, cansino, com li vulgui dir, és a dir, sempre diu el
mateix, però en el fons el que busca -que també li ho han dit
aquí, perquè aquesta moció té un fons- el que busca és la
crispació, el que busca és la divisió, el que busca és rebentar
el sistema educatiu. 

I miri, Sr. Campos, no, no perquè nosaltres tenim un full de
ruta molt marca, on tenim molt clar quin model volem. Volem
un sistema educatiu que sigui de qualitat, això està clar; que
sigui equitatiu, que sigui equitatiu, i que vagi cap endavant, no
cap enrere com el model que vostè pretén. Vostè pretén
retornar a situacions anterior, i no, no, perquè realment el que
es busca amb aquesta moció què és?, dividir, dividir en temes
de llengua..., bé, si parlem de derogar, tota la normativa, venga,
aquí arrasam, tabula rasa. Idò no, perdoni, la normativa actual
és fruit d’un consens, d’un consens que vostè des d’un primer

moment intenta dinamitar. En aquest parlament la legislatura
anterior es va treballar en un pacte educatiu, i jo crec que
vostè el primer que hauria de fer és llegir un document que hi
ha en aquest parlament, que és sobre pacte educatiu, sobre
intentar arribar a consensos, sobre intentar parlar de model,
sobre intentar pactar per tirar endavant, i deixar-se de models
particulars i del seu partit.

Jo crec que aquí buscam consens, aquí li hem parlat
d’establir consensos, d’establir acords. No, el que vol és
derogar la normativa, perquè aquí directament anem a la
màxima, a l’altra màxima, el catalán, el catalán, i establir allò
del (...) i parlem de mallorquí, menorquí, eivissenc i, com
vostè va dir, payés, vostè va dir payés, que amb tots els meus
respectes crec que és fer de menys els parlants de català a
Formentera. Però també, què vol que li digui?, ja li ho vaig dir
la setmana passada, ja ho vaig dir aquí la setmana passada: les
modalitats lingüístiques es fan parlant, utilitzant el català. El
català és una llengua que té diferents modalitats en funció de
la parla que s’hi doni; per tant el que hem de fer és fomentar
l’ús de la llengua catalana i amb el mateix ús es fomentaran les
diferents modalitats.

Després parla d’avaluacions externes. Per suposat, per
suposat, l’avaluació externa és establir rànquings, que és el que
li agrada. Si es torna a llegir el document del pacte, si es torna
a llegir les conclusions del pacte educatiu, que és on hi ha tota
la societat, tota la comunitat educativa representada, i que s’ha
aconseguit després de treballar molt de temps, la mateixa
comunitat educativa li diu que rànquings no, perquè rànquings
són excloents, els rànquings l’únic que fan és separar, i
nosaltres buscam un sistema educatiu que uneixi, un sistema
educatiu que aconsegueixi avançar a tots, aconsegueixi avançar
a tots, amb equitat, donant més als que més necessiten, ajudant
més als que més ho necessiten.

Després parlem, per suposat, del districte únic. Del
districte únic ja se li ha dit moltes vegades que el districte
únic és excloent, el districte únic l’únic que fa és segregar.
Allà on està establert el districte únic és on més se segrega. El
seu model, que és el model madrileny, té districte únic, i el
seu model, que és el model madrileny, és el model que més
segrega de tot Espanya. Per tant nosaltres busquem un model
d’escola inclusiva, un model d’escola en què hi càpiguen tots.

I vaig acabant. Vol defensar tots els models
d’ensenyament, sí senyor, es defensen tots els models
d’ensenyament, però també defensam una cosa primordial, una
cosa primordial que s’ha defensat aquí des d’un primer
moment, que és l’autonomia de centres. Amb la proposta que
vostè fa aquí s’aniquila l’autonomia de centres, i nosaltres des
d’aquí i des del pacte educatiu es fa una defensa extrema de
l’autonomia de centres. Són els centres els que han de decidir
i han de tirar endavant el seu model.

I finalment aquí parla del concurs d’interins. Jo crec que...,
no sé per què. Aquí, aquest govern progressista és el que més
oposicions ha creat, ha fet oposicions i s’han creat 2.000
places de professorat i vostè ara demana aquí un concurs de
mèrit; amb un concurs de mèrit, perdoni, el que està fent és
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afusellar la Llei de funció pública, no, la Llei de funció
pública no permet el concurs de mèrit per poder convertir els
interins en funcionaris de carrera, s’ha de passar tot un
procés...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Casanova, hauria d’anar acabant.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

I finalment li diré que a l’esmena seguirem dient que no,
perquè creim que malgrat moltes coses ja s’estan fent, al final
allò que hem d’optar és per a un model, un model clar, un
model inclusiu i una escola que sigui una escola per a tots, no
una escola excloent i elitista...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Casanova.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el grup proposant, Sr. Campos, per fixar
posició i dir-nos quines esmenes accepta.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Desde luego no me da
tiempo en cinco minutos para responder a semejante cantidad
de barbaridades que he escuchado en cinco minutos.

(Remor de veus)

Lo que sí demuestra una cosa es que aquí proponer libertad
por encima de todo, se ha traducido en hablar de fosas, Lorca,
mujeres, revoluciones sexuales y demás, es curioso, aunque
no les guste la moción. Pues bueno, es que esta moción no es
de política educativa general, es un tema muy concreto, sobre
la libertad y concretamente la libertad lingüística. Pero bueno.

Nadie ha puesto en duda la cooficialidad de las lenguas, en
ningún momento. Lo que estamos proponiendo nosotros es
que esta cooficialidad se base en la aplicación práctica en la
libertad, en la libertad de enseñanza, en la libertad de que las
familias puedan elegir. Decía un representante, “¿quiénes son
ustedes para elegir?”, hombre, pues los padres, algo tendrán
que decir, digo yo...

(Remor de veus)

El tema está en que ustedes se han creído durante tantos
años, que el consenso era lo que aquí ustedes aprobaban, eso
ya está. Pues no es sólo eso el consenso, aquí este parlamento
ha estado demasiados años acostumbrado a estar de espaldas
a la ciudadanía y hay miles y miles de familias...

(Remor de veus)

... que están reclamando libertad, poder elegir, miles y miles
de familias que se les impone un sistema de enseñanza
exclusivamente en catalán, porque no dejan escolarizar a los
niños en español, claro que está la asignatura de español, por
supuesto, es que aún no la han podido quitar, todo llegará
supongo, pero la enseñanza en español se ha eliminado de la
educación pública y eso es lo que aquí denunciamos.

Decía la señora de El Pi que queríamos romper, no
queremos romper nada. Decía el señor del PSOE que vamos
a dividir, pero qué dividir, si precisamente lo que queremos es
unir...

(Remor de veus)

Decía que teníamos un sistema educativo que une, dicen
los señores del Partido Socialista y por eso no dejamos
escolarizar a las familias que puedan elegir el español como
lengua vehicular. Vaya manera de unir, muy curiosa, desde
luego. O que el distrito único segrega, y tener 19 o 9 distritos
eso no segrega?, 1 sí y 9 no. Es que le dan la vuelta al lenguage
y se quedan tan anchos. Esa dictadura progre que ustedes están
aquí aplicando se les ha acabado porque nosotros vamos a ser
muy pesados, sí señor, vamos a ser muy pesados, para destruir
su dictadura progre. Y vamos a ser muy pesados en defender
la libertad por encima de todo y vamos a estar cuatro años
defendiendo la libertad que ustedes, la práctica totalidad de
este grupo, han eliminado de la educación pública de Baleares
y lo han hecho ustedes, de espaldas a los ciudadanos. Eso
téngalo claro.

Igual que tenga claro la doctora en medicina o sexual, la
Sra. Santiago, que desde luego nosotros con el PIN parental no
pretendemos nada extraño, simplemente damos otra vez a las
familias voz, para que se les informe de aquellos contenidos
que pueden afectar al ámbito privado, moral y religioso y que
si deciden que quieren tenerlo, lo puedan tener y sino,
precisamente en aplicación de una Constitución que nosotros
defendemos como el que más...

(Remor de veus)

Por eso todas nuestras propuestas, todas nuestras
propuetsas, son perfectamente asumibles porque no llevan
carga ideológica ninguna...

(Continua la remor de veus)

Ustedes sí que llevan carga ideológica. ¿Qué carga
ideológica es que las familias puedan elegir? ¿Por qué tienen
miedo a la libertad de elección? ¿Qué carga ideológica es
decir que las familias puedan elegir centro? ¿Qué carga
ideológica tienen unas propuestas que siguen al pie de la letra
lo que dice la Constitución? Ninguna y ustedes lo saben y
ustedes pueden hacer aquí el circo, gritar, lo que quieran, pero
lo saben.

Les voy a decir una cosa, creo que más claro no voy a
poder ser. Vamos a ver, señores del PP y de Ciudadanos,
nosotros entendemos que la libertad tiene que ser para todas
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las etapas educativas, no sólo para la primera enseñanza.
Entonces nosotros no estamos de acuerdo con sus mociones
que acotan esa libertad a la primera enseñanza. Y por supuesto
insisto  en que estamos a favor de la cooficialidad y por
supuesto que estamos a favor de nuestro mallorquín,
menorquín, ibicenco, de hecho es que somos los únicos que
defendemos que nuestra lengua balear...

(Remor de veus)

... no es la lengua catalana estándard que se está imponiendo en
la educación.

(Continua la remor de veus)

Los únicos, o sea que ya pueden gritar, ya pueden ponerse
como se pongan, ya pueden demostrar lo que son, unos
totalitarios...

(Remor de veus)

... que no dejan paso a la libertad de elegir y que se ponen
como se ponen, porque nosotros decimos que las familias
puedan entre  elegir entre el mallorquín y el español y a
ustedes eso no les va bien, porque lo que quieren es el catalán
estándard por encima de todo. Nosotros cumplimos con el
artículo 3 de la Constitución y con el artículo 14 que acaba
con la discriminación que es lo que está pasando aquí, una
discriminación clara.

(Remor de veus)

Miren y esto no es una propuesta electoralista, lo digo por
la Sra. Guasp, no, yo llevo diciendo esto desde la sociedad
civil hace 20 años y no estaba en elecciones hace 20 años,
porque ni siquiera estaba en un partido político. O sea, esto es
cuestión de libertad y es cuestión de posicionarse y es
cuestión de decir si se está a favor de la libertad en todos sus
aspectos, de tener un modelo educativo igual que tienen en la
mayoría de países europeos y no seguir siendo la rara avis que
no está conduciendo a un fracaso y a un abandono escolar, que
estamos hablando nada más y nada menos, que estamos a la
cabeza de Europa y que estamos hablando del futuro del país
y de nuestros hijos. Eso es lo que está en juego, y este modelo
que ustedes han puesto en marcha ha fracasado y hay que
cambiarlo y para cambiar los modelos se deroga normativa y
se aprueba nueva. Ya no hay nada que rescatar de una Ley de
normalización lingüística del año 86, desfasada que no tiene
nada que ver con nuestra actual realidad social...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Campos, hauria d’anar acabant.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Voy acabando, Sr. Presidente. Hay que derogar la
normativa actual y aprobar una nueva, que garantice la libertad
y los usos de las dos lenguas oficiales. Simplemente esto es
lo único que proponemos, aún así...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Acabo. Sí que estamos de acuerdo con las modificaciones
presentadas tanto por Ciudadanos como por el Partido
Popular, referente a las modalidades...

(Remor de veus)

Es que casi no le oigo, porque está...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Campos...

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

... sí que estamos de acuerdo, pero en el resto de enmiendas,
lo siento mucho, pero no las aceptamos.

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Informarles también que pedimos votación conjunta.
Gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, tranquils. Un aclariment, Sr. Campos,
crec que vostè ha manifestat que li semblaven bé les dues
esmenes, una de Ciudadanos i una altra del PP en relació al
punt 2, que parla de modalitats lingüístiques. No diuen el
mateix, per tant, se’n pot acceptar una o l’altra.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Las dos enmiendas del Grupo
Popular y de Ciudadanos hacen referencia al punto 2, las dos
nos parecen bien y la redacción que es muy similar a la nuestra
quedaría, se lo digo: “El Parlamento de las Islas Baleares insta
al Gobierno balear a proteger, promover y fomentar las
modalidades lingüísticas insulares de Mallorca, de Menorca,
Ibiza y Formentera, de conformidad con el artículo 35 del
Estatuto”.

También estamos de acuerdo con lo que dice del estudio
de aprendizaje. O sea, aceptamos las dos modificaciones.
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EL SR. PRESIDENT:

Això, Sr. Campos, és una transacció i, per tant, jo he de
demanar si algun grup parlamentari s’oposa a aquesta
transacció o no.

Digui, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, nosaltres volem saber què votam, perquè...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Font, ja m’ha sentit el que he dit, el Sr.
Campos introdueix una transacció, l’únic que interessa ara és
saber si qualque grup parlamentari s’oposa a aquesta
transacció...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Si no la veiem per escrit, sí.

EL SR. PRESIDENT:

Qualque altre grup vol manifestar la seva opinió? Molt bé.
Doncs, votam amb la redacció original dels set punts. Com
que no han acceptat votació separada, ho votam tot a la mateixa
vegada. Passam a votar. Votam.

3 vots sí, 33 vots no, 19 abstencions.

IV. Compareixença, amb debat i  votació, de la Sra.
Consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, en relació
amb la presentació del límit màxi m de despesa no
financera per a l’exercici de 2020, sol·licitada mitjançant
l’escrit RGE núm. 6274/19.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon a la
compareixença, amb debat i votació -senyors diputats, un poc
de silenci, per favor- passam al quart punt de l’ordre del dia
que correspon a la compareixença, amb debat i votació, de la
Sra. Consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, en relació
amb la presentació del límit màxim de despesa no financera
per a l’exercici de 2020, sol·licitada mitjançant l’escrit RGE
núm. 6274/19.

La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors ha presentat
l’escrit  RGE núm. 6470/19, que ha estat tramès als grups
parlamentaris mitjançant el qual rectifica errades materials
observades a la memòria descriptiva del límit màxim de
despesa no financera per l’exercici de 2020 i transmet
l’esmentada memòria rectificada. 

Correspon ara la intervenció de la consellera d’Hisenda i
Relacions Exteriors, la Sra. Sánchez.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Esper que aquest debat tengui també la càrrega de
passió que ha tengut l’anterior. 

Debatem ara l’aprovació del límit màxim de despesa no
financera per a 2020 que, com saben, és la primera passa per
a l’elaboració del pressupost 2020, que seran els primers
pressuposts d’aquesta legislatura. 

El Consell de Govern va aprovar el passat 27 de setembre
aquest sostre de despesa no financera per a 2020 fixat en una
quantia de 4.383,83 milions. L’aprovació del sostre de
despesa és una mesura establerta a la Llei 2/2012, d’estabilitat
pressupostària, per a les comunitat autònomes, per a l’Estat i
per a les entitats locals. Feim aquesta passa no només per
complir amb la legalitat s inó per avançar en el nostre
compromís amb la ciutadania, per avançar en uns nous
pressuposts d’estabilitat política, econòmica i social. 

El límit de despesa no financera és la xifra màxima de
doblers que pot destinar un govern a polítiques públiques, les
quals permeten desenvolupar l’acció del Govern. S’ha destinat
durant tots aquests anys en gran part als serveis públics
fonamentals i a mantenir els pilars de l’estat del benestar. La
seva qualitat és una aposta ferma de les forces progressistes
que enguany varen revalidar el suport de la ciutadania a les
urnes.

Davant d’aquest primer pressupost de la legislatura
confiam rebre el suport majoritari de la cambra al sostre de
despesa 2020 per seguir avançant en l’elaboració dels
comptes, com a mostra de la solidesa i la maduresa del pacte
de governabilitat i perquè aprovar el sostre de despesa, i més
endavant el pressupost 2020, és un element que també
afavoreix l’estabilitat econòmica i financera d’aquesta
comunitat autònoma. 

Com saben, aquest sostre de despesa queda pràcticament
congelat en relació amb el 2019, el sostre es redueix en un
1,1%, en concret 50,23 milions d’euros, i se situa, com he dit
abans, en 4.383,83 milions d’euros; ens situa en un sostre, i
això crec que és important, només superat per la xifra rècord
del límit de despesa no financera de 2019. Aquest sostre ve
determinat per una previsió d’ingressos amb criteris de
prudència vinculat a les incerteses del bloqueig polític a
Espanya i també a la situació del context global d’alentiment
del creixement econòmic, un creixement que en tot cas
continua sent positiu a les Illes Balears.

Venim d’una legislatura d’alt creixement econòmic, per
sobre de la mitjana espanyola i europea, i en conseqüència
d’un augment d’ingressos fins a xifres rècord a Balears. Això
ens ha permès dur a terme una política de pressuposts
expansius concentrats en la recuperació de les polítiques
socials, perquè aquesta ha estat i és la prioritat del Govern. 
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Ara ens adaptam a un escenari generalitzat de moderació
d’aquest creixement i d’incerteses principalment per factors
externs, com el refredament de l’economia a Alemanya i el
procés del Brexit, un escenari que ens obliga a ser prudents.
Per tant, el que hem fet, com no pot ser d’una altra manera, és
adaptar el sostre de despesa a aquesta realitat. 

En tot cas i ho vull repetir per acabar de situar-nos i no
perdre de vista el volum en el qual ens movem. Parlam d’un
sostre de despesa 2020 de prop de 300 milions d’euros més
que l’any 2018 i de 1.034 milions més que l’any 2015. Amb
aquest sostre aprovarem el pressupost 2020 que reafirmarà el
nostre compromís amb les persones d’aquesta comunitat
autònoma amb una educació de qualitat, amb una protecció
social digna, amb un sistema sanitari per a tothom, amb
polítiques d’habitatge, de mobilitat sostenible i contra el canvi
climàtic.

En aquest sentit tornaré a recordar el que ja hem dit altres
vegades, controlar la despesa és compatible amb la nostra
aposta per les polítiques socials; és una qüestió de prioritats
i tots tenim clar que apostam per prioritzar les persones, per
tant, les polítiques que milloren la vida de la gent. Aquest és
el punt de partida, la feina feta aquests darrers quatre anys de
recuperació de drets i millores, el llegat social del Govern que
va sortir de les urnes el 2015, un govern que ha augmentat
com mai el pressupost per a polítiques socials, un increment
continuat any rere any que ha permès assolir la mitjana en
despesa social per habitant als serveis públics fonamentals;
malgrat les limitacions del sistema de finançament autonòmic
que precisament ha de servir per finançar aquests serveis
essencials. Arribar a la mitjana en despesa social per càpita és
una fita de la qual tots hauríem d’estar orgullosos. 

És aquí, a les polítiques socials, on s’ha destinat el gruix de
l’augment de la despesa pública d’aquesta legislatura; aquest
pressupost, aquest increment de pressupost continuat, s’han
traduït millores socials per a molta gent. La implantació
pionera de la renda social garantida; la recuperació d’una
targeta sanitària universal i gratuïta, que mai no s’hauria
d’haver perdut; l’augment del personal a la sanitat, a
l’educació, als serveis generals per millorar la qualitat dels
serveis públics; la reactivació de les polítiques d’ocupació, a
la vegada que es reduïa l’atur i augmentava el nombre de
treballadors a Balears. Són millores reals que s’han anat
incorporant durant un cicle econòmic positiu, ni més ni menys
que a l’etapa de major creixement de l’economia de les
Balears des de l’entrada de l’euro, un creixement del 14,1% en
els darrers quatre anys. Aquest és el nostre punt de partida que
no es pot obviar a l’hora de fer una anàlisi de l’escenari
macroeconòmic i pressupostari. 

Ara afrontam un pressupost d’estabilitat, des del mateix
compromís que ens ha dut a destinar el pressupost més alt a
les polítiques socials i en el marc d’una situació econòmica i
política que ha condicionat les previsions d’ingressos, en les
quals determinam el límit màxim de la despesa no financera. 

En conjunt la previsió d’ingressos és d’una reducció del
0,32%, de 13,96 milions d’euros, fins a situar-se en 4.289,1

milions d’euros. És una estimació prudent en el context actual
i a aquest pressupost d’ingressos no financers està previst fer
la previsió del 2020 de recaptació dels tributs cedits,
transmissions patrimonials, actes jurídics documentats,
successions i donacions, patrimoni o joc davalla un 8,5% en
termes interanuals, una minva de 77,5 milions per situar-se als
825,8 milions d’euros.

Aquesta reducció radica principalment en una disminució
en la recaptació de l’impost de transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats, molt condicionada per l’efecte de
les economies externes i el mercat immobiliari a les Balears.

Pel que fa als tributs propis, com són l’impost de turisme
sostenible i el cànon de sanejament d’aigües, hem previst un
increment moderat poc significatiu del 0,85%, en concret
representen 1,8 milions més fins a un total de 214,25 milions.

En relació amb 2019 en concepte de taxes, preus públics
i altres ingressos s’ha previst un increment del 12%, un 11,9%
per ser més concrets, que és en termes absoluts 12,2 milions
fins arribar als 115,52 milions. 

Pel que fa als ingressos provinents de l’Estat s’ha calculat
en base a les pròpies estimacions del departament d’Hisenda
els recursos a rebre del sistema de finançament autonòmic, un
2,4% més que al 2019, un increment de 66,48 milions fins a
arribar a un total de 2.809 milions en la previsió de 2020.

Atès que no hi ha sostre de despesa de l’Estat per al 2020
i que no tenim xifres definitives del Ministeri d’Hisenda del
que rebrem per a l’any 2020, hem fet aquesta estimació
prudent tenint en compte l’evolució dels darrers anys.

Quant a altres aportacions alienes en les quals s’inclouen
aquests recursos provinents de l’Estat i els fons europeus,
hem previst una reducció del 5%, que suposa uns ingressos
previstos de 17 milions menys que el 2019.

Aquesta reducció es deu principalment a la menor previsió
d’ingressos en concepte de l’antic conveni de carreteres.
Enguany s’havien pressupostats uns ingressos de 180 milions
d’euros i per al 2020 s’han previst 120 milions d’euros.

Tenim una sentència favorable del Tribunal Suprem i un
protocol signat amb el Ministeri d’Hisenda el 2015 de com
s’han de cobrar aquests 240 milions d’euros de deute històric
d’aquest conveni, dels quals n’hem pressupostat la meitat per
a 2020. Creim que és raonable tenir l’expectativa legítima de
recuperar aquests doblers i  no deixam d’exigir aquest
pagament.

Com deia, reduïm la previsió d’ingressos no financers en
un 0,3%, uns 14 milions que ens situen als 4.289 milions
d’euros.

Del total, com saben, el gruix, el 65% correspon als
ingressos provinents del sistema de finançament autonòmic
que al capdavall representen dues terceres parts dels ingressos
no financers.
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Per això, i aquí hi estarem tots d’acord, és inevitable fer
una reflexió sobre el pes del finançament i sobre la necessitat
urgent de reformar i de millorar aquest sistema.

L’actual model vigent des de l’any 2009 va suposar un
avanç molt important per a Balears, això tampoc no és
discutible, però seguim ancorats a un sistema que s’havia de
renovar fa cinc anys, el 2014, i que avui encara suposa un llast.
Hi ha un problema d’infrafinançament històric en aquesta
comunitat que ens ha condicionat massa temps i la reforma del
model ja és una urgència.

No hi ha equitat en el repartiment dels recursos, hi ha un
desequilibri en l’assignació de recursos que fa l’Estat cap a les
comunitats autònomes i que ens haurien de servir per finançar
els serveis públics essencials, i tot això també condiciona el
nostre endeutament. Aquest és el problema de fons quan
parlam de la situació financera d’aquesta comunitat autònoma
o quan parlam de qualsevol tema que afecti el pressupost
d’aquesta comunitat autònoma.

El bloqueig i la inestabilitat política actual a Espanya fan
molt complicat avançar en aquest procés de revisió del
sistema que havia promès encetar l’anterior govern en èpoques
de majories absolutes.

I de la mateixa manera, perquè ens afecta moltíssim i
vincula amb el sistema de finançament és necessari replantejar
els límits de dèficit de deute i regla de despesa. Ho hem
reclamat en els darrers anys i com també s’ha fet en altres
legislatures hem de tractar de sortir de la rigidesa actual.

Per a 2020 tenim fixat un zero per cent del PIB de dèficit,
un 27% del PIB de deute i un 2,8 de creixement als efectes de
la regla de la despesa.

Cal tenir present a més que encara ens hem de guiar per
objectius d’estabilitat aprovats l’any 2017 al Congrés, fa dos
anys. El juliol de 2017 es varen aprovar els límits del període
2018-2020, que normalment s’haurien de revisar i durant
aquest temps el Consell de Política Fiscal i Financera els va
revisar una vegada, l’any passat, i va acordar una ampliació del
marge de dèficit. En el cas de les comunitats autònomes això
suposava un increment de 2 dècimes, passar al 2019 de
l’actual 0,1% al 0,3%. 

Com sabem, el percentatge de dèficit fixat per a les
comunitats autònomes resulta de la distribució entre les
diferents administracions del dèficit màxim acordat amb
Brussel·les per a tot l’Estat, però aquesta millora per a les
comunitats acordada al Consell de Política Fiscal i Financera
per a 2019 no va superar el tràmit del Senat a causa del vot en
contra del PP i Ciutadans de manera que enguany continua
vigent el 0,1%. Aquesta ampliació de dèficit suposava per a
Balears disposar el 2019 de 65 milions més per dur a terme
polítiques públiques i això va passar quan Brussel·les havia
acceptat suavitzar els límits de dèficit a Espanya a l’inici de la
legislatura del Govern de Pedro Sánchez i això va topar amb
aquest vet polític.

Tant pel que fa a la reforma del finançament autonòmic
com a la flexibilització dels límits del dèficit o de la regla de
la despesa hem de ser conscients que necessitam un govern en
plenes funcions a Espanya i que aquí, en aquesta feina, hem
d’anar tots plegats per exigir les millores que necessitam a les
Illes Balears. També és necessari tenir un govern d’Espanya en
plenes funcions que faci un nou pressupost 2020 i que hi
inclogui el fons d’insularitat previst al nou règim especial de
les Illes Balears per rebre inversions addicionals i situar
aquesta comunitat en la mitjana estatal.

Aquest govern treballa amb el ministeri per activar aquest
mecanisme que tal i com estableix la Llei del règim especial
de les Illes Balears haurà de tenir dotació econòmica en els
propers pressuposts generals de l’Estat. També en aquest punt
hem de mantenir la unitat.

És a dir que en aquesta comunitat autònoma hem de ser
prou ferms i responsables en la defensa dels interessos de les
Balears davant el Govern central, amb mirada llarga i alçada de
mires a favor de la ciutadania d’aquestes illes. Aquest govern
ha de fer i fa el seu camí en l’elaboració del nou pressupost
2020 i d’aquest sostre de despesa, com és la nostra obligació
per afrontar els reptes que té Balears, i continua fent feina per
continuar en la línia duta a terme en la passada legislatura de
priorització de les polítiques socials i a la vegada del
sanejament dels comptes públics, una tasca en la qual hem anat
complint any rere any els límits de dèficit, deute i regla de
despesa, únicament es va superar la regla de despesa al 2018,
un any condicionat per despeses extraordinàries i
sobrevingudes a final d’any.

L’any 2018, com ja s’havia fet als dos anys anteriors,
Balears va complir els límits de dèficit i de deute. De fet, va
ser el primer any que aquesta comunitat autònoma va reduir el
seu deute en termes absoluts. Durant la passada legislatura
hem estat la comunitat que més ha reduït el seu deute, una
disminució de 2,5 punts en relació amb el PIB. S’ha actuat i
s’actua amb responsabilitat financera, sí, i també amb
responsabilitat social, que és l’obligació d’un govern, fer feina
per la igualtat d’oportunitat i per la cohesió social.

Afrontam el present i el futur amb la prudència que
requereix la situació política i f inancera del nostre entorn,
però també des del compromís amb la ciutadania i amb els
acords de Bellver. Des d’aquest compromís i responsabilitat
confiam, per tant, en obtenir el suport majoritari de la cambra
per a l’aprovació avui d’aquest sostre de despesa 2020, la
primera passa per continuar amb l’elaboració dels nous
pressuposts 2020, els primers d’aquesta legislatura, com a
aposta de present i de futur, com a garantia de sostenibilitat
social, econòmica i financera d’aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Intervencions dels grups
parlamentaris, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el
Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats bon dia,
bon dia a tots. Sra. Consellera, m’agradaria, en primer lloc,
reconèixer-li que avui vostè té un paper difícil, vostè aquí té
un paper difícil perquè ha vengut aquí a justificar-nos un sostre
de despesa, un llindar màxim de despesa no financera per al
2020 que, al nostre entendre almenys, és absolutament
injustificable, per tant, jo li reconec ja des del principi que
vostè avui té un paper difícil.

Per altra banda, vostè, en el seu mateix informe, ens diu
que vostè presenta a aprovació avui, en aquesta cambra, un
límit màxim de despesa financera per al 2020 per un import de
4.383,8 milions d’euros i ens diu, ens explica que aquest límit
és coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, vostè
ho ha dit, un 0% per al 2020; amb la regla de la despesa, amb
un creixement d’un 2,8%, també per al 2020 respecte del
2019; i també amb un objectiu de deute del 27% del PIB a
l’any 2020, tot això tal com estableix la Llei d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera i la Llei 14/2014, de
finances d’aquesta comunitat autònoma.

Idò bé, Sra. Consellera, si vostè assoleix a l’any 2020 una
despesa financera de 4.383,8 milions d’euros, per tant es gasta
aquesta xifra, existeix una probabilitat que entenem que serà
molt pròxima al cent per cent que vostès, que vostè
incompleixi tots els paràmetres d’estabilitat pressupostària:
objectiu de dèficit, regla de despesa i també objectiu de deute,
a no ser que vulgui deixar els proveïdors d’aquesta comunitat
autònoma penjats.

I li dic això per diverses raons. En primer lloc, respecte de
l’objectiu de dèficit, vostè ens diu que podrà gastar aquests
4.383 milions d’euros i que acomplirà l’objectiu de dèficit del
0% justament perquè, ho ha dit vostè, no?, arribaran a recaptar
4.289,1 milions d’euros, i hi haurà uns ajusts de comptabilitat
nacional de 137,8 milions d’euros. Idò, miri, Sra. Consellera,
al nostre entendre, almenys, ni els ingressos no financers
arribaran a aquesta xifra, ni tampoc els ajusts de comptabilitat
nacional arribaran a aquesta xifra.

Com que no tenc massa temps, li posaré només alguns
exemples. Miri, estarem d’acord, Sra. Consellera, que a l’any
2018 aquesta comunitat autònoma va recaptar 635 milions
d’euros de l’impost de transmissions patrimonials, és així, que
és la liquidació del pressupost a l’any 2018, d’acord? Bé, idò,
a juliol d’enguany l’impost de transmissions patrimonials, la
recaptació en aquest impost, baixa un 10%, d’acord?, baixa un
10%, segons dades oficials; bé, idò, si aquesta davallada
continua fins a final d’any, tancarem l’execució del pressupost
del 2019 amb una recaptació en l’impost de transmissions
patrimonials de 571 milions d’euros, és tan senzill com això,
no baixarà d’un 10%.

Sra. Consellera, ens pot explicar com és possible que
tancant amb 571 milions d’euros a l’any 2019 vostè
pressuposti, per a l’any 2020, 596 milions d’euros? Ens ho pot
explicar això? Perquè..., o és que vostè espera que a l’any
2020 ja remuntam. Ja remuntam a l’any 2020, Sra. Consellera?
Ja l’impost de transmissions patrimonials no caurà més, ben
el contrari, pujarà per amunt? Això és ciència ficció pensar-
ho, és ciència ficció, Sra. Consellera. Per tant, la nostra
interpretació és que a l’any 2020 el més plausible és que
l’impost de transmissions patrimonials segueixi baixant, i una
xifra que ens sembla raonable, ens semblaria raonable és que
tornàs caure un 10%, jo crec que és prudent un 10% de
caiguda a l’any 2020. Bé, idò, si hi ha una caiguda d’un altre
10% el 2020, tancarem el 2020 amb 514 milions d’euros de
recaptació en aquest impost, però vostè n’ha pressupostats
596, per tant, vostè té un forat de 80 milions d’euros a la
previsió de l’impost de transmissions patrimonials. Per tant,
en principi això és el que veiem sobre el paper, efectivament
és el que opinam des del Partit Popular, faltaria més.

En segon lloc, per altra banda, vostè..., el sistema de
finançament, bestretes a compte del sistema de finançament,
vostè estima 2.809 milions d’euros del sistema de
finançament. Molt bé, jo li pregunt, jo li pregunt: aquestes
estimacions estan fetes en funció de les bestretes a compte
del sistema de finançament de l’any 2019, no?, vostè diu: 66
milions d’euros més arribaran; jo li pregunt: com ha fet vostè
aquestes estimacions? No em dirà que les ha fet en funció
d’un creixement del PIB nominal d’un 3%, veritat? Que és el
que posa l’informe que vostè ens posa damunt la taula. Només
amb aquesta variable  ha fet l’estimació dels 2.800 milions
d’euros? El sistema de finançament vostè sap que és un tema
complex, molt complex, supòs que deu haver fet una
simulació del sistema de finançament, no?, amb tots els fons
que comporta, etc ., perquè si no ho ha fet haurem de
conclourem que aquesta xifra no sabem d’on surt, no l’hem
vista a l’informe que vostè presenta en aquest Parlament, no
l’hem vista. Vostè ens diu que ha estimat els 2.800 milions
d’euros en funció d’un PIB, d’un creixement d’un PIB que li ha
subministrat el Ministeri d’Hisenda i que, com a conseqüència
d’això, vostè conclou 66 milions d’euros més.

Miri, probablement a dia d’avui les bestretes a compte del
sistema de finançament de l’any 2019 que, com vostè sap, es
varen calcular en el mes de juliol de l’any 2018, atesa
l’evolució de l’activitat econòmica, probablement,
probablement, eh, es troben inflades les del 2019 ja, però
vostè les percebrà si la Sra. Montero, d’una vegada, fa els
pagaments corresponents; però és que probablement les del
2019 ja estan inflades a dia d’avui, bé, idò, vostè encara hi
afegeix 66 milions d’euros més d’ingressos. No arribarem a
aquesta xifra, Sra. Consellera!

Des del Partit Popular entenem que aquí pot haver-hi
perfectament, i ens tiram a baix, un forat de 100 milions
d’euros.

Finalment, vostè ens torna pressupostar 120 milions
d’euros d’un conveni de carreteres derivat d’un protocol que
es va firmar amb el ministre Montoro a l’any 2015 del qual la
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darrera vegada que vàrem percebre quanties va ser el 2014, 90
milions d’euros, no ha rebut vostè ni un euro, aquesta
comunitat autònoma d’ençà del 2014, i ara ens ve a dir que ara,
home, 120 milions d’euros més. Sra. Consellera, això no
arribarà, no arribarà, ho sap perfectament que no arribarà! No,
però ho volem reclamar! No és la forma de reclamar-ho,
reclamin-ho i si percep els 120 milions d’euros generi
despesa, ho pot fer, però no ho pressuposti perquè és
imprudent pressupostar-ho.

Miri, amb tot, estimam que en aquesta comunitat autònoma
si vostè aprova aquest sostre de despesa hi ha un forat mínim
de 370 milions d’euros a l’any 2020, mínim, mínim, eh, 370
milions d’euros.

Regla de despesa, regla de despesa. Home!, Sra.
Consellera, s’ha deixat una columna, s’ha deixat una columna
a l’hora de fixar l’objectiu de regla de despesa, però si vostè
fa la regla de despesa i ens diu que es pot incrementar un
2,8%, però no posa la columna del 2019, què vol dir aquest
quadre 3 que vostè ens posa? Però si no té cap significat
aquest quadre 3, deu ser, això sí, que la regla de despesa a
vostè li interessa poc, no sabem si ho complirem o no. Jo crec
que ho incomplirem massivament, perquè si vostè va
incrementar un 10% a l’any 2018 la despesa computable a
efectes de regla de despesa i va incomplir massivament, on és
la referència del 2019? No té cap sentit aquest quadre 3, Sra.
Consellera.

Límit de deute. Si no s’acompleixen els ingressos i hi ha
un forat de 370 milions d’euros, com el finançarà el forat, Sra.
Consellera? L’haurem de finançar, perquè si no s’endeuta per
aquest import de 370 milions d’euros, ho deixarà a deure als
proveïdors? Però la pregunta és, home, i als proveïdors,
d’acord, perfecte, però si diu: no, ho finançarem amb deute;
molt bé, idò incomplirem també l’objectiu de deute.
Assolirem més del 27%.

Sra. Consellera, Balears incomplirà tots els límits si vostè
es gasta aquest sostre de despesa, tots, o almenys és el que
pensam des del Partit Popular.

Vostè pretén fer el 2020 exactament el mateix que ja s’ha
fet el 2019 i vostè sofreix les conseqüències de fixar uns
ingressos inflats, 500 milions d’euros, i ara vostè sofreix les
conseqüències. Les vol tornar sofrir?

En aparença, vostè i  els seus companys de Consell de
Govern primer han decidit quant volien gastar i després han
inflat els ingressos per tal de quadrar el pressupost, és l’únic
que podem concloure.

Des del Partit Popular consideram que pretendre gastar el
que no es té és una política que ens durà novament a temps
passats que no volem recordar. Gastar el que no es té
compromet i posa en risc els serveis públics fonamentals del
futur, com ja vàrem poder comprovar en el passat. Resulta
realment sorprenent que vostè ens parli d’un sostre de despesa
prudent; prudent?, amb uns ingressos inflats de 370 milions
d’euros? Per l’amor de Déu!

Aquest sostre de despesa no es podrà pagar, no es podrà
pagar, i com que no es podrà pagar vostè haurà de prendre
decisions que no li agradaran.

Des del Partit Popular no participarem en aquest exercici
de “trilerisme” numèric, no podem acceptar que ens facem a
nosaltres mateixos trampes econòmiques al solitari; el dèficit
del deute són pa per a avui i fam per a demà, no posaran en risc
els serveis públics d’aquesta comunitat autònoma, no els hi
posarem. Per això, Sra. Consellera, li  demanam que torni
aquest sostre de despesa al calaix del qual mai no havia d’haver
sortit, torni’l al calaix, retiri aquest sostre de despesa i faci’n
un d’adaptat a les circumstàncies realistes, als ingressos
realistes que tenim.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, hauria d’acabar.

EL SR. COSTA I COSTA:

I si no el retira, Sra. Consellera, haurem de votar-hi en
contra. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President. Miri, qui té mala papereta avui en
aquest parlament és vostè, Sr. Costa, això de fer creure que el
Partit Popular es preocupa pels serveis públics...

(Remor de veus)

..., miri, no passa, no passa gens, em sap greu, però no passa!

Vegem, el finançament és i serà el tema estrella aquesta
legislatura, no és per a menys, hem parlat diverses vegades
dels 177 milions i avui ens centram en la fixació del sostre de
despesa per al 2020. El present debat s’emmarca en dos eixos
importants: per una banda, el compliment de la Llei
d’estabilitat pressupostària i, per l’altra, la manca de
pressupost estatal, atès el Govern en funcions del Sr. Sánchez.

La consellera ens ha facilitat les línies generals i les grans
xifres amb la seva intervenció, així que no les repetiré. Des
d’Unides Podem sí que volem reflexionar sobre el camí que
ens ha dut fins avui aquí, consideram important impugnar i
denunciar unes regles econòmiques que van en perjudici de la
ciutadania, no estam d’acord amb el que ens veiem obligats a
fer avui aquí. Cert, hi ha una Llei d’estabilitat pressupostària,
i també és cert que és una llei injusta, si fos a la nostra mà és
evident que és una llei que derogaria; la Llei d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera és la imposició legal
d’una política econòmica concreta, l’austeritat, que s’ha
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demostrat perjudicial per al desenvolupament econòmic i
social arreu d’Europa. Les veus de molts economistes, com
Paul krugman, premi Nobel d’Economia, ja avisaren que la
imposició de l’austeritat en economies deprimides
augmentaria la seva depressió i retardaria la seva recuperació,
i així ha estat -jo no sé què els fa gràcia, la veritat!

Perquè es pogués dur endavant aquesta llei es va donar una
condició de possibilitat fonamental, la sensibilització de la
gent davant la corrupció a les administracions públiques. Cal
recordar que el 2011, València, Andalusia, Canàries o Galícia
eren les comunitats amb major nombre d’imputats per delictes
de corrupció a les seves llistes, més d’un centenar d’imputats
per prevaricació urbanística, suborn i tràfic d’influències.
L’ombra de la corrupció planejava sobre els governs
autonòmics i es va utilitzar com a argument per modificar la
Constitució, així com es va aprofundir i aprofitar el prejudici
que els jubilats feien mal ús dels medicaments i que les
persones immigrades col·lapsaven la sanitat pública per treure
el Reial Decret 16/2012 que va retallar el dret a la salut com
mai no s’havia fet en la història de la nostra democràcia.

Per poder controlar la corrupció existent i el
malbaratament de les comunitats autònomes la solució no va
ser impulsar mecanismes forts de control de la gestió, com
seria raonable pensar, ben el contrari, aquests problemes varen
ser aprofitats per les elits per repartir les culpes dels
desajustaments. Dels creadors d’”heu gastat per sobre de les
vostres possibilitats”, vàrem rebre el discurs sobre “la
priorització del pagament del deute és ineludible per a
l’economia”.

I una vegada més problemes generats per la desvergonya de
les oligarquies d’aquest país el vàrem pagar entre totes
modificant la Constitució. L’engany a la ciutadania es va fer el
setembre del 2011, quan el PSOE i el Partit Popular es varen
posar d’acord per modificar l’article 135 de la Constitució,
per garantir l’equilibri pressupostari de les administracions
públiques i la prioritat absoluta del pagament del deute públic
per sobre de qualsevol altra rúbrica pressupostària.

Per pagar els bancs sí que es varen posar d’acord en
modificar la Constitució; per reformar el Senat no; per blindar
les pensions tampoc, per a això no han fet cap modificació
constitucional, les pensions poden esperar, ara, els bancs està
clar que no.

Aquell 2011 ja varen dissenyar que el límit cap al 2020
hauria de ser molt a prop de zero, el president Zapatero va dir,
quan es modificava la Constitució: “Todos sabemos que esto
no va a arreglar ni el desempleo ni la crisis, pero es un
buen camino, hagámoslo con naturalidad.” Naturalitat per
retallar i per posar una cotilla als serveis públics, una peça de
roba que just just deixa mig alenar, però no permet funcionar
amb normalitat.

Des d’Unides Podem estam en desacord que els bancs
vagin primer que les persones. Vam haver d’esperar l’arribada
de Podem per crear l’Oficina Anticorrupció i per iniciar
processos d’auditoria del deute. Les dretes es queixen ara que

no hi ha finançament a Balears, ho hem sentit ara fa uns
minuts, els hem sentit aquests dies reclamar els 177 milions
d’euros, però cal destacar la total irresponsabilitat tant del
Partit Popular com de Ciutadans que l’any passat varen tombar
l’ampliació de dèficit a les comunitats autònomes per al 2019,
de l’actual 0,1% a 0,3%, que ja s’havia acordat en el Consell
de Política Fiscal i Financera quan Brussel·les, a la fi, havia
acceptat suavitzar el límit de dèficit a Espanya.

El que és realment important per a l’economia d’un país és
que hi hagi ocupació, benestar i millores a la productivitat,
elements tots que es veuen afavorits per una despesa pública,
conscient i amb criteris d’eficàcia i eficiència com es fa des
d’aquest govern. Les dretes ens acusaran que les autonomies
tornam disparar la despesa, disparar, com si fos dolent invertir
en la gent; disparar, com si matàssim qualcú; en lloc de veure
que cal millorar i enfortir els serveis públics.

Amb la fallida de Thomas Cook ben recent, no veuen que
hem d’invertir en programes d’ocupació en sectors emergents
que ja haurien d’estar del tot consolidats a les nostres Illes,
com són, per exemple, les energies renovables? No veuen que
cal disminuir les llistes d’espera en sanitat i construir
col·legis, no ho veuen això, no veuen que cal invertir?

En el document lliurat per la consellera, el límit màxim de
la despesa no financera per a l’exercici 2020...

(Remor de veus)

... es redueix en 1,1%, -ja, bé, esperi, que el seu torn ja arriba,
no passi pena-, que representa una disminució de 50,23
milions d’euros. El que s’ha de destacar aquí és que el sostre
per al 2020 són 300 milions d’euros que el 2018 i 1.000
milions més que en el 2015. El 2015 el PP va deixar greus
mancances en sanitat, educació i serveis socials. A la
legislatura passada es va augmentar com mai el pressupost per
a polítiques socials i va arribar als 1.000 milions d’euros en
educació, no els preocupa tant l’educació?, idò, es va
augmentar fins als 1.000 milions: es varen contractar més
professionals sanitaris per disminuir les llistes d’espera i es
varen ampliar els serveis d’atenció a la dependència. Però,
evidentment, fa falta més.

Ens trobam també davant la incertesa derivada de la manca
de govern a l’Estat per l’absoluta incapacitat del Sr. Sánchez.
Des de les Illes Balears, evidentment exigim a Madrid, i així
ho hem defensat diverses vegades ja en aquest plenari, els 177
milions d’IVA, de bestretes, etc., i els doblers del conveni de
carreteres. Volem millorar la qualitat dels serveis de la gent
de les Illes Balears. Tenim més població i més necessitats.
Hem d’aplicar el seny, però també la valentia per afrontar els
reptes que tenim per endavant.

Des d’Unides Podem donarem suport, consellera, al límit
màxim de despesa no financera per a l’any que ve, perquè és
obligat complir la normativa vigent. Reiteram el nostre
compromís per avançar a l’Estat en la normativa que posi d’una
vegada per totes les persones per davant dels bancs, per
eradicar una austeritat que, malentesa com està, és una cotilla
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que ofega l’administració pública en lloc de deixar-la agafar
aire, oxigenar-se i avançar per al bé de la gent.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Bon dia a tothom. Especialment bon dia, consellera. Jo no
sé si cedir dos minuts del meu espai perquè contesti a la
quantitat d’al·lusions que la Sra. Martín ha fet al Partit
Socialista Obrer Espanyol, al PSIB, a vostè i a l’expresident
Zapatero, entre altres coses per qüestionar les directrius
europees que varen enviar a tots els països per evitar un rescat,
que prenguessin mesures constitucionals que les Corts varen
aprovar, afortunadament. És a dir, moltes preguntes, li ha
llençat. Jo tractaré de fer-li la nostra intervenció en la línia
legítima d’incidència i la línia de control, i ser rotund en
segons quines coses, però sap, i vostè va ser al debat de la
moció que es va fer entre els partits polítics, que a la vegada
aquí vostè era present tot i que no se la interpel·lava a vostè,
que vàrem fer propostes concretes, almanco el nostre grup
parlamentari.

I vostè sentirà aquí de bell nou, quan se’ns dóna la
responsabilitat, als grups parlamentaris, de ratificar una
proposta del Consell de Govern i que ben segur, per allò
manifestat per la gran majoria dels grups parlamentaris que a
més a més li  donaran suport, no només al qual pertany el
Govern, sí que li donaran suport, l’aprovaran, però com que els
grups parlamentaris som coresponsables i aquest parlament de
la votació que facem sobre aquest sostre de despesa que vostè
ens du aquí, entendrà que li facem crítiques, esmenes i
sobretot manifestem un escepticisme, un escepticisme que no
li serà nou, perquè venim comentant des de comissió i des
d’aquests plenaris , una sèrie de preguntes a rel de la
interpel·lació que li va fer un grup parlamentari quant a la
política del Govern en matèria d’hisenda. 

Miri, jo crec que no parlaré  de xifres, perquè s’han
esmentat i vostès, entre els dos grups parlamentaris que el seu
govern i el Partit Popular li ha tret, jo li parlaré del que ens
preocupa, i és la coherència, la responsabilitat i la prudència,
perquè crec a més a més que són conceptes que els ciutadans
estan a l’aguait que els justifiquem, per diverses coses. Miri,
notícies del ministeri; la consellera li ordena, a vostè, al
Govern i a les comunitats autònomes, detectat a mitjan any el
greu incompliment del sostre de despesa i l’augment del
dèficit. L’AIReF -la i és d’independent-, un òrgan independent,
l’avisa que no complirà l’ajust, s’està desviant; l’AIReF,
insistesc. Per tant crec que hem de parlar de ser coherents en
gestió. 

El sostre de despesa que vostè du aquí per aprovar, que el
Consell de Govern ha aprovat i que ens du a ratificar en aquest
parlament, consellera, condiciona el pressupost de 2020. Per
tant el debat que duim avui és molt, molt important, entre
altres coses perquè el que veim en aquest parlament són PNL
en ple, PNL en comissió, que suposen que s’aproven perquè
tenen la majoria i el suport, de fet les presenten conjuntament,
es traslladen els acords de Bellver a través de PNL, és a dir,
tot el programa Bellver ens ve a través de PNL, que suposen
despesa, que suposen despesa i que en un moment donat no
només han baixat en 50 milions d’euros sinó que no es veuen
amb la coherència de com ho pagarà i manco en la situació
dels ingressos, que minven.

Desacceleració i que ja estam en una fase de decreixement
per diverses coses: primer, manca d’ingressos; els mercats
financers estan com estan. No és creïble, consellera, que
tenguem la previsió d’ingressos perquè li quadrin els comptes,
però és que no és creïble perquè no només duim 500 euros de
forat ja sinó perquè estam amb un govern en funcions, fruit
dels socis seus, en el Govern central, a Madrid, però que a
més a més ens dóna la responsabilitat de no haver aprovat uns
pressuposts a la resta de forces polítiques. Com volen que
aprovem els pressuposts generals de l’Estat o modifiquem el
sostre de dèficit quan es parla de pujada d’imposts? No ens
facin responsables als altres partits polítics, facin
responsables als que no els han donat suport, que a finals d’any
haguessin pogut dur els 177 milions. De fet ja no parlaven de
177 milions, deien que ens n’avançarien 99. Quina credibilitat
tenen els ingressos prevists per al 2020 quan ens trobam que
tornen pressupostar el conveni de carreteres i el ferroviari?,
que tornen pressupostar que ens pagaran els 177 milions i el
que li avancen és que n’hi pagaran 99, que n’hi avançaran 99?
És que és un insult a aquesta cambra dur aquest tipus de
plantejaments, consellera.

I parl en general. Jo entenc que vostè  té un document
econòmic que és el pacte de Bellver, ho entenem
perfectament, però no és un xec en blanc de la ciutadania. És
a dir, el suport que li ha donat la ciutadania que li ha permès
fer un pacte de govern no és ni molt manco un xec en blanc.
Entre altres coses vostè no li ha contat els ingressos que
tendrem, no és un xec en blanc. Preocupa que vostès els tornin
un xec sense fons quan hagin de donar explicacions a la
ciutadania.

Jo li deman que no dugui els criteris que els antecessors
en la gestió de la Conselleria d’Hisenda han duit altres vegades
aquí, que es pensen que els ingressos són infinits, són
indeterminats. El Sr. Manera era un gran artífex d’aquestes
coses a la pissarra, però no estava a la pissarra de la
Universitat i va deixar la milionada de factures sense pagar als
proveïdors, els proveïdors, Sr. Castells, que amb tot el
respecte hem de recordar que són ciutadans, no són una cosa
rara, els proveïdors que són emprenedors, que són autònoms,
que són petits, mitjans i grans empresaris, també, són
ciutadans, i lògicament són els que realment creen ocupació
i els que creen productivitat. Si els paga a més de 48 dies que
ja estam de mitjana pagant, no hi ha ingressos; si els feim
avançar, per obligació legal, els tributs de factures que no han
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cobrat, vostès saben, tots ho sabem, on acaba això:
acomiadaments, poca productivitat, desacceleració, i no vull
pronunciar la paraula crisi, però si seguim aquest itinerari,
crisi almanco aquí.

Per tant nosaltres el que li replantejam, consellera, és que
tengui en compte els  ingressos i sigui prudent amb els
ingressos, i faci quadrar els comptes envers els ingressos
reals que tendrà, no reals ficticis; ficticis anirem al cine, a
veure una pel·lícula de ficció. Però és que tenim antecedents
d’haver jugat amb els  nombres d’ingressos, i és el que ens
preocupa. Nosaltres li hem duit propostes, en aquesta
comunitat autònoma, i quan li hem plantejat que no gasti des
del mes d’agost 1,5 milions d’euros més cada any en alts
càrrecs, a crear una conselleria, dues secretaries, sis
direccions generals, més assessors i més càrrecs de lliure
designació, la presidenta ens va dir que érem uns alarmistes,
que érem..., que creàvem la por, i feim una proposta: no ho
faci, perquè no és el moment. I no qüestionam la legitimitat de
vostès de dur a termes les mesures del pacte que han acordat
a Bellver, no!, tot és legítim de fer-ho. Escolti!, veim els
pactes, veim el camí que vostès han marcat des que han
començat la legislatura, i veim més nomenaments al butlletí
oficial, veim que no reconsideren l’estructura del Govern, i
veim a les comissions propostes de crear oficines, crear
instituts i crear ens públics.

Per tant arribam aquí amb molt d’escepticisme. És que no
complirà, és que no podrà pagar. Haurà de reformular. Ens fa
votar aquí o pretén que votem aquí a favor i avalem en aquest
parlament uns nombres de sostre de despesa que no
complirem el primer trimestre; és que no els complirà. La
prioritat jo crec que ha de ser, per no haver de tocar ni fer
retalls en els pilars de l’estat de benestar, educació, serveis
socials i sanitat, que tots els grups polítics a les comissions
(...) que estam fent estam defensant i no qüestionam les línies
que duen en aquest sentit, al revés, feim propostes perquè
millorin i es redueixin les llistes d’espera, perquè les
prestacions es puguin pagar en temps, el que li demanam és
que la resta de despesa sigui prudent, i sobretot, ja que ha
donat una ordre als consellers fa un mes i mig, una ordre de la
conselleria, que plantegin quins comptes s’han de retallar,
tengui en compte que qualsevol conselleria entén
perfectament que digués, escolta, les prestacions no, o que
vostè mateixa a la conselleria digui al seu interventor, al seu
tresorer, s’ha de pagar amb menys temps del que estam pagant
als proveïdors.

Perquè són els que creen productivitat i són els que
esperen que aquí es vegi, com a mínim, coherència,
coherència. Amb tot el respecte, consider que venir aquí a
parlar d’aquests comptes i seguir presentant augment d’ens
públic i augments d’alts càrrecs és una indecència, i no s’ho
prengui com una qüestió ni personal ni cap al Govern, però és
una indecència cap al ciutadà que llegeix els diaris i que veu
això i veu, a més, com tots els agents socials, empresaris,
patronals, autònoms, diuen, diuen que hi ha una situació de
desacceleració econòmica, que hi ha una situació d’incertesa.
Tenim un Brexit, tenim la fallida de Thomas Cook, això són
les notícies que reben, però a més tenim els aranzels i la

pressió d’Estats Units, dels grans mercats que afecten, la
mateixa consellera ho ha dit. Per tant, no..., s’ha de dur aquesta
línia coherent en el pressupost, insistesc, ens presenta aquí un
límit de sostre de despesa que vincula els pressuposts i que
nosaltres evidentment qüestionam donar suport perquè
entenem que no el podrà pagar i que vostè mateixa haurà de
modificar enmig de l’execució pressupostària, fins i  to t el
primer trimestre. 

Entre d’altres coses, ens preocupa quan vostè ha dit que
baixaran els  ingressos, quant a impost de transmissions
patrimonials he vist una pujada de les taxes pròpies, ho he
entès això; jo no crec que en aquesta situació de
desacceleració es puguin pagar més taxes abans que vostè la
pugi, és a dir, que tengui una modificació i dugui al Consell de
Govern una pujada de taxes. Això suposa una pujada d’imposts,
un tema de pressió tributària i, evidentment, el nostre grup
parlamentari no donarà suport a una pujada d’imposts directes
o indirectes, entre altres coses perquè això sempre ho hem
dit, que no donaríem suport una pressió més fiscal als
ciutadans.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a totes i a tots.
Disculpau la veu, però estic constipat i això és fruita del
temps, no és així?

Bé, recordar que avui som aquí perquè a l’any 2011 la unió
monetària va imposar una reforma del famós article 135 de la
sacrosanta Constitució Espanyola. Llavors o fins a llavors ens
pensàvem que era molt mal de fer canviar la Constitució
Espanyola i va resultar que en un horabaixa es podia fer i es va
fer pels vots tant del Partit Popular com del Partit Socialista.
Llavors, aquest article es desenvolupa a través d’una llei, la
d’estabilitat pressupostària, que sempre hem anomenat
col·loquialment o d’una manera familiar la Llei Montoro,
perquè el ministre es deia Montoro, tot i que la ministra a dia
d’avui sigui Montero, no?, és a dir, de Montoro a Montero
només hi ha una vocal de diferència, però en l’aplicació de la
llei ni això, és a dir, ni una..., ni una coma.

En aquest sentit, crec que tots, i  quan dic tots els grups
polítics de diferents administracions, tant d’ajuntaments com
consells, hem estat molt crítics amb aquesta llei i
especialment en l’aplicació de tot allò que comporta;
evidentment perquè suposa un atac directe a l’autonomia
precisament d’aquestes institucions, i molt especialment dels
ajuntaments ja que minva aquesta capacitat que tenen aquestes
administracions que són les que estan més properes als
ciutadans de prestar els seus serveis.
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Entre altres coses també provoca que els ajuntaments de
les Illes Balears tenen més de 500 milions d’euros dins el
banc que no poden tocar per donar serveis als seus ciutadans,
però sí que és cert que provoca també que l’Estat compleixi
objectius davant Europa, to t i  que evidentment és sobre
l’esquena dels ajuntaments, dels consells i també sobretot de
les comunitats autònomes; quan evidentment el problema és
a la inversa, és a dir, qui realment havia fet els deures quant a
estabilitat pressupostària eren precisament els ajuntaments,
eren els consells i també la majoria de comunitats autònomes
mentre a nivell estatal era allà on es disparava el deute.

En el cas de la comunitat autònoma, què suposa això?
Evidentment suposa moltes coses, però crec que ens hem de
fer una sèrie de preguntes. Si a Madrid a dia d’avui hi hagués
un govern estable constituït estaríem igual o haurien canviat
certament les circumstancies? Jo pens que sí. Per tant, crec
que també avui ho hem de dir, és a dir, si a Madrid hi ha hagut
una incapacitat per fer govern i hem anat a unes altres
eleccions això ens provoca evidentment sobre els ciutadans
tot un conjunt de circumstàncies, i aquesta n’és una. Perquè si
a Madrid fes mesos que hi hagués govern ja hauríem començat
a fer feina amb el tema del REIB, no?, hi ha una part aprovada
i un compromís que la part, la més interessant o almanco la
que ens tocarà la butxaca i també l’economia d’aquesta
comunitat autònoma, evidentment és la que s’ha d’aprovar tot
d’una que hi hagi un govern, si és que n’hi arriba a haver
qualque vegada, que suposem que sí, que amb qualcú es
posaran d’acord. 

Per tant, crec que una cosa és el discurs que puguem tenir
aquí i l’altre és el que s’haurà de produir també dins el
Congrés dels Diputats perquè evidentment les circumstàncies
canviarien bastant i estaríem parlant ja d’uns altres nombres. 

Jo al Sr. Gómez Gordiola amb tota l’estimació del món, li
vull recordar unes paraules que va dir precisament el portaveu
del Grup de Ciudadanos dins el Congrés dels Diputats  quan
s’aprovava aquesta part del règim fiscal especial, la primera
part, no la que té les mesures fiscals, que és la primera que al
cap i a la fi el que feia era després d’aprovar-se a través del
Consell de Ministres va anar al Congrés dels Diputats.
Literalment aquell home estava com escandalitzat i deia que
això, això -parlava del REIB, del règim fiscal- era munición
para los independentistas. 

Jo crec que aquí, avui, podem pegar de bots i podem estar
tot el dia parlant, però farem voltes i voltes i voltes a un tema
que tots dins aquesta sala hi estam totalment d’acord, que és
el REIB amb els termes que ha de ser i després sobretot el
finançament de la comunitat autònoma, que ja fa molts d’anys
que és una assignatura pendent i que al cap i a la fi suposa un
dels eixos més importants del que haurà de ser aquesta
legislatura i que s’ha de fer amb el màxim consens possible. 

Crec que en aquest sentit és important perquè evidentment
si volem fer coses que volem fer i si volem tenir una sanitat
així com toca i volem que no hi hagi llistes d’espera o volem
una educació això com toca sense al·lots dins barracons, amb
més professionals o fins i tot poder tenir una comunitat que és

capaç d’intervenir dins el model econòmic, abans parlàvem per
exemple de tot el tema de la indústria tecnològica,
evidentment amb els nombres que presentam avui aquí no ho
farem; perquè els comptes, tot i que són millors del que ho
varen ser en altres circumstàncies, encara no són suficients
com per poder donar uns serveis òptims i per donar
compliment a una sèrie d’objectius que crec que tots hi estam
d’acord.

Per tant, avui al cap i a la fi el que feim aquí és allò que
deien els nostres, que a un ca magre to t són puces, no és
veritat?, i avui comptam les puces que té el ca, així. Per tant,
el que hem de fer és dir, bé, anem, evidentment, consellera,
nosaltres votarem a favor com no pot ser d’una altra manera i
per un tema que és purament de responsabilitat, però amb un
horitzó evidentment que és el de preparar aquest nou
finançament i treballar per aquest nou finançament i per aquest
règim fiscal especial. 

Crec, però, per part de l’Estat, i especialment allò que és
el compliment de la despesa, sí que volia fer incidència en una
sèrie de qüestions que crec que són importants. Crec que hi ha
encara una excessiva dependència respecte de l’Estat i això
evidentment a nosaltres ens provoca tota una sèrie de
perjudicis i una situació d’inestabilitat que no sabem mai l’any
que ve què passarà i que el nou règim evidentment ha de
contemplar. Escolta, un govern en funcions que no ha
convocat el Consell de Política Fiscal i Financera, que no ha
presentat tampoc una proposta de liquidació del pressupost ni
un avanç del pressupost de l’any 2020 i que, per tant, al cap i
a la fi, és purament una previsió. Si el percentatge que s’aplica
hagués estat un altre, segurament enguany el pressupost de la
comunitat hauria continuat creixent.

En tot cas, però, és el que és i supòs que tampoc no he dit
res que ningú no sàpiga dins aquesta sala, o que fins i tot no
comparteixi amb aquest horitzó que tenim en comú i també
amb aquestes qüestions que seran un cavall de batalla dins
aquesta legislatura i un dels principals temes, perquè no ens
enganem, el tema del finançament de la comunitat i el tema
del règim fiscal suposen una part importantíssima del futur
d’aquesta comunitat i sobretot del Govern d’aquesta terra
quant a capacitat de donar serveis i de poder intervenir dins el
canvi de model a nivell econòmic i també a nivell social.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
Bueno, nos encontramos ante un panorama económico nada
halagüeño, al que desde luego la incertidumbre política y las
promesas absurdas del presidente en funciones, no
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contribuyen lo más mínimo, me refiero al tema de las
pensiones.

Esta comunidad autónoma se enfrenta a numerosos retos,
falta de liquidez que obliga a acudir a los mercados para el
pago de proveedores, una deuda que supera los 9.000
millones, casi el 30% del PIB de la comunidad y vencimientos
de 1.500 millones que deberá afrontar el próximo año. ¿Qué
han hecho estos pasados cuatro años de bonanza? Han
disfrutado de los mayores presupuestos en la historia de las
Baleares, con una recaudación impositiva que ha crecido de
manera constante, gracias a un ciclo de expansión económica.
Ese dinero no se ha empleado en consolidar y rebajar la deuda,
ni en infraestructuras, ni desde luego en VPO. Los gastos
corrientes no dejan de crecer, engordan la administración y
siguen viviendo de espaldas a la realidad de unas islas que
sufren el colapso de la red viaria, la escasez de vivienda social,
la falta de transporte público de calidad y eficaz y que sigue
manteniendo a nuestros hijos en barracones tercermundistas
en lugar de las aulas que se merecen. 

Y aquí defenderé una vez más ese monstruo que tanto
miedo les da, la Ley de estabilidad presupuestaria, la Ley
Montoro, que a veces el Partido Popular no se atreve a
defender, pero que yo no me cansaré nunca de alabar. Gracias
a eso no fuimos rescatados, gracias a eso se puso contención
al gasto público. Y aunque la Sra. Diputada de Podemos diga
que esto de disparar el gasto le suena faltal porque parece que
mata alguien, pues sí, Sra. Diputada, disparar el gasto mata,
mata la economía, la iniciativa privada que es la que crea
riqueza de verdad, aunque entiendo que usted se quedara
anclada en los planes quinquenales. 

También nos ha hablado el representante de MÉS sobre
nuestra sacrosanta Constitución. Una vez más, no son las
tablas de la ley de dios, pero como usted muy bien sabe, hay
artículos de la Constitución que simplemente requieren de una
mayoría cualificada para ser modificados, como fue el caso y
otros que requieren una mayoría gravada especial y que se han
de someter a referéndum, uno de los de verdad, no el
"botifarrendum", con lo que ustedes la querían cambiar en
Cataluña.

Sus previsiones de ingresos son más falsos que un euro de
madera, incluyen los ingresos del convenio de carreteras que
sabe que no va a tener. Dicen que no renuncian a cobrarlo, yo
tampoco renuncio a que me crezca el pelo, pero no voy a lucir
una melena, o sea, es un acto  meramente evolutivo. Los
catalanes tienen la república de Narnia y ustedes con este
techo de gastos nos anuncian unos presupuestos de Youppie,
irreales, falsos e imaginarios. Recoge su techo de gasto unos
ingresos por impuestos que no se van a producir, y lo saben.
Esta comunidad se va a enfrentar en breve a una crisis ,
agravada por la quiebra de Thomas Cook y por un posible
brexit sin acuerdo.

Ante este panorama de nubarrones que perjudicará a los
más débiles, aquellos que ustedes dicen defender, deberían ser
rigurosos y ajustar el techo de gasto a la realidad, reducirlo,
contener el gasto, sobre todo el corriente y procurar mantener

al máximo las inversiones que son las que realmente crean
riqueza y mejoran las perspectivas de futuro de esta
comunidad. Son ustedes y sus políticas suicidas las que ponen
en riesgo las políticas sociales. Son ustedes los que con su
mantra de negar la realidad, nos llevan de cabeza de nuevo a
liderar la contracción económica y el paro. Son ustedes los
que siguen haciéndose trampas en el solitario, haciendo las
cuentas del gran capitán. Dejen de gastar, sobre todo en el
engorde de esa bestia mastodóntica que es el sector público,
que sólo beneficia a sus intereses electoralistas, pero que
perjudica a todos los ciudadanos. Ajusten sus dispendios a sus
ingresos reales, aseguren el futuro de esta comunidad, que
hasta su llegada era un modelo a seguir por poseer una de las
administraciones menos sobredimensionadas del conjunto de
España.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, con un criterio
de seriedad que desconoce desde luego la izquierda, decidió
prorrogar los presupuestos en lugar de inventarse unos
ingresos que dependen en gran medida de cuál será el próximo
gobierno que surja de las urnas del 10 de noviembre.
Demuestren ustedes coherencia en sus cuentas, no hagan
como la ministra Sra. Montero que tiene la desfachatez de
llamar al orden al Gobierno de Andalucía por un desvío en las
cuentas que ella originó cuando era consejera de la Junta. Esa
es la teoría de la doble moral, de la que ustedes siempre hacen
gala. Esa es la herencia de su historia de 140 años de
latrocinio de lo público que tiene sus máximos exponentes en
el expolio del Banco de España, el llamado oro de Moscú, que
prosigue con la fuga del socialista Negrín, en el yate Evita,
con el producto del saqueo de la caja general de reparaciones
del Ministerio de Hacienda, que llega a nuestros días con
Filesa, Roldán, Mariano Rubio y al que pone la guinda los ERE
y los cientos de millones saqueados. Pero claro, como dicen
ustedes, el dinero público no es de nadie.

Nuestro grupo en modo alguno prestará su respaldo a un
techo de gasto que carece de rigor, que nos conduce de cabeza
al déficit y a la crisis y que en nada contribuirá a la mejora de
las condiciones de los más humildes, que de nuevo se verán
golpeados por la contracción económica que van a provocar
ustedes. Hagan un ejercicio de responsabilidad, retiren este
falso techo de gasto, saquen la calculadora y presenten unas
cuentas de verdad. Dejen de hacer demagogia y electoralismo
con el dinero de todos. Las mentiras tienen las patas muy
cortas y dentro de unos meses tendrán que dar explicaciones
sobre el incumplimiento del gasto que nosotros ya
aseguramos que se producirá. ¿Cómo lo arreglará entonces?,
¿con ese aumento de impuestos que se niega a confesar en
esta cámara para no perder votos o con más recortes?

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes té la paraula el Sr. Font.
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EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, president, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, li vull fer una pregunta molt senzilla i directa, que
m’agradaria que em contestés amb total sinceritat, què feim
avui aquí?, complir l’expedient?, un acte de fe?, teatre
electoralista? Llegesc literalment un fragment de la
documentació que vostès ens han fet arribar als distints grups
parlamentaris: “Vist que el Ministeri d’Hisenda no ha
comunicat a les comunitats autònomes els imports
corresponents als recursos del sistema de finançament
autonòmic per a l’exercici 2020, ja siguin els relatius als
lliuraments a compte, com el resultat de la liquidació de
l’exercici 2018, s’ha confeccionat un escenari provisional,
basat en el comportament recent d’aquests ingressos”,
“escenari provisional”.

Vostè creu que el Parlament de les Illes Balears està per
aprovar unes xifres provisionals?, amb una Espanya que té un
Ministeri d’Hisenda en funcions i que no hi és ni se l’espera.
És a dir, vostès avui aquí pretenen que votem a favor o en
contra d’un escenari provisional, ho diuen vostès. D’un sostre
de despesa que a finals d’any no el reconeixeran ni vostès
mateixos, a final d’any, vol dir d’aquí dos mesos i vint-i-dos
dies, perquè el problema no és només aquesta circumstància,
sinó el forat de més de 500 milions d’euros que els
pressupostos d’enguany li generaran a final d’any... Per favor,
necessitam un govern transparent, però sobretot sincer.

Crec que estam en el moment de ser sincers amb els
doblers públics que manejam, que parli clar als ciutadans, que
ens digui en què i com faran els ajusts necessaris  perquè
Balears almenys necessita ara mateix un govern que no negui
la realitat econòmica que tots els indicadors ens estan alertant,
per no parlar que certament els objectius d’estabilitat
pressupostària i de deute públic vigent per al conjunt de les
comunitats autònomes i també per la variació interanual de la
regla de despesa per a totes les administracions públiques
continuen sent els objectius aprovats pel Consell de Ministres
de dia 7 de juliol de 2017. 

Som, per si algú ha perdut per aquí... a l’octubre del 2019
i estam al juliol del 2017, han passat més de dos anys, dos
anys on per a nosaltres, des d’El Pi, el que s’ha primat és el
bloqueig, el més important ha estat bloquejar, donar pel sac...
Així de clar. Això és el que hi ha, però ni per aprovar uns nous
pressuposts que adaptassin els objectius i criteris  han estar
vostès capaços de posar-se d’acord i fer un govern nou a
Madrid i ens veim abocats a unes noves eleccions. Per a
nosaltres és un autèntica vergonya. 

Si tan poc li agradaven els pressuposts del Sr. Rajoy, tots
els que vàreu votar a favor de la moció de censura, hauríeu
almanco d’haver acordat fer un pressuposts distints als del Sr.
Rajoy on dos conceptes que pareix que no estan d’acord, que
és en aquesta regla de despesa, eh?, la llei Montoro i que no
estan d’acord en la reforma laboral perquè no genera llocs de
feina, almanco per això els hauria de caure la cara de vergonya
que en aquestes dues qüestions no ens hagueu posat d’acord,
en aquestes deus qüestions.  Aquestes dues són suficients

perquè hi hagi un acord, i no emprenyar la gent d’haver d’anar
a votar una altra vegada i nosaltres fer el paperot aquí d’aprovar
una cosa que és provisional. És que és d’un poc nivell que
qualsevol professor de la universitat els suspendria... els
suspendria.

I després diu la consellera: és el 65% dels nostres
ingressos, el sistema de finançament, i duim un sistema de
finançament que és de l’any 2009 que hauria d’haver estat
modificat el 2014 i que som al 2019 i que aprovam la despesa
del 2020 i aquesta qüestió... perquè, aquí com ens podem
diferenciar de segons quins partits de la dreta? Idò ens podem
diferenciar perquè nosaltres que no tenim representació a
Madrid no tenim dins el nostre paper una no-actuació davant
el Congrés de Diputats perquè realment també hi pogués haver
un acord, malgrat hagués governat el Sr. Sánchez, per aprovar
un nou sistema de finançament a les comunitats autònomes
perquè si tenguéssim aquest nou sistema de finançament, que
ni PP ni Ciutadans ni VOX en aquesta minilegislatura no l’han
proposat, no tenen vostès cap proposta en això, ni e ls  de
Podemos ni el PSOE l’han proposat, avui aquí no tendríem
problema per complir l’any que ve en totes les coses, perquè
com a mínim aquest nou sistema de finançament ens duria uns
450 milions d’euros més, com a mínim, i no tendríem ja
aquest problema, no ens sobraria massa cosa, però no
ensenyaríem els peus com els ensenyarem l’any que ve i molt
abans de l’any ve quan vegi com és la liquidació de 2019.

Miri, aquí hi ha una portada de diari d’ara fa un any, era
quan... aquí dalt de la consellera: “El Govern gastarà el
próximo año 4.434 millones, la mayor cantidad de la
historia”, de què serveix un titular l’any passat que gastarem
més que mai si després no som capaços de consolidar el que
deim que farem? Ni això gastarem enguany. Enguany ni
gastarem aquests 4.334 milions. 

Què passarà? Què passarà? Idò que de factures, n’hi haurà
més als calaixos perquè hi ha coses que no ens queda més
remei que tirar-les endavant. 

El límit de despesa financera, el 2014 varen ser de 3.162
milions d’euros; el 2019 varen ser 4 .434; és a dir, 1.280
milions d’euros més i enguany baixa aquests 51 milions, un
1%.

Si nosaltres no hem de tenir més doblers del sistema de
finançament convendrà dir a la societat balear realment quins
doblers tenim, els reals, què no farem i què garantirem. Això
és el que fan vostès a casa seva, en les seves empreses si en
tenen o en les seves famílies o en els seus companys de vida.
És això el que fan. No gasten més, tot i que els doblers siguin
barats, zero, no van a fer una despesa per una cosa que
realment després l’han de pagar, baldament no tengui
interessos. Per què? Perquè no té ingrés per pagar la mota
d’allò que no té cap interès. Per què no feim això i si hem de
sofrir sofrim tots junts un dia davant tota la societat i li deim
realment el que tenim? Podem ser responsables? Podem ser,
consellera, el que jo li deia al principi, a part de transparents,
sincers? Perquè, això, ens posarà un dia vermells, comença la
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legislatura, no afectaria ningú al seu resultat e lectoral del
2023.

Miri, dit això, vostè sap que aquests pressuposts..., ara
aquests dies ja... aquesta legislatura Podemos va encunyar
aquella frase de què es va sentir orgullós, va engreixar devers
cent quilos, emergencia habitacional i dóna-li i dóna-li i
dóna-li... i avui la societat jove i la no tan jove ens parla
d’emergència climàtica, emergència mediambiental.

Amb aquest sostre de despesa que vostès ens posen, tenint
davant una Alemanya que, sabent que vénen maldades i agafant
un compromís en totes les seves generacions, fa una inversió
de 54.000 milions d’euros en tema d’energies renovables, en
tema de digitalització, en temes d’una nova... època i acorda el
gran partit 54.000 milions, nosaltres aquí en aquest sostre de
despesa..., perquè no hi ha hagut ni una sola paraula, no vull dir
que ara els que intervendran després no ho diguin, de tots els
que han intervingut abans que jo que hagin pogut dir: “és que
aquest sostre de despesa no té en compte l’emergència
climàtica, no té en compte l’emergència habitacional”.

Per tant, hem de deixar de fer el paperot aquí dins,
Podemos s’ha de deixar d’obsessionar amb la dreta, jo estic
obsessionat..., perdoni, jo li estic parlant com m’entendria
qualsevol votant dels seus -dels seus-, arrib a entendre Errejón
quan els (...) a vostès, arrib a entendre Errejón...

(Remor de veus)

Nosaltres volem... nosaltres volem... volem que el seu
tema estrella, de vostès, aquests dies sigui el sistema de
finançament perquè resoldria aquestes coses baldament només
pujàs un petit increment.

I després, Sra. Consellera, i acab, perquè no vull que em
cridi l’atenció el president, el règim especial aprovat aporta
cap duro a aquest sostre  de despesa?, l’aprovat, eh?, no em
parli d’això que han d’aprovar, eh?, li aporta res?, quins són els
doblers que aporta, d’aquests 4.300 milions?

Estam fent política-ficció i convendria fer política real i
transparent i que fos certa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President i salut altra vegada a tots els
diputats i diputades, membres del Govern, Sra. Consellera, bé,
no sé si... em sembla que al començament de la primera
intervenció li hem dit que avui vostè aquí tenia una (...) molt
complexa i bé, no sé si és molt complexa o no, però pens que
tal vegada la volen fer més complexa del que realment és, i
m’explicaré. 

Hi ha molts portaveus que s’han referit a moltíssims
problemes, ara el Sr. Font parlava de l’emergència climàtica,
i potser sí que és complicat que d’una banda li estiguin dient
que la previsió  de la despesa és massa alta i que després
estigui dient que amb aquesta previsió de despesa vostès no
fan front al canvi climàtic; imagini’s, si haguessin de fer front
al canvi climàtic haurien de tenir el doble la despesa.

Per tant jo crec que aquí hem de tocar de peus a terra i hem
de centrar el debat en el que estem ara debatent, que és el
màxim de despesa no financera per a l’exercici que ve, en què
el gastarem, i si hi ha massa alts càrrecs, o si fem front a
l’emergència climàtica o altres qüestions que han sortit,
d’això ja en parlarem quan aprovem el pressupost.

Hem vingut a parlar del màxim de la despesa no financera
en aplicació d’una normativa, que és la Llei d’estabilitat
pressupostària, que és la que és, i en la qual evidentment que...,
com tota previsió -és que, clar, a mi em sap greu ara haver-me
de tornar a referir a vostè, Sr. Font-, qualsevol pressupost i
qualsevol previsió és provisional, i evidentment la regla..., tots
els instruments de la Llei d’estabilitat pressupostària, per molt
concrets que siguin, evidentment deixen un marge de
discrecionalitat i de valoració, que en aquest cas en primer
terme fan els tècnics de la conselleria i els càrrecs polítics de
la conselleria, i que jo li he de dir, un cop llegit el document
que vostè ens ha tramès i escoltats els portaveus, que han
parlat, doncs..., la paraula rigor ha sortit  moltes vegades, jo
sincerament com a espectador o com a lector he de concloure
que el més rigorós que s’ha dit és el que hi ha al document que
vostè ens presenta, lògicament, està fet amb els tècnics de la
seva conselleria, i  s’han fet estimacions que potser sí que
evidentment parteixen -que és una dada em sembla bastant
important- del percentatge de creixement del PIB.

M’ha semblat que el Sr. Costa també el posava en dubte, de
si realment era el 3% o no; jo crec que no hi ha dubte que el
PIB regional ha incrementat; doctors té l’església, no diré jo
si aquest increment del 3% és real o no és real, però crec que
la conselleria en aquest cas ha de fer previsions a partir
d’aquests indicadors macroeconòmics que se li subministren
i que... a falta de proves en contrari hem de presumir que són
correctes, i a mi em sembla que evidentment l’increment del
PIB necessàriament és una dada fonamental a tenir en compte
a l’hora de fer aquestes previsions.

Per tant acab aquesta introducció dient, bé, no sé si vostè
té una papereta molt complicada o no, però és evident que, del
tema que vostè ha vingut aquí avui a parlar, que és el sostre de
despesa, les previsions de l’informe que ens ha presentat són
una bona carta de presentació des del meu punt de vista, com
li deia, com a lector d’aquest document i espectador del que
han dit la resta de portaveus.

I a més a més té el mèrit, que a això tothom hi ha fet
referència, però és que precisament és el que dóna més mèrit
al seu document, que està fet en un context de gran incertesa,
un context de gran incertesa econòmica, perquè se n’ha parlat
i s’ha parlat de tots els elements que... que configuren aquesta
incertesa econòmica, però que sobretot està representada, per
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a mi, per aquesta amenaça d’alentiment econòmic, per aquesta
amenaça de recessió, que per tant evidentment això tendrà un
efecte que encara hem de veure quin és, però que crec que
d’alguna manera vostè, en la proposta que ens fa, avança ja una
cautela respecte d’aquest context de gran incertesa
econòmica. 

Però és que a més a més, a part d’aquesta incertesa
econòmica, hi ha una incertesa comptable; és a dir, vostè ha
hagut de fer aquest document i ens ha de proposar aquest
sostre de despesa en un escenari de gran incertesa comptable,
perquè ens falta informació fonamental, sobretot tota la que
fa referència al sistema de finançament autonòmic. El Govern
no ha aportat les seves previsions sobre el sistema de
finançament autonòmic, que pesa ni més ni menys que el 65%
del moviment pressupostari d’aquesta comunitat autònoma,
que afecta el capítol 1 i el capítol 2, on estan consignats els
ingressos d’IRPF i d’IVA, que són la principal font de
finançament de la despesa pública, i que també afecten el
capítol 4, amb totes les aportacions que com a comunitat
autònoma, aportacions o recepcions del fons de garantia, el
fons de suficiència i el fons de convergència.

Potser, és probable i  he de donar la raó als altres
portaveus, que vostè no tingui una bolla de vidre i sàpiga
exactament quins imports tindran tots aquests elements que
formen part del sistema de finançament autonòmic, però jo,
sincerament i amb tot el respecte per tots els portaveus que
m’han precedit, si no ho sap vostè crec sincerament que els
altres portaveus encara ho saben menys, probablement, i a mi
no m’han donat arguments, i els arguments que m’han donat
ara els rebatré, que em facin desconfiar del document que avui
vostès han presentat. Vostès han hagut de fer una sèrie  de
previsions relatives al sistema de finançament autonòmic, i les
han hagut de fer amb els tècnics de la conselleria perquè
evidentment no hi ha les previsions fetes per part de l’Estat, i
li deia que rebatré algunes de les objeccions que s’han fet a
aquest document i que jo no hi estic gens d’acord, i és el que
evidentment farà que el meu grup li doni suport i voti
favorablement aquest sostre de despesa.

Abans feia referència al fet que el Sr. Costa ha criticat que
només s’hagi basat en l’increment del 3% del PIB, com si això
fos poc; a mi em sembla molt positiu, que el PIB hagi crescut
un 3%. Per exemple, en què afecta l’increment del PIB?
Doncs per exemple té un efecte directe tant en l’IVA com en
l’IRPF. Tot i així amb l’IVA es fa una previsió a la baixa, és a
dir, es pressuposten 57 milions més d’ingrés en IVA, en
concepte d’IVA. Per tant, anam a parlar de coses concretes i
de dades concretes: malgrat aquest increment del PIB veig una
contenció i veig una prudència en l’estimació dels ingressos
per aquest impost. Clar, hi faig referència perquè té  una
importància cabdal en el finançament d’aquesta comunitat
autònoma.

I en el capítol 1, l’IRPF, es preveu un increment del 4% de
l’IRPF, cosa que em sembla normal, perquè la legislatura
passada s’ha experimentat un increment molt important dels
sous en el principal sector econòmic d’aquesta comunitat
autònoma. Per tant em sembla raonable preveure un increment

malgrat tot aquest escenari d’incertesa de què estàvem parlant,
un increment d’ingressos en concepte d’IRPF, el 4%.

Per tant, en resum, crec que sí, l’increment del 3% del PIB
tindrà un efecte positiu que s’ha ponderat d’una forma molt
prudent, fins i to t preveient un menor ingrés de l’IVA, i un
creixement bastant realista dels ingressos en IRPF.

També s’ha criticat com a exemple, s’ha posat com a
exemple, com estava contemplat l’ingrés de l’impost de
transmissions patrimonials i actes jurídics documentals. S’ha
fet referència al fet que respecte del que s’havia pressupostat
l’any passat l’execució ha estat inferior, però jo el que veig és
que a la simulació que vostè ens presenta aquí vostè preveu
una disminució del 15% en l’ingrés d’aquest impost. Per tant
la crítica em sembla totalment no fonamentada, o si de cas
diria que la crítica ha estat ja recollida en aquest document,
perquè ja es preveu una disminució molt important del
comportament d’aquest impost, que tots sabem que té una
relació molt directa amb la situació econòmica general.

I per últim s’ha fet referència -hi ha fet referència més
d’un portaveu- al conveni de carreteres. Sra. Consellera, vostè
ha fet molt bé; és a dir, cap empresa no deixaria de consignar
en el seu balanç un deute que es té amb un actiu, és un deute
que té l’Administració general de l’Estat amb aquesta
comunitat autònoma. Només faltaria!, que regalessin un
conveni que està signat, que a més a més té sentències a favor,
el regalessin i deixessin de consignar-lo al nostre pressupost
o a les nostres previsions d’ingrés. Que és de difícil
cobrament?, que això està subjecte a to ta una conflictivitat
política amb l’Administració general de l’Estat i que per tant
és de cobrament incert? Sí, però, bé, el que no podem fer és
alegrament renunciar a aquests doblers que legítimament
creiem que se’ns deuen i deixar-los de tenir en compte en el
nostre pressupost.

Per tant amb aquests exemples que he posat he volgut
justificar per què considero que les estimacions del document
que vostè avui ens ha presentat són prudents; crec que com a
previsió o com a establiment del límit de despesa no financera
és realista, significa un decrement respecte de l’any anterior,
per tant tots aquells que l’acusen a vostè d’estar aquí
organitzant un festival em sembla que haurien de reconèixer
que realment s’ha fet un esforç clar de disminuir en un 1% la
despesa no financera quan l’economia de la comunitat
autònoma ha crescut; per tant el decrement és molt més
important en termes relatius que el de l’1%. Per tant, per això,
com que crec que les estimacions són prudents, votarem a
favor, i com ha vist no he volgut entrar en l’anàlisi que han fet
altres portaveus sobre en què ho gastarem, perquè això, com
he dit al començament de la meva intervenció, ja ho decidirem
en els debats que vindran aquestes propostes setmanes sobre
els pressupostos per a 2020.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats i
diputades, bon dia. Acabam d’encetar avui el debat i la votació
del límit del sostre de despesa per a l’any 2020 i, per tant, de
donar la primera passa per a l’elaboració del pressupost de la
comunitat autònoma de les Illes Balears 2020.

El Consell de Govern va aprovar fa uns dies l’acord pel
qual s’ha fixat el sostre de despesa no financera en 4.383,83
milions d’euros per a l’any 2020, tal com determina la Llei
2/2012, d’estabilitat pressupostària. Aquest serà el primer
pressupost de la desena legislatura, però també el cinquè d’un
govern d’esquerres continu que cerca desenvolupar polítiques
preferentment socials i millorar els serveis públics
fonamentals. En definitiva, millorar la vida del ciutadà i
enfortir l’estat del benestar, un compromís que s’ha reflectit
cada any en els  darrers pressuposts gràcies a un cicle
econòmic de creixement que s’ha anat traslladant any rere any
a recuperar i a consolidar les polítiques socials i  també ha
permès reactivar la inversió pública, que havia estat aturada
massa anys a aquesta comunitat autònoma. 

Tal com ha anunciat la consellera d’Hisenda, la Sra.
Sánchez, per a l’any 2020 l’objectiu del pressupost és reforçar
aquesta millora continuada dels serveis públics que posam a
l’abast de la ciutadania.

La base sobre la qual s’aixequen els pressuposts és el límit
de despesa no financera, que avui debatem a aquesta cambra,
un sostre de despesa que constitueix el segon més elevat des
de 2015, només superat pel sostre de despesa de l’any passat.
Queda gairebé congelat respecte del de 2019, ja que es
redueixen un 1,1%. Ve determinat per una previsió d’ingressos
a la baixa per criteri de prudència i no afecta el nivell de
serveis públics fonamentals. 

L’any 2015 es va iniciar posant la mirada cap al futur del
benestar i sense mirar pel retrovisor una línia ascendent del
sostre de despesa fins arribar a la xifra actual de 4.383,83
milions d’euros, això suposa un increment respecte de 2015
que supera el miler d’euros i 300 milions d’euros més que el
2018. Aquests increments varen ser fruit, per una banda, d’una
situació econòmica bona i, d’una altra banda, d’una encertada
política tributària, la que es va pactar en els acords pel canvi. 

La prudència és la que marca l’aprovació d’aquest límit del
sostre de despesa atesa la situació de bloqueig polític a
Espanya i la moderació del creixement econòmic, però no tot
han de ser notícies negatives o apocalíptiques, com pretenen
alguns, per crear desconfiança. Basta posar damunt la taula les
xifres d’evolució de l’impost sobre el valor afegit, impost que
mesura millor que cap altre impost l’índex d’activitat
econòmica. Mentre que l’IVA a nivell estatal augmentava un
1,9% des del gener al juliol de 2019, l’IVA balear ho feia a

una taxa del 3,7%, a més, hem sabut fa uns dies que la taxa de
creixement del nombre d’autònoms a aquestes illes és el més
alt de tot Espanya els darrers nou mesos de l’any, un 10,2%
superant en quasi 9 punts la resta de comunitats autònomes. 

La prudència també és la que marca la previsió d’ingressos,
que se situen en 4.289,1 milions d’euros, i el context global
de moderació és el que ha determinat la previsió de recaptació
dels tributs cedits totalment a la comunitat autònoma, impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats,
impost de successions i donacions i taxa del joc, situant-los
en 125,8 milions d’euros, un 8,5% menor als de 2019.

Mirin, aquest govern ha fet, fa i farà tot el possible per
continuar amb l’aposta per uns pressuposts de consolidació i
blindatge de les polítiques compromeses i a la vegada per una
redistribució de la riquesa que es genera a Balears a través
d’una política fiscal progressiva i adaptada a la realitat de les
Illes. Ho hem fet sempre, de fet, el juliol de 2010 el Partit
Popular va guillotinar a aquesta cambra una proposta de pujada
d’imposts valenta, progressiva i redistributiva, que no és més
que la que vàrem aprovar els governs d’esquerres uns anys
després, el desembre de 2015. Gràcies a això avui qui més té,
més guanya i més hereta, paga més. 

És veritat que hem pujat els impostos, però per a rendes
superiors a 70.000 euros i per a patrimonis superiors a
700.000 euros, i ho hem fet per derivar aquests recursos cap
a les capes més febles de la societat. Així, hem emprat la
política fiscal per generar beneficis per a diferents sectors o
col·lectius a través de noves deduccions que hem creat o hem
millorat aquesta legislatura en molts d’àmbits com puguin ser
a l’educació, a l’habitatge, als serveis socials, a la innovació i
al foment de la llengua catalana; posaria com exemple la nova
deducció per a despeses d’escoletes, centres d’educació
infantil, menjador i activitats extraescolars per un import
màxim de 600 euros per fill, deducció que per cert ajuda a
conciliar la vida familiar i laboral.

Dit això, la pujada d’impostos a les rendes i patrimonis de
gran quantia ha suposat que el Govern hagi pogut comptar amb
recursos per destinar-los a les persones que estan en pitjor
situació o en política d’habitatge, i a aquests fets hem d’afegir
la baixada del tipus impositiu del 8 al 5% per a l’accés al
primer habitatge, que ja s’han pogut aplicar als ciutadans i
ciutadanes d’aquestes illes des del mes de gener d’enguany. 

Per altra banda, en aquest entorn de prudència i  de
consolidació d’una política social i també una política fiscal
activa es fa més necessari que mai seguir reclamant la reforma
del sistema de finançament i de plantejar-se els límits de
dèficit, deute i regla de despesa. Ja he recordat a altres plens,
i també ho ha fet la consellera d’Hisenda, que el Partit Popular
i Ciutadans varen tombar al Senat la flexibilització del límit de
dèficit. 

Una altra de les recomanacions que no vull oblidar i que no
vull deixar de treure avui és la negociació del règim fiscal per
a les Illes Balears. És una prioritat màxima, irrenunciable
d’aquest govern que suposarà rebaixar la factura fiscal de les
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societats i autònoms balears per import de 270 milions
d’euros. Demanam mantenir el mateix consens social i polític
que genera aquesta reivindicació històrica. La part fiscal del
REIB és una qüestió cabdal per a Balears i aquest govern ho té
clar i per això deman seriositat, responsabilitat i lleialtat a tots
els grups. 

Totes les polítiques que tenen a veure amb un increment
d’ingressos són les que han permès augmentar com mai el
pressupost de polítiques socials, més d’un 33% en salut,
educació, serveis socials, ocupació, habitatge, entre altres. 

El Govern ha aconseguit arribar a la mitjana de la despesa
social i d’això n’hem d’estar sempre orgullosos. El control de
la despesa és compatible amb mantenir les polítiques socials,
és una qüestió de prioritats, prioritats que són les que han
marcat els Acords de Bellver. El Govern de les Illes Balears
ha fet i farà compatible la recuperació de polítiques socials
amb el sanejament dels comptes públics.

Acab, Sr. President. L’escenari que ens ha mostrat la
consellera d’Hisenda és un escenari que permet reforçar la
confiança com a garantia de futur. Avui tenim l’oportunitat de
donar el suport majoritari dels grups per aprovar el sostre de
despesa per a l’any 2020. Vostès trien, ara tenen l’oportunitat
de donar el suport al benestar de les persones.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Truyols. Correspon ara la contestació de la
consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors. A la Sra.
Consellera li demanam si vol contestar de manera individual
o global. Molt bé. La consellera ha dit que contestarà
globalment. 

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. President. Primer de to t, volia donar les
gràcies a aquells grups que han anunciat que donarien suport
a aquest sostre de despesa i també volia dir una cosa a tots els
grups, que sí, hem pres una decisió política, una decisió
política molt important que és fer un pressupost 2020, fer un
pressupost 2020 en unes condicions d’incerteses, d’incerteses
pel que està passant fora del nostre país, pel context
internacional i d’incerteses pel que tenim a nivell de l’Estat
espanyol; no tenim revisió del sistema de finançament
autonòmic i tampoc no tenim previsions que hi hagi un sostre
de despesa de l’Estat 2020 ni tampoc hi hagi un pressupost
(...) 2020. A hores d’ara hauríem de tenir aquesta comunicació
i també hauríem de tenir revisats els objectius de la Llei
d’estabilitat, i tot això és informació que no tenim.

I sí, ens movem en un context d’incerteses i de previsions,
de previsions com són sempre els ingressos, els ingressos
sempre són previsions, i hem pres la decisió política de fer un

pressupost, per què? Perquè consideram que és el millor que
podem fer per a aquesta comunitat autònoma, perquè pensam
que és bo per a la gent d’aquesta comunitat autònoma, per als
serveis públics i també perquè pensam que és bo per al
funcionament...

(Alguns aplaudiments)

... de l’economia d’aquesta comunitat autònoma, i perquè
pensam que no podem esperar per assumir els reptes que té la
nostra societat, no podem esperar per assumir un impuls en
polítiques d’habitatge, no podem esperar per assumir un
impuls en polítiques de mobilitat sostenible, no podem
esperar per assumir un impuls en polítiques contra el canvi
climàtic i, per això, amb aquestes condicions decidim fer un
pressupost 2020.

I jo crec que aquest sostre de despesa que ha aprovat el
Consell de Govern el dia 27 de setembre, crec que mereix la
seva confiança, i crec que mereix la seva confiança perquè
aquest govern, que va revalidar la confiança dels ciutadans a
les urnes per començar una nova legislatura, ha actuat de
manera que es fa avalador d’aquesta confiança, any rera any
s’han complert tots els objectius d’estabilitat pressupostària
i any rera any s’han incrementat e ls  pressuposts, i s’han
destinat aquests pressuposts al que feia més falta en aquesta
comunitat autònoma, i e l que feia més falta en aquesta
comunitat autònoma era invertir en serveis públics
fonamentals; veníem del 2012, on la despesa en serveis
públics fonamentals era la darrera de totes les comunitats
autònomes i vàrem arribar en el 2017 a la mitjana en despesa
social per habitant de totes les comunitats autònomes. Només
per a això això ja val una legislatura.

I ara presentam un pressupost de consolidació, de
consolidació d’aquestes circumstàncies, de consolidació
d’aquests drets. És un govern que ha estat capaç de combinar
dues responsabilitats, la responsabilitat fiscal i la
responsabilitat social que té qualsevol govern, la
responsabilitat de generar cohesió social, de generar igualtat
d’oportunitats i que ningú no es quedi al carrer, que ningú no
es quedi a l’estacada i no pugui continuar amb el seu projecte
vital.

Han comentat que els ingressos es troben inflats, jo crec
que és quasi sorprenent, no?, per a l’oposició que s’hagi fet un
pressupost prudent. Què significa un pressupost amb una
previsió del sostre de despesa no financera prudent? Hem
assumit riscs innecessaris? No. Ens hem situat en la millor de
les possibilitats? No. Ens hem situat en la pitjor de les
possibilitats possibles? Tampoc, perquè tenim una
responsabilitat social amb la nostra ciutadania.

Vostè parlava de l’impost de transmissions patrimonials,
la recaptació de l’impost de transmissions patrimonials i actes
jurídics documentals, segons les dades que té  aquesta
consellera, va ser de 635 milions d’euros el 2018; la previsió
que hem fet per al 2020 és de 596, aprofitant...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
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... aquest... vostè se situa sempre en la pitjor de les
possibilitats  i  pensa que cauran encara més, aprofitant la
credibilitat que li dóna la seva trajectòria professional aprofita
per venir a aquesta tribuna i dóna xifres, com si fossin dogmes
de fe, el dèficit de 500 milions d’euros, l’hecatombe de
l’economia d’aquesta comunitat autònoma, que jo,
sincerament, pens que perjudica aquesta comunitat autònoma;
tampoc no ha dit res que les dades de l’SGAE donin un
superàvits per a aquesta comunitat autònoma al tall de juliol,
i sí que ho va dir quan el tall donava un dèficit de 417 milions
d’euros.

Jo crec que tots, no?, jo crec que tots, tant els que
governam, com l’oposició, han de ser responsables així com
fan les seves apreciacions i com aprofiten la veu que els dóna
aquesta tribuna i ser un representant dels ciutadans i les
ciutadanes de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

El sistema de finançament. La previsió  del sistema de
finançament, això jo crec que és una cosa que tothom té
claríssima, el sistema de finançament és molt opac, fer
previsions sobre el sistema de finançament és complicat, i
s’han fet previsions sobre el sistema de finançament amb les
poques xifres que ens han donat des del ministeri, que era el
creixement del PIB nominal i també agafant les dades
d’evolució dels recursos rebuts del sistema de finançament els
darrers anys, comptant que la liquidació del 2018 serà una
liquidació encara d’una època d’un creixement econòmic molt
elevat. Jo crec que aquesta previsió del sistema de
finançament, passarem comptes a finals d’anys, és més que
prudent.

En taxes i altres ingressos, que algú ha dit que estaven
inflats, estan per sota de la recaptació real, estan per sota de
la recaptació real del 2019, una mica per sota de la recaptació
real del 2019, estaven pressupostats d’una manera, els
ingressos sempre són previsions i s’ha recaptat més del que
s’esperava, i hem ajustat la previsió del 2020 a aquesta
recaptació.

El conveni de carreteres. En el conveni de carreteres hi ha
una sentència del Tribunal Suprem, hi ha un compromís del
ministeri de pagar aquests doblers el 2015, jo tenc
l’expectativa, jo crec que més que raonable, que aquests
doblers han d’arribar a aquesta comunitat autònoma, i jo crec
que no podem renunciar de cap de les maneres a pressupostar
aquests doblers, de la mateixa manera que el PP el va
pressupostar les passades legislatures.

Les regles. S’han qüestionat també les regles de dèficit i
de deute i de regla de despesa, això ho han dit la passada
legislatura i ho continuen mantenint enguany, són massa
estrictes, no ho diu només aquest govern, ho diu l’AIReF, no?,
l’Autoritat Fiscal Independent, que són massa estrictes, que no
tenen en compte les característiques de cada comunitat
autònoma, que no tenen en compte el punt de partida de cada
comunitat autònoma i que són poc flexibles i no s’adapten al

cicle econòmic, això són precisions que no faig jo, que fan els
experts en la matèria.

I de la mateixa manera que nosaltres reclamam una
flexibilització de les regles d’estabilitat pressupostària, el PP
que hi ha ara és com una bandera, com un dogma de fe, com
una cosa que és imprescindible i que ha de ser l’objectiu
fonamental d’aquest govern, també ho va demanar quan
governava, perquè és el normal, perquè amb aquesta situació
d’infrafinançament i amb una situació de regles que estrenyen
les comunitats autònomes és molt difícil acomplir el que han
de fer les comunitats autònomes, que és suportar tres potes de
l’estat del benestar i per això fem aquest sostre de despesa per
poder continuar amb el compromís que nosaltres tenim amb
l’estat del benestar i amb els reptes que té aquesta comunitat
autònoma.

S’ha parlat del període mitjà de pagament i la situació de
Tresoreria d’aquesta comunitat autònoma. La situació de
Tresoreria d’aquesta comunitat autònoma, venim d’anys
d’incompliment del dèficit, cada any és de solidesa, tenim una
situació de Tresoreria bona, no hi ha un problema de liquiditat,
es paguen religiosament els proveïdors; en cap moment no
hem tengut un període de mitjana de pagament massa elevat,
hi va haver un canvi; això significa, si ho compara amb el
còmput del període de mitjana de pagament, això significa que
si compara dades del 2018, 2019 poden quedar falsejades,
però la veritat és que la darrera dada del juliol, Balears iguala
la mitjana, es troba en 41 dies, mentre que la mitjana és de 39
dies, i la mitjana es troba per damunt dels 30 dies també, i
moltes comunitats autònomes, 9 comunitats autònomes
superen els 30 dies i les més altes superen els 50 dies.

Aquesta legislatura, la del 2015-2019, l’anterior
legislatura, el Govern ha reduït el període de mitjana de
pagament a mínims històrics, per això dic que crec que és un
sostre de despesa que mereix la seva confiança, perquè ve d’un
acord d’un Consell de Govern que sempre ha respectat la
responsabilitat financera, a la vegada que acomplia les seves
responsabilitats socials.

Hem parlat també durant les intervencions del sistema de
finançament i del finançament que rep aquesta comunitat
autònoma, i ho han dit altres membres del Govern i ho han dit
molts diputats, això és una qüestió que no té a veure amb el
partit que governa, jo crec que és una qüestió d’Estat, és una
qüestió en la qual to ts  hem d’anar plegats, som la segona
comunitat autònoma que més aporta al sistema, la que té més
capacitat fiscal en termes normatius i  la novena a l’hora de
rebre, rebem molt menys que el que aportem al sistema de
finançament; això és històric, abans del 2009 encara era pitjor,
ara, després del 2009 va millorar un poc, però arrossegam un
dèficit històric que ve d’aquest infrafinançament i aquest
dèficit històric d’infrafinançament condiciona moltíssim les
nostres finances, i, a part, tenim problemes d’insularitat en què
l’única vegada que s’han començat a veure, s’han començat a
visualitzar amb un reial decret llei per part del Consejo de
Ministros ha estat a la passada legislatura, i reclamarem que en
els pressuposts del 2020, tal i com està previst a la llei i tal
com ho tenim parlat amb el Ministeri d’Hisenda, s’inclogui en
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el pressupost del 2020 de l’Estat un factor d’insularitat que
compensi la manca d’inversions de Balears, ai!, del Govern
espanyol a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Hi ha més temes referents al finançament, avui la diputada
del Partit Socialista n’ha fet menció, que és el règim especial
fiscal; el règim especial fiscal també, tots els que tenim
representació parlamentària en el Congrés dels Diputats, hem
de fer força perquè es tramiti aquest avantprojecte de llei, per
compensar la manca o la pèrdua de competitivitat que suposa
per a una empresa o per a un autònoma fer feina a la nostra
comunitat autònoma.

Jo crec que no m’he deixat res del que m’han demanat, si
m’ho he deixat, a la contrarèplica aprofitaré per contestar
aquestes preguntes. Crec que aquest sostre de despesa que ha
merescut la confiança del Consell de Govern mereix la
confiança d’aquesta cambra, crec que és un sostre de despesa
no financera que és bo per a aquesta comunitat autònoma, que
consolida el creixement en polítiques socials que s’ha produït
durant la passada legislatura, que és suficientment potent com
per fer front als reptes que té aquesta comunitat autònoma
aquesta pròxima legislatura i combina aquestes dues
responsabilitats, que són la responsabilitat fiscal i la
responsabilitat de govern que té un govern en actiu com
aquest.

Jo crec que no han d’oblidar que és el segon sostre de
despesa més alt de la història d’aquesta comunitat autònoma
i que això ens ha de donar confiança a tots per la capacitat que
tenim de fer polítiques a favor de la gent d’aquesta terra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Començam el torn de
rèpliques, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Alguns temes puntuals que han sortit, en primer lloc, tant a la
Sra. Consellera com al Sr. Castells, m’agradaria clarificar un
poquet les dades: la Sra. Consellera ens ha confirmat que, la
qual cosa li he dit jo abans, el liquidat 635 milions, oblidi-se’n
dels pressuposts, els pressuposts són una cosa, el liquidat és
liquidat, el real. Estam d’acord que cau un 10% l’impost de
transmissions patrimonials a juliol, o no? Són les dades
oficials, és el que està penjat. Idò, bé. Estam d’acord que
d’aquí a final d’any aquest 10% és molt probable que s’acabi
produint de forma certa o no? És cert això o no? Sí.

Vostès poden rebaixar a 635 milions d’euros un 10%, a
veure què els dóna? Facin un simple càlcul aritmètic, mirin,
els dóna 571 milions d’euros, 571 els dóna, o no? Doncs,
vostès, tancament el 2019, liquidació del pressupost, d’acord?,

molt bé, jo els pregunt: i com pot ser que per al 2020 vostès
pretenguin pressupostar 596? Creuen realment que
augmentarà la recaptació? A no ser que vostès venguin ara a la
contrarèplica, la consellera, i ens digui que pujarà l’impost.
Sra. Consellera, pujarà l’impost de transmissions patrimonials
de cara al 2020? Perquè si no, no ho entenem, ens ho pot
explicar?

En segon lloc, vostè diu que el sistema de finançament
augmentarà les bestretes a compte de cara al 2020 en 66
milions d’euros. Miri, estam d’acord que a dia 1 de gener del
2020 no hi haurà pressuposts, generals de l’Estat, em refereix,
evidentment, no hi haurà pressuposts? No, no hi haurà
pressuposts. Estam d’acord, per tant, que es prorrogaran els
pressuposts del Sr. Montoro de l’any 2018? És així o no? Sí,
es prorrogaran els pressuposts de l’any 2018. Està vostè
d’acord, per tant, que les bestretes a compte que es
prorrogaran seran les del 2018? Sí, aquelles en les quals li
falten 177 milions d’euros, se’n recorda dels 177 milions
d’euros? Sí, encara batallam a veure si qualque dia la Sra.
Montero ens els paga. Per tant, vostès començaran l’any 2020
on faltaran 177 milions d’euros, perquè prorrogarem les
bestretes a compte del 2018 i, a més, vostès han posat 66
milions d’euros més, no? Estam d’acord, Sra. Consellera, que
faltaran, dia 1 de gener del 2020, faltaran 243 milions
d’euros? Estam d’acord o no? Jo crec que sí. Ja veurem llavors
en el moment que es facin les bestretes o es facin els
pressuposts veurem si se’n fan, o també tornarem prorrogar
ad infinitum els pressuposts de l’any 2018 del Sr. Montoro,
però estam d’acord que faltaran 243 milions d’euros que vostè
no tendrà a l’any 2020 del sistema de finançament? Pregunt jo,
vaja.

Per altra banda, vostès ens parlen de defensar els serveis
públics fonamentals, que aquest sostre de despesa defensa els
serveis públics fonamentals. Miri, Sra. Consellera,
m’agradaria dir-li una cosa, a l’any 2011, quan arribàrem a
aquesta comunitat autònoma, hi havia factures en els calaixos,
en el pressupost d’ib-salut, a ib-salut, per més de 400 milions
d’euros. Hi havia pressupost, hi havia assignació
pressupostària, però sap què passa? Que no es podia pagar
l’assignació pressupostària, per tant, era igual que hi hagués
pressupost o que no n’hi hagués, és igual el sostre de despesa
que vostè fixi avui, és igual, si el sostre de despesa no es pot
pagar ja podem fer el que vostè vulgui, si no el podem pagar no
es podrà pagar i punt. I, per tant, vostè no garantirà més els
serveis públics fonamentals...

(Alguns aplaudiments)

... perquè vostè pinti un sostre de despesa, repeteix, si el
sostre de despesa no es pot pagar vostè deixarà, com van fer
el 2011, 400 milions d’euros dins els calaixos. M’entén com
funciona? I és així. Per tant, no defensen vostès millors
serveis públics quan aproven un sostre de despesa inflat, amb
uns ingressos inflats, no, no, no, és exactament el contrari,
preservar els serveis públic a mig i llarg termini significa
sanejar els comptes, significa ser prudent, significa gastar el
que es té i no més del que es té.
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Finalment, miri, ningú no li diu que renunciïn als 120
milions d’euros ni als 240 milions d’euros del conveni de
carreteres, faltaria més, no renunciï al conveni de carreteres,
ara, això sí, per què no deixa de pressupostar els 120 milions
d’euros i si llavors cobra vostè generi despesa, si es pot fer
això, no els pressuposti i, si cobra, generi despesa i gasti’ls els
120 milions d’euros, això és prudència a l’hora de
pressupostar; pressupostar i no cobrar-los no és... això és
imprudent, Sra. Consellera. Per tant, li demanaria que ajusti
novament, que ajusti el sostre de despesa als ingressos
quantificats de forma prudents, Sra. Consellera.

I en darrer, ja acab, Sr. President, vostè té un problema,
Sra. Consellera, i és que si vostè fa un sostre de despesa
prudent probablement la bancada de la dreta, almenys el Partit
Popular li votarà a favor del sostre de despesa, en canvi, si
vostè fa... posi dos o tres-cents milions d’euros més, li vaig
dir l’altre dia, posi dos o tres-cents milions d’euros més, tota
la bancada de l’esquerra li votarà a favor; això sí, si rebaixa
aquest sostre...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, hauria d’anar acabant.

EL SR. COSTA I COSTA:

... -sí, Sr. President-, si rebaixa aquest sostre tota la bancada de
l’esquerra destrossarà el botó del no, aquest és el problema
que tenim.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, estic contenta que s’hagi parlat
de Podem tantes vegades en aquest faristol, pensava que no
ens escoltaven Sr. Font. Anem per feina, que és per allò que
ens paguen i per allò que hem vengut aquí.

Al contrari d’allò que ens fa creure el partit de la dreta, és
quan s’aproxima la desacceleració quan més necessari és que
l’administració gasti i això és quelcom que els economistes
saben des dels anys trenta del segle passat, però que no
interessa veure a segons qui. És allò que s’anomenen
polítiques contra-cícliques, ens han donat aquí una classe
d’economia, idò nosaltres també en sabem. La iniciativa
privada no ho és tot, per molt que vostès ho diguin i encara que
a alguns els sàpiga greu, hi ha èpoques en les quals l’Estat ha
de gastar per compensar les retallades que fa el sector privat,
perquè com bé sap qualsevol ciutadà i ciutadana, perquè una
economia funcioni el que fa falta és que la gent tengui doblers
a la seva butxaca i això es fa repartint bé la riquesa i gastant-la

de forma socialment justa, com estam proposant a la bancada
de l’esquerra.

Un exemple proper el tenim a Portugal. Alguns no se’n
deuen haver assabentat, però el nostre país veí és un exemple
i una demostració del que estic dient. En arribar al poder en el
2015, vàrem prometre revertir les retallades i iniciar un
ambiciós programa de despesa pública, quin és el resultat a dia
d’avui? Idò, tothom ho coneix, una disminució espectacular
del dèficit públic i de l’endeutament, amb una ciutadania més
cohesionada i amb menys desigualtats. Quelcom que també va
succeir a Estats Units a l’inici de la crisi, quan Obama era a la
Casa Blanca. Dos exemples que evidencien allò que els
economistes fa anys que han demostrat.

Per tant, deixin de dir que cal retallar, que tot és un
desastre perquè no és veritat. Més encara, si a les illes tenim
certa manca d’ingressos és per problemes concrets que només
podem atacar precisament amb un sector públic fort, a saber,
per un costat l’inadequat finançament autonòmic i per altre un
model productiu centrat en el monocultiu turístic que ens fa
més vulnerables als cicles de l’economia internacional. Per
aquest motiu continuarem reclamant el deute que l’Estat té
amb la nostra comunitat autònoma, la part fiscal del règim
especial de les Illes Balears, que queda sense tramitar, a més
d’exigir un canvi de model de finançament de les comunitats
autònomes, d’acord amb el principi d’ordinalitat.

Som unes illes solidàries i ho volem continuar sent, però
millor ho serem tenint els serveis que la nostra gent mereix.
I aquí estic en desacord amb el Sr. Ensenyat, que ha dit que
tots els partits estam d’acord en millorar el finançament de les
comunitats autònomes. En tenim un en aquest parlament que
el que vol és eliminar les comunitats autònomes, no millorar
el finançament, les vol arrasar i llevar. Volen complir la
Constitució només en aquells articles que els interessen, el de
les comunitats autònomes segur que no els entra. Aquí s’ha
parlat que allò que és important és eliminar el greix del sector
públic. Miren, ustedes lo que quieren no es adelgazar, es
convertir en anoréxico al sector público para que no pueda
dar ningún servicio y muera de inanición.

Més coses, ens han donat..., d'acord, una altra qüestió,
diuen que VOX és la versió pop del nacional-catolicisme, ens
han duit a temps enrera. Jo mirin, lo del pop creo que no, les
falta bastante ritmo, tienen las caderas oxidadas de tanto
reprimirlas.

(Remor de veus)

Quieren volver a los tiempos de la manteca rancia, de la
tarjeta de racionamiento de Franco. Esa España ya no está,
las mujeres hemos dejado de llevar mandiles y de estar
esperando en casa al marido para que venga a darnos
órdenes...

(Remor de veus)

Des d’Unides Podem continuarem reclamant una despesa
suficient per augmentar la qualitat de vida dels nostres
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ciutadans, transitar cap un model productiu que garanteixi
l’ocupació de qualitat, reduir l’impacte mediambiental de la
nostra economia o reduir les desigualtats. Reptes que hem
d’afrontar urgentment i en especial èmfasi a les nostres illes.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. A mi és que em fa un poc de peresa...,
entrar con el oro negro ruso i aquí tornar a la mantega de
Franco i tal, en un debat quan del que hem parlat és que els
ciutadans tenguin clara l’explicació dels comptes, que és el
més difícil que té qualsevol ciutadà, la veritat és que jo crec
que ens hem de repartir el que deia un poc d’indecència en
segons quines postures, o plantejaments del Govern, però crec
que un poc d’indecència tenim, o una mesura un poc tots. És
que hem de reconduir un poc aquest debat, però ja per a
sempre, perquè duim només dos mesos.

Miri, Sra. Antònia, jo sempre et contest, perquè tu fas
preguntes, fas referències, has parlat de Podemos i jo sempre
et contest, però no vénc aquí, ni molt manco, som més de
lletres pures, però en tot cas un poquet d’economia sí que en
sé, el que passa és que aquí s’ha parlat de comptabilitat, o és
el nostre punt de vista, 4 menys 4 és zero, però 4 d’ingressos
i 4 que no són de despesa sinó molt més, són 500 milions i
per què? Perquè nosaltres allò que plantejam aquí, així ho han
plantejat diferents grups parlamentaris, és que es faci una
previsió d’ingressos per poder quadrar, perquè la consellera
pugui quadrar i pugui complir amb una cosa que nosaltres li
donarem suport, ja ho vàrem dir, però ho continuam fent, que
és la no-pujada d’impostos en el 2020, cosa anunciada per
vostè el mes d’agost i la defensarem i li donarem suport. I
donarem suport totes les conselleries que no hagin de retallar
cap ni una de les prestacions en serveis socials, en educació,
en sanitat i perquè els donarem suport en això, els demanam
que facin uns comptes ajustats a la realitat.

La senyora ministra d’Economia va dir l’altre dia, “estau
tranquils que ja us avisaré jo quan vengui la crisi”. Les mans al
cap ens podem posar si ens ha d’avisar la ministra d’Economia
i per què?, i em sembla que ho deia el Sr. Font, perquè estam
manejant unes referències en funcions des de 2017, bonança
econòmica i com que feim una previsió d’aquest trasllat des
de 2017 amb bonança econòmica i no tenim la de 2019, en
desacceleració, presentam una previsió d’ingressos i  una
proposta de despesa que no quadra i que no quadrarà,
consellera, per això no ho podem aprovar. És que demana el
Consell de Govern que ratifiquem uns comptes que sabem que
vostè no els podrà complir, no els podrà complir perquè ha de
mantenir uns acords dels acords de Bellver i a la mateixa
vegada ha de pagar a proveïdors, 48 dies de mitjana, comptant

els 53 dies a proveïdors a l’ib-salut i 38 me sembla que és a
Educació, per tant, em surten uns 48, això la dada i els haurà
d’ajornar perquè no tendrà tresoreria, no tendrà liquidesa en el
moment dels pagaments i no la tendrà perquè no li arribaran
per començar els 177 milions, no li arribaran.

Nosaltres no volem acabar amb el sector públic
instrumental, nosaltres li hem plantejat propostes, faci una
auditoria integral del funcionament de la comunitat autònoma
quant a organismes, quant a ingressos i quant a personal i els
pugui distribuir, no treure fora, no treure fora, per evitar
retalls  precisament. En ares de l’eficàcia, l’eficiència i la
funcionalitat dels serveis, però és que té instruments,
s’estalviarà un milió i mig d’euros i a més a més jo crec que
serà molt més productiu i funcional els ens públics,
conselleries i direccions generals. Té una fórmula, consellera,
i ho sap, l’auditoria interna li donarà moltes dades i és una
auditoria que tant vostè com Interior, Funció Pública, podrà
analitzar, és que no li hem dit que faci una auditoria externa,
sinó que la faci amb els mateixos organismes, és gratuïta pel
mateix Govern perquè té els instruments.

Per tant, nosaltres ja li dic que no votarem aquestes xifres
que vostè du, perquè el que no volem és que hagi de fer
retallades i hagi de modificar el pressupost quasi el primer
trimestre del 2020, perquè no el podrà complir. Aquesta és la
nostra línia d’intervenció. Nosaltres li hem demanat que
prioritzi i li demanam que prioritzi el pagament a proveïdors
i a beneficiaris de prestacions, el primer de tot. Això li
permetrà -i ho sap- crear productivitat i crear competitivitat,
perquè si els que realment han de pagar els impostos per poder
ingressar, cobren les factures, jo entenc que amb les ajudes de
polítiques actives d’ocupació, també hi haurà contractació i
per tant, els empresaris no hauran de fer ajustaments interns
que repercuteixen als treballadors i les treballadores d’aquesta
comunitat autònoma. 

I també és molt improtant la reducció de l’administració,
és a dir, faci l’auditoria; sí, confiarem en l’auditoria però
dugui’ns-la aquí. La hi haurem de demanar a través d’una
proposició no de llei, el meu grup parlamentari, però ja li ho
va traslladar la meva companya diputada, li va fer una proposta
molt clara en aquest tema.

Miri, anirem de la mà i ho hem dit tota aquesta cambra,
tots, els vuit grups parlamentaris que em sembla que som, a
exigir els 177 milions. És que els necessitam tot d’una per
poder tenir aquesta tresoreria, també, però també exigirem, i
per escrit, no per trobades telefòniques o reunions amb el
Govern central a la capital, el que diuen que avançaran del
conveni de carreteres i en plans que ho farà. És que és un
deute que tenen amb nosaltres, més si em diu que hi ha una
sentència. Quan tengui tot això realment compromès és quan
pot fer una despesa...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, hauria d’anar acabant.
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... plantejar una despesa real. Mentrestant li aconsellam,
consellera, i li demanam que redueixi el sostre de despesa
com el té previst.

Moltes gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, Sr. President, renunciam al segon torn de paraula.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, me alegra que hemos oído
hablar en esta cámara a lo largo del debate de hoy de dogmas
de fe y de sacrosantas constituciones. Se ve que pese a los
intentos del Sr. Conseller de Educación las raíces cristianas
de nuestra civilización siguen presentes en este parlamento.

(Remor de veus)

Con respecto al techo de gasto creo que en lo que se
refiere a las cifras más o menos se ha dicho ya todo lo que se
tenía que decir. De hecho podríamos haber seguido a la Sra.
Greta y sus “gretinos” y ahorrarnos parte del debate y del
gasto de la luz...

(Més remor de veus)

... porque bastaría que la Sra. Consellera hubiera subido aquí
a decir que tiene la mayoría necesaria para inventarse el techo
de gasto en contra de todas las cifras más que claras que le ha
dado la oposición.

Pero bueno, hay una serie de cosas que sí me han llamado
la atención. Se ha subido a esta tribuna a sacar pecho por el
aumento de los ingresos en la Ley de sucesiones y
donaciones, el impuesto  de la muerte, un impuesto que
debería ser eliminado de nuestros presupuestos, un impuesto
vergonzoso que grava, que grava el trabajo de nuestros padres
que intentan dejar una herencia a sus hijos, por los que ya han
pagado impuestos, por los que ya han pagado impuestos, ¿eh?
Pero no, a ustedes lo que les gusta son los impuestos, y es
porque en esta sociedad nos hemos acostumbrado a pagar por
todo y sin preocuparnos en qué se gasta. Vamos, hemos
aceptado con una naturalidad bárbara un impuesto, el IVA, que

se lleva casi una cuarta parte del coste de todo lo que
compramos, un impuesto además indirecto que como todos
los impuestos indirectos es bastante injusto, porque lo pague
quien lo  pague lo paga igual. Eso es algo que debería
preocupar a mi querida compañera de Podemos.

Porque, claro, lo que tienen que hacer ustedes es dejar de
gastar, y no para recortar en ayudas sociales, no para recortar
en VPO, no para recortar en sanidad, no para recortar en
educación, pero sí para recortar en toda esta serie de
chiringuitos climáticos, feministas, de imposición del catalán,
etc., etc., etc., que al final dicen: “No, es que esto es el
chocolate del loro”, pero es que no hay nada más terrible que
una manada de loros comiendo chocolate, que es lo que tienen
ustedes detrás...

(Remor de veus)

... y es para lo que usan ustedes estos presupuestos ficticios
que nos van a presentar, apoyados en un techo de gasto
ficticio, que es lo que ustedes tienen.

En definitiva, Sra. Consellera, yo cada vez que subo a esta
tribuna lo pregunto y lo seguiré preguntando; me conformaría,
me conformaría con que alguna vez simplemente me
contestara a si va a usted a subir los impuestos. Sé que no es
algo que les guste decir claramente, pero bueno, a través -
como ustedes siempre dicen- a través de la economía también
se hace política, y quiero saber si van a seguir metiéndonos la
mano en los bolsillos a los ciudadanos, que es a lo que
siempre recurren ustedes cuando acaban gastándose un dinero
que no tienen y que saben que no van a tener.

Y yo sé, y entiendo que a algunos no les gusta que se
debatan ciertos temas, yo entiendo a los señores de
Ciudadanos, que les pueda molestar que a veces les pongamos
ante el espejo de sus contradicciones, pero como yo por la
mañana no tengo que llamar al Sr. Abascal para saber lo que
tengo que decir porque siempre decimos lo mismo, ustedes
depende de cómo se levante el Sr. Rivera, a lo mejor apoyan
a Sánchez, a lo mejor no lo apoyan. Yo entiendo que a ustedes
le guste llevar el debate hacia unas aguas más oscuras donde
se les vea menos el plumero.

En definitiva, Sra. Consellera, no nos convence usted, no
convence usted a nadie, y sólo convence a los que ya tiene
convencidos para seguir gastando el dinero que no tienen.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Se ha dejado el bolígrafo , Sr.
Rodríguez. 
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Senyores i senyors diputats, jo, Sr. Rodríguez, me estoy
planteando traerle un poco de sal de frutas para que
vomite de una vez todo lo que nos vomita cada día y aporte
algo nuevo, porque si eso va a ser durante cuatro años
haurem de dur uns taps com quan anam a nedar, així de clar,
perquè és vergonyós, vergonyosa l’aportació per a la crispació
que fan vostès en aquesta societat. Però al tiempo, dia 10 de
novembre.

Sr. Castells, avui estava espès. La consellera m’ha donat la
raó, a mi, quan ha fet la segona intervenció, i vostè ha
començat aquí a dir que el sostre de despesa no és pressupost;
això ja ho sé, jo, però que és provisional i que l’any passat no
deia això, perquè per a mi vostè és una persona sensata, i vostè
l’any passat, si va veure el que deia el mateix informe a la
mateixa part, que és la memòria descriptiva, l’any passat deia:
“Amb la finalitat de quantificar els ingressos no financers
prevists per a l’exercici 2019 s’han pres en consideració els
imports comunicats pel Ministeri d’Hisenda en data 31 de
juliol de 2018, en relació amb els lliuraments a compte dels
recursos del sistema de finançament per a l’exercici de 2019
i estimació de la liquidació de 2017". 

El que diu enguany és que no diu això, i per mor d’això
nosaltres hem començat que havíem de ser transparents i
sincers, perquè enguany diu: “El Ministeri d’Hisenda no ha
comunicat a les comunitats autònomes l’import corresponent
als recursos del sistema de finançament autonòmic per a
l’exercici 2020, ja sigui els relatius als lliuraments a compte
com el resultat de la liquidació de l’exercici 2018. S’ha
confeccionat en un escenari provisional”. Jo, Sr. Castells, li
faig saber una cosa; no som erudit de tot, però mir del que parl
(...) qualque lloc que almenys m’hagi convençut, perquè ho puc
llegir i no creure-ho, però és la Conselleria d’Hisenda que
posa això, i jo ho he de creure.

Però hi ha una altra cosa, Sr. Castells. Vostè diu que els
120 milions sí que els han de pressupostar, clar que els han de
pressupostar, i jo estic més amb la teoria que ha dit el Sr.
Costa. Però si els pressupostam, no es preocupi, perquè com
passa sempre en aqueixa comunitat, perquè sempre hem anat
de cul econòmicament, de cul, el que passarà és el que passa
sempre, que la consellera o un director general de la
Conselleria d’Hisenda telefonarà, com han fet tots els governs
de tots els colors, uns anys amb més pressa i uns anys amb
menys pressa, però enguany serà abans de 30 de gener,
bloqueig, bloqueig de partides. Això hauria de ser transparent
i ho hauríem de poder mostrar a tots. Nosaltres a El Pi hi
estam d’acord, cap problema ni un. I què es bloquejaran?, com
a mínim de 250 a 300 milions.

Però jo vaig més lluny, i això vostè ho sap, Sr. Castells,
que passa. Jo anava a aquesta transparència, a ser capaços de
ser sincers, és a dir, així com hem estat aguantant..., és a dir,
a causa que allà no ens paguen el realment nosaltres pensam
que hauríem de tenir, nosaltres hem d’amagar i hem de fer
disfresses per disfressar el nostre  pressupost i l’hem de
bloquejar a principi d’any en 300 milions d’euros o 250. Així
com anam arrib a pensar que l’impost turístic l’arribarem a
ficar a despesa corrent per poder complir, per poder complir

qüestions que són bàsiques i que estan realment ben
estructurades.

Jo veig, i en això puc coincidir amb el Sr. Costa, però no
puc estar d’acord amb ell perquè ells no ho varen evitar i no
podem fer el mateix que va passar amb el Sr. Bauzá, jo veig
que podem acabar als calaixos, amb factures de prop de 800
milions d’euros, quan acabi la legislatura. Que seria el mateix
que es va deixar, irresponsables els que ho varen fer,
irresponsables serien tots, amb la qual cosa uns i els altres
ases, com diria un a Eivissa, ases però grossos. Aquesta és la
realitat del que hi ha.

Nosaltres no diem que aquests pressuposts hagin de fer
front a l’emergència climàtica global, no, no ho diem això,
diem que no serem capaços de fer front a serveis essencials
que ja es troben tancats, que han estat aquí sempre; parlam de
serveis clàssics, bàsics, perquè el Govern vagi fent promeses
ara noves de difícil compliment i el vicepresident estigui més
content que un ca amb un os, perquè creu que podrà invertir
molts doblers en energies renovables. No són suficients per
als clàssics, no enganyem la gent; d’acord que hi ha eleccions.
Per això, nosaltres diem que és bàsica aquesta sinceritat, si no
haurem de viure dins el que viuen vostès, ara diuen sí, no, tal
vegada, arribarà, ens ho donaran..., jo l’entenc, Sra. Consellera,
però aquí hi ha gent que ja diu clarament: “Los funcionarios
temen que miles de facturas queden bloqueadas”. Després
en té d’altres que diuen: “El Govern ha incrementado en diez
días el tiempo que tarda para pagar a proveedores el
último año”; “La PIME considera inaceptable que la
administración incumpla la ley y no pase nada”, pel fet de
no pagar, com diu la llei, als trenta dies o quan digui.

Aquesta és la situació real i d’inoportunitat perquè no hi ha
govern a Madrid, baldament siguin els seus que no han
aconseguit ser transparents i ser molt sincers, hem mantengut
una societat del benestar que és molt cara i realment no tenim
recursos per mantenir-la?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, hauria d’anar acabant.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Aquesta és la gran pregunta: som capaços -acab, Sr.
President- amb menys doblers, perquè no arribaran tal vegada,
d’administrar millor? Això és el que els polítics del segle XXI
haurien de plantejar i no plantegem això, ens pensam que això
sempre creix. I no, va cap a baix.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
el Sr. Castells.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, ja em
disculparà que en aquest cas, vostè em dóna l’esquena, ho
entenc perfectament, però és que vull ser molt breu i per això
intervinc des d’aquí. Bé, escolti, ha vist que hi ha moltes
bolles de vidre en aquesta sala, en què s’atreveixen a dir els
doblers que faltaran a final d’any, però sense cap mena
d’estimació ni en base a cap dada macroeconòmica, no sé si el
Sr. Font deu pensar que s’ensorrarà la capacitat de creació de
riquesa d’aquesta comunitat autònoma.

Les estimacions són provisionals, sí, és clar, és que què
havíem de fer, no fer pressupost? A Espanya no hi ha
pressupost? Què no n’hi haurà l’1 de gener? Home!, espero
que el 31 de desembre sí que n’hi hagi, o és que vostès tenen
una visió tan distòpica... quasi pensaré que els independistes
són vostès, tenen una visió tan distòpica de la situació política
espanyola que deuen preveure que durant tot el 2020 no hi
haurà pressupost. Què l’1 de gener no n’hi haurà? Jo també ho
pens, però esper que el 31 de desembre n’hi hagi, tot són
previsions, tant que no n’hi hagi l’1 de gener, que gairebé tots
hi podem estar d’acord, com no n’hi hagi el 31 de desembre,
tal vegada el 31 de desembre del 2020 tampoc haurà estat
possible fer un govern i tal vegada no hi haurà pressuposts.

I què hem de fer? No fer pressuposts? No, la conselleria,
l’obligació  que té és fer unes previsions, consignar-les i
proposar un sostre de despesa, i el que no podem fer és baixar,
baixar, baixar, sense cap fonament macroeconòmic. Per tant,
nosaltres, davant l’informe que ens ha presentat la conselleria
no podem donar crèdit a les bolles de vidre i per tant donarem
suport a aquest sostre de despesa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyors del Partit Popular, veig que
no hi ha tantes diferències entre el seu portaveu d’economia
i hisenda actual i el d’abans, fermin curt al Sr. Costa, no sigui
cosa que se’ls escapi com el d’abans.

(Alguns aplaudiments)

Fets i no paraules, fets i no paraules si parlam de comptes
ajustats. No hi ha més professors? Sí, i amb comptes ajustats.

(Alguns aplaudiments)

No hi ha més personal sanitari? Sí, i amb comptes ajustats.
No hi ha sanitat universal? També, amb comptes ajustats. No
hi ha menys llistes d’espera? També, i amb comptes ajustats.
Hi ha copagament? No. No hi ha moltes més inversions
gràcies també, per cert, a l’impost sobre turisme sostenible
que vostès un dia volen suprimir i l’altre el volen recuperar

segons els convengui? No hi ha renda bàsica? No hi ha
l’electrificació del tren? Tot això amb comptes ajustats.

Per cert, cada vegada que hi ha eleccions...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... la dreta treu el comodí de la baixada d’imposts i  la
hipotètica pujada d’imposts de l’esquerra, es veu que som
davant d’unes eleccions, Sr. Rodríguez, eh, coherència, ja els
en he demanat un parell de vegades, si vostès fan una proposta
de rebaixa impositiva, també facin una proposta, Sr.
Rodríguez, o posin damunt la taula i proposin no fer més
escoles, proposin deixar d’abaixar les ràtios, proposin deixar
de minvar les llistes d’espera, proposin deixar de donar suport
a les noves promocions immobiliàries i així podria seguir amb
moltes polítiques que ha dut endavant aquest govern
d’esquerres, gràcies també a uns comptes ajustats.

(Alguns aplaudiments)

Senyors de la dreta, segueixen amb el mateix discurs de
sempre, ens acusen sempre de previsions novel·lístiques, que
no podrem acomplir el pagament a proveïdors, que les
empreses tancaran i tornaran generar atur, idò una cosa és el
discurs i l’altra és la realitat: s’acompleix el termini de
pagament a proveïdors, s’incrementa la recaptació de l’IVA i
augmenta el nombre d’autònoms per sobre de la resta de les
comunitats  autònomes, aquesta és la realitat. No hi ha
problemes de liquiditat i això també són fets i no paraules.

Sr. Costa, Sr. Gómez i Sr. Rodríguez, que no hi han de ser
els  120 milions d’euros? És clar que sí, el que hem
d’aconseguir és que es pressupostin en el pressuposts de
l’Estat i evidentment que es paguin, no pressupostar-los seria
una irresponsabilitat política perquè són nostres, de tots els
ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Segueixen aquí, segueixen aquí amb l’esperit ideològic del
Sr. Camps, del Sr. Camps, utilització de la regla de despesa de
forma esbiaixada, “filibusterisme” pressupostari, “trilerisme”
en paraules del Sr. Costa, las cuentas del gran capitán, en
paraules del Sr. Rodríguez, avancin un poc que els fa falta,
canviïn el discurs perquè utilitzen el mateix tant si ens trobam
en bonança econòmica com si hi ha una petita moderació dels
ingressos.

Un altre tema, sistema de finançament autonòmic. No crec
que puguin treure pit, a l’any 2014 s’hauria d’haver aprovat un
nou sistema de finançament autonòmic i varen ser incapaços
d’aprovar-lo, tot i governant amb majoria absoluta a l’Estat, a
les Illes Balears, a Cantàbria, a Castella-La Manxa, a Castella
i Lleó, a Galícia, a Madrid...

(Alguns aplaudiments)

 



398 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 8 / 8 d'octubre de 2019 

..., a Múrcia, La Rioja i València, i en part a Aragó i
Extremadura, i no varen poder? No ho entenc. No, el que no
varen és voler, que és molt diferent!

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Sr. Rodríguez, una altra cosa, vostè ha dit que els doblers
públics no eren de tots, són de tots i com que són de tots els
invertirem i els gastarem en tots, només faltaria!

També en paraules del Sr. Font...

(Remor de veus)

..., Sr. Font, el Govern té en compte l’emergència climàtica en
la mesura del possible, en la mesura del possible. Tocam amb
els peus a terra, com deia el Sr. Castells, i per això hem estat
pioners a tot l’Estat en l’aprovació d’una llei de residus
capdavantera i una llei de lluita contra el canvi climàtic.

I finalment, tenguin seny, apostin per les persones, pel
benestar de les persones.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Truyols. En torn de contrarèplica, la
consellera d’Hisenda.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. President. El que veig és que aquest debat ha
acabat amb la versió d’un debat clàssic, la dreta diu que
l’esquerra gasta molt i que gasta molt i malament. Jo crec que
s’ha fet molt, s’ha gastat molt, s’ha gastat molt, s’ha gastat
molt perquè hi ha hagut una possibilitat de creixement, un
creixement econòmic que ha permès aquesta possibilitat de
gastar molt i acomplir els objectius d’estabilitat, i s’ha
aprofitat aquest creixement econòmic per millorar la vida de
la gent, què menys no? Què és el que ha de fer un governant
que no sigui millorar la vida de la gent?

I ara, a un moment que els ingressos no pugen d’aquesta
manera, el Govern proposa un sostre de despesa no financera
de congelació, un sostre prudent. Si el problema és que
l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, la previsió del tancament del 2019 no coincideix
amb les nombres que la Conselleria d’Hisenda, aprovin o votin
favorable aquests pressuposts. Però jo crec que el problema
és un altre, el problema és la concepció de la despesa pública
que té la dreta i que no puc compartir, la visió de la despesa
pública de la dreta com si fos un problema, i la despesa
pública és necessària, és necessària per garantir la cohesió
socials, és necessària per garantir la igualtat d’oportunitats, és
necessària per compartir la prosperitat, per créixer de manera
sostenible, també socialment, i també mediambientalment; és

fonamental la despesa pública per assumir els reptes que té
aquesta comunitat autònoma, la igualtat de gènere, la mobilitat
sostenible, l’habitatge, el canvi climàtic, per impulsar canvis
estructurals que llastren l’economia d’aquestes Illes i perquè
puguem arribar a desenvolupar-nos de manera sostenible
mediambientalment i socialment.

I aquest govern ha aprofitat aquests anys de creixement
econòmic per fer aquesta feina. I sí, continuarem el 2020 amb
una despesa pública elevada, el segon pressupost més elevat de
la història d’aquesta comunitat autònoma, per consolidar les
millores d’educació, en salut, en serveis socials, en polítiques
actives d’ocupació, per afrontar amb força la lluita contra el
canvi climàtic, la mobilitat sostenible i la necessitat d’un
habitatge assequible, i ho farem amb responsabilitat financera,
acomplint els objectius d’estabilitat; amb responsabilitat
financera, però és que és una qüestió de sostenibilitat dels
comptes públics i també és una qüestió de solidaritat
intergeneracional. I aquesta comunitat autònoma, un tema que
jo pensava que sortiria més en aquest debat, sempre es troba
en aquest equilibri difícil, l’equilibri difícil entre compaginar
una despesa pública creixent, som de les úniques comunitats
autònomes que creixem en població, amb un sistema de
finançament deficient.

I a més, amb unes regles de la Llei d’estabilitat
pressupostària que ens estrenyen i no ens deixen acomplir
totes les obligacions que tenim com a govern d’una comunitat
autònoma. I crec que és fonamental que anem plegats en
aquest tema, crec que és fonamental que estiguem tots
convençuts, que tenguem altesa de mires, que el que hem de
fer és lluitar perquè aquesta comunitat autònoma pugui tenir
un pressupost no de 4.383 milions d’euros, sinó de 6.000
milions d’euros, perquè hi ha necessitats per a 6.000 milions
d’euros.

I aquesta és la realitat en la qual hem d’elaborar els nostres
pressuposts. Aquest govern presenta un nou sostre de despesa
per al 2020 prudent i responsable i a la vegada potent per fer
front als reptes que té aquesta comunitat autònoma. I per això
deman el suport majoritari de la cambra, per poder continuar
avançant en els nous pressuposts, els primers d’aquesta
legislatura, i per seguir afrontant els reptes i les necessitats
que té aquesta comunitat autònoma i la societat a la qual
servim.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Així doncs, un cop finalitzat el debat, sotmetrem a votació
el límit màxim de despesa no financera per a l’exercici del
2020 que quedaria fixat en 4.383,8 milions d’euros.

Passam a votar. Votam.

30 vots a favor; 25 en contra i cap abstenció.
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(Alguns aplaudiments)

Aquesta ratificació a plenari serà publicada en el Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears i comunicada al
Govern.

Ara suspenem el Ple fins a les quatre del capvespre.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda senyores i senyors diputats. Si els sembla bé
començarem

V.1) Proposició no de llei RGE núm. 4765/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
creació de fons per a infraestructures de sanejament.

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia que correspon a
les proposicions no de llei i, en primer lloc, debatrem la
proposició no de llei RGE núm. 4765/19, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a creació de fons per a
infraestructures de sanejament.

Correspon la intervenció del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats, bones
tardes a tots. Bé, en primer lloc m’agradaria posar de manifest
que aquesta iniciativa, aquesta proposició  no de llei té un
plantejament totalment en positiu, és un plantejament que jo
vull..., jo crec que pràcticament tots els grups parlamentaris,
per no dir tots els grups parlamentaris d’aquesta cambra, jo
crec que sincerament podem compartir. Per tant, un
plantejament des del principi en positiu. 

Jo crec que tots visualitzam, tots els grups parlamentaris
visualitzam que a les Illes Balears tenim un gravíssim
problema en matèria d’abocaments d’aigües fecals a les
platges, en el litoral i també en alguns casos a l’interior. Per
tant, a ningú no se li escapa que tenim aquí un gravíssim
problema. I del que es tracta en aquesta proposició no de llei
que presentam des del Grup Parlamentari Popular és de
constituir de cara al futur, amb visió de futur, per tant,
constituir , crear un sistema de finançament de les
infraestructures en matèria de sanejament i depuració d’aigües
del futur d’aquestes illes, que atorguin un finançament estable,
un finançament clar, un finançament de futur.

I per què feim aquesta proposta? Perquè a dia d’avui aquest
finançament estable no es produeix. En aquest sentit, posar de
manifest, tal com es posa de manifest en l’exposició de
motius d’aquesta proposició no de llei, que a dia d’avui el
pressupost 2019 en el programa 562B, sanejament i depuració
d’aigües, hi ha pressupostats 61,4 milions d’euros i en canvi
la recaptació del cànon de sanejament d’aigües per exemple ja
és de 85 milions d'euros. Per tant, queda clar que una part del

cànon de sanejament d'aigües no es destina a sanejament i
depuració; la qual cosa no vol dir, tal com disposa la Llei del
cànon, que la recaptació del cànon d’aigües no es destini a
política hidràulica, es destina a política hidràulica des de
sempre, sempre s’ha destinat a política hidràulica, però no és
el mateix política hidràulica que sanejament i depuració
d’aigües.

Aquí el que proposam és que el cànon es destini, com dic,
a sanejament, exclusivament a sanejament i depuració
d’aigües.

Per tant, com feim el plantejament d’aquest règim
econòmic financer de cara al futur?  En primer lloc, proposam
o instam el Govern de les Illes Balears a la creació del fons
d’infraestructures de sanejament i depuració d’aigües de les
Illes Balears destinat exclusivament -exclusivament- a
finançament d’infraestructures vinculades a aquesta finalitat,
a sanejament i depuració d’aigües.

El fons s’hauria de recollir tal com passa amb el fons de
turisme sostenible a una secció separada dels pressupostos -
una secció separada dels pressupostos- i gestionada, això sí,
des de la conselleria competent en matèria de recursos
hídrics. Per tant, es tractaria d’oferir una total transparència
als ciutadans de les Illes Balears perquè vegi que la dotació del
fons és equivalent al pressupost d’ingressos assignat... que
s’hagi pressupostat anualment en cànon de sanejament
d’aigües. Si són 85 milions d’euros el que es preveu ingressar
per cànon de sanejament, que aquest fons tengui aquesta
dotació de 85 milions d’euros.

Per tant, la segona proposta que feim és agafem la
recaptació anual obtinguda del cànon de sanejament i posem-
lo exclusivament afectat..., posem-lo dins aquest fons
d’infraestructura de sanejament i que quedi exclusivament
afectat a infraestructures de sanejament i depuració d’aigües.

Per altra banda, proposam també que un mínim d’un 25%
de la recaptació anual de l’impost sobre estades turístiques a
les Illes Balears també es destini a aquest fons
d’infraestructures, addicionalment el dia que tenguem... ja
saben vostès que en el règim... en la llei del REB, en el decret
llei del REB hi ha un apartat en què es parla del factor o fons,
que és el mateix, d’insularitat. Bé idò, nosaltres tal com
proposàvem al seu moment, pensam que aquest fons, aquest
factor d’insularitat ha de tenir una dotació mínima de 90
milions d’euros i proposam també que un mínim d’un 25% es
destini, no ja al fons específic de sanejament, sinó a política
hidràulica, almenys dins aquest apartat a) de l’article... crec
recordar que era el 19.

Finalment, proposam també, sense cap tipus de
plantejament si no s’ha fet, si no... No, del que es tracta és de
dir: “home, ja és ben hora que facem el Pla director de
sanejament de les Illes Balears”, tal com disposa l’apartat 5 de
l’article 57 de la Llei 6/1999, d’acord?, i per tant, instam que
s’aprovi aquest pla director sectorial abans de dia 31 de
desembre de 2019. I, evidentment, una vegada elaborat aquest
pla director sectorial de sanejament que a partir  de l’1 de
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gener de 2020 es comenci a executar amb caràcter plurianual
aquest pla director sectorial de sanejament i depuració
d’aigües.

Per tant, en resum, feim un plantejament d’una proposició
no de llei en positiu per tal que ens hi puguem sumar tots i
arreglem o intentem almenys arreglar un problema que la
veritat és que crec que no hi ha ningú en aquesta cambra a qui
no li preocupi perquè és una preocupació dels ciutadans de les
Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Intervenció del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares per defensar l’esmena RGE núm.
6488/19, té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Presidente. Buenas tardes, señoras y señores
diputados.

La gestión del ciclo del agua en general ha sido nefasta en
esta comunidad autónoma desde hace décadas. Esta dejadez ha
provocado que nos encontremos hoy en día con instalaciones
ineficaces, que no sólo  no contribuyen a un correcto
tratamiento del agua, sino que perjudican gravemente nuestro
medio ambiente con los vertidos fecales que todos
conocemos que se han producido en el mar con el impacto
que ello tiene en nuestro medio ambiente marino y por
supuesto  el impacto económico y de desprestigio para una
comunidad autónoma que vive principalmente del turismo. Eso
sí, después parece que para algunos los responsables de todos
los males de nuestro fondo marino son los fondeos de las
embarcaciones. Otra muestra más de la hipocresía y la
manipulación de la que hace gala nuestro actual gobierno
autonómico.

Y no sólo esos vertidos que por cierto incumplen toda
normativa medioambiental europea, no sólo esos vertidos
contaminantes está llevando a cabo el Gobierno balear a través
de los emisarios de sus depuradoras, sino que la red presenta
fugas con pérdidas de agua a unos niveles absolutamente
inaceptables. El volumen estimado en pérdidas de agua por
fugas en la red es el equivalente a llenar tres veces al año los
embalses de Cúber y Gorg Blau, despilfarro que revierte sin
duda en el bolsillo de todos los ciudadanos de estas islas...

(Remor de veus)

...ya que estas pérdidas millonarias encarecen el suministro y
por tanto repercuten en el precio final que pagamos todos.

Evidentemente llegados a este punto es impensable que
nuestros ayuntamientos puedan afrontar ahora la inversión
necesaria para modernizar las redes de saneamiento o de

abastecimiento de agua por lo que es urgente aprobar y
ejecutar planes específicos para poner fin a este despropósito.

Por tanto, vemos acertada esta PNL para la creación de
este fondo para infraestructuras de saneamiento y depuración
de aguas residuales y por supuesto vemos acertado también
que el canon de saneamiento se aplique íntegramente a esta
finalidad, así como destinar una cuarta parte de la dotación por
el factor de insularidad a esta finalidad dado que se trata de una
actuación necesaria y urgente.

Otra cosa es que confiemos en que se dote con estos 90
millones que ustedes proponen, es más, permítanme que
desconfíe de que se llegue a dotar o incluso de que lleguemos
a tener presupuestos o de que si se  dota después sea
transferido ... En fin, visto lo visto está claro que en este país
y con este panorama confiar en esa dotación económica por
el factor de insularidad es muy poco realista hoy por hoy, otra
cosa sería que cambiasen las cosas en el Gobierno de España.
Tenemos una oportunidad el próximo 10 de noviembre.

Tal vez estas próximas elecciones generales nos permitan
salir de este bucle eterno en que se ha convertido el régimen
especial balear que nosotros reivindicamos como algo
esencial para la competitividad de un territorio insular.

Ahora bien, no compartimos que este fondo se nutra del
impuesto al turismo. Creemos que dicho impuesto debe
desaparecer lo antes posible  dado que los hoteles y
alojamientos turísticos en general ya están pagando
precisamente este canon de saneamiento en sus facturas de
agua. Destinar parte de la ecotasa o impuesto de turismo
sostenible al saneamiento de las aguas evidencia una doble
fiscalidad que es inaceptable en nuestro ordenamiento
jurídico. Por ese motivo, además de por lo inoportuno de este
impuesto dada la situación económica que estamos ya
viviendo con un sector turístico acechado por el desvío de
turistas hacia el Mediterráneo oriental, por la transformación
del mercado con nuevas formas de contratación e
intermediación a través de internet, por la turismofobia que
ustedes mismos se encargan de fomentar, por los elevados
precios en comparación con otros mercados competidores...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... o por la quiebra de compañías aéreas por no hablar del
touroperador Thomas Cook. Por todos estos motivos
pretender ahora apoyarnos en la ecotasa para solucionar
problemas que ya tienen su propio impuesto para ello nos
parece totalmente inoportuno además de injusto.

Por todo ello hemos presentado una enmienda de
supresión del punto tercero de esta PNL, siendo que con el
resto de apartados sí estaríamos de acuerdo a prestar nuestro
apoyo.

De hecho, uno de los objetivos en materia medioambiental
de este grupo parlamentario es precisamente el fomento del
regadío con aguas depuradas y la reutilitzación del cien por
cien de aguas depuradas para usos agrícolas, jardinería, áreas
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verdes y con ello conseguir regenerar los acuíferos. Por todo
ello actualizar y mejorar las instalaciones depuradoras de
aguas residuales, las EDAR, invertir en canalizaciones y
almacenamiento para la reutilización del cien por cien de las
aguas residuales en las Islas Baleares con resultado de vertido
cero al mar es el objetivo al que debemos tender y ello pasa
por realizar las inversiones necesarias para conseguirlo.

Por tanto, apoyaremos esta PNL, excepto en su apartado
tercero por los motivos que he expuesto.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Intervenció del Grup
Parlamentari Ciudadanos per defensar l’esmena RGE núm.
6491/19, té la paraula el Sr. Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente, buenas tardes. Si es correcto que
ya existe una ley que establece el destino del canon de
saneamiento de aguas, es hoy imposible llevar a cabo un
control efectivo del dinero que hay disponible, de cuánto se
gasta y de cómo se gasta.

Ciudadanos estará siempre a favor de que los impuestos,
tasas, cánones y a posteriori los que son finalistas se empleen
para aquellas cosas por las que han sido votadas.

Por lo que la creación del fondo propuesto por el Partido
Popular para nosotros es una buena idea, sobre todo pues que
coincide con uno de los leitmotiv de Ciudadanos, no crea ni
nuevas instituciones ni ningún organismo suplementario.

La imputación de la suma pues del 25% sobre el impuesto
de estancias turísticas evidentemente pues es un punto con el
que podríamos estar o no estar de acuerdo con él, pero bueno,
puesto que se establece con un monto máximo, y al ser una
imputación temporal para una dotación inicial, pues no la
vemos globalmente negativa tampoco.

En resumen, Ciudadanos ve positiva esta PNL, la apoyará,
pero pedimos que se añada un punto nuevo al texto, que
nosotros consideramos indispensable puesto que se trata, es
necesario para poder rendir cuentas de cómo se gasta una cosa
y otra y, sobre todo, de cuál es el origen de tales fondos. Para
nosotros, este grupo introdujo una enmienda de adición, con
registro de entrada 6491/19, en el que pedimos que se añada
un punto 7 a la PNL, pidiendo, en el que pedimos que de forma
trimestral se rinda cuentas del total de ingresos por
recaudación obtenida por la comunidad autónoma, por isla y
proyecto por el canon de saneamiento de aguas y el impuesto
sobre estancias turísticas.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. En torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la
paraula el Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats,
bona tarda. El conseller de Medio Ambiente en realidad ya
ha contestado a la pregunta efectuada por el Partido Popular,
le dijo claramente los medios que el canon de saneamiento y
depuración de aguas iba a utilizar para ejercer políticas
hidráulicas. Indudablemente, este genérico “políticas
hidráulicas” puede llevarnos a pensar solo en obras, en
infraestructuras, cuando este concepto puede abarcar mucho
más allá de estas actuaciones, habría que hablar más bien de
política de aguas.

Hace tiempo que se ha reformulado el concepto
tradicional de política hidráulica, reconduciéndolo hacia otro
de carácter más global, el de la política del agua como
conjunto de acciones de las administraciones públicas en
cuanto al desarrollo, asignación, preservación y gestión de los
recursos hídricos derivados de una planificación adecuada y
consensuada. El recurso económico o  los recursos
económicos de un bien como el agua deben destinarse a su
conjunto y a todo el territorio, no exclusivamente para una
parte de esta gestión, no para una parte del territorio. El agua
es un bien público, decía, y su gestión debe abordar lo público
en su sentido más amplio, debe atender, por ejemplo, entre
otras variables, la necesidad social y para ello hay que
gestionar la pobreza hídrica, el acceso universal al agua,
garantizar eso es una política del agua. En este sentido, resulta
esencial prohibir los cortes de agua domésticos para aquellos
colectivos que no pueden hacer frente a su pago, así como
asegurar un abastecimiento mínimo, entre 60 y 100 litros por
persona y día, en caso de impago injustificado.

Rechazar los procesos de privatización de la gestión del
agua es otra política del agua, por ser un modelo más gravoso
para la ciudadanía, ambientalmente insostenible, escasamente
transparente, excluyente y que provoca una absoluta pérdida de
control por parte de las administraciones públicas sobre este
servicio. Fomentar esta idea entre los entes locales y
ayudarlos en los procesos de remunicipalización de este
servicio es parte también de esta política.

Como también crear, disponer o utilizar de un instrumento
que permita analizar los recursos hídricos de las Baleares y de
proponer la planificación de su uso, para garantizar la
sostenibilidad desde los ámbitos humano, social, económico
y ambiental. Como también establecer medidas que permitan
recabar información detallada de consumos y recursos,
elaborar campañas de ahorro, eliminar pérdidas de las
canalizaciones, limpiar cauces de torrenteras, vigilar y
controlar el uso ilegal de pozos, recuperar la calidad de los
acuíferos, reutilizar el agua depurada para distintos usos.
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En definitiva, de lo que se trata es de hacer políticas
integrales del agua donde los ingresos que se recauden se
deben también dedicar a lo mismo, es decir, a ingresos
integrales para políticas concretas.

En definitiva, lo que queremos es apoyar el cumplimiento
de la directiva marco del agua en los ámbitos ambientales,
económicos y de infraestructuras, recordando siempre que el
agua es un bien público, reconocido por Naciones Unidas, al
que hay que garantizar su acceso y su calidad.

Apoyamos, por tanto, desde el Grupo Parlamentario
Unidas Podemos, medidas como las expuestas, a las mías me
refiero, en este caso, nuestro grupo parlamentario, todas ellas
de política del agua. No apoyamos, en cambio, la PNL del
Partido Popular, no porque no identifique un problema real,
sino porque su intención de aplicar toda la totalidad del canon
de saneamiento de aguas a uno solo de los elementos que
integran la gestión del agua iría en detrimento de ese conjunto
de las políticas del agua que hemos enunciado.

Si apoyamos, y bueno, estas políticas enunciadas, por
cierto, que ya en la comparecencia del conseller Mir, hace
unas semanas, vamos, el mes pasado, ya identificó claramente
cuál era un poco la hoja de ruta de su conselleria y que más o
menos coincide con cosas que acabo de indicar.

Por lo tanto, esta es la cuestión. Sí apoyaremos, en
cambio, del Partido Popular, de su propuesta, el punto 4,
relativo a la dotación del factor de insularidad en relación con
los presupuestos generales del Estado.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President, diputades i diputats. Bé, el Sr. Costa
ha començat la seva compareixença dient que és una
proposició no de llei que tots podem compartir; jo crec que si
això ho llegim com a un conte parcial sí que el podríem
compartir, però no és un conte parcial, la història d’aquesta
PNL és llarga i extensa. Hem tengut en aquesta cambra moltes
iniciatives semblants durant la passada legislatura i ja durant
aquesta hem tengut preguntes al conseller en aquest sentit i
tendrem segurament moltes iniciatives que veurem en plenari
o en comissió, i sempre arribam a les mateixes conclusions;
és a dir, parlam que necessitam mesures i solucions que han
de ser coherents, planificades, realistes i sostenibles i també
que, evidentment, molts de plantejaments són insuficients.
Des del nostre punt de vista, plantejaments per a una
proposició no de llei com aquesta, que ha de ser global, també
hauria d’implementar mesures com per exemple quin tipus de

depuració volem, parlar de la depuració terciària, també parlar
de creixement urbanístic.

Evidentment, perquè, és clar, no, no, un dels problemes
que tenim aquí primer de tot és que tenim unes depuradores
desfasades, però també desfasades perquè evidentment el
creixement poblacional que hi ha hagut ha estat desmesurat o
no estava previst en el moment que es varen fer les inversions
en els anys setanta i vuitanta en depuració. Per tant, tot això
s’ha de tenir en compte quan parlam, quan fem proposicions
no de llei, o quan nosaltres almanco plantejam aquest tipus de
solucions.

I també mesures de caire municipalista. És obligat per a
nosaltres, per tant, abans de res començar comentant tres
punts amb els quals no estam d’acord, a l’exposició de motius:
un és que durant els darrers anys els ciutadans de les Illes
Balears han pogut observar amb perplexitat durant els darrers
anys, bé, han pogut observar quan hi ha hagut una bandera
vermella a les platges de Palma, aquesta és la percepció que ha
tengut la ciutadania, en els mitjans de comunicació que ha
sortit una bandera vermella a una platja de Palma quan hi ha
hagut un vessament. No, vostè sap perfectament que quan ha
governat el Partit Popular a Palma no hi ha hagut cap bandera
vermella, una el 2012, quan de vessaments n’hi ha hagut un
darrera l’altre, igual que ara, el que passa és que vostès no
aixecaven la bandera vermella; no hi ha bandera vermella, no
hi ha problema, i això ha estat la pràctica del Partit Popular.

Els vessaments d’aigües residuals han provocat uns elevats
nivells de contaminació i un considerable deteriorament dels
nostres ecosistemes. Correcte, però no l’únic, hi ha hagut
altres problemes que també evidentment afecten els nostres
ecosistemes marins, com, per exemple, els fondeigs o
d’altres, i el Govern evidentment i aquest Parlament ha dut
iniciatives respecte d’això. Ho dic perquè..., no, però això surt
a la seva exposició de motius.

També parla vostè de la responsabilitat que li pertoca a
vostè com a Partit Popular i proposa crear un règim econòmic
i financer, una responsabilitat que vostès no varen tenir en el
passat, o no? Vostè sap perfectament quina responsabilitat ha
tengut, per exemple, MÉS per Mallorca a les distintes
institucions, només per parlar de la legislatura passada, i la
crítica que han fet vostès, a la gestió, per exemple, que va fer
en Vicenç Vidal o na Neus Truyols, gent que, per exemple, ha
treballat, miri, no només reivindicant a Madrid un projecte
d’una depuradora nova, sinó posar mesures concretes com per
exemple un projecte d’un tanc de tempestes o començar obres
per separar les aigües pluvials de les fecals, és que és ací, és
que és ací; és a dir, un dels grups que ha fet més feina en
aquest sentit és el Grup de MÉS per Mallorca. I vostès què
varen fer? Vostè ho sap perfectament què va fer amb el cànon
de l’aigua.

Respecte dels punts de la proposició no de llei, el primer
punt, crear el fons d’infraestructura de sanejament, hi votarem
que no perquè evidentment ja consideram que hi ha el
programa 562B, de sanejament i depuració, per tant ja existeix
aquesta partida destinada a aquesta finalitat.
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El punt número 2, destinar la totalitat de recaptació anual
obtinguda pel cànon de sanejament d’aigües a dotar en el fons
d’infraestructures i sanejament de depuració d’aigües a les
Illes Balears, tampoc, tampoc. I jo li accept una part de raó
aquí, però el finançament no ho és tot, el finançament no ho és
tot; vostè coincidirà amb mi, no, no, el finançament no ho és
tot, no ho és tot; tenim un problema greu en aquest govern, en
aquesta administració, que ens falta finançament per abordar
les infraestructures, sí, però també ens fan falta recursos
humans, també ens fa falta donar una prioritat i una agilitat
administrativa sense perdre el procés garantista, i ho
necessitam tot això, ho necessitam.

Per això nosaltres li donam suport al punt 4, però si li
donam suport al punt 4 el que no podem fer és donar-li suport
a vies de finançament que l’únic que faran serà col·lapsar la
mateixa administració, i això vostè ho sap. Però sí, nosaltres
li donarem suport al punt 4, però per això no li donam suport
als punts 2 i 3.

Respecte del punt 5, aprovar abans del 31 de desembre del
2019 el pla director sectorial, això és una broma, vostè sap
perfectament que en dos mesos un pla director sectorial no es
pot acomplir, ho sap perfectament, i sap perfectament que el
Pla hidrològic ja ho contempla i ho marca en el present cicle,
fins a l’any 2021. Per tant, ho sap perfectament, ho sap
perfectament.

Per tant, nosaltres el que li demanam a vostè és, si va bé,
votació per separat dels punts i donaríem suport al punt 4, però
no a la resta.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrà. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
El finançament no ho és tot, però en aquesta qüestió que ens
ocupa ho és quasi tot, perquè, com alguns portaveus que m’han
precedit en l’ús de la paraula, enumeren les polítiques d’aigua
necessàries, crec que hi ha un acord en això, jo amb el que ha
dit el portaveu d’Unides Podem bàsicament hi estaríem
d’acord tots, el problema és què prioritzam amb els recursos
escassos que tenim? I el Partit Popular fa una proposta, que és
incrementar, com a prioritat, e l tema de la depuració i de
sanejament dins aquest conjunt de la política hidràulica, aquest
és el debat que tenim en aquest moment.

Perquè si el portaveu de MÉS per Mallorca o el portaveu
d’Unides Podem considerava la proposta del Partit Popular
incompleta, tenien la seva oportunitat de presentar-hi
esmenes, però jo això que cada vegada que l’oposició presenta
una iniciativa diguin és que és incompleta, idò la completin

perquè tenen aquesta opció, però és clar, amb aquesta història
es pot votar, amb aquest argument es pot votar sempre en
contra, perquè, és clar, evidentment mai no esgotes cap
matèria, ni la política hidràulica, ni la política sanitària, ni la
política turística, i sempre amb aquesta excusa tenim per votar
que no.

El nostre grup parlamentari, Sr. Costa, li demana la votació
separada. Votaríem a favor del primer i del segon punt perquè
coincidim que el cànon de sanejament i la prioritat absoluta ha
de ser arreglar la situació que tenim amb les aigües brutes,
amb la depuració i amb el sanejament, i des d’aquest punt de
vista, doncs ens sembla que fan una proposta que garanteix
molt millor com es gastaran aquests fons i on aniran aquests
fons. Què el Partit Popular és culpable del mal ús o d’un ús
també pervers, entre cometes, en relació amb el cànon de
sanejament? Sí, però estam mirant al futur, no analitzam el
passat.

El punt tercer, també hi votaríem en contra, però pensam
que efectivament l’impost del turisme sostenible no és la via
per finançar de manera ordinària, ja tenim el cànon de
sanejament per finançar les necessitats que tenim en aquesta
qüestió.

El quart punt, instar el Govern de l’Estat que inverteixi,
evidentment hi estaríem a favor.

I en el punt cinquè i sisè he de coincidir amb el portaveu de
MÉS per Mallorca, a ningú se li escapa que ningú se li escapa
que ningú no és capaç de fer un pla director sectorial en dos
mesos, això està fora de debat. Vostè em deia, sis mesos? Ni
amb sis mesos el farem; però bé, també em dirà: haguessis
presentat una esmena. Bé, nosaltres ens abstendríem,
evidentment és una necessitat que es faci aquest pla director
sectorial, el problema són els terminis que vostès marquen en
aquesta proposició no de llei, si els terminis fossin molt més
llargs evidentment hi hauria marge de maniobra, així com ve
la proposta nosaltres en aquest moment ens abstendríem.

Acab, per a El Pi evidentment hem de fer un sobreesforç
en matèria de sanejament, no n’hi ha prou a continuar com
hem estat els quatre; sé cert que els anys del Govern
Company-Bauzá encara varen ser molt pitjors, circumstàncies
econòmiques, etc., però evidentment és una vergonya el que
passa a Palma, és una vergonya aixequin o no aixequin la
bandera vermella, és una vergonya i aquesta vergonya s’ha
d’acabar i, per tant, hem de començar a fer passes perquè això
finalitzi d’una vegada per totes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, bon dia. Hi ha qüestions en les
quals convé tenir una mirada a llarg termini i que no haurien de
respondre a colors polítics, un d’aquests temes és precisament
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el sanejament i la depuració d’aigües, i més en territoris finits
com el nostre, amb una dependència, sobretot en el cas de
Menorca, total dels aqüífers. Per tant, que en ple segle XXI
continuem parlant de com fer aquestes polítiques diu molt de
la importància que li donem.

El primer punt demana una secció específica als
pressuposts per crear un fons per a infraestructures de
sanejament i depuració d’aigües. La veritat és que els
pressuposts ja disposen del programa 562B, però hi torn
insistir, jo sé que el Sr. Costa demana una secció, no un
programa.

El segon punt crida especialment l’atenció, perquè va ser
el PP que a l’any 2013, amb una modificació de la Llei
9/1991, a la Llei de pressuposts, va eliminar que l’impost fos
finalista. Aquest cànon és finalista per fer política hidràulica,
però no per a sanejament i depuració. És clar que aniria bé que
quedés per a sempre més com a finalista al cent per cent,
governi qui governi i no sotmès als capricis del moment.

Pel que fa al tercer punt, quan es demana que l’impost del
turisme sostenible dediqui un 25% per al fons de sanejament,
dir dues coses: primer, és curiós com arriben a marejar aquest
impost, ara el volem, ara no el volem, ara demanem que el
suspenguin, bé, jo crec que es tot un despropòsit. I després,
que aquest impost ja ha dedicat... jo ara dic una xifra, però
potser és més, més de 50 milions ja a tot aquest tema, sinó ja
em corregirà el Sr. Conseller.

Estam d’acord amb el quart punt, sempre ens trobaran en
qualsevol reclamació de millora del repartiment del
finançament estatal.

Pel que fa al cinquè punt, podríem estar-hi d’acord, però
pensam que posar com a límit finals d’aquest any és una mica
just. Per tant, i si fos possible allargar-ho, podríem votar-hi a
favor, i ho diem perquè en el Pla hidrològic està previst que
s’iniciï a l’any 2021.

Amb el darrer punt també podríem estar d’acord que es
faci una planificació plurianual, inclòs el Pla director sectorial
de sanejament de les Illes Balears per part de totes les
administracions implicades, però, com ja han dit portaveus que
m’han precedit, ens preocupen els terminis.

Hi ha temes massa seriosos (...) de la importància per al
benestar de la nostra ciutadania, com és el cas de les
infraestructures hídriques o hidràuliques, o millor dit, les
polítiques d’aigua. Necessitam una nova cultura de l’aigua,
necessitam conscienciar-nos i treballar conjuntament, i deixar
de jugar a electoralisme en temes tan sensibles a territoris tan
fràgils com el nostre, illes enmig de la mar, màgiques i
precioses, però finites.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Costa, per aprovar la seva
PNL necessitam un sostre de despesa que faci un pressupost,
tanta sort que l’esquerra l’ha aprovat avui matí.

(Petit aldarull i alguns aplaudiments)

Quan vaig començar a llegir aquesta PNL em va venir una
cosa al cap: consejos vendo que para mí no tengo. I per què
li dic això? Perquè el Sr. Company, que ja no ens torna a
acompanyar, per dues vegades va aprovar que en sòl urbà es
poguessin fer habitatges sense connectar-se al clavegueram i
per tant fent una fosa sèptica; per ventura devien pensar que si
no hi ha clavegueram no hem d’ampliar les depuradores; si no
hi arriba res per què les necessitam ampliar o fer-ne de noves?
O també que el Sr. Company, aquí ajudat per vostè, no va pagar
ni un cèntim als ajuntaments que tenen depuradores pròpies,
i sobretot quan va rebre una carta desesperada del gerent
d’EMAYA que li deia que li tornava la depuradora de Palma
perquè no la podia pagar, i tot això...

(Alguns aplaudiments)

... sense destinar ni tan sols un 50%, ni tan sols un 50%, del
cànon a inversions. Per tant si no pagaven res als ajuntaments
i no invertien ni un 50% del cànon en inversions, què feien?

Aquests són dos exemples que posam, però en podríem
posar molts més. Si hi ha una cosa que és necessària en
política és la coherència, i quan no es té coherència fer segons
quines propostes després la gent no se’ls creu.

Passant al fons de la qüestió començaré pel final. Sr.
Costa, el Sr. Company, quan vengui, que va ser conseller de
Territori i conseller de Medi Ambient, li podrà explicar quina
és la tramitació que es necessita per fer un pla director
sectorial; aquest pla que vostè proposa està dins les DOT, dins
les DOT pla territorial; per tant necessita d’una aprovació
inicial, de participació ciutadana, de tramitació ambiental i
d’aprovació definitiva, i vostè pretén que tot això es faci abans
de dia 1 de gener i que, a més, dia 1 de gener es comenci a
executar. Em falta dir-li olé!

No podem estar en desacord amb l’aprovació d’aquest pla,
no hi estam, en desacord amb l’aprovació d’aquest pla, perquè
s’ha de fer i es necessiten polítiques acurades quant a
inversions hidràuliques. Ara, sí estam en un total desacord amb
la desconnexió de la realitat que manifesta la seva proposta.
Per tant si abans els deia que els demanava coherència ara els
deman rigor.

La segona part de la seva proposta és crear un fons de
finançament començant per l’ITS. Sr. Costa, novament tornam
parlar del Sr. Company; el Sr. Company demana que no es
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recapti l’ITS l’any 2020, i vostè demana que es destini un 25%
de la recaptació  de l’ITS a aquesta política d’inversió en
sanejament. Si no recaptam no invertim, per tant o vostè
s’autoesmena o vostè es posa d’acord amb el Sr. Company,
però coherència també en aquest sentit.

(Alguns aplaudiments)

A més vull recordar-li que el 2018 s’hi varen destinar 7
milions d’euros, en el 2017 s’hi varen destinar 8 milions
d’euros, i que s’hi ha destinat és el que ha demanat la
Conselleria de Medi Ambient; per tant el que s’hi ha de
destinar d’ITS és el que vagi demanant la Conselleria de Medi
Ambient, perquè amb l’ITS sí que és una de les principals
despeses que s’hi fan, en el cercle de l’aigua.

Passant també pel que fa al cànon de sanejament, 100% de
cànon de sanejament per a infraestructures..., únicament per a
infraestructures de sanejament. L’article 14 de la llei ens diu
que s’ha de destinar a polítiques de l’aigua i això es fa, i a més,
després de la modificació de la Llei de pressuposts del 19, el
que es fa és destinar ja el 66,66% a inversions en depuració;
això es fa ja, la resta en polítiques de l’aigua. La política de
l’aigua, com se li ha dit fa una estona, és alguna cosa més que
fer inversions que en sanejament, és alguna cosa més. Jo sé
que vostès no ho entenen, però sí que és alguna cosa més.

Per tant aquest govern ha recuperat el pressupost de la
Direcció de Recursos Hídrics, novament es preocupa per la
política hidràulica, i novament dóna compliment al que preveu
la llei destinant el 100% a polítiques hidràuliques.

Per últim, i  pel que fa al punt quart de la seva proposta
quant a la dotació del factor d’insularitat, amb un import de 90
milions i el seu destí, compartim la proposta, no com vostè la
demana per integrar-la dins un fons perquè ja li hem dit que no
al fons, però sí com una declaració d’aquest parlament i un
compromís quant al desenvolupament del règim especial. Per
tant en aquest punt votaríem a favor; a la resta, no, si ens
permet votar de manera separada, ja que el seu grup ha donat
mostres que no permet votar de manera separada.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Ara correspon al grup proposant la intervenció per fixar
posició, dir-nos si accepta esmenes i si accepta la votació
separada. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Alguns matisos i algunes qüestions
a destacar. En primer lloc, nosaltres no hem fet referència al
tema d’abastament d’aigües perquè entenem que totes les
infraestructures d’abastament d’aigües entenem que han de ser
autofinançables amb el preu de l’aigua. Per tant no és que no
les tenguem en compte; repetesc, les infraestructures

d’abastament s’han de finançar amb el preu de l’aigua. Jo crec
que això el Sr. Mir ho comparteix.

En canvi, en matèria de sanejament i depuració d’aigües, el
preu, el preu del sanejament és el cànon de sanejament
d’aigües. Per això nosaltres proposam que el cànon de
sanejament d’aigües es destini exclusivament a aquestes
infraestructures, per això ho feim, no per altra cosa, no perquè
oblidem el finançament per abastament; l’abastament s’ha de
finançar, però via preu de l’aigua, i això és el que s’hauria de
fer, entenem almenys des del Partit Popular.

Per altra banda, Sra. Font, el Partit Popular mai no va
modificar l’article 17 de la Llei 9/1991, que ara és el Decret
legislatiu 1/2016. Mai no el va modificar. En conseqüència el
cànon de sanejament d’aigües sempre va ser finalista, sempre
va ser finalista. No sé si en aquest parlament alguna vegada
s’havia dit, però reiter que sempre va ser finalista, a política
hidràulica, tal com ho és en l’actualitat, val?

Per altra banda ens parlen de..., home, és incoherent -
també el Grup Parlamentari VOX- és incoherent el tema de
destinar l’ecotaxa, l’impost sobre les estades turístiques, al
finançament d’infraestructures de sanejament i depuració.
Home, jo crec que té tot el sentit. Nosaltres sempre hem
proposat que la recaptació de l’ecotaxa es destini a turisme i
medi ambient, i punt, turisme i medi ambient, no a comprar
platós de televisió  en el Parc Bit, no, no, turisme i medi
ambient, i jo crec que les necessitats que hi ha en
infraestructures de sanejament justifiquen plenament que es
destini una part substancial de l’ecotaxa a aquestes
infraestructures.

En segon lloc, el Partit Popular no ha proposat eliminar
l’ecotaxa; no ho ha proposat. Hem proposat..., hem proposat...,
hem proposat suspendre l’ecotaxa fins al mes de maig de l’any
que ve, això és el que hem proposat. Ningú no ho ha dit, ningú
no ho ha dit, ni ho dúiem a programa electoral, que
eliminaríem l’ecotaxa. Per tant deixin de dir-ho. No proposa
el Partit Popular eliminar l’ecotaxa!,val? Proposàvem
eliminar-la a l’hivern i ja està, i això és el que hem proposat,
suspendre l’ecotaxa fins al mes de maig, no eliminar-la. Per
tant està plenament justificat...

(Remor de veus)

...està plenament justificat que destinem un 25% de la
recaptació de l’ecotaxa a aquest fons de sanejament i
depuració d’aigües.

Per altra banda...

(Continua la remor de veus)

Per altra banda...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci...
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EL SR. COSTA I COSTA:

Jo dic el que diu el Partit Popular a les Illes Balears.

Per altra banda..., senyores i senyors de Podemos, vostès
l’altre dia varen declarar en aquesta comunitat autònoma
l’emergència climàtica. Sí, ho van fer, no? I ara votaran en
contra d’això? Quantes hectàrees de posidònia es destrueixen
com a conseqüència dels vessaments d’aigües fecals? Quantes
hectàrees destruïdes i vostès són els que declaren
l’emergència climàtica en aquestes illes i ara ens voten aquí en
contra d’aquesta proposta? La incoherència és total i absoluta.

En segon lloc, MÉS per Mallorca. Vostès es diuen un
partit eco, eco, eco-sobiranista, vostès són un partit eco-
sobiranista, sí?

(Remor de veus)

Idò deixin la paraula "eco", parteixin ja de la paraula eco, es
posin sobiranistes, o independentistes, com vulguin dir-se
vostès i s’ha acabat, la paraula "eco" la perdran avui.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

I vostès, senyors del Partit Socialista...

(Continua l'aldarull)

... quantes vegades han dit vostès que les infraestructures de
sanejament i depuració d’aigües eren una prioritat, quantes
vegades ho han dit? Avui tenen l’oportunitat de saber si són o
no una prioritat, les infraestructures de sanejament. Ja hem
vist quina era la seva prioritat, retrovisor en marxa, ventilador
en marxa al màxim del fems i, això sí, pensar en el futur de si
han de ser o no una prioritat les infraestructures de
sanejament, zero, ni una proposta en aquest sentit. 

Idò votin a favor de les propostes que feim, dotem el fons,
dotem-lo ja, pensem en el futur de les Illes Balears. Vostès no
hi pensaran, en el futur de les Illes Balears. Posem els 85
milions d’euros del cànon al fons, amb una secció separada.
Facin el favor d’ajudar-nos en aquest sentit. Apoderin-se de la
proposta si volen, m’és igual, la qüestió no és si la fa el Partit
Popular o  no, la qüestió és si aquest parlament, si aquest
parlament fa una proposta en positiu o no, si crea un règim
econòmic i financer per finançar aquestes infraestructures o
no. I vostès hi votaran en contra. Moltes gràcies i moltes
gràcies, expliquin-ho després a la ciutadania de les Illes
Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, no ens hem assabentat si ha acceptat les
esmenes i si accepta votació separada.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Sí, acceptam l’esmena de Ciutadans
tal com està plantejada. I no acceptam la de VOX tal com està
plantejada. I votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies...

(Remor de veus)

Passam a votar el primer punt. Votam.

26 vots a favor, 30 en contra i cap abstenció.

Passam a votar el segon punt. Votam.

25 vots sí, 30 no, cap abstenció.

Passam a votar el tercer punt. Votam.

19 vots a favor, 34 en contra i 2 abstencions.

Passam a votar el punt número quatre. Votam.

55 vots a favor...

(Alguns aplaudiments)

55 vots a favor, cap en contra, cap abstenció.

Passam a votar el punt número cinc. Votam.

21 vots a favor, 30 en contra, 3 abstencions.

Passam a votar el punt número sis. Votam.

22 vots a favor, 30 en contra, 3 abstencions.

I ara passam a votar l’esmena d’addició 6491 del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Votam.

25 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció.

V.2) Proposició no de llei RGE núm. 4554/19,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a impuls de
mesures de conciliació de la vida laboral, familiar i
personal i  de la coresponsabilitat.

Finalment, debatrem la proposició no de llei RGE núm.
4554/19 dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a impuls de
mesures de conciliació de la vida laboral, familiar i personal
i de la coresponsabilitat.

Intervencions dels grups parlamentaris presentants, pel
Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Cano.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201904554
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LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sr. President. La iniciativa que duim avui
horabaixa és per impulsar tota una bateria de mesures per
afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal,
que s’estableix en els articles 30.16 i 70.20 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears.

La conciliació és un dels problemes principals que tenen
les famílies i un dels reptes i afecta el conjunt de la família,
però particularment les dones, que són les que
majoritàriament s’ocupen de les tasques relacionades amb la
cura de les persones grans, dels infants dependents. De fet, si
miram el nombre de les excedències, 9 de cada 10
excedències que es concedeixen per a cura d’infants i de
persones familiars dependents, varen ser sol·licitades per
dones. Un dels altres motius que expressen les dones a l’hora
de no tenir més fills, són precisament també les dificultats en
matèria de conciliació. Els agradaria tenir molts més fills,
però per problemes de conciliació no es pot.

En el dia a dia, situacions quotidianes com anar al metge
amb l’infant, que es posi malalt i que hagis de quedar a casa
per una malaltia lleu, anar a una visita, a una reunió amb la
tutora, es converteix en una odissea per a moltes famílies,
sobretot si es tracta de famílies monoparentals que no tenen
la xarxa familiar. 

L’ampliació del permís de paternitat a 8 setmanes i la seva
extensió a 16 setmanes el 2021 pensam que és una bona passa
per a la corresponsabilitat i la cobertura de la necessitat de les
famílies durant gairebé el primer any de vida del nadó. El reial
decret que es va aprovar per part del Govern socialista de
Pedro Sánchez de mesures urgents per garantir la igualtat de
tracte i oportunitats, marquen tot un seguit de fites importants
per a la conciliació i en contra de la bretxa laboral, modificant
tot un seguit de normatives, com la Llei d’igualtat o l’estatut
dels treballadors, per consagrar molt millor allò que és el dret
a la conciliació, qualsevol treballador, treballadora té dret a
l’adaptació de la jornada, a sol·licitar flexibilitat horària, a
canviar el torn, o fins i tot a sol·licitar teletreball, sense
necessitat de reduir hores o salari. A més d’obligar les
empreses de més de 50 treballadors a tenir aquests plans
d’igualtat per incorporar mesures de conciliació i de
coresponsabilitat.

Valoram de manera positiva les deduccions que es varen
posar en marxa la passada legislatura per a conciliació, abans
ho comentava la companya Maria Antònia Truyols, les
deduccions per a conciliació de fins a 500 euros per a
aquelles famílies amb menors ingressos de renda, per poder
conciliar i compaginar activitats extraescolars, escoletes, o
fins i tot infantil. Conscients que encara podem fer moltes
més coses en matèria de conciliació, a pesar de què tenim el
marc legislatiu que tenim, tenim una Llei d’igualtat i una Llei
de famílies que planteja el rail per on s’ha de caminar,
plantejam 8 propostes d’acord concretes per avançar en
aquesta conciliació i coresponsabilitat.

La primera de totes és instar el Govern de les Illes Balears
a impulsar un pla autonòmic de conciliació, des del principi de
coresponsabilitat, que sigui pactat per agents socials,
sindicats, empresaris, però també volem incorporar les
organitzacions feministes.

Instar el Govern de les Illes Balears també a controlar a
través de la Inspecció de Treball, que les empreses que estan
obligades per llei, que han estat subjectes a la modificació del
reial decret de l’any passat i han baixat de 250 a 50
treballadors aquestes empreses que estan obligades a tenir el
plans d’igualtat, els tenguin i impulsin les mesures, a més
d’impulsar un pla d’acció de suport a les empreses de 50 a 100
treballadors.

També a impulsar ajudes a les empreses de menys de 50
treballadors per fomentar la coresponsabilitat i millorar la
conciliació, instar el Govern de les Illes Balears a continuar
apostant per aquestes deduccions fiscals, que he comentat
abans, vinculades a conciliació; impulsar també de manera
conjunta amb els ajuntaments i  també de la mà de tota la
comunitat educativa l’obertura de centres públics de les
escoles fonamentalment fora de l’horari lectiu amb activitats
extraescolars planificades d’acord amb els centres, de qualitat,
esportives, de suport acadèmic; instar també el Govern a
estendre l’etapa educativa de 0-3 anys de manera progressiva
de manera que sigui gratuïta per a col·lectius més de risc i
vulnerables, i instar e l Govern de les Illes Balears a seguir
atorgant prioritat en l’obtenció de places en l’etapa educativa
0-3 als col·lectius que estan definits a la Llei de famílies. 

També, per suposat, la sensibilització i conscienciació per
promoure el repartiment de les cures entre dones i homes,
perquè sabem que al cap i a la fi  les dones són les que
s’ocupen majoritàriament d’aquestes tasques, nosaltres ens
hem incorporat al món públic, falta l’efecte de la porta
giratòria dels homes cap a l’esfera domèstica i del privat i que
les obligacions que ara no són compartides al final el que fan
és expulsar les dones de l’ocupació, que tenguem feines a
temps parcial i que les excedències i  les cures dels infants
siguin pràcticament cosa nostra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cano. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Mayor. 

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Bona tarda a tothom. La
desigualtat laboral acompanya les dones des que tenen edat per
incorporar-se al mercat laboral fins que l’abandonen pel
simple fet de ser dona. A més, la taxa més gran d’exclusió o
precarietat laboral de les dones respecte dels homes comença
principalment en el treball de cures, tant les de la llar, que
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encara no tenen una distribució equitativa, com sobre les cures
de les persones, fills menors o familiars dependents. 

És una prioritat implantar els plans d’igualtat obligats per
llei, igualtat de dones i homes que estableix la
coresponsabilitat arran del repartiment equilibrat entre dones
i homes de les responsabilitats familiars, les tasques
domèstiques i l’atenció de les persones en situació de
dependència. 

Els plans d’igualtat tenen per objecte la millora de la
gestió de les empreses en relació amb l’aplicació del principi
d’igualtat, és un instrument d’incorporació de la igualtat entre
dones i homes en el funcionament i la gestió diària de les
empreses per eliminar els desequilibris en accés i participació
de dones i homes assegurant que els processos de gestió de
recursos humans respectin el principi d’igualtat de tracte i
oportunitats. 

Volem una societat que ofereixi la mateixa oportunitat a
dones i a homes, no podem permetre que el simple fet de ser
dona penalitzi la seva projecció i desenvolupament
professional.

Avui presentam una proposició no de llei donant una passa
més per la lluita de la conciliació de la vida laboral, familiar
i de la coresponsabilitat. Aquesta proposició no de llei
impulsa un pla d’igualtat autonòmic, ajudes, suport i control a
les empreses de menys de 50 treballadors per a la implantació
del Pla d’igualtat. També impulsa deduccions d’IRPF
vinculades a la conciliació de forma que no siguin deduccions
regressives, obertura de centres públics fora d’horari lectiu,
creació de places educatives de 0 a 3 anys així com campanyes
de sensibilització i conscienciació del repartiment de les
cures. 

Tal com diu la proposició no de llei, som conscients que
podem aprofundir encara més en matèria de cures. Des
d’Unides Podem treballarem perquè en aquesta legislatura les
Illes Balears tinguem unes polítiques reals de cura, perquè
d’una altra manera suposa tenir desatesa una gran part de la
població i en conseqüència una societat dèbil.

Aprofitaré la meva intervenció per posicionar-nos ja sobre
les esmenes. Partit Popular, ens demanen vostès a les seves
esmenes la baixada d’imposts, un clàssic, quan governen
vostès fan amnisties fiscals mentre instauren copagaments als
pensionistes o aproven la reforma laboral per abaratir els
acomiadaments, per ofegar la societat d’aquest país. No us
creu ningú, quan governeu feu tot el contrari que proposeu
quan esteu a l’oposició, no sou creïbles. 

Referent a l’esmena del partit de Ciutadans al punt 3,
segons la llei les empreses de 150 a 200 persones tenen fins
al 8 de març de 2020 per tenir un pla d’igualtat. Les empreses
de 100 a 150 treballadors tenen fins el 2021. Les empreses
amb menys de 100 tenen tres anys. Les petites empreses són
les que més necessitat tenen, i aquesta proposició no de llei
garanteix l’ajuda a aquestes petites empreses per avançar en la
data del termini de la creació del Pla d’igualtat, fomentar les

ajudes directament a petites empreses garantint que en el curt
termini les empreses de les Illes Balears comptaran amb un
pla d’igualtat. 

Per altra banda, VOX en el punt 2 d’aquesta PNL estableix
unes eines que afavoreixen la implantació dels plans d’igualtat,
però per a VOX aquestes eines no són necessàries; tots sabem
quina és la posició de VOX front de les reivindicacions de la
dona. VOX també demana prioritzar places gratuïtes a
l’educació infantil de 0 a 3 anys prioritzant únicament les
famílies que tenguin feina, excloent a les famílies vulnerables.
Què passa que les famílies afectades per Thomas Cook no
tenen dret a una plaça? 

La primera infància resulta una etapa determinant per al
desenvolupament integral dels infants, entre els 0 i els 3 anys
s’estableixen les bases de l’aprenentatge que permeten
desenvolupar totes les nostres habilitats i potencialitats com
a persones adultes. Les Illes Balears mereixen que l’educació
infantil de 0 a 3 anys pugui arribar a totes les famílies, unes
illes que cuidin de la seva gent i que es preocupin per la
conciliació de la vida laboral i familiar; necessita una educació
infantil gratuïta i de qualitat. És important que la nostra
comunitat autònoma faci polítiques de cures prioritzant
sempre famílies més vulnerables, garantint una societat més
forta.

Per totes aquestes raons, rebutjam totes les esmenes
presentades a aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula la
Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. És satisfactori jo crec tractar avui
per primera vegada en aquesta legislatura un tema d’igualtat, un
tema molt important per a MÉS per Mallorca. Avui presentam
vuit mesures per accelerar aquest camí, jo crec que no hi són
totes, però és una passa endavant important. 

L’escletxa salarial continua, continua al voltant d’aquest
24%, que la dona cobra un 24% menys que els homes, que les
tasques de cura de les dones si féssim el recompte del cost
econòmic seria tal vegada al voltant d’un 25% del PIB, en
canvi les dones no cobren per aquestes tasques, i si parlam de
les pensions també la bretxa salarial de les dones pensionistes
és del 40% i a la nostra comunitat, precisament que està a la
cua de les pensions a tot l’Estat espanyol, aquesta bretxa
salarial de les dones pensionistes per mor d’aquesta situació
de precarietat laboral i a aquesta situació propensa que les
dones hagin de deixar part de les seves hores, fer menys hores
de treball, també perjudica la seva pensió. 
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Per tant, el repte com a societat és trencar, no?, trencar
aquesta segregació vertical, horitzontal..., i sobretot lluitar per
la coresponsabilitat. La coresponsabilitat que rau en el fet
precisament que ara la dona és qui assumeix majoritàriament
totes les tasques de cura i que això té conseqüències
econòmiques per a ella, per a la societat i també psicosocials. 

Però la coresponsabilitat va lligada a la conciliació, que és
el tema que avui parlam, perquè es tracta de donar una volta,
una volta de rellotge a tota aquesta..., equilibrant aquesta
balança entre la vida familiar i la laboral, però que feim que
això sigui realment un compromís real perquè, malgrat que
hem avanços, hem fet les lleis d’igualtat, com s’ha dit aquí,
hem fet lleis de família, hem augmentat permisos de
paternitat, de maternitat, etc., però el que sí és clar segons un
estudi d’UNICEF precisament és que les polítiques de
conciliació a l’Estat espanyol... mitjans... feta a 31 països
d’arreu d’Europa i de la comunitat internacional ens situa en
el 14è lloc. Per tant, encara estam molt enrere. Encara que
aquesta societat canviï hi ha coses i hi ha temes cabdals que es
resisteixen i la corresponsabilitat i  la conciliació és una
d’aquestes tabú que es resisteixen, que la societat es resisteix
a canviar.

Per tant, és necessari impulsar totes aquestes mesures, és
necessari que aquests plans d’igualtat a què la llei obliga siguin
una realitat. 

Per tant, MÉS per Mallorca sí que dóna suport a aquesta
proposició no de llei i que realment es facin una realitat
aquests plans d’igualtat a la qual estan obligades les empreses
perquè... i sobretot també creim que s’ha de donar un suport
més gran, una ajuda més gran a les petites empreses, per això,
perquè per a elles és més costós encara lluitar per donar lloc
a aquesta flexibilitat d’horari, a aquesta... diguem seguretat
laboral sense... que hagin de penalitzar ni la maternitat ni la
paternitat.

Per tant, la conciliació laboral entenem que ha d’anar
lligada a la coresponsabilitat perquè no podem posar que...
augmentar la conciliació vagi en detriment de la dona. Si no hi
ha una... si no va en equilibri amb la coresponsabilitat familiar
i laboral al final aquesta conciliació laboral es torna a posar a
l’esquena de les dones perquè encara hi haurà d’haver més
dones que es dediquin a qüestions de cura.

Però les noves generacions creim que precisament
demanden, no?, demanden aquest canvi, els nous professionals
valoren molt positivament les empreses que promouen aquesta
conciliació laboral i a més les empreses s’ha demostrat que
són més competitives.

Hi ha una..., de totes maneres també hi ha països nòrdics,
no?, països nòrdics com és per exemple Noruega que s’ha
de.... vull dir, on amb un índex molt elevat de conciliació on la
productivitat, la igualtat s’ha..., la natalitat, tot són indicadors
que precisament aquesta conciliació  i aquesta
coresponsabilitat va en benefici social i econòmic.

Per tant, a Espanya, a l’Estat espanyol encara no tenim
aquestes polítiques convençudes, aquestes polítiques fermes
i, per tant, les hem de continuar fent perquè encara hi ha un
58% de dones, mares que modifiquen la seva jornada front a
un 6% dels homes. 

Això és una realitat i això és el que hem de canviar i aquí
són bàsics els sindicats, són bàsics els convenis empresarials,
els convenis sindicals i la força sindical de la societat. 

Per tant, des de MÉS per Mallorca estam a favor
d’aquestes mesures, crec que és una primera passa, com he dit,
i hem de lluitar precisament contra aquesta principal barrera
que és la creença que no hi ha barreres, vull dir, la creença que
realment aquest privilegis que no es veuen, aquests privilegis
invisibles que en aquest moment estan arran de la societat i
que els hem de tombar.

Per tant, hem d’eliminar aquesta resistència de les
empreses. Nosaltres creim que aquestes mesures que es
proposen en aquesta proposició no de llei poden anar en
aquest sentit  i , com he dit, amb aquest equilibri entre
conciliació i coresponsabilitat, precisament perquè no
continuïn sent les dones les que concilien la vida familiar i la
vida laboral.

També aprofitaré per dir el tema de les esmenes, nosaltres
no votarem a favor de cap de les esmenes. Consideram que les
esmenes de VOX mostren aquest ideari d’extrema dreta contra
la petita empresa i contra la protecció  de les famílies més
vulnerables. No hi podem estar d’acord de cap de les maneres. 

Les de Ciutadans també deixen sense anomenar aquestes
petites empreses, les deixen enfora, pareix que només volen
anomenar les grans empreses...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Campomar, hauria d’anar acabant.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... i les del PP evidentment amb una visió fiscal d’una família
molt encotillada amb la qual MÉS per Mallorca no hi està a
favor.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bones tardes, senyores diputades, senyors diputats, senyor
del públic que ens acompanya, bé, a veure, nosaltres ens vàrem
sumar al seu moment a aquesta iniciativa perquè evidentment
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les qüestions que planteja relatives a conciliació són
absolutament necessàries i les compartim plenament.

Per tant, jo el que no faré serà estendre’m en els punts dels
acords perquè crec que s’han explicat ja en intervencions
anteriors d’una manera molt clara i no hi ha molt més a dir.

És cert que s’han fet molts d’avanços legislatius, no només
en l’àmbit autonòmic, també en l’àmbit estatal i això és
positiu. Jo destacaria dins de totes aquestes mesures que
s’esmenten aquí crec que és molt destacable la mesura que
farà que d'aquí de dos anys aproximadament els homes puguin
gaudir també de setze setmanes de baixa per paternitat. Crec
que és de justícia i a més és molt necessari perquè a la criança
als primers mesos, la criança d’un fill requereix dels esforços
màxims dels seus pares. Per tant, crec que és una mesura
fantàstica que val la pena reivindicar i sobretot recordar.

Però també vull incidir en aquest cas en una qüestió sobre
la qual no s’ha parlat tant aquí i és la feina i l’exemple que hem
de fer i hem de donar les administracions públiques, que sí que
se’n parla al primer punt i al segon de passada, però no s’hi
aprofundeix gaire.

Jo aprofitaré per incidir en aquesta qüestió i els explicaré
per què, perquè aquesta cambra, el mateix Parlament de les
Illes Balears té encara pendents molts d’avanços per fer
possible aquesta conciliació i mentre el Parlament de les Illes
Balears no aprovi tots aquests avanços i no faci tots els
esforços per permetre  aquesta conciliació serà necessari
aprovar mesures com aquestes, no només per instar el Govern,
per instar l’Estat, per instar aquest, per instar l’altre, per instar
empreses, també per instar-nos nosaltres mateixos, perquè els
he de recordar que actualment el Reglament d’aquesta cambra
no fa possible que una diputada que sigui mare, que estigui
alletant el seu fill pugui venir amb el seu fill aquí a alletar-lo
quan correspongui i a la vegada poder garantir els seus drets a
votar quan es cridi a aquesta cambra per acudir a les votacions.

Això actualment no està garantit  i jo reivindico la
necessitat que aquest parlament doni resposta urgent a aquesta
situació, però també els dic una cosa més: aquesta situació es
va posar en coneixement fa un any i busques a l’IBDona i
l’IBDona, amb una queixa per escrit respecte d’aquesta
situació que a tots els efectes vulnera la Llei d’igualtat entre
homes i dones i vulnera els drets fonamentals de la dona, mai
no ha contestat aquesta queixa.

Jo els explic això perquè sí, és un cas personal, però és un
cas personal que va ser meu fa un any i dins uns mesos pot ser
el cas d’una diputada del Partit Popular, la Sra. Tania Mari i
Marí, que estic segura que enseguida que pugui i li finalitzi la
seva baixa vendrà, jo estaré molt contenta i molt feliç de
veure-la i si dóna pit a la seva filla esper que ho pugui fer i
acudir aquí a votar quan li toqui, sense haver de decidir què ha
de fer.

Això els ho dic perquè és important, perquè, és clar, feim
moltes proposicions no de llei, instam tothom, però jo avui
aprofitaria el meu torn d’intervenció perquè aquesta instància

ens la prenguem nosaltres seriosament i comencem a prendre
mesures, ja per no parlar de la videoconferència perquè..., que
és una altra qüestió important.

El Reglament es va modificar fa menys d’un any i preveu
que els diputats i  diputades podran assistir per
videoconferència a les sessions de les comissions i a dia
d’avui no sabem res d’aquesta mesura. Haurem d’esperar molt?
Arribarem a veure els resultats d’aquesta mesura aquesta
legislatura?

I ja no dic de les votacions telemàtiques als plens. Esper
que ningú de vostès no hagi de recórrer a aquest recurs en
algun moment perquè tenguin una baixa laboral, perquè tenguin
una indisposició, una càrrega familiar que els impedeixi venir
presencialment, però si això passa ja els ho dic: tendran
problemes perquè el vot telemàtic no els permetrà votar cap
proposta ni cap iniciativa a la qual es puguin presentar
esmenes. Per tant, és un dret absolutament limitat.

Els dic tot això perquè ja que totes les persones que m’han
precedit han explicat amb molt de detall i molt bé la resta de
punts, jo els  volia dir que crec que abans de fer moltes
demandes a altres administracions el que hem de fer és
procurar que aquest parlament realment possibiliti aquesta
conciliació, ho faci d’una manera seriosa, s’ho prengui com
una prioritat i ho faci possible en breu i a partir d’aquí com
que donarem exemple serà tot molt més creïble i podrem
instar la resta amb tota garantia.

Gràcies.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Correspon ara la intervenció del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares per defensar les esmenes RGE núm. 6489/19
i 6490/19, té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, celebro la preocupación de
los grupos que presentan esta iniciativa por la situación de las
familias que deben hacer frente al cuidado de sus hijos y a la
actividad laboral de los progenitores. De hecho este grupo
parlamentario presentó en el mes de agosto una proposición
de ley que pretende hacer frente a este problema, pero no
sabemos muy bien por qué motivo la Mesa no ha tenido a bien
traerla todavía a este pleno. En cualquier caso nosotros
apostamos por alcanzar una corresponsabilidad social que
permita tanto a hombres como a mujeres poder dedicar de
forma equitativa su tiempo tanto al trabajo remunerado como
al ámbito personal y laboral. 

Pero una vez más detectamos ese enfoque sectario de su
iniciativa, que empaña los objetivos...

(Remor de veus)

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201906489
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201906490


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 8 / 8 d'octubre de 2019 411

... que pretenden conseguir con ella. En primer lugar, en el
apartado 1 incluyen ustedes a las organizaciones feministas.

(Més remor de veus)

No entiendo por qué quieren ustedes consensuar este plan
con las organizaciones feministas. ¿Acaso no se encuentran ya
representadas las mujeres en los agentes sociales, en las
organizaciones sindicales y empresariales?, sobre todo
teniendo en cuenta que somos miles las mujeres que no nos
sentimos representadas por las organizaciones feministas
actuales, que han desvirtuado absolutamente la defensa de los
derechos de la mujer y pretenden imponer su particular y
sectaria visión del mundo al resto de las mujeres, además de
tratarse de un problema que afecta al ámbito laboral, y quienes
tienen la representatividad social en dicho ámbito son las
organizaciones sindicales y empresariales; ni feministas, ni
animalistas, ni LGTBI, ni nada por el estilo. De verdad que no
entiendo este empeño, esta obsesión que llega al absurdo.

Sra. Martí, usted hoy en esta cámara ha dicho que las
mujeres nos hemos quitado el mandil y hemos dejado de estar
en casa esperando a que lleguen nuestros maridos. Celebro
que se haya quitado usted el mandil; yo no me lo he quitado
porque nunca me lo puse, y tampoco celebro tanto que ustedes
pretendan que algunas mujeres se quiten el mandil para
empezar a ponerse el burca, así que háganselo mirar.

(Remor de veus)

En cuanto al segundo punto..., controlar a las empresas
mediante la Inspección de Trabajo, ¿ustedes son conscientes
de la situación económica que vivimos?, ¿han salido ahí a
fuera últimamente?, ¿se han enterado de la que se nos viene
encima a las empresas de esta comunidad autónoma? Ustedes
hablan de mayores cargas aún, de fiscalizar y castigar. No
podemos estar de acuerdo. Nosotros pretendemos la
implantación de medidas en positivo, aliviando a las empresas
de los mayores costes que puedan tener en la implantación de
medidas que fomenten la conciliación y no de esta
persecución y demonización que ustedes plantean en el
apartado 2 de su iniciativa, queriendo enviar a la Inspección de
Trabajo a fiscalizar lo que van a hacer las empresas en estos
momentos que van a pasar serios apuros.

Otro apartado peculiar en su PNL es el séptimo. Pretenden
ustedes que el Gobierno siga otorgando prioridad para la
obtención de plazas en la etapa educativa 0-3 años a las
familias con situaciones de mayor protección establecidas en
la Ley de apoyo a las familias, pero es que esta ley no dice que
las familias con situaciones de mayor protección sean
aquellas en las que trabajan los dos progenitores, o  bien el
único progenitor en el caso de las monoparentales. ¿Entonces
en qué beneficia esa medida a la conciliación? En nada,
beneficiará a otras cosas o  a otras situaciones, pero no a la
conciliación; no sean cínicos y demuestren que realmente les
importa la conciliación y acepten nuestra enmienda de
modificación de ese punto para que los baremos que se
aplican en la obtención de plazas beneficien a las familias en
las que ambos progenitores desempeñan un trabajo

remunerado, o bien el único progenitor en caso de las
monoparentales. Si nos limitamos a la renta, que es lo que
pasa ahora, pues precisamente están fomentando que las
familias en las que sólo trabaja uno, que tienen menos
ingresos, sean las más beneficiadas, y si sólo trabaja uno no
entiendo muy bien qué problemas de conciliación puede tener
el progenitor que no trabaja. Yo lo que apuesto es
precisamente a que se amplíe esa baremación y que se
incluyan las familias en las que trabajan los dos, o bien, si no,
retiren este punto de la iniciativa porque no tiene ningún
sentido.

El resto de apartados sí consideramos que van en la buena
dirección, si bien se trata de medidas muy generalistas, pero,
en fin, es algo que podría ser un buen comienzo para ayudar a
las familias a conciliar. En cualquier caso más nos valdría
blindar estas actuaciones que ustedes plantean mediante una
ley de este  parlamento, que es la regulación que sin duda
merecen las familias de padres trabajadores. Esperamos poder
debatirla y aprobarla pronto en esta cámara.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Intervenció del Grup
Parlamentari Ciudadanos per defensar les esmenes RGE núm.
6493, 6494 i 6495/19. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Señoras y señores diputados, que
ninguna mujer tenga que elegir entre su carrera o su familia o
su vida personal; esa siempre ha sido una de mis máximas y
una de las razones por las que decidí dar un paso al frente en
política e incluirme en el proyecto de Ciudadanos, porque la
conciliación siempre ha sido una gran prioridad para mi
formación. En Ciudadanos tenemos muy claro que la
conciliación es uno de los pilares de la igualdad entre mujeres
y hombres; siempre ha sido una de nuestras grandes banderas,
y fuimos los primeros en hablar de la necesidad de conciliar
cuando el bipartidismo estaba anclado en el inmovilismo en
este tema. 

Es innegable que la incorporación de la mujer... -por favor,
un poquito de respeto; si puede llamar la atención, gracias,
presidente- ...siempre ha sido una de nuestras grandes
banderas, y fuimos, porque así, los primeros en hablar de ello.
Es innegable que la incorporación de la mujer al mercado
laboral no ha ido acompañada de políticas efectivas que
permitan ejercer la corresponsabilidad entre mujeres y
hombres que demanda la sociedad y el mercado del siglo XXI.
Pensamos que la igualdad real entre hombres y mujeres se
logra con políticas públicas que corrijan los problemas
estructurales que causan la desigualdad, el mercado laboral, la
conciliación, las escuelas infantiles entre los 0 y 3 años, o la
imposibilidad de formar una familia sin que afecte a la carrera
profesional.
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Gracias a Ciudadanos hoy los padres disfrutan de más
semanas de permisos de paternidad. Las madres autónomas
también tienen más ayudas. En todos los pactos de investidura,
tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular,
hemos exigido medidas para fomentar la igualdad efectiva y
real entre mujeres y hombres y erradicar la discriminación por
razón de sexo como la mejora de la conciliación y la
corresponsabilidad.

A mí me gustaría que esta propuesta fuese incluso más
allá, me parece demasiado poco ambiciosa. Además de
mejorar la conciliación laboral y familiar de todos los
trabajadores también debería reducir la brecha salarial, no la
nombran; luchar contra el desempleo femenino y la
precariedad laboral de las mujeres, tampoco la nombran en su
propuesta; estimular a las empresas para establecer objetivos
claros de presencia equilibrada de mujeres y hombres entre
sus altos cargos y en sus consejos de administración. Miren,
como digo creo que esta PNL se ha quedado corta.

España se encuentra a la cabeza de la Unión Europea en
insatisfacción con la conciliación laboral. Un 13% de los
españoles está descontento con la conciliación, mientras que
en el resto de países están por debajo del 10%. Estaremos
todos de acuerdo en reconocer que nuestros país todavía está
a la cola en políticas de conciliación. Queremos que se
garantice la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años;
queremos también reforzar durante los meses de verano para
acompañar a los alumnos y ayudar a la conciliación a los
padres; deberíamos también avanzar gradualmente y coincidir
el calendario escolar con el calendario laboral. 

Muchas mujeres tienen que elegir: o trabajo o familia.
¿Qué clase de país es en el que no se facilita que sus
ciudadanos puedan ser o no madres o padres? En la primera
enmienda proponíamos eliminar..., adaptar el plan a pacto ,
porque nos parece que un pacto social sería de mayor
envergadura que un plan, y proponemos eliminar
“organizaciones feministas”, porque no queremos que se
convierta esta causa en una absurda guerra de sexos, porque
consideramos que la igualdad es una batalla de toda la
sociedad. Los hombres son imprescindibles para emprender
la batalla de la igualdad de derechos y deberes y de la
corresponsabilidad. El objetivo de la igualdad no se logra
confrontando a los ciudadanos con ideologías caducas.

Nuestra enmienda 3, queríamos adaptarlo y quitar la
palabra “ayudas” por “incentivos y medidas de
reconocimiento”, pero bueno, ya nos han dicho que tampoco
están de acuerdo.

Y la enmienda de adición vemos que tampoco están de
acuerdo en que las mujeres autónomas de nuestras islas
puedan también conciliar; no sé por qué no están de acuerdo
en incluir esta enmienda en nuestra proposición. 

Por eso hoy, de todas maneras, aunque no acepten nuestras
enmiendas, apoyaremos esta proposición no de ley, pero les
pido coherencia y que en el Congreso de los Diputados sus

respectivos partidos no bloqueen nuestras medidas,
muchísimo más ambiciosas que éstas. 

Trabajaremos pues desde las instituciones por unas
políticas públicas que ayuden a la mujer a conciliar, que
igualen sus condiciones laborales y que apoyen a las familias.
Yo quiero que ninguna mujer tenga que despertarse un día y
tenga que escoger entre tener una familia o tener una carrera
profesional, por eso, a pesar de nuestras diferencias, siempre
encontrarán a mi grupo parlamentario, a Ciudadanos, para
poner en marcha medidas reales en favor de la conciliación y
de la corresponsabilidad y para trabajar juntos en pos de una
igualdad real entre mujeres y hombres. 

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Intervenció del Grup Parlamentari
Popular per defensar les esmenes RGE núm. 6502, 6503,
6504 i 6505/19. Té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. President. Molt
bones tardes a totes i a tots. Mirin, jo els estava escoltant a
vostès, estava escoltant les diputades que abans m’han precedit
i m’ha cridat l’atenció que vostès donaven per fet que el tema
de la igualtat era un tema d’esquerres i de dretes, i no és així.
Nosaltres estam d’acord totalment amb el fons d’aquesta
proposició que vostès avui presenten, el que trobam és que es
queda en una mera declaració  d’intencions, que hi hauria
d’haver molta més concreció, que hi hauria d’haver molta més
profunditat i que és, podríem dir, un brindis al sol, ho diré
també en castellà per acontentar a tothom.

Mirin, la primera llei d’igualtat que hi va haver a aquesta
comunitat autònoma va ser l’any 2007 i va ser presentada pel
Partit Popular, a més, Sra. Campomar, li record que vostès no
varen votar a favor de la primera llei d’igualtat d’aquesta
comunitat autònoma, vostès no hi varen votar a favor, però no
només això, vostè parlava de plans d’igualtat que són
importants, clar que sí, és que el primer pla d’igualtat que es
va implantar a aquesta comunitat autònoma dins
l’administració pública, dins serveis generals, va ser el 2015
i ho va fer el Partit Popular.

Mirin, nosaltres estam a favor dels punts d’aquesta
proposició, però clar, hem presentat esmenes perquè volem
aprofundir, volem posar terminis i no volem que diguin, no, és
que donarem subvencions, no, quan?, dins l’any 2020. Per tant,
nosaltres hem presentat tota una bateria de propostes i
d’esmenes que el que fan és millorar aquesta PNL, si m’ho
permet. A més, si vostès realment creuen en la igualtat real
entre homes i dones, i com vostè deia abans, Sra. Cano, amb
la coresponsabilitat, ho haurien de demostrar amb fets, amb
terminis, amb gestió i no només amb retòrica i bones paraules,
que és el que és aquesta proposició. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201906502
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201906503
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201906504
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201906505
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En el primer punt hi estam a favor, no presentam cap
esmena. En el segon punt no presentam cap esmena, però és
curiós que vostès aquí diuen que faran inspeccions de treball
a totes les empreses que hi estan obligades per llei;
evidentment nosaltres ho hem dit aquí per activa i per passiva,
amb tot el que obliga la llei estam d’acord, ara bé, no entenem
per què no s’han aprovat els plans d’igualtat d’educació, del
personal d’educació, no entenem per què no s’han aprovat els
plans d’igualtat del personal sanitari i no entenem per què no
s’han aprovat els plans d’igualtat de les empreses públiques,
com es va aprovar a aquesta cambra l’any 2016. I en canvi aquí,
ara justament se n’ha anat el Sr. Negueruela, li volia demanar
si també enviaria inspectors o no a les empreses públiques,
perquè estaria bé, perquè les institucions públiques hem de
donar llum...

(Alguns aplaudiments)

... hem de donar llum.

Al tercer punt, com deia, nosaltres hem presentat una
esmena i el que dèiem és que vostès diuen que el Parlament de
les Illes Balears donarà unes ajudes, clar, nosaltres dèiem,
quan donarà les ajudes?, l’any 2023? Posem un termini. Si
l’any 2020 no els sembla bé, posin 2021, 2022, però posin un
termini. No ens sembla bé que deixin obert en el segon punt
que enviaran les inspeccions i que faran complir la llei, que és
normal i lògic, però que en canvi no posin cap termini a les
subvencions.

Al quart punt hem presentat una esmena. Miri, és curiós, jo
no sé si la Sra. Joana Campomar s’ha llegit o no s’ha llegit la
proposició no de llei, però és que la mateixa proposició no de
llei, que vostè diu que hi està a favor, diu en el punt quart que
es donaran subvencions a l’IRPF. Per tant, jo no sé què deia
que això és una cosa del PP això de les subvencions i
deduccions de l’IRPF, no, no només és del PP, vull dir, vostè
hi està a favor també, també deu ser una cosa de MÉS.
Nosaltres el que dèiem era aprofundir en això i era millorar,
enteníem nosaltres, la redacció d’aquest punt; per això hem
presentat aquesta esmena al punt quart, però és que a més
crèiem que es podia ampliar també a fer un impost de
transmissions reduït precisament a les famílies, però també
contemplava una sèrie de deduccions la llei d’igualtat i la
mateixa llei que varen aprovar vostès a la passada legislatura.
Nosaltres crèiem que es podia fer una passa més per presentar
també unes deduccions a l’impost de transmissions per a
famílies monoparentals o famílies nombroses; però que sàpiga
que les deduccions no només són de la dreta, com vostè diu.

Al punt 5 torna passar el mateix, al punt 5 s’insta a
impulsar conjuntament amb els ajuntaments el tema de
l’obertura dels col·legis. Escoltin, jo la passada legislatura
vaig estar a l’Ajuntament de Palma i l’any 2015 ja es va
aprovar una proposició, ja es va aprovar una proposició en el
Ple de l’Ajuntament que deia que s’obririen els col·legis de
Palma els horabaixes perquè era una necessitat que ens havien
traslladat les famílies i totes les entitats veïnals i ens varen dir
que la conselleria s’havia obligat dins la passada legislatura a
obrir els col·legis; tornam a parlar del mateix, que obrirem els

col·legis. Per l’amor de Déu!, duim una legislatura, quatre
anys, dient que obrirem els col·legis els horabaixes, obrim-
los, posin-se un termini, 2020, 2022, 2000..., vull dir, vostès
ara representen els partits de govern, no podem anar a dir
obrirem els col·legis, fa tres legislatures que parlam d’aquest
tema. Per tant, per això dic que hem d’aprofundir més. 

Les altres esmenes jo crec que ja estan totes explicades i
evidentment nosaltres demanarem votació separada. En tot
cas, evidentment estam a favor de la proposició.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

En torn de fixació de posicions, té la paraula pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Quan em vaig ficar en això de la
política la meva familia em va dir, “Lina, no diguis tot el que
sents, no diguis tot el que penses”, va ser la recomanació dels
meus germans que tots són grans, per cert. Però és que la
meva padrina deia que les orelles em couen de sentir
desbarats, ho dic perquè a mi em couen a qualque moment en
aquesta sala quan sent segons quines barbaritats que em fan
mal al meu esperit i a les meves entranyes de dona. 

Jo sí que em sent representada pels grups feministes
actuals, senzillament perquè abans no n’hi havia i si havia algú
que protestava li tallaven la llengua, com en el Cuento de la
criada, una ficció distòpica allà on sigui.

(Alguns aplaudiments)

El Pi és un partit feminista, i feminista no és el contrari de
masclisme, machismo y feminismo no son lo  mismo, el
contrario  de machismo o lo contrario de machismo es
hembrismo, i a això nosaltres tampoc no hi som. 

En aquesta proposició no de llei nosaltres efectivament els
donarem suport, però voldríem dir també que estam d’acord
amb algunes reflexions que s’han fet entre les diputades de
diferents partits polítics que s’han de fixar posicions. 

Estic sentint en aquesta nova vida que duc: “instarem el
Govern, instarem el Govern, instam el Govern...”, com si fos
un mantra, però és que al Govern hi són vostès. Per tant, tal
vegada s’hauria de fer una mica de..., estrènyer una mica els
perns perquè posem terminis, perquè posem pressupostos,
perquè hi destinem..., perquè donem exemple en les empreses
que depenen del Govern, perquè efectivament al Parlament hi
pugui haver conciliació laboral...

Nosaltres efectivament estam d’acord amb la conciliació
de la vida laboral a tots els àmbits públics i privats d’acord que
majoritàriament afecta la manca de conciliació a dones que
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tenen cura d’infants i de persones majors, d’acord que nou de
cada deu excedències que es demanen són de dones, però
també diria que hi ha moltes dones que no tenen dret ni a
demanar excedència, moltes dones que no tenen dret a
demanar permisos, moltes dones que no tenen ni dret a fer
feina. En aquestes també hi hem de pensar.

Continuar apostant per deduccions fiscals, ens pareix molt
bé, però creim que si aconseguim la conciliació tot això serà
més fàcil.

Estam d’acord que els ajuntaments, com comentava
Margalida Durán, obrin per aquesta conciliació, ara bé,
voldríem que no es carregàs tot damunt els ajuntaments, sinó
que també el Govern al qual s’insta des del Parlament hi faci
passes i hi posi pressupostos.

Educació de 0 a 3 anys, estendre la creació de places és
una de les batalles del Grup Parlamentari El Pi, però pensam
que estam fent una mica tard, és a dir, ho hem parlat, la
diagnosi ja es va fer a la passada legislatura, he repassat què
deia aquí mateix la meva companya Maria Antònia Sureda, que
ocupava l’escó que tenc l’honor d’ocupar ara, i  crec que
aquesta diagnosi ja estava feta, però que d’alguna manera
encara anam endarrerits.

I per favor, no excloguin ningú, ensenyament públic,
ensenyament concertat, siguem tots que sumem cap a aquest
futur.

En qualsevol cas, nosaltres els donarem suport a aquesta
proposició  no de llei i també a aquests convenis amb els
sindicats, amb les campanyes, amb les administracions, però
sobretot amb la voluntat d’homes i dones, perquè aquí
comença, hi ha molts de micromasclismes que es produeixen,
hi ha moltes microdiscriminacions que es produeixen, per
tant, el primer és que ens ho hem de creure homes i dones,
tots, i així creiem que ho podrem aconseguir.

Per tant, nosaltres sempre estarem a favor de la igualtat, de
la no-discriminació, del dret a les dones que he de recordar
que sempre estan amenaçats, alguns països han tornat enrera
quan havien tornat endavant, i també algunes ideologies ens
volen tornar enrera en coses que no hi estam disposats. Ni una
passa enrere, a favor de la igualtat i de la conciliació.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Ara correspon pels grups proposants,
la Sra. Cano, intervenir per fixar posició i dir-nos si accepta
les esmenes i la votació separada.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sr. President. El primer que vull remarcar és que
a nivell estatal, des del Grup Socialista vàrem presentar, vàrem

registrar una llei d’igualtat salarial i laboral que finalment no
es va poder veure, però que aspectes essencials d’aquesta
proposta de llei varen ser recollits en el Decret Llei del 2019
que incorpora tant el permís de paternitat a les 16 setmanes,
igual i instransferible i totes les mesures que hem comentat
abans, i pensam que això sí que són aspectes molt positius que
ens han permès avançar en poc temps respecte d’una
legislatura del Sr. Mariano Rajoy, on no es va produir ni una
passa endavant, sinó més aviat en vàrem retrocedir moltes
enrera.

Entrant a la valoració de les esmenes, Sra. Ribas, jo ja sé
que vostès no són molt del feminisme no?, i vostès són més
de la secció femenina que de les seccions feministes, per això
entenc que no vulguin que siguin a la negociació col·lectiva...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., i l’únic pseudofeminisme que vostès invoquen és més aviat
per raons racistes que no per defensar les mateixes dones. Jo,
la veritat, que lliçons d’un partit que diu que la brecha
salarial es como la niña de la curva, quan tots els informes
nacionals i europeus ho desmenteixen i mostren que hi ha
efectivament una constatació de la bretxa salarial motivada per
les desigualtats  en el mercat de treball i a l’àmbit de la
corresponsabilitat i de l’esfera domèstica, bé, crec que no
tenen massa credibilitat.

Respecte de les seves esmenes, concretament, no
compartim la supressió del punt 2, perquè seria suprimir un
dels instruments efectius precisament com és la Inspecció de
Treball per salvaguardar el compliment dels plans d’igualtat i,
en aquest sentit, nosaltres el que volem és que es faci aquesta
supervisió d’aquests plans per part de la conselleria.

Respecte de l’altra esmena, la nostra aposta és per
l’extensió progressiva del 0-3 anys.

I la llei de suport a les famílies ja defineix perfectament
quins són els col·lectius de més vulnerabilitat, les famílies
monoparentals, tenguin o no tenguin feina, les nombroses, risc
social, víctimes de violència de gènere, dependència,
discapacitat o vulnerabilitat econòmica. Vostès el que diuen
és que si tots dos, si hi ha un membre que no té feina o tots
dos no tenen feina no han de tenir una priorització ni tenen...
pel que es veu aquestes famílies no tenen dret a la conciliació,
quan se’ls ha d’afegir un estrès per la recerca de feina activa
o la situació que no poden arribar a final de mes. Pensam que
el que hi ha establert a la llei, que té un gran consens a la
passada legislatura, són criteris de més justícia.

Respecte de les esmenes de Ciudadanos, vostès diuen que
bé, que els sembla una proposta poc ambiciosa; jo els
convidaria, en lloc d’estar tan preocupats pel pancatalanisme,
les entitats secessionistes, la manipulació als mitjans de
comunicació y a Radiotelevisión Española, doncs que duguin
aquí una proposta de conciliació i puguem debatre-la i
plantegin les seves mesures, no?

(Alguns aplaudiments)
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Pensam que dintre el Pla d’igualtat i de conciliació es
poden incardinar les auditories salarials que preveu el Reial
Decret del 2019 i tampoc no compartim que vostès també
facin referència a eliminar les entitats feministes, tal i com
fan els seus homònims de VOX.

Respecte de les esmenes del Partit Popular, bé, del punt 3
que vostès plantegen també la supressió... no, l’impuls de les
mesures, nosaltres pensam que no es pot tractar de la mateixa
manera les empreses que són obligades per llei que les que no,
les que són obligades per llei l’han d’acomplir, les empreses
que no estan obligades el que proposam són incentius, ajudes,
per tal d’impulsar que tenguin aquests plans d’igualtat i que es
puguin sumar.

I respecte d’eximir el pagament de la quota de la Seguretat
Social el que em sorprèn és que vostès, que varen fer tot el
possible per boicotejar el reial decret que augmentava els
permisos de paternitat, plantegin avui aquesta mesura sense
quantificació econòmica ni res.

Esmenes del PP, el compromís és començar a impulsar-ho
el més aviat possible, i nosaltres compartim que les empreses
públiques han de tenir els seus plans d’igualtat i, de fet, la
passada legislatura es va fer molta feina perquè determinades
empreses ja tenguessin aquests plans d’igualtat.

El xec guarderia no és el nostre model, el nostre model és
apostar per l’etapa educativa 0-3, de treballar la inclusió,
l’equitat, prioritzar els col·lectius més vulnerables, perquè
aquests xecs escolars el que fan al final és descapitalitzar els
serveis públics i aprofundeixen en les escletxes i en la
segregació, al final són un torpede a la línia de flotació de la
cohesió social. A més, ens sembla una incongruència en el seu
mateix discurs que avui, que han votat en contra del sostre de
despesa, i que invoquin els retalls, per una altra banda també
proposin avui, en el mateix dia, un xec de guarderia, no?

En qualsevol cas, malgrat vostès i de les seves esmenes i
del vot contrari que han fet al sostre de despesa, aquesta
comunitat tendrà més polítiques de conciliació, més drets i
més i millors serveis públics per als ciutadans.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cano, hauria d’anar acabant.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies, ja he acabat. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I disculpin, acceptarem la votació separada i rebutjam totes
les esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Així, doncs, passam a la votació dels vuit punts de la
proposició no de llei. No s’accepta cap esmena. Passam a
votar el primer punt. Votam.

51 vots a favor; 2 en contra i cap abstenció.

Passam a votar el punt número 2. Votam.

37 vots a favor; 2 en contra i 14 abstencions.

Passam a votar el punt número 3. Votam.

53 vots a favor; cap en contra; cap abstenció.

Passam a votar el punt número 4. Votam.

53 vots a favor; cap en contra; cap abstenció.

Votam el punt número 5. Votam.

53 vots a favor; cap en contra; cap abstenció.

Passam a votar el punt número 6. Votam.

53 vots a favor; cap en contra; cap abstenció.

Passam a votar el punt número 7. Votam.

51 vots a favor; cap en contra; 2 abstencions.

Passam a votar el punt número 8. Votam.

52 vots a favor; cap en contra; cap abstenció.

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