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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, si els sembla bé
començam el plenari, ja saben que dura dos dies i mig.

Punt únic. Debat i  votació del dictamen de la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020.

Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’aquesta sessió,
que és el debat, votació i aprovació, si pertoca, del dictamen
de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020.

Aquesta presidència posa en coneixement dels membres
de la cambra que el debat del dictamen es distribuirà en 12
apartats, d’acord amb el desenvolupament de la tramitació feta
a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts. Les votacions es faran
en cinc moments que si el desenvolupament de la sessió ho
permet seran després de la finalització del debat corresponent
a la Secció 11, presidència, cultura i igualtat; després del debat
de la Secció 14, hisenda i relacions exteriors; després del
debat de la Secció 16, administracions públiques i
modernització; després del debat de la Secció 20, agricultura,
pesca i alimentació; i després del debat de la Secció 25,
mobilitat i habitatge, per concloure al final.

Passam idò al debat del dictamen del Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2020 i començam per la defensa conjunta
de les esmenes que es mantenen a l’articulat.

Debat número 1, l’articulat del dictamen del projecte de
llei. Aquesta presidència informa que es realitzarà un únic
debat de defensa conjunta de totes les esmenes que es
mantenen i començam per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, de la RGE núm. 9377,
9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386,
9387, 9388, 9389, 9390, 9391, 9392 , 9393, 9394, 9395,
9396, 9397, 9398, 9399 i 9400/19 i posicionar-se respecte
de les esmenes d’altres grups parlamentaris. Té la paraula el
Sr. Rodríguez, per un temps de quinze minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días, señoras y señores
diputados. Tengo que reconocer que cuando supe que iba a
iniciar este debate me puse un poco nervioso, nuestro grupo
es el más nuevo de la cámara, los tres diputados que
componen el Grupo Parlamentario de VOX son novatos en
política, procedemos todos del ámbito privado...

(Remor de veus i algunes rialles)

... y... -encara no he començat...

(Rialles de l’intervinent)

..., posau-vos tranquils-, y cuando comentaba esta
circunstancia los nervios, lógicos, que es como un debut de
una obra, pues me dijeron, no te preocupes, alguien me
comentó: vosotros sois muy previsibles, ya sabemos lo que
vais a decir. Y le estuve dando vueltas a ese tema, y es cierto,
somos previsibles, prácticamente todos ustedes saben lo que
voy a decir, de hecho cualquiera de ustedes se podría poner en
nuestra piel, coger el ideario de VOX y decir ¿qué diríamos a
esto?, y empezar a hacer las enmiendas al presupuesto.

(Remor de veus)

El ser previsible, el ser previsible, que lo somos, significa
que somos fiables, cosa, cosa que la mayoría de grupos de esta
cámara no son. Nosotros, para hacer estas enmiendas, no
hemos precisado de mirar ninguna encuesta, pensar qué
opinará o no la gente de lo que nosotros vamos a decir, hemos
ido directamente a aplicar nuestra manera de entender la
política y la economía.

Las modificaciones que nosotros hemos propuesto en las
enmiendas que hemos propuesto para el articulado de los
presupuestos de la comunidad autónoma, evidentemente son
bastante radicales, porque pensamos que hay que enmendar el
curso hacia el que se encamina esta comunidad a través de
estos presupuestos. Porque otros grupos prefieren hacer
pequeñas enmiendas, retoques, maquillajes, nosotros
pensamos que a veces eso es como mosquitos picando un
elefante, no conducen a nada, nosotros creemos que hay que
hacer reformas en profundidad.

De esta forma, nosotros, en las enmiendas, la 9377, 9378,
la 9380, la 9382, la 9383, la 9384, inciden en la supresión de
la Oficina de prevención de lucha contra la corrupción en las
Islas Baleares; esta oficina lleva tres años trabajando, no ha
servido absolutamente para nada, más allá de para garantizar la
pervivencia y supervivencia de quienes en ella trabajan. Se
superpone con las competencias que tiene la Sindicatura de
Comptes, la Fiscalía Anticorrupción y la Intervención de la
comunidad autónoma, ejemplo claro de esa palabra que a
ustedes les gusta tanto, ejemplo claro de chiringuito.

Tienen ustedes muy poca confianza y fe en la justicia,
nosotros tenemos mucha, nosotros pensamos que la Fiscalía
Anticorrupción realiza su trabajo y no nos ha demostrado,
además, esta oficina anticorrupción que haya servido
absolutamente para nada, no ha destapado ningún caso, no ha
hecho absolutamente nada, ¡absolutamente nada!

(Remor de veus)

Pero, bueno, es la política a la que ustedes nos tienen
acostumbrados, que es: creamos una dirección general,
creamos una secretaría autonómica, le ponemos un nombre y
con eso ya hemos solucionado el problema, entonces parece
que luchamos contra la corrupción. Bien, es su manera de
entender la política.

Las enmiendas 9379, 9387 y 9388 inciden en la necesidad
de no aumentar la deuda. Ustedes se pasan el día aquí, en esta
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tribuna, en el exterior, en sus declaraciones a la prensa,
hablando del planeta que vamos a dejar a nuestros hijos, les
preocupa mucho el cambio climático y qué tierra heredarán
nuestros hijos; no sé, no sé, porque no tengo una bola de
cristal, qué tierra heredarán, lo que sí les puedo decir es que
nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros biznietos nacerán
endeudados, endeudados con la deuda que ustedes generan. Y
es momento de empezarse a preguntar no solo qué tierra
dejaremos a nuestros hijos, sino qué deuda, qué hipoteca les
vamos a dejar a nuestros hijos.

Hay que actuar con responsabilidad, hay que empezar a
pensar no en gastar dinero y pedir más dinero para gastar, sino
en empezar a pagar lo que debemos, es algo que a ustedes
parece que nunca les ha preocupado; nosotros, mientras nos
den...

(Remor de veus)

..., mientras nos den dinero, seguiremos gastando. Nosotros
proponemos en estas enmiendas que las generaciones de
crédito que se produzcan durante el 2020 se destinen a
amortización de deuda, porque sí nos preocupa el futuro de
nuestros hijos, y mucho. Nosotros somos una comunidad
endeudada en 9.300 millones de euros, hemos generado en el
ejercicio pasado otro nuevo agujero, y en el que ahora mismo
vamos a votar generaremos un nuevo agujero, o sea, actuamos
con irresponsabilidad hacia el futuro. Y el que venga detrás,
pues que empuje el carro. Pensamos que esa no es una manera
de gobernar.

Mayor control del gasto. Nosotros consideramos, en la
enmienda 9381 proponemos reducir el importe de los
expedientes de gasto que necesitan autorización previa del
Consejo de Gobierno, de forma que pase de los 500.000 a los
300.000, simplemente es mayor rigor en el control del gasto,
nada más, mayor rigor en el control del gasto, qué hacemos
con el dinero de todos, el dinero que los ciudadanos nos
confían a través de sus impuestos para que nosotros hagamos
o intentemos hacer una vida mejor.

En la enmienda 9385/19 queremos que por fin se cumpla
la ley. En estos presupuestos, que son los segundos más
grandes que ha disfrutado esta comunidad autónoma, es
momento de empezar a cumplir la ley y destinar el 0,7%, que
dice la ley que hemos de destinar, a los municipios. Los
municipios son los grandes olvidados, son la administración
subsidiaria, la que acaba atendiendo las necesidades de los
ciudadanos cuando otras administraciones no las atienden.
Ustedes se olvidan una y otra vez de los municipios. Cumplan
la ley, ahora se ve que tienen ustedes muchísimo dinero y
destinen el 0,7% que marca la ley.

Luego, con la enmienda 9386/19 suprimimos del texto
articulado todo lo que hace referencia a la televisión y radio
públicas de nuestra comunidad autónoma. Evidentemente, si
nosotros queremos hacer, como hemos demostrado en las
enmiendas que iremos viendo a lo  largo de los tres días de
sesiones, mayor gasto social, preocuparnos más de la gente,
pero preocuparnos de la gente de verdad, no diciéndolo una y

otra vez, no, preocuparnos de verdad de la gente, de algún sitio
hay que sacar el dinero.

Decía el Sr. Font que los presupuestos son faves
comptades, y en esto tiene razón, el dinero es el que es.
Entonces, si nosotros queremos destinar dinero a política
social, a construcción de vivienda pública, a ayudas a la
dependencia, a ayudas a las mujeres maltratadas, de algún sitio
lo tenemos que sacar. Entonces, consideramos, y lo tenemos
clarísimo, la Radiotelevisión Pública de las Islas Baleares no
es una necesidad básica de los ciudadanos, no cumple ni cubre
ninguna necesidad básica de los ciudadanos; existen en estas
islas medios de comunicación privados que utilizan la lengua
propia de las Baleares sin ningún tipo de problemas y la
bajísima audiencia de esta televisión y su falta de neutralidad
hacen que se demuestra que es absolutamente innecesaria, y
que los 31 millones de euros que destinamos a mantenerla
estarían muchísimo mejor empleados en políticas sociales,
que son una verdadera necesidad.

Nosotros llevamos una enmienda simbólica, la 9390/19,
que simplemente es para cambiar la terminología en lo que
respecta a la violencia machista y que nosotros consideramos,
una vez más, que se debe hablar de violencia intrafamiliar. 

Con respecto a la reforma fiscal, nosotros hacemos seis
enmiendas de carácter fiscal, las enmiendas son la 9391,
9392, 9393, 9394, 9395 y 9396/19. La reforma fiscal que
nosotros proponemos es la siguiente, que las herencias entre
padres e hijos estén exentas del impuesto de sucesiones, el
impuesto de la muerte. Una persona ha pagado impuestos toda
su vida y cuando llega al final y le quiere dejar algo a sus hijos
hay hijos que ni siquiera pueden aceptar la herencia de sus
padres porque no tienen dinero para liquidar los impuestos, es
una vergüenza, es un ladrocinio, es un atraco.

El impuesto de patrimonio debería estar exento para
cualquier ciudadano residente en las Islas Baleares, porque
nosotros a lo largo de nuestra vida ya estamos pagando por ese
patrimonio que hemos adquirido, y otra vez volvemos a cargar
de impuestos al que, fruto de su esfuerzo y de su trabajo, ha
conseguido hacer un pequeño patrimonio. Nosotros queremos
modificar el tramo autonómico que pasa a tener sólo  dos
tramos, los contribuyentes con unos ingresos hasta 60.000
euros pagarían un 11% y los que tengan ingresos superiores a
60.000 euros un 15, con un mínimo personal exento de
12.000 euros; es decir que quien tenga ingresos de menos de
12.000 euros no pagaría absolutamente nada. Ha llegado el
momento de empezar a considerar que donde mejor está el
dinero es en el bolsillo del ciudadano, bajar impuestos acaba
aumentando siempre, siempre, la recaudación, está
demostrado, aumentar impuestos sólo contrae la economía.

(Remor de veus)

Y por supuesto, tenemos una enmienda para que no se
consume la subida de impuesto  de actos jurídicos
documentados, y dirán ustedes, no, es que eso lo pagan los
bancos. Y ¿qué pasa, que los bancos son ONG? ¿Dónde van a
repercutir esa subida? En el cliente, y por lo tanto ¿en qué? En
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un mayor coste de las hipotecas, una mayor dificultad de
acceso a la vivienda, que es lo que ustedes no quieren ver. Por
mucho...

(Remor de veus)

... por mucho que ronroneen como gatitos, esto es así.

Y por último las tasas. Tenemos dos enmiendas, la 9397 y
la 9398/19, con el objetivo de evitar que creen ustedes una
nueva tasa y otra enmienda para evitar que se amplíe a más
supuestos otra de las tasas. Nosotros preguntamos en su
momento a la Sra. Consellera de Hacienda varias veces, ¿va
usted a subir los impuestos? Nunca contestó, claro, su idea era
que sí, evidentemente su idea era que sí, vamos a subir los
impuestos, porque esa es la gran idea económica de la
izquierda, vamos a subir los impuestos y luego ya veremos en
qué nos lo gastamos, en qué tipo de chiringuito, dirección
general nos inventamos, etc.

Porque, en definitiva, este articulado y estos presupuestos
definen a la perfección la ideología que los inspiran. La
izquierda tiene política económica, pero la izquierda con la
izquierda la economía deja de existir.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos, RGE núm. 9487, 9488, 9489, 9490,
9491, 9492 , 9493, 9495, 9496, 9497, 9498 i 9499/19 y
posicionar-se respecte  de les esmenes dels altres grups
parlamentaris, té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente, buenos días, señoras y señores
diputadas. Hoy es el debate sobre el articulado, toca hacer una
reflexión general sobre los presupuestos para el 2020, los
primeros presupuestos de esta nueva legislatura, la
constatación más evidente de la línea que va a seguir este
gobierno; unos presupuestos que no garantizan ni la estabilidad
ni el crecimiento, son cortoplacistas, ya que no contemplan
partidas para inversiones que creen riqueza a largo plazo y
empleo de calidad. 

Vemos los primeros síntomas de la herencia recibida de su
propio gobierno, de cuatro años de un pacto de retroceso con
medidas intervencionistas y legislando en contra de nuestros
sectores productivos.

Cuando los recursos son escasos y hay que hacer recortes,
como los que han hecho ustedes, hay que priorizar, y ustedes
han priorizado, sí. Han priorizado aumentar los altos cargos en
un 16% y asesores en más del 40%. Han creado una mega
estructura orgánica para colocar a los suyos, los de Podemos
incluso pagando un sobresueldo a sus fichajes de su propio

partido de otras comunidades autónomas. Han priorizado
aumentar entes del sector público instrumental que agrandan
la estructura aumentando el gasto público, y sirven en muchos
casos para colocar a los suyos, como digo, institutos varios,
la Agencia de Energía, Observatorio de la Vivienda, la Oficina
de Derechos Lingüísticos.

Han priorizado, han priorizado reducir las inversiones,
reducir la partida de ocupación y siguen sin reducir el gasto
superfluo y las duplicidades, mientras suben las listas de
espera en la sanidad pública, siguen 2.400 niños de Baleares
en barracones, el paro sube en un 4% respecto al mes de
noviembre del año anterior y las Islas Baleares es la
comunidad autónoma que más se empobrece.

El hecho de que estamos mal financiados no les da carta
blanca para gastar más de lo que se tiene porque lo único que
están haciendo es hipotecar el futuro de todos los ciudadanos
de estas islas, con más deuda y más déficit y con una más que
probable subida de impuestos. 

Miren, pusimos una enmienda a la totalidad con el objetivo
de mejorar estos presupuestos porque no queremos que los
ciudadanos de Baleares sean los que paguen su
irresponsabilidad. Unos presupuestos imprudentes,
irresponsables, inverosímiles, construídos sobre un
crecimiento inflado y una previsión de ingresos
completamente irreal; ni la financiación del Estado del
convenio de carreteras, del ferrocarril o el REB va a llegar
con el Sr. Sánchez, más preocupado ahora por pactar su
gobierno con populistas y nacionalistas; ni la previsión de la
recaudación tributaria se ajusta a la realidad ante el contexto
actual de desaceleración económica, porque la posibilidad de
cumplir con estos presupuestos es ínfima, y ustedes lo saben
bien.

En 2020 habrá que recortar o subir los impuestos, las
cuentas no cuadran y ustedes utilizan la recaudación del ITS,
su impuesto que grava el turismo, para cuadrar las cuentas y
tapar su mala gestión. Mi grupo parlamentario ha reiterado ya
que no consideramos que esta práctica deba seguir y continuar
en este govern. En este sentido, presentamos una enmienda al
articulado con el objetivo de modificar el artículo 19 de la ley
del ITS para eliminar que la recaudación se destine a políticas
de vivienda y alquiler social, así como a formación, y que
destine a preservar, protección y recuperación del medio
ambiente, al fomento de la desestacionalización, a la
promoción del turismo sostenible, a la recuperación del
patrimonio histórico y cultural, a proyectos de I+D+I, eso sí,
relacionados con el turismo y a la mejora de la accesibilidad
a todo el entorno del litoral de las zonas turísticas. 

Por ejemplo, que no se destine la recaudación a financiar
infraestructuras como el metro, que consideramos que no
debe financiarse con el ITS sino con financiación del
Gobierno central o con recursos propios, y destinamos esos
10 millones a los ayuntamientos de una manera proporcional
a la recaudación que han hecho del ITS, para dar respuesta a
sus reclamos y a sus proyectos que han sido ignorados por los
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miembros de la Comisión del Impuesto del Turismo
Sostenible.

Ciudadanos ha presentado 157 enmiendas parciales
necesarias para mejorar el presupuesto de educación, empleo,
vivienda social y en calidad del ciclo del agua entre otras.  El
objetivo general de nuestras enmiendas es reorientar el gasto
público de partidas que consideramos innecesarias como el
aumento de altos cargos, eliminamos por eso las dos
secretarias autonómicas, el cap de la Secretaria del Gabinet,
esta figura nueva, y los asesores que han inflado en su
megaestructura, así como las partidas hinchadas de estudios en
cada conselleria, también de publicidad, propaganda, también
las ayudas al Instituto Ramon Llull o  el gasto de
dinamizadores lingüísticos en catalán, y destinamos ese gasto
a políticas básicas.

Nosotros solicitamos una auditoria integral para detectar
el gasto superfluo para hacer una reestructuración con
responsabilidad.

(Remos de veus)

Sr. Presidente, por favor...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Nosotros actuamos, no cerramos estructuras como
quieren hacer otros, sino que, a diferencia de VOX, que
pretende eliminar casi todos los entes instrumentales del
sector público por pura ideología, pensamos que hacen
política ficción, Sr. Rodríguez. Usted habla de maquillaje que
otros partidos hemos hecho enmiendas de maquillaje, ustedes,
claro, han hecho... han ido a lo fácil, se han cargado
literalmente partidas enteras de direcciones generales
haciendo demagogia absolutamente, porque usted sabe que el
personal no se puede quitar, este gasto continua, también
como los programas, aunque nosotros lo que hemos hecho ha
sido con responsabilidad, eliminar el cargo político, pero no
direcciones generales o entes enteros.

Aprovecho para adelantar nuestro sentido del voto en el
caso de las enmiendas parciales que suponen bajas a la partida
correspondiente a la amortización de deuda pública, en
concreto todas las enmiendas que sacan el presupuesto de la
partida y de la sección 34. Nos parece demasiado demagogo
y cínico presentar enmiendas sacando el dinero de la partida
necesaria para amortizar deuda cuando por otro lado se está
atacando al Govern de Armengol por aumentar deuda.

Todas estas enmiendas suman un total de 116.456.000
euros. Lamentablemente vamos a tener que abstenernos,
aunque daríamos apoyo a muchas de ellas, por el destino de
esta enmienda. Sin embargo, no vamos a apoyar que se rebaje
la partida de pago de deuda cuando se ha aumentado
clamorosamente estos años por el Gobierno de Armengol.

Desde Ciudadanos para nuestras propuestas de enmienda
hemos sacado de partidas de gasto superfluo, de reducir la
megaestructura, de abandonar programas innecesarios, de
partidas de publicidad o estudios completamente inflados.

Y nos vamos a abstener ante las enmiendas a la totalidad
que han presentado tanto el Partido Popular como VOX a cada
una de las secciones, y ello porque consideramos que
nosotros preferimos ser congruentes y hemos trabajado
programa por programa con enmiendas parciales.

Y antes de entrar en la defensa de nuestras enmiendas al
articulado, permítanme hacer una mención general a nuestras
enmiendas parciales. De las 157 enmiendas presentadas por
mi grupo parlamentario han sido aprobadas en comisión tan
solo 15; 15 enmiendas técnicas en temas de empleo, servicios
sociales o salud, ninguna de las enmiendas en favor del
cumplimiento del acuerdo de la educación concertada, ninguna
en educación, ninguna de aumentar las ayudas comedor o las
plazas de educación de 0 a 3 años, ninguna enmienda se ha
aceptado en cuento a mejorar la calidad del agua y aumentar la
inversión en depuradoras, en limpieza de torrentes y esto es
solo un ejemplo.

Y hoy espero que rectifiquen su bloqueo, su bloqueo con
las enmiendas de Ciudadanos. Den ejemplo hoy de ese diálogo
y ese consenso del que tanto presumen.

Empezaré por nuestras cinco enmiendas al articulado
relativas a favorecer el cumplimiento al acuerdo de 2016 con
la educación concertada, de mejora salarial y mejora de su
jornada de los docentes de la educación concertada..., perdón.
Nuestras enmiendas van en la línea de suprimir del articulado
de la Ley de presupuestos las nuevas trabas que este gobierno
pone de nuevo a la escuela concertada y al cumplimiento con
las mejoras acordadas para sus docentes, pero no se han
implementado todavía. El Govern incumple sistemáticamente
con la obligación establecida en la LOE para posibilitar la
equiparación gradual entre las retribuciones del personal
docente de la pública y de la concertada.

Aunque el conseller de Educación en esta cámara y en las
comisiones nos garantice su firme compromiso con la
educación concertada, creemos que hay bastantes artículos en
esta ley de presupuestos que dificultan el poner en marcha
todas las mejoras que tienen acordadas, pero no que no se ha
llevado todavía a cabo ninguna hacia la escuela concertada.

Asimismo, tenemos la enmienda 9496 en la que
solicitamos que se reduzca la tarifa y la tasa comedor de 6 a
5 euros al día y el bono mensual de 120 a 100 euros al día, ya
que según varios informes la tarifa de comedor en Baleares es
la más alta de toda España.

Al artículo 42 también presentamos una enmienda en la
que solicitamos la modificación del texto, en realidad
queremos suprimir los tres puntos de este  artículo y
redactarlo de la siguiente manera: “La utilización del
remanente de los órganos estatutarios, centros y entes del
sector público autonómico en el ejercicio 2020 se destinará
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a la amortización de la deuda pública existente”, ya que, como
hemos puesto de manifiesto desde mi grupo parlamentario, el
anteproyecto de ley de presupuestos no contempla un plan de
contingencia en esta ley en cuanto a la deuda pública que
consideramos que debe ponerse de manifiesto. Por tanto,
solicitamos que todos los remanentes se destinen al pago de
deuda pública existente.

En cuanto a las enmiendas del resto de grupos
parlamentarios, votaremos a favor de la mayoría de las
enmiendas del Partido Popular, a todas sus enmiendas sobre
fiscalidad, así como a las que van en favor de la educación
concertada, que son casi idénticas a las que mi grupo
parlamentario ha registrado. Pero no votaremos a favor de la
enmienda sobre el ITS porque contradice la enmienda que
hemos registrado desde mi grupo.

En relación con las enmiendas de VOX, en primer lugar,
recalcar que nos llama negativamente la atención que no hayan
registrado enmiendas a favor de la educación concertada.

Votaremos en contra de su enmienda de eliminar la
Radiotelevisión Pública de las Islas Baleares, de IB3, y de su
enmienda de suprimir el fondo de colaboración económica
con las entidades locales, y votaremos en contra de todas las
enmiendas que hacen referencia a la Oficina Anticorrupción,
porque, aunque no estemos de acuerdo en el salario que
percibe su director -como hemos manifestado desde la
anterior legislatura-, ni tampoco en la sobredimensión de la
oficina para la gestión que ha llevado a cabo hasta ahora, desde
Ciudadanos siempre hemos apoyado la necesidad de una
Oficina Anticorrupción independiente, pero eso sí, eficiente
y eficaz.

Y votaremos en contra de las dos enmiendas sobre renta
social y tasas en las que piden modificar el concepto de
violencia machista por el de violencia intrafamiliar, y es un
debate en el que no voy a entrar ahora.

Votaremos a favor de todas las enmiendas de El Pi y
votaremos a favor de las enmiendas de MÉS per Menorca, la
10132 y la 10133, relativas a aumentar las dietas para los
pacientes desplazados para la asistencia sanitaria.

En relación con la enmienda 10134 de MÉS per Menorca,
cuyo objeto es modificar el artículo 16, apartado segundo,
eliminando el complemento salarial en concepto de
indemnizaciones por importe de 22.000 euros para los altos
cargos y el personal del Govern que en el momento de su
nombramiento residan fuera de las Islas Baleares, ya hemos
denunciado estos últimos días, como ustedes saben, que desde
Ciudadanos estamos en contra de este sobresueldo de altos
cargos a dedo que deciden voluntariamente aceptar el cargo de
servicio público en el Govern de las Illes Balears, con un
sueldo en torno a los 56.000 euros. Se trata de un claro
agravio comparativo para médicos, agentes de la Guardia Civil,
Policía Nacional, funcionarios de prisiones y demás
funcionarios del Estado que perciben una indemnización entre
70 euros y 94 euros al mes, siendo 1.800 euros al mes el

complemento del que estamos hablando, un sobresueldo en el
caso de los altos cargos.

Desde mi grupo consideramos que 1.800 euros al mes es
un sobresueldo exagerado y no está justificado, aunque el
vicepresidente del Govern, el Sr. Yllanes, diga que no lo ve
exagerado porque en Mallorca la vivienda es cara. El Sr.
Yllanes cree que el problema de la vivienda sólo afecta a los
suyos, y yo creo que afecta a todos los ciudadanos de estas
islas. Podemos, que decían que venían a regenerar la política,
les ha faltado tiempo, no sólo para ser la muleta del Partido
Socialista, sino para adoptar los malos tics de la vieja política;
incluso la propia presidenta Armengol no ve polémica alguna
en cobrar este sobresueldo, y que es lo lógico y lo normal. Un
ejemplo de la doble moral de la izquierda.

No es un momento en el que se consoliden privilegios para
los políticos, Sr. Yllanes, lo siento, estamos en un momento
de recesión, de desaceleración, y que no tienen disponibilidad
presupuestaria para otros cosas. A nosotros nos parece que es
un complemento excesivo y queremos que hoy se busque la
solución, una solución justa e igualitaria para todos los
ciudadanos. No queremos que todos los demás grupos
parlamentarios echen balones fuera com han hecho hasta el día
de hoy, creemos que es un agravio comparativo.

Y además nosotros vamos a presentar una enmienda de
transición a la enmienda que propone MÉS per Menorca,
estamos de acuerdo en todo lo que ellos proponen, pero
también queremos añadir que se disminuya el complemento de
indemnización a 12.000 euros y que se aumente toda clase de
justificación y de control a este cobro de esta indemnización.
Y queremos añadir también en esta enmienda, queremos añadir
un párrafo que dice: “para el próximo ejercicio se estudiará la
fórmula para que suponga un menor agravio comparativo y que
se incluya el complemento de compensación de la insularidad
en el REB, en el Régimen Especial de las Islas Baleares”.
Queremos añadir este párrafo, además de la justificación y de
bajar el complemento a 12.000 euros. Eso sí, respetando
siempre también la propuesta de MÉS per Menorca, de
eliminarlo para los que vienen fuera de las Islas Baleares.

Después tendremos la oportunidad de hablarlo con los
demás grupos parlamentarios y llegar a un acuerdo, porque
creo que hoy los ciudadanos de Baleares nos piden ese
acuerdo.

Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears de la RGE
núm. 9645, 9646, 9647, 9648, 9649, 9650, 9651 i 9652/19,
i posicionar-se respecte de les esmenes dels altres grups
parlamentaris té la paraula el Sr. Melià.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909645
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909646
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909647
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909648
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909649
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909650
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909651
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909652


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 / fascicle 1 / 17 de desembre de 2019 955

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bé, això
és un debat que no és un debat d’una esmena a la totalitat, ho
dic perquè alguns grups han sortit aquí i han començat a
explicar com si això fos el debat de les esmenes a la totalitat,
això ja ho vàrem fer i va anar com va anar, i la majoria, com
era previsible, va tombar aquestes esmenes a la totalitat, per
tant, jo no vull repetir un debat que ja s’ha produït.

El portaveu de VOX deia que “és previsible”, tots els grups
són previsibles, tots els grups són previsibles, fins i tot el
sentit del vot de les esmenes és previsible, és clar que sí;
vostès estan en contra d’IB3, nosaltres estam a favor d’IB3,
l’ha sorprès? No l’ha sorprès, ja ho sabien, totalment
previsible. Nosaltres defensam la nostra llengua i la nostra
cultura i vostès hi estaran en contra, això és totalment
previsible, ja ho sabem, no importa repetir-ho. Per tant, a
ningú li venen de nou aquestes qüestions.

El nostre grup parlamentari al text articulat, que és
l’objecte del debat, té una sèrie d’esmenes sobretot centrades
en l’escola concertada.

A l’article 24.3, aquest article, tal com ve en el projecte de
llei, impedeix i incompleix l’acord al qual es va arribar
d’equiparació salarial del personal de l’escola concertada amb
el personal de l’escola pública, i també impedeix l’abonament
dels nous sexennis. Entenem que qualsevol govern, qualsevol
institució ha de complir  els acords a què ha arribat, i si el
Govern de les Illes Balears va ser bo per arribar a un acord
amb el personal de l’escola concertada, el que no és de rebut
i no és presentable és que fiqui articles en el text articulat de
la Llei de pressuposts per incomplir els acords adoptats i
signats.

També una segona és esmena és en relació al control
alternatiu de l’escola concertada. Ja existeix un control
establert en el reglament de normes bàsiques de concerts
educatius i resulta que el text articulat d’aquesta Llei de
pressuposts estableix un sistema alternatiu, a més a més del
que ja hi ha previst. Entenem que aquest sistema és
absolutament innecessari, per això l’eliminaríem.

Una tercera esmena sobre la paga extraordinària per
antiguitat a l’empresa, s’intenta excloure del finançament del
concert aquesta paga. Entenem que això no es pot excloure
perquè és un concepte salarial ja meritat i, per tant, el que s’ha
de fer, com ja he dit en el començament, és complir els
acords i no intentar cercar subterfugis per excloure elements
que després no es volen abonar a l’escola concertada.

Una quarta esmena és relativa a suprimir el
condicionalment que el centre s’aculli a les bonificacions que
estableix la legislació laboral i la Seguretat Social per tal de
finançar la contractació de professors substituts, perquè
consideram que aquesta és una exigència contrària a l’esperit
de l’article 117 de la Llei d’educació.

Una cinquena esmena és la relativa al complement del
càrrec directiu, al professor substitut, que tampoc no es vol
abonar a l’escola concertada. Per tant, l’escola concertada en
teoria es pretén que assumeixi un cost, evidentment educatiu,
sense que se sufragi per part de l’administració pública, la qual
cosa va en contra de la filosofia del concert.

I finalment, en relació amb l’escola concertada, els mesos
de juliol i agost hi ha personal que ha estat contractat que
després no es vol pagar la seva nòmina quan no hi ha
funcionament de l’escola. Això ens sembla que és tractar
evidentment d’una manera lesiva el personal que ha de patir la
temporalitat i que l’administració en lloc de compensar-la el
que fa és accentuar-la.

Finalment en relació a l’escola concertada tenim una
esmena per garantir que l’apujada retributiva per al 2020
s’apliqui a tothom, a tot el personal empleat públic de les Illes
Balears i també al personal docent dels centres concertats,
que això no es fa així com ve en el projecte de llei.

En relació amb les esmenes dels altres grups i sobretot les
relatives als beneficis fiscals, el Partit Popular en té un grapat
molt gran, ja li vaig dir en comissió al Sr. Costa. Nosaltres li
donarem suport, ja ho vàrem fer en comissió i ho farem en el
ple, a gairebé totes les esmenes que tenen, sobretot a les
específiques en el tema de l’habitatge, que en tenen moltes,
perquè estan evidentment en sintonia amb la proposició no de
llei que es va aprovar, que es va aprovar no, que vàrem votar
favorablement nosaltres, on es reclamaven aquestes mesures.

Acab, acab amb el tema de l’esmena famosa que ha
aconseguit MÉS per Menorca posar enmig de la taula, està
molt bé, nosaltres la vàrem votar a favor, com saben, a la
comissió i, evidentment, la pretenem votar favorablement en
el plenari, com no pot ser d’una altra manera, per un tema de
coherència. Entenem que la insularitat, evidentment, s’ha de
compensar, però s’ha de compensar als insulars que són els
que pateixen la insularitat, perquè aquí resultarà que
compensarem la insularitat als que vénen de fora, però no als
que la pateixen en primera persona. Això, com diria aquell, és
el món a l’inrevés i, com diria també un montuirer il·lustre,
“seria el colmo”. Idò això pensam que no pot ser d’aquesta
manera i, per tant, entenem que aquest complement s’ha de
retirar, perquè al final no deixa de ser un privilegi per a
determinats polítics que, a més, no són ni de les Illes Balears.
I això no ens sembla presentable.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Popular de la RGE núm. 9759, 9760 , 9761,
9762, 9763 , 9764, 9765, 9766, 9767, 9768, 9769, 9770,
9771, 9772, 9773, 9774, 9775, 9776, 9777, 9778, 9779,
9780, 9781, 9782, 9783, 9784, 9785, 9786 , 9787, 9788,
9789, 9790, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796  i 9797/19, i
posicionar-se respecte de les esmenes dels altres grups
parlamentaris té la paraula el Sr. Costa.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201809759
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909760
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909761
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909762
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909763
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909764
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909765
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http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909775
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909776
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909777
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909778
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909779
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909780
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909781
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909782
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909783
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909784
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909785
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956 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 / fascicle 1 / 17 de desembre de 2019 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. COSTA I COSTA:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats,
molt bon dia. El Grup Parlamentari Popular, com saben, va
presentar i va defensar una esmenta a la totalitat perquè
consideram que aquests pressuposts -ja ho vàrem dir i ho
seguim repetint- presenten ingressos ficticis, un forat de 360
milions d’euros, nosaltres el calculam d’aquestes dimensions.
En segon lloc presenta un increment brutal no només de 2020,
sinó que ja anterior, un increment brutal de la despesa corrent,
i el 2020 especialment un increment brutal dels alts càrrecs.
Es retallen les inversions, es retallen les inversions i per tant
s’hipoteca la competitivitat econòmica futura d’aquesta
comunitat autònoma. I entenem que amb aquests pressuposts
la comunitat autònoma de les Illes Balears l’any 2020
incomplirà els objectius de dèficit , regla de despesa, i ja
veurem què passa amb el límit de deute.

Per tant, nosaltres hem presentat al projecte de llei, a
l’articulat, un conjunt d’esmenes ampli. En primer lloc hem
presentat una esmena a la mateixa exposició de motius, perquè
no pareix molt aconsellable iniciar un projecte de llei amb una
exposició de motius que menteix, una exposició de motius
que menteix. I per què diem que menteix? Doncs perquè, en el
primer paràgraf, punt 2, es diu que la comunitat autònoma de
les Illes Balears ha complit l’objectiu de dèficit de l’any 2018
i això és mentida, la comunitat autònoma de les Illes Balears
no ha complit l’objectiu de dèficit l’any 2018.

(Alguns aplaudiments)

I per què no l’ha complit? Doncs perquè a dia d’avui
l’IGAE certifica que el dèficit assolit el 2018 va ser de 140
milions d’euros, un -0,45% de dèficit sobre PIB; el límit
màxim era 0,4, per tant vostès varen incomplir l’any 2018
l’objectiu de dèficit. Per cert, els han demanat, a vostès, que
presentin un pla d’ajust?; els han tret de facilitat financera i els
han posat al FLA?, al fons aquest de liquidesa autonòmica,
com li ha passat a la Junta d’Andalusia, per cert? O vostès
tenen butlla, en el Ministeri d’Hisenda, i per tant a vostès,
encara que incompleixin l’objectiu de dèficit de 2018 no els
diuen res, a vostès?

(Remor de veus)

A vostès no els diuen res. A la Junta d’Andalusia varen fer
via a dir-los que fora de facilitat financera i directament al
FLA.

Balears incomplí de forma flagrant la regla de despesa
l’any 2018, un 10% d’increment quan el màxim era un 2,4%.
Per cert, vostès, és veritat, no han presentat cap pla d’ajust ni
tenen previst presentar-ne cap, a vostès els és igual, no en
presenten cap, de pla d’ajust, però, això sí, apliquen ajustos,
això sí, retallar sí que apliquen, perquè vostès varen bloquejar
65 milions d’euros del pressupost... Li he de confessar una
cosa, Sra. Consellera: sabem que vostè va bloquejar 65
milions d’euros del pressupost perquè ho comunica el

Ministeri d’Hisenda; si ho haguéssim de saber pel que ens ha
dit la comunitat autònoma no ho sabríem, no ho sabria ni
aquest grup parlamentari, ni aquest diputat que li va demanar,
a vostè, els bloquejos que va aplicar el mes de juliol i que
encara esperam. Jo ja don per fet, després de reclamar a la
Mesa dues vegades, dues vegades, eh?, que ens passàs els
bloquejos, vostè no té cap intenció ni una de passar-nos cap
bloqueig dels que va aplicar, ni 65, ni 1, ni res, a vostè li és
igual que li ho demanem...

(Alguns aplaudiments)

No passa res, vostès són el govern de la transparència.
Això sí, ni bloquejos ni res, vostès no ens passaran res, i així
anam.

Li demanaria, per tant, que no mentissin a l’exposició de
motius, i per tant que acceptin la nostra esmena per tal que no
comencin mentint, com dic, a l’exposició de motius.

Per altra banda, hem presentat esmenes també als articles
6 i 7 del projecte de llei. Jo, sincerament, nosaltres pensàvem
que les ampliacions de crèdit, les ampliacions de crèdit, amb
càrrec a resultats de l’exercici s’havien acabat. I diran: i què és
això de les ampliacions de crèdit? Doncs ampliar crèdit amb
res, amb res! Ens va costar uns esforços immensos i vàrem
començar l’any 2014 amb la Llei de finances acabar amb les
ampliacions de crèdit, i vostès hi tornen una altra vegada, a les
ampliacions de crèdit amb càrrec a resultats de l’exercici...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

...  que ens destrossaran en aquesta comunitat autònoma, com
varen fer vostès la legislatura de 2007 a 2011. Una altra
vegada les ampliacions de crèdit! Clar, jo  ho entenc, Sra.
Consellera, vostè necessita vies d’escapament per poder fugir
per, quan venguin mal dades, poder generar crèdit i seguir
pagant en aquesta comunitat autònoma, no saben d’on, això sí,
seguirem pagant.

Per altra banda és realment terrible que vostès vulguin
incorporar crèdit, incorporar crèdit, també amb càrrec al
resultat de l’exercici, concretament de les partides de la
recaptació (...) de l’any 2016; presentam una esmena perquè
no ho puguin fer. No incorporin crèdit, perquè això es forat a
la comunitat autònoma, és un subterfugi que utilitzaran a la
Llei de pressuposts per fer forat a la comunitat autònoma.

Per altra banda, és realment terrible veure com vostès
diuen: “Home, com que...”, és veritat, no tenen les bestretes a
compte del sistema de finançament, i vostès diuen: “Home,
ens hem d’assegurar que si venguessin més ingressos del
sistema de finançament puguem generar crèdit i gastar-nos la
pasta”, això sí, de seguida; gastar-nos tots els sous, això sí,
gastar-ho de seguida. Però no ens diuen res en el cas que les
bestretes a compte del sistema de finançament fossin més
baixes, fossin més baixes de les que hi ha previstes al
pressupost; allí no en diuen res. Per tant si fossin més baixes
què fan vostès? Res, res, no fan res. Per tant nosaltres els
proposam que si són més baixes declari vostè, Sra. Consellera,
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una indisponibilitat de crèdit en el mes de..., el que
correspongui, en el mes de gener proposam nosaltres, per tal
d’assegurar el compliment de l’objectiu de dèficit. A vostès
això no els interessa, això no; indisponibilitat, ni una; declarar
indisponibilitats, impossible.

Per altra banda els proposam també que declarin una
indisponibilitat de 120 milions d’euros, que és l’import del
conveni de carreteres, fins que cobrin. Si cobren els 120
milions d’euros, aixequin la indisponibilitat; no cobren?, idò
mantenguin la indisponibilitat fins a final d’any, perquè és el
que correspon. Si no els cobren, què farem?, fotrem un forat,
no? No, nosaltres creim que el que s’ha de fer és declarar
aquesta indisponibilitat el gener, i si es cobra dons s’aixeca i
ja està, no hi ha cap problema.

Per altra banda, esmenes en matèria de personal. Creim
que, bé, per què no s’han de poder signar novament convenis
i pactes i acords? Si el 2020 no hi ha crèdit per què no s’han
de poder firmar pactes per tal que el 2021 i endavant hi pugui
haver canvis en aquest sentit?

Per altra banda, per què..., no ho sé, des del Partit Popular
consideram que igual es pot, es podria aixecar la suspensió del
certs complements socials, que crec que podríem en aquest
sentit aixecar-los.

Per altra banda hem entrat també una bateria d’esmenes per
a l’escola concertada, per intentar per tots els mitjans que
l’escola concertada tengui els mateixos drets que l’escola
pública, ni més ni menys, e ls  mateixos drets que l’escola
pública. Per tant hem entrat, com dic, una bateria d’esmenes
en aquest sentit. I també per intentar evitar duplicitat de
tràmits a l’escola concertada, o alguns tràmits que creim que
no són ni tan sols competència de la comunitat autònoma.

Per altra banda proposam també augmentar, o mantenir,
més bé, el complement de fidelització del personal llicenciat
sanitari del grup A1 de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera
i de Menorca per tal que també puguin cobrar aquest
complement de fidelització els facultatius residents en
formació. No queda clar en aquest article que això sigui així;
ens agradaria que quedàs ben clar que els facultatius residents
en formació també el cobraran, i que si continuen fent feina en
aquestes àrees, l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera o l’Àrea
de Salut de Menorca, també puguin continuar cobrant aquest
complement de fidelització.

Proposam també una disposició addicional per tal de
derogar l’article 8 de la Llei 10/2019, de canvi climàtic i
transició energètica, en relació amb l’Institut Balear de
l’Energia. Nosaltres sempre hem mantingut que aquest Institut
Balear de l’Energia no és necessari, perquè el que ha de fer
aquest Institut Balear de l’Energia es pot fer perfectament des
de la direcció general. Per tant entenem que és un ens
superflu, que no serveix per a res, perquè els objectius es
poden fer perfectament des de la direcció general.

Per altra banda tenim també una disposició addicional per
reconèixer d’una vegada per totes les bestretes als consells

insulars. Des de 2008 fins a 2013 es varen concedir als
consells insulars bestretes a compte del sistema de
finançament; quatre anys la Sra. Cladera ens va dir que ho
arreglaria, que els del PP érem uns..., no diré la paraula, val?,
però que érem uns incapaços per resoldre aquesta qüestió i
que en quatre anys això quedaria solucionat. Bé, idò, en quatre
anys no està solucionat i a dia d’avui tampoc. I és més, Sra.
Consellera, vostè no ha pressupostat ni un euro per pagar les
bestretes a compte del sistema de finançament dels consells
insulars, ni a Mallorca, ni a Eivissa, ni enlloc. En conseqüència
el que plantejam nosaltres és que es reconeguin durant l’any
2020 les bestretes a compte del sistema de finançament, i si
vostè no ho fa dia 31 de desembre de 2020 queden
reconegudes automàticament d’una vegada per totes, i paguen,
si volen, en vuit anys, però queden automàticament
reconegudes totes les bestretes, punt.

Per altra banda, mesures fiscals. Nosaltres presentam, ho
han comentat també els altres grups de l’oposició, presentam
una bateria de mesures per tal de reduir els imposts als
ciutadans de les Illes Balears, una bateria de mesures en dos
sentits: un primer sentit per facilitar l’accés a l’habitatge als
ciutadans d’aquesta comunitat autònoma...

(Alguns aplaudiments)

..., per facilitar l’accés a l’habitatge; si el Sr. Pons ens ho ha
proposat alguna vegada, això sí, només ho proposa el Sr. Pons,
no fa res, llavors a la llei de pressuposts ni enlloc no veiem ni
una mesura fiscal per ajudar als ciutadans de les Illes Balears
a accedir a un habitatge. I, en segon lloc, per intentar reduir els
imposts per tal d’impulsar la renda disponible dels ciutadans
i d’aquesta forma es consumi la inversió  privada i donar un
impuls a l’activitat econòmica.

Presentam mesures en matèria d’IRPF, en matèria de
patrimoni, en matèria de transmissions patrimonials i en
matèria de successions i donacions.

En matèria de transmissions patrimonials, un tipus del 4%
per a adquisició de primer habitatge habitual, límit 200.000
euros. Ens va produir una gran satisfacció que l’any passat
vostès ens copiassin una mesura que era la que havíem
proposat a la reforma fiscal que vàrem presentar el mes de
setembre del 2018, baixar -la llàstima és que ho varen posar
a un 5% i no a un 4%, com demanam nosaltres-, per a primer
habitatge habitual, límit 200.000 euros.

Per altra banda, hem d’anul·lar l’increment de l’1,5% que
vostès proposen a la modalitat d’actes jurídics documentats i
proposar reduir a un tipus de gravamen d’un 2% a l’impost de
transmissions patrimonials per a compra d’habitatge habitual
per a joves menors de 30 anys i famílies nombroses.

Per altra banda, proposam anul·lar l’apartat 4 de la
disposició final segona i bonificar un cent per cent la quota
tributària (...) lloguers d’habitatge.

Per altra banda, proposam deixar a la meitat, per tant a un
tipus d’un 0,6% els actes jurídics documentats per a
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adquisició d’habitatge habitual. Proposam també un 0,6%, per
tant, la meitat, la meitat d’un 1,2 és un 0,6%, per a escriptures
públiques de constitució d’hipoteques per compra d’habitatge
habitual per a joves menors de 30 anys i famílies nombroses.

En matèria de successions i donacions proposam que hi
hagi una reducció d’un 60% quan es faci una donació d’un
habitatge habitual de pares a fills, reducció del 60%...

(Alguns aplaudiments)

... de pares a fills, i també una reducció del 60% quan es faci
una donació dinerària de pares a fills per adquirir un habitatge
habitual.

Per altra part, plantejam també una deducció dels grups 3
i 4 de successions i donacions, avui en dia que hereti un germà
o que hereti un nebot és una autèntica tortura, tortura, un
impost que frega la confiscatorietat, per tant, proposem que hi
hagi una rebaixa, almenys una rebaixa d’un 35% per al grup 3,
per tant, com he dit, els germans o nebots, un 35%, i una
rebaixa d’un 20% al grup 4, que són persones que hereten
sense cap parentesc.

Per altra banda, proposam també reduir les taxes de la
comunitat autònoma un 20%, les taxes, totes les taxes de la
comunitat autònoma un 20%.

I en matèria d’IRPF i patrimoni els diem el següent: mirin,
en matèria d’IRPF i en matèria de patrimoni no es genera cap
impacte a l’any 2020, no es genera cap impacte, perquè les
mesures que proposam entrarien en vigor dia 1 de gener del
2020 i, en conseqüència, no hi hauria cap impacte sobre el
pressupost d’ingressos, vull dir, sobre el pressupost de l’any
2020, d’acord? Sí que es produirien impactes a l’any 2021,
però avui debatem els pressuposts de l’any 2020, correcte?
Per tant, es produiria un impacte, però no a l’any 2020, sinó a
l’any 2021.

En IRPF, proposam reduir la tarifa autonòmica de l’IRPF,
però en els trams més baixos de renda, de base liquidable,
concretament en els trams inferiors a 30.000 euros, mig punt.

Proposam incrementar un 10% el mínim personal i
familiar per (...) major de 65 anys i el mínim per a ascendents,
un 10%.

Proposam ampliar els límits i quantia de la deducció per
lloguer d’habitatge; la creació d’una nova deducció per a
arrendadors d’habitatge, una mesura que va proposar el Sr.
Pons, que no hi és, però una mesura que va proposar el Sr.
Pons i que va quedar, bé, allà a l’oblit, bé, nosaltres la
proposam.

Una ampliació dels límits de la deducció i quanties de la
deducció per despeses d’adquisició de llibres de text. La
creació d’una nova deducció no ens agrada la que vostès han
plantejat a 0-6 anys, creiem que és millor fer-ne una
d’específica de 0 a 3 anys, una deducció per despeses
d’escoletes infantils 0-3 anys. Una deducció per a

contribuents amb discapacitat física, psíquica o sensorial o
persones a càrrec amb aquesta condició.

I per altra banda, als efectes de l’impost de patrimoni,
proposam la reducció de la tarifa i dur-la als nivells del 2015,
a dia d’avui la comunitat autònoma de les Illes Balears té la
tarifa més cara d’Espanya, a l’impost de patrimoni la tarifa
més cara d’Espanya, tenim una tarifa molt elevada, i això
provoca una expulsió de bases imposables de les Illes Balears,
i creiem que això almenys s’ha de dur als nivells raonables de
l’impost de patrimoni que són els nivells que hi havia a l’any
2015.

I finalment, a l’impost sobre estades turístiques proposam,
ja saben que la nostra proposta és unificar al 50% o du a la
meitat la tarifa a l’estiu, en temporada alta, i derogar l’impost
en temporada baixa. Sabem que l’impacte que provoca reduir
la tarifa a la meitat en temporada alta és substancial, però no
així...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, hauria d’anar acabant, per favor.

EL SR. COSTA I COSTA:

... -sí, ja acab, president-, però no així si el reduïm en
temporada baixa, reduir no, eliminam en temporada baixa. I
modificam també, fem una proposta de modificació a l’article
19 per tal que l’ecotaxa es destini exclusivament a turisme i
medi ambient.

I ja per acabar, mirin,...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

..., mirin, vostès tenen una tendència modificar constantment
la Llei 14/2014, de finances d’aquesta comunitat autònoma, la
modifiquen cada any de forma reiterada, i a nosaltres no ens
sembla normal que vostès facin això, algunes esmenes van en
aquest sentit; deixin de modificar la Llei 14...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Costa, per favor.

EL SR. COSTA I COSTA:

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, de la RGE núm. 10129,
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10131, 10132, 10133, 10134 i 10135/19, i posicionar-se
respecte de les esmenes dels altres grups parlamentaris, té la
paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, aquest llistat d’esmenes
que ara ha llegit el Sr. President es pot reduir a tres temes,
bàsicament ens queden vives a l’articulat esmenes sobre tres
temes: sobre l’impost del turisme sostenible; sobre
l’eliminació del complement de doble residència per als que
no resideixen a les Illes Balears; i sobre les dietes que
perceben els malalts que es veuen obligats a desplaçar-se a
Palma per rebre tractament mèdic i, per tant, anem tema per
tema.

El primer tema, esmenes 10129 i 10135, sobre l’impost
del turisme sostenible, nosaltres hem proposat amb aquestes
esmenes modificar el text de la llei i modificar el text del
reglament per fer possible, que, de fet, ja és possible, però per
deixar-ho tot ben tancat, que aquest Parlament corregeixi la
distribució de l’impost del turisme sostenible quan el
Parlament, que és qui ha fet la llei, considera que la Comissió
del Turisme Sostenible i, per extensió, el Govern, no
acompleixen la llei a l’hora de distribuir aquest impost i el
dediquen a coses que no és el que preveu la llei. Com que la
distribució de l’impost és una secció d’aquest pressupost,
lògicament el Parlament pot modificar-lo, i el que no sabem
és com es gestiona aquesta modificació, perquè no s’ha fet
mai.

Per tant, nosaltres què fem? Canviem la llei, canviem el
reglament per deixar ben tancat com es gestiona la
modificació de la distribució de l’ITS, que eventualment
decideixi aquest Parlament i que esper que decideixi aquest
Parlament, perquè, com saben, nosaltres hem fet d’aquest
tema un dels nostres cavalls de batalla, bàsicament perquè
creiem que el Govern ha d’acomplir les lleis  que fa el
Parlament, i el Parlament va fer una llei, va dir en quins temes,
a quins tipus d’actuacions es podia dedicar aquest impost i, per
tant, nosaltres no podem acceptar que el Govern passi per
alt,... bé, és a dir , l i doni una importància relativa al
compliment de la llei i decideixi dedicar aquest impost, que és
un impost finalista, que la llei diu que és un impost finalista,
que la llei diu a quines finalitats s’ha d’adreçar aquest impost,
finalitats, les finalitats, i que resulti que al final acabem
dedicant aquests diners a altres finalitats.

I per què no hi estem d’acord? No hi estem d’acord per
donam la raó als que estan en contra d’aquest impost, perquè
quan vam discutir la llei en aquest Parlament vam a arribar a un
acord polític de dir que aquest impost era finalista, ho
podríem haver fet d’altra manera, i tal vegada el meu grup hi
hagués estat d’acord, però vam arribar a un acord polític de dir
que aquest impost era finalista i, entre d’altres coses, ho vam
fer per aproximar-nos a la visió  que tenia l’oposició sobre
aquest tema. Per això que el que no podem fer és, un cop que
hem dit que és finalista, dedicar-lo a finalitats que no són les
que contempla la llei.

I, com vostès saben, jo he posat un exemple paradigmàtic,
simbòlic, que per a nosaltres és el més important, que és el
Conservatori de Maó, que, com que construir un conservatori
no entra de cap de les maneres dintre de les finalitats de
l’impost, la Comissió del Turisme Sostenible, controlada pel
Govern, i el Govern, van dir que era recuperació de patrimoni,
quan és evident que aquesta obra no és recuperació de
patrimoni; mirin si és evident que aquesta obra ja ha estat
licitada i la va licitar el Departament d’Educació, no el de
Cultura, que és el que seria normal si realment fos una obra de
cultura i patrimoni.

I em sap greu, però el nostre  grup no es pot compadir
d’aquest tipus de matusseria i, per tant, em sap greu, però
nosaltres no hi estam d’acord i per això hem proposat canviar
llei i reglament. I, per tant, jo convit tots els grups, tots els
diputats que s’han mostrat crítics amb aquesta manera de
procedir del Govern que suportin aquestes esmenes que són
les que realment farien possible que modifiquéssim la
destinació de l’impost.

Per tant, primer tema, ITS, esmenes 10129 i 10135, ho
repeteixo perquè espero que tots els que estan en contra de
com s’ha distribuït l’impost ens les votin a favor, entre els
quals el Sr. Melià, com no.

Bé, 10134, l’esmena número 10134, el segon tema,
eliminació del complement de doble residència. Escoltin,
mirin, si amb el tema de l’ITS jo reclamo que siguem seriosos
i siguem precisos, amb aquest tema també, això és un
complement de doble residència, un complement salarial de
doble residència, no és un plus d’insularitat, no confonguem.
Escoltin, un plus d’insularitat és un plus que reben, majorment
funcionaris de l’Estat, també alguns cossos que estan
transferits però que originàriament eren funcionaris de l’Estat,
atès que es considera que la vida a les Illes és més cara o és
més greujosa i per això tenen un complement. És un
complement, és un plus d’insularitat que no té res a veure amb
un plus de doble residència, quan a un policia se li paguen 60
euros, o no sé quina quantitat s’ha dit, no és perquè hagi de
tenir una doble residència, sinó perquè se suposa que té un fet
greujós més elevat que a la península i per tant es paga aquest
plus.

Per tant, això no té res a veure amb un complement de
doble residència. Un complement de doble residència el que
fa és compensar el cost i les molèsties que suposa la doble
residència, que els asseguro, tot i que jo no tinc doble
residència, com que sí que vaig i vinc molt, els asseguro que
les molèsties són molt grans i, per tant, m’imagino que els que
tenen doble residència doncs encara més. Per tant, com que és
un complement de doble residència, només l’han de cobrar els
que tenen residència a les Illes Balears, perquè són els que
estan realment obligats a tenir doble residència.

Per això, nosaltres vam presentar una esmena, que em
sembla que és assenyada, que és que aquest complement el
cobri només qui l’ha de cobrar. A vostès els semblaria bé que
jo cobrés una pensió de jubilació? Home, quan tengui l’edat sí,
però ara no. Llavors, com ens pot semblar bé que cobri un
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complement de doble residència una persona que no resideix
a les Illes Balears, nosaltres hem de pagar la doble residència
dels que no resideixen a les Illes? No, nosaltres hem de pagar
la doble residència dels que resideixen a les Illes.

I aquí fem el mateix, és a dir, amb aquesta extensió que,
segons he sabut, es va fer a l’any 2011, el que vam fer va ser
pervertir el complement de doble residència, i convertir-lo en
una mena -llavors sí-, en una mena de plus salarial que perd
justificació. I com que vam cometre aquella falta de rigor en
ampliar un plus de doble residència que no s’hauria d’haver
ampliat mai a gent que no resideix a les Illes, ara tenim aquest
conflicte sobre aquesta qüestió que, realment, la veritat, a mi
em sap molt greu que s’hagi convertit en el gran tema
pressupostari; ara miro els companys de la premsa, és a dir, és
molt lamentable que aquest tema s’hagi convertit en el gran
tema del pressupost.

I els puc dir que el meu grup no hi ha contribuït gens o hi
ha contribuït el mínim, perquè l’únic que vam fer va ser
presentar l’esmena i encunyar el terme perquè se’ns anés de
la peninsularitat, no?, de subvencionar la peninsularitat. Però,
a partir d’aquí, nosaltres no hem entrat ni hem fer polèmica
amb cap grup ni hem fet polèmica amb cap conseller sobre
aquest tema. Per què? Perquè creiem que en la discussió dels
pressuposts hi ha temes molt més importants que aquest. I la
voluntat amb la qual es va presentar era, simplement, per
comparar-ho amb el que he dit abans de l’impost del turisme
sostenible, una manera de ser rigorosos i de no... per fer la
comparació que feia ara, no pagar-li a tothom una pensió de
jubilació, no, les pensions de jubilació es paguen a qui està
jubilat i  a qui se la mereix i a qui li toca. Doncs, els
complements salarials de doble residència també.

Per tant, jo he d’impugnar absolutament una idea, una de
les moltes idees que han sortit, perquè a partir que la premsa
es fa fer ressò d’aquesta esmena doncs hi ha hagut molt de
rebombori i la gent s’ha precipitat i ha dit moltes coses, i una
de les coses més sorprenents i que van en contra de la idea que
jo defens aquí, per això vull rebatre-la és la de què això és un
dret universal; escoltin, perdonin, Sr. Yllanes, un dia expliqui
a El Círculo  què són drets universals, perquè, és clar, si un
complement de doble residència és un dret universal no sé on
anirem a parar, no hi ha cap universalitat de drets ni hi ha cap
discriminació. Jo no estic discriminat per no cobrar una
pensió de jubilació, perquè no em pertoca, per tant jo no puc
dir que estic discriminat perquè jo no cobro una pensió de
jubilació i un senyor que passeja per aquí, que és el que fan els
jubilats, sí que la cobra, el que fan o el que poden fer,
afortunadament, sí que la cobra. Doncs això és el mateix, per
dir, per ser rigorosos amb els doblers de la comunitat
autònoma, no estam discriminant ningú, a qui li toca el cobra,
a qui no li toca no el cobra, és així de senzill. Per tant, apel·lar
a un dret universal em sembla també molt matusser.

I al final, la prova del cotó, la prova del cotó, escolti, si
això fos un dret universal, es pagaria a totes les comunitats
autònomes, i resulta que no es paga ni a deu, ni a set, ni a cinc,
només es paga a una, que és aquesta; per tant, escolti, si això
és un dret universal espero que tot arreu on governi Podem

reclamin immediatament que els de les Illes Balears quan
anem a exercir un càrrec polític allà puguem també cobrar
aquest famós dret universal que sembla ser que per a alguns és
un complement de doble residència.

Els deia que nosaltres no hem volgut fer sang amb aquest
tema i no hem volgut fer polèmica amb aquest tema i vostès
poden cercar alguna declaració meva sobre aquest tema i no la
trobaran, un comunicat de premsa del meu partit sobre aquest
tema i no el trobaran, per tant, quan dic que no hem volgut fer
polèmica amb aquest tema sé molt bé el que dic; per què no
hem volgut fer polèmica? Perquè no volem tapar temes més
importants.

I ara que hi ha gent que confon els complements salarials,
els plusos d’insularitat i les dietes, ara els parlaré realment de
dietes, que són les dietes que cobren els malalts que es veuen
obligats a desplaçar-se a Palma per rebre tractament, aquestes
dietes són les que volem actualitzar a través de l’esmena
10132 i l’esmena 10133.

Dietes als malalts. Mirin, la consellera sempre presumeix,
i amb raó, la consellera Gómez, sempre presumeix, i amb raó,
que cada vegada ha d’haver-hi menys desplaçaments perquè
s’opta per la política de desplaçar l’especialista a les illes
menors, perfecte. Si hi ha menys desplaçaments i estalviam
doblers en els desplaçaments, home, fem que la compensació
sigui d’acord amb el que realment costa desplaçar-se.

El Govern ha fet una passa endavant i l’hem de reconèixer
i nosaltres vam votar-hi a favor, òbviament, que la mitja dieta,
l’àpat surti a 10 euros i que la pernocta surti a 40 euros
d’indemnització, de compensació, de dieta. Em sembla bé,
però continua essent insuficient, Sra. Consellera, -perdoni que
li digui a vostè, perquè la tenc davant, tot i que ja sé que no em
pot replicar-, amb aquestes, tot i l’esforç que fa el Govern per
augmentar-les, continuem donant la sensació que fem un favor
als malalts que es desplacen, perquè si els paguem una
quantitat que no cobreix realment el cost que sabem que té,
perquè nosaltres sabem que és molt difícil tenir un àpat per 10
euros, nosaltres sabem que és impossible tenir una pernocta
per 40 euros, per tant, si donam aquestes quantitats, que es
troben molt per sota del cost real, sobretot la pernocta, la
dieta de manutenció estic d’acord que no es troba tan
desfasada, llançam el missatge de, miri, escolti, li fem un
favor i li donam 40 euros perquè faci la pernocta. No, hauríem
de tendir que aquesta dieta de pernoctació cobrís una quantitat
plausible del que costa passar una nit a Palma i, per això,
nosaltres proposem, amb l’esmena 10133, que això s’elevi a
60 euros, a 60 euros.

Perquè, insistesc, els malalts que es desplacen a Palma no
fan un favor a l’ib-salut, més aviat és a l’inrevés, perdó, no és
l’ib-salut que els fa un favor, són ells que fan un favor a l’ib-
salut desplaçant-se, perquè, a més a més, no només hi ha la
compensació de temps o de doblers, sinó que també hi ha la
compensació de temps. Per tant, a aquestes persones el mínim
que podem fer és que no els costi ni un euro aquest
desplaçament i, per això, nosaltres, a aquestes esmenes,
10132 y 10133/19, que agraesc a l’avançada el suport que
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alguns grups han dit que donarien a aquestes esmenes,
nosaltres proposam que s’actualitzi. Tots aquells grups que
s’han manifestat a favor de la millora d’aquestes condicions,
per favor, els deman que ens votin a favor l’esmena 10132 i
l’esmena 10133/19.

Per tant, en resum, aquests són els tres temes sobre els
que versen les nostres esmenes, modificar la Llei i el
reglament de l’impost del turisme sostenible per tal que
aquest parlament pugui corregir la destinació errònia de
l’impost; l’eliminació del famós complement que ha estat el
tema estrella del debat de pressuposts, malauradament; i un
tema que per a nosaltres els dic que és molt més important,
l’actualització de les dietes que cobren els malalts que es
veuen obligats a desplaçar-se a Palma per rebre tractament.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, RGE núm. 10187, 10188 i
10190/19, i posicionar-s respecte de les esmenes dels altres
grups parlamentaris, té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, avui hem escotat un caramull de
discursos catastrofistes de la dreta i, per tant, crec que, com
a MÉS per Mallorca, hem de començar aquesta intervenció
perquè crec que aquests pressuposts són uns bons pressuposts
i que, per primera vegada, diria jo, que després de quatre anys
de polítiques progressistes doncs consoliden aquestes
polítiques progressistes, socials, mediambientals, igualitàries,
malgrat, malgrat l’infrafinançament, que aquest és el
problema. Per tant, aquests pressuposts sí que tenen aquesta
gran transcendència en aquesta comunitat autònoma i que
resulten molt importants per a totes les illenques i els illencs,
i per davant de to ts aquests discursos demagògics, perquè
realment jo pensava que moltes de les esmenes que es
presentarien anirien a millorar aquest pressupost, però al final
han anat a criminalitzar precisament aquestes polítiques
d’esquerra.

Crec que aquest pressupost 2020 no ha estat fàcil perquè
fer uns pressuposts en temps de dificultats no ho és, per tant,
s’han hagut de traslladar aquests acords de Bellver, aquest
projecte d’illes més verdes, més socials, més igualitàries, més
independents econòmicament, cercant la qualitat de llocs de
feina, la qualitat de vida i la qualitat del nostre territori
compaginant-ho amb aquest interès en les polítiques. 

I ja sabem què faria la dreta en moments de retalls, perquè
ja ho hem viscut, sabem quines parts retallarien en moments
difícils, i això és el que no ha fet aquest govern ni el que farà
aquest govern. Precisament aquest és el canvi, perquè no
parlem només de nombres sinó que parlam de voluntat política
i de continuar construint aquest projecte al servei de la gent.
Sí que és cert que hem de continuar sent rigorosos, mirant

l’eficàcia, i aquí és on també trobam les diferències entre les
polítiques progressistes i les que no ho són.

Malgrat el que ha dit el Sr. Costa, crec que aquesta gestió
d’aquest govern d’aquests quatre anys ha estat, a part que ha
augmentat contínuament un pressupost social i la inversió
pública, també ha estat compatible amb la bona gestió pública,
i aquests pressuposts de 2020 continuen en aquesta línia. 

Està clar que la ràtio del TAMIB des de 2015 s’ha anat
reduint, malgrat les despeses extraordinàries de 2018, vàrem
tenir unes inundacions, i vàrem tenir, sí, unes sentències per
protegir el territori, de les quals MÉS per Mallorca n’està
orgullós, perquè MÉS per Mallorca s’estima més pagar
sentències per protegir el territori que no doblers per pagar
metros mal fets i Palma Arena mal feta, senyors del Partit
Popular, i ja li vaig dir en comissió. Per tant, no ens parli
d’aquests problemes perquè vostès sí que han creat una
hipoteca que pagam cada any, cada any en aquesta comunitat
autònoma. I això també ens lleva molts de doblers per dedicar
als serveis públics.

Per tant, aquesta bona gestió pública, aquest sanejament
dels comptes públics crec que està clar i l’impuls de
polítiques socials ha possibilitat una major inversió en serveis
públics. Per tant, això MÉS per Mallorca és el que considera
més important.

També aquest equilibri en els comptes de finançar les
despeses no financeres equilibrant també amb les despeses...,
vull dir, amb els ingressos no financers. Malgrat aquests
ingressos..., aquest venciment de deute, han anat augmentat
perquè, és clar, e ls deutes que varen fer vostès ara els hem
d’anar pagant i han augmentat més d’un 15%; per això, és que
senyors del Partit Popular aquí estam, pagant més d’un 15% de
deute del que pagaven vostès. I amb això aquí ens trobam i per
això tenim aquest problema, però això, Sr. Costa, vostè no ens
ho ha contat, ens ha contat un altre escenari totalment diferent,
però jo crec que sí que hem de fer puntualitzacions amb aquest
escenari.

Però bé, aquests pressuposts mantenen jo crec que un gran
esforç, mantenen les18 deduccions vigents a l’IRPF; aquí ha
dit que no es feia res en habitatge, jo crec que en aquestes
deduccions també hi ha 400 euros per lloguer d’habitatge per
a menors, per a persones amb discapacitat, per a famílies
nombroses; despeses per a escoleta, per cursar estudis fora.
Amb un gran esforç també s’han mantingut aquestes
bonificacions.

Tot això, ja li he dit, consideram que aquest
infrafinançament, bé, crec que tots ja..., hi ha hagut estudis, ja
ens ho deia la consellera anterior, crec que aquesta consellera
també ho ha dit, que aquest deute que tenim un 50%
aproximadament és a causa de l’infrafinançament d’aquesta
comunitat autònoma. Per tant, patim aquesta situació que ens
condiciona moltíssim.

Bé, nosaltres no ens cansam de dir-ho, vàrem dir en el
debat de l’esmena a la totalitat, ho vàrem dir ( ...) , per a
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nosaltres les despeses que feim no són despeses supèrflues,
vull dir, la sanitat universal, el copagament, la defensa de la
nostra cultura i la nostra llengua no són despeses supèrflues
i no ens amagam de dir-ho, al contrari, n’estam ben orgullosos
de dir-ho, ho deim amb la cara ben alta. 

Per tant, creim que aquests pressuposts de 2020
consoliden les polítiques socials, consideram polítiques
socials salut, educació, serveis socials, ocupació i habitatge,
amb una despesa social del 70% del total de la despesa no
financera i una evolució des de 2015 d’un increment d’un
34%, creim que és una fita fonamental per continuar en
aquesta ruta. Nosaltres per això, MÉS per Mallorca,
evidentment els dóna suport.

Pel que fa a les esmenes és evident que no donarem suport
a la majoria de les esmenes que queden, com vàrem fer a
comissió donarem suport a les nostres esmenes que ens
queden, que ara comentaré breument, i a l’esmena 10134/19,
que ha expressat ara MÉS per Menorca, jo no controlaré
aquest debat més que res perquè des de MÉS per Mallorca
consideram que són essencials i justificades aquestes
indemnitzacions quan cercam la cohesió territorial i
compensar aquesta doble insularitat que s’ha expressat abans,
i jo diria que és el que fa Canàries. Canàries paga aquest doble
insularitat quan és una qüestió  d’altres illes, però no es
planteja cap altra cosa, i mira que està molt més lluny que
nosaltres, està molt més lluny. Per tant, és evident que
nosaltres la trobam assenyada aquesta qüestió. 

Nosaltres mantenim tres esmenes que diria que són, vull
dir, més que res perquè els pressuposts fan una reiterada
referència a uns futurs pressuposts estatals que nosaltres
creiem que de forma innecessària, de forma innecessària deim
què passarà si els futurs pressuposts de l’Estat fan no sé què.
Bé, nosaltres ja quan facin, que esperam que arribin prest,
farem, eh!, farem. Sobretot, necessitam que s’aprovin aquests
pressuposts 2020 a nivell estatal i sobretot que tenguin en
compte les Illes Balears i que tenguin en compte un nou REB;
això és el que ens interessa. 

De totes maneres, vull destacar que nosaltres estam
contents també amb petits detalls, hem aconseguit que
esmenes de MÉS per Mallorca puguin estendre als
ajuntaments, que són els ajuntaments que donen un servei més
proper als ciutadans, que puguin estendre mesures que es fan
servir o que preveu aquesta llei pel Govern, sobretot a facilitar
la gestió de personal i les borses d’interins. A vegades ens
oblidam que als ajuntaments no poden..., els és més difícil fer
lleis per ajustar-se les seves petites necessitats , nosaltres
aquí, el Govern, cada any feim una llei amb la qual aprofitam,
ho tenim més a mà, per tant, nosaltres hem hagut d’aprofitar
aquesta llei precisament per facilitar la vida dels ajuntaments
amb aquestes esmenes que els faciliti la gestió de personal i
també de borses d’interins, etc.

També hem defensat una justa i progressiva equiparació de
treballadors del Govern pel que fa a un càlcul d’antiguitat que
es pressuposava a aconseguir que també es tenguin en compte

les condicions específiques de cada cas. Crec que això també
és important, pot afectar quasi a uns 200 treballadors.

Bé, nosaltres també, així com altres grups també, hem
eliminat aquestes bonificacions dels casinos de joc, encara
que eren vigents i que tal vegada no eren molts significatives
aquestes bonificacions perquè es varen fer a un moment
determinat, però crec que sí que tenen un element d’actualitat
molt important, que és la primera passa que fa aquest govern
a un problema tan important com és, diguem, l’augment de les
cases de joc, l’augment de la ludopatia, aquest problema que
es crea entre... sobretot en joves, però també en més grans.
Crec que això és un repte que ens marcam i en el qual tots els
que formam part i els que donam suport a aquest govern hi
donarem... hi farem feina, no? Per tant, crec que aquesta passa
que hem fet, més simbòlica, en eliminar aquestes
bonificacions als casinos crec que és una primera passa
perquè ens engegui a continuar fent feina en aquest sentit.

I és clar, no donarem suport a les modificacions de
l’impost de turisme sostenible del Partit Popular i
Ciudadanos, perquè creiem que el debiliten; el debiliten y no
el milloren perquè l’únic que fan és... pretenen... és
incrementar les bonificacions actuals del sector turístic i
que... ja n’hi ha.

Miri, jo si vostè va a l’annex final, les bonificacions en
aquest moment al sector turístic representen 32 milions
d’euros, en bonificacions a l’impost de turisme sostenible en
aquest moment, i vostès encara ho volen incrementar. Són 32
milions que podríem ingressar, podríem ingressar-los en
aquests moments, serien 32 milions d’euros per dedicar a
servei públic, però bé, són unes bonificacions en temporada
baixa precisament per ajudar al sector turístic. 

I vostè, el que... quasi pretenen és que el dupliquem i quasi
el tripliquem, i bé, i quin..., perquè a mi m’agradaria que vostès
quan fan aquestes... ens fessin una previsió del que
ingressaríem quan féssim totes aquestes bonificacions que
vostès ens plantegen aquí perquè tal vegada seria una rialla, ni
ens... patató, seria patató el que quedaria de l’impost de
turisme sostenible. En canvi, vostès pretenen que l’impost de
turisme sostenible es pugui fer tot el que mediambiental... i
tant de bo, però és que nosaltres el que no veiem és que a les
seves propostes, que és baixar la recaptació perquè al final és
això, abaixar aquests ingressos, es pugui fer tot el que vostès
pretenen, al contrari, i creim que ja hi ha bonificacions
suficients, com he dit s’estima un 32 milions d’euros.

I perquè la majoria de..., nosaltres crec que... ja ho he dit,
no donarem suport a aquestes esmenes de la dreta i extrema
dreta perquè pràcticament totes el que fan és baixar els
ingressos de forma descarada, baixar els ingressos, baixar-los
totalment, i bé, alguns eliminar qüestions bàsiques per a
nosaltres, no?, vull dir, la lluita de política lingüística,
feminisme, memòria històrica, polítiques d’igualtat,
anticorrupció i la televisió pública que hi ha, molt important. 

Per tant..., però ens baixen els  ingressos, però no s’han
atrevit a posar per escrit d’on retallarien, però jo sí que ho
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record, ho record de l’època de (...) d’on retallarien, si que ho
recordam, eh?, no es preocupin, encara que no ho hagin posat
per escrit ho sabem, d’on retallarien, perquè vostès molt
valents a l’hora de retallar ingressos, però a l’hora de dir d’on,
ara ja callen la boca.

I bé, nosaltres per a MÉS per Mallorca, la defensa de la
política lingüística, del feminisme, de la memòria històrica i
de les polítiques... són eixos fonamentals i per tant ja he dit
que és una vergonya el negacionisme que es transpira aquí en
algunes intervencions d’aquesta extrema dreta i aquests atacs
a les dones i bé, nosaltres ens mantindrem fermes i ens
tendran al davant.

I bé, per acabar, vull dir que això, que... al final aquests
pressuposts creiem que són uns bons pressuposts, s’han fet en
un context complicat, per tant, (...) que la bona feina de tothom
i de tot el Govern i bé, per descomptat que som conscients
que serà difícil continuar si al final no ve un bon finançament
a aquestes illes i realment no es compleix un REB digne i just
per a les Illes Balears perquè no és cert que aquestes illes...,
necessiten un finançament  just i els ciutadans i c iutadanes
d’aquestes illes estan penalitzats i empobrits per aquesta
situació.

Creim que aquesta dependència que tenim de quasi d’un
50% dels nostres ingressos de cara al sistema de finançament
estatal, és clar, aquesta falta de sobirania fiscal, idò és un
sistema que ens perjudica; ens perjudica i creim que s’ha de
canviar, igual que defensam que aquest sistema de finançament
respecti el principi d’ordinalitat, o sigui que si som al
capdavant dels que més pagam imposts i enviam a Madrid
també siguem en el mateix ordre dels que rebem, encara que
rebem menys del que hem enviat, però que almanco estiguem
en la mateixa puntuació. Això és el que vol dir el principi
d’ordinalitat.

I bé, un vertader REB, i això creim que és el vertader bessó
d’avui i supòs de propers debats en aquesta cambra, de posar
límits a aquest sistema pervers que ens perjudica.

Nosaltres, com he dit, MÉS per Mallorca hi donarà suport
i bé, és evident, mantenim aquestes esmenes pel que ja hem
dit, però en qualsevol cas donam suport a (...). Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. En torn en contra de les
esmenes començam pel Grup Parlamentari Unidas Podemos.
Té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President. Entramos en la renta final de la
tramitación del proyecto de ley de presupuestos de nuestra
comunidad autónoma, unos presupuestos que tratan de
responder a las necesidades y retos de nuestras islas y que han

sido mejorados con la incorporación de diferentes enmiendas
tanto durante la ponencia como en la comisión.

Desde Unidas Podemos hemos impulsado diversas
enmiendas y agradecemos el apoyo obtenido por los grupos
que han votado a favor de las mismas. Queremos mencionar en
este primer bloque correspondiente al articulado la enmienda
que presentamos para eliminar las bonificaciones fiscales a
casinos por el aumento del número de mesas de juego, acorde
con el trabajo que se está realizando desde la Conselleria de
Transición Energética y Sectores Productivos y la de Salud,
una enmienda que se enmarca en una línea de trabajo respecto
a la ludopatía y que se seguirá en actuaciones tanto sobre el
juego on line como con las casas de apuestas que tenemos en
los barrios de nuestros municipios. Actuaremos para tratar y
prevenir las adicciones cuidando así de la población en todas
las franjas de edad.

A pesar de la voluntad de transaccionar diversas enmiendas
son numerosas las que han llegado al pleno, algunas porque no
se pueden atender todas las propuestas recibidas con el
presupuesto disponible, de ahí la necesidad de un modelo de
financiación diferente para nuestras islas y otras porque son
propuestas peregrinas o carentes de sentido si queremos tener
una administración pública funcional que atienda al conjunto
de la población con un especial énfasis en los colectivos y
sectores más vulnerables. 

No juegue al victimismo, Sr. Costa, algunas son del PP.
Encima que nos dicen que quieren hacer reducción de
impuestos, nos dicen que no van a tener..., nos ha propuesto
que no tengan efecto en el 2020 porque se inician el 1 de
enero, bueno y en el 2021, ¿qué hacemos?, ¿recortes? ¿Dónde
vamos con los presupuestos que ustedes nos proponen?

Siguiendo con la derecha y aumentando la tonalidad
analicemos por ejemplo la 9387 del Grupo VOX que recoge
nada más y nada menos que nuestra comunidad autónoma no
pueda aumentar su endeudamiento al cierre del ejercicio
respecto del saldo del endeudamiento a 1 de enero del 2020
en vez de texto del anteproyecto de ley que recoge que sea por
un máximo de 96 millones de euros. ¿Saben ustedes a qué se
destinaría ese dinero? Nada más y nada menos que a ofrecer
servicios a la ciudadanía, una evidente desfachatez por parte
del Gobierno.

¿A quién se le podría ocurrir llegado el caso y solo si
fuese necesario endeudarse para atender a la gente? Ay,
maldito gobierno de izquierdas..., no como los partidos de
derechas que se endeudan para proyectos sumamente
interesantes, bien planificados y de alto retorno social, como
por ejemplo en obra pública poner un ascensor en mitad de un
descampado como el que hay en el Palma Arena y que nos
hizo famosos a nivel estatal.

Siguiendo con el PP, esa fuerza política que está ocupada
en lanzar una OPA no sé si hostil o amiga a Ciudadanos, con
sus enmiendas al articulado también ha seguido un esquema
bastante clásico siendo la reducción de impuestos su late
motiv.
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Vamos a ver, su línea económica de multiplicar los panes
y los peces, esto es menos impuestos y más servicios no viene
avalada por teoría económica alguna, por lo menos de las que
funcionan.

Nos proponen en sus presupuestos y en sus enmiendas un
menú clásico: sopa rellena, porcella y surtido de turrones,
pero no nos cuentan que el resto del año nos quieren dejar a
pan y agua.

Por ejemplo, con la 9772, sobre tramo autonómico del
IRPF, rebajarían el tipo aplicable a las rendas más bajas
manteniendo la de las altas, dejando de ingresar la comunidad
autónoma en múltiples de sus propuestas con lo que no
podríamos pagar las personas de las rentas más bajas todos
aquellos servicios que proporciona la comunidad autónoma,
sanidad, ¿qué modelo tenemos, sanidad privada, educación
privada, servicios sociales privados? No, nosotros pensamos
que la administración debe ser fuerte para proteger y cuidar a
todos y cada unos de nuestros ciudadanos y ciudadanas.

Continuando con las cuestiones económicas, una enmienda
presentada por una formación de izquierdas, queremos
agradecer a MÉS per Menorca la enmienda 10134 sobre el
título tercero, capítulo 1, artículo 16, apartado 2, y
agradecemos que no haya polemizado al respecto como usted
ha dicho y que nos permita estar aquí hablando cara a cara y
mirándonos a los ojos, todas y cada una de las formaciones
políticas. Bienvenido sea el debate en esta cámara.

Tengo que decir una cosa Sr. Castells: tiene la costumbre
de dirigirse a los consellers y conselleras en momentos en
que no le pueden contestar, use otro tipo de pregunta,
interpelación, lo que usted quiera, hoy se ha referido a dos
consellers y no le han podido contestar, y estaría muy bien que
se pudiese hacer ese debate sobre aquellas cuestiones que a
usted le interesen.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Es una propuesta suya..., él puede decir lo que quiera y yo
puedo responder lo que considere oportuno...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci. Continuï.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Es la suya una propuesta que nos ha permitido revisar y
analizar en profundidad el artículo 16.2, sobre el que
presentamos una enmienda in voce, que también se ha
entregado a los diferentes grupos políticos y que viene a
proponer la modificación en cuanto al importe de la
indemnización y la justificación documental del gasto
realizado, a diferencia de lo que pasaba en legislaturas
anteriores, aumentando en transparencia, lo que consideramos
que debe ser un pilar básico de la gestión de nuestra

comunidad autónoma. También proponemos la reducción de
esta indemnización a los 12.000 euros, como ya se ha
comentado con anterioridad. Una enmienda que esperamos
que sea admitida para su votación en el bien entendido que
todos los grupos políticos presenten en este Parlamento
abogamos, como mínimo por el debate sobre la transparencia
necesaria en cuanto a estas indemnizaciones y la cuantía de las
mismas y luego cada grupo evidentemente que se posicione
como considere oportuno al respecto.

Volviendo a las enmiendas de la bancada de la ultra
derecha, vamos a rechazarlas al completo desde Unidas
Podemos y lo haremos sin necesidad de tutorial alguno, ni
carta cual estrella de Belén, nos guía en la noche oscura del
retroceso de derechos y libertades que quiere traer la ultra
derecha a nuestro país. Votaremos en contra desde la más
absoluta certeza de que las medidas que contienen esas
enmiendas no son adecuadas para nuestras islas. 

Sobre las enmiendas de Ciudadanos, este partido de
personalidad múltiple que vira entre la derecha y el centro,
dicen, yo lo del centro, yo no sé dónde tienen el compás y
cómo está esa aguja, pero no la termino de ver. En relación a
sus enmiendas comentar por ejemplo la 9499 que se sitúa en
las antípodas ideológicas de Unidas Podemos; en dicha
enmienda plantean ustedes que los remanentes de órganos
estatutarios, centros y entes públicos en el 2020 sean
destinados a la amortización de la deuda pública existente, en
vez de que, como proponemos, revierta en los mismos para
continuar dando servicios a la ciudadanía, que es de lo que se
trata. Aquí tenemos una dicotomía, priorizar los bancos o
priorizar a la gente y claramente lo que hay que priorizar es a
la gente.

Otro clásico del partido, que algunos han definido como la
ultra derecha pop, -se me enfadan mucho, escuchen un poco-,
son las enmiendas 9390 y 9400, sobre uno de los grandes hits
de esta legislatura, la eliminación de toda referencia a la
violencia de género o machista y su substitución en el
articulado por violencia intrafamiliar. Este cambio no es banal,
no es un control-F, buscar-sustituir, lo hemos dicho por activa
y por pasiva, el patriarcado estructural nos mata, la violencia
de género, la violencia machista nos mata, nos queremos vivas
y no pensamos dar ni un sólo paso hacía atrás ni en derechos,
ni en léxico. Se vanaglorian ustedes de hablar claro y decir lo
que piensan. Miren, eso lo hacen todos los grupos políticos en
esta cámara, no es un rango distintivo suyo. Decir lo que uno
cree, si es sensato, es fantástico. Ahora, esta españolidad
malentendida que tienen ustedes, que les lleva a creer que
decir cualquier cosa vale si lo dicen con convicción, pues no
es compartida por nuestro grupo. Venir aquí y decir por
ejemplo que hay que suprimir IB3, por mucho que se empeñen
ustedes, no se lo compramos, consideramos que es un medio
fundamental para nuestras islas y tenemos muy claro que a
ustedes el periodismo independiente no les interesa y por eso
hacen esta propuesta. 

Miren, están ustedes como si Neo, en Matrix, hubiese
tomado la pastilla azul en vez de la roja, viviendo en la realidad
virtual, sin ver los entresijos de lo que pasa realmente en el
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mundo. Dejen de atacar a las mujeres negando lo evidente, que
la violencia machista existe y que impregna a toda la sociedad,
no la nieguen, que al paso que vamos entre la negación del
cambio climático y la negación de las violencias machistas,
cualquier día nos vienen a decir que la tierra es plana.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia senyors i senyores
diputades. Bé, primer de tot volia fer referència a allò que ha
comentat el Grup Parlamentari VOX, ens diuen que els
tractam com a radicals, sí, és veritat, és veritat, perquè en el
seu “xiringuito” hi tenen penjat el cartell de reservat el dret
d’admissió. Vostès han vetat les persones més vulnerables, al
seu “xiringuito” no hi caben les dones maltractades, els
immigrants, ni les persones que pateixen pobresa energètica.
El seu “xiringuito” dóna l’esquena als ciutadans i ciutadanes de
les Illes Balears que no arriben a final de mes. Al seu
“xiringuito” parlen una sola llengua i fan pagar per als que
lluitam per a la recuperació i la protecció de la nostra. Al seu
“xiringuito” pengen felicitacions de Nadal amb el rei negre
blanquejat. Fan el més espantós ridícul. 

Per cert, Sr. Rodríguez, també li he d’explicar el significat
de la paraula progressivitat, no sé si s’ha llegit l’article 31 de
la Constitució espanyola, aquell que diu que tots contribuiran
al sosteniment de la despesa pública, d’acord amb la seva
capacitat econòmica, mitjançant un sistema tributari just,
inspirat en els principis de progressivitat i igualtat, sense que
en cap cas aquest sistema tributari no tengui abast
confiscatori. Crec que no l’ha revisat vostè l’article 31. I li
record perquè el que han fet vostès i el que han presentat aquí
com esmenes, és política fiscal regressiva, n’hi ha prou a
mirar la proposta que han fet de tarifa autonòmica de l’Impost
de la Renda de les Persones Físiques, una tarifa amb dos
trams, fins a 60.000 euros es pagaria l’11% i a partir de
60.000 euros es pagaria el 15%. Han analitzat vostès no
només les implicacions d’impacte recaptador que té això
sobre les arques de la comunitat autònoma, sinó també com
afecta als ciutadans de les nostres illes? Ho han analitzat? Bé,
els diré que. segons vostès fins a 18.000 euros de renda, faran
una abaixada de 0,75 punts; fins a 30.000 una rebaixa fiscal de
3,75; fins a 60.000 una baixada de 6,75 i això podria seguir,
perquè el que han fet és sobretot rebaixar la tributació a les
rendes altes, fins a 70.000 euros els rebaixen fins a 7 punts,
fins a 120.000 euros, 8 punts, fins a 175.000 euros 9 punts i
més de 175.000 euros 10 punts. El tipus marginal més alt de
la tarifa autonòmica que vostès proposen, confrontant a la que
hi ha ara mateix en vigor, hi ha una diferència de 10 punts, qui
guanya 200.000 euros, amb vostès es veuria beneficiat i veuria
com la seva factura fiscal baixa amb això 10 punts. Un

atracament evidentment a la comunitat autònoma, a les arques
de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Després li diré
exactament de quan és aquest atracament.

Han anomenat vostès la corba de Laffer Sr. Rodríguez. La
corba de Laffer no s’ha demostrat mai que es compleixi,
aquesta corba que es va escriure a un tovalló per part de la
persona que la va donar al món, no s’ha demostrat que s’hagi
complert en cap cas. I e l que li deia, l’impacte recaptador,
vostès diuen que feim forat a la comunitat autònoma, a la
nostra comunitat autònoma. Vostès són els que volen fer forat
amb aquestes propostes, nosaltres som    responsables i som
aquí per garantir la suficiència financera d’aquesta comunitat
autònoma. Saben què valen aquestes mesures que han
presentat?, aquesta política fiscal regressiva?, analitzant la
tarifa de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques, la seva
proposta costaria 435 milions d’euros a la nostra comunitat
autònoma, 435 milions d’euros. Si a això hi afegim que vostès
també proposen suprimir l’impost de patrimoni, hi hauríem
d’afegir 69 milions d’euros més, ja sobrepassam els 500
milions d’euros, 504 milions d’euros. I he deixat de comptar,
perquè evidentment si a més hi afegim les propostes de
rebaixa fiscal a l’impost de successions i donacions amb
aquest mínim exempt per al grup 1 i al grup 2, descendents i
cònjuges, evidentment sí que faríem forat en aquesta
comunitat autònoma i després hauríem de mirar de quines
partides ho lleven.

En relació amb la política fiscal del PP. Miri, Sr. Costa,
l’altre dia a la Comissió d’Hisenda li vaig dir que..., bé, jo estic
molt orgullosa que vostè hagi estat alumne meu a la
Universitat, però crec que no li varen quedar gens clars...

(Remor de veus)

... ara ja no el concepte de taxa. En repassaré un parell que ha
comentat vostè, en repassaré un parell dels que ha comentat
vostè.

(Xivarri i alguns aplaudiments)

Primer de tot..., primer de tot, una taxa. Recorda, Sr. Costa,
quan li explicava a primer de carrera què és una taxa?...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... que les taxes el que han de fer és cobrir el cost del servei?
Vostès demanen una rebaixa de les taxes d’un 20%. Qui ho
pagarà?, qui paga una taxa?, la persona que sol·licita el servei;
qui ho pagarà? Bé, idò si demana una rebaixa fiscal d’un 20%
resulta que ho hauran de pagar... haurà de ser un pagament
generalista, ho pagaran tots els ciutadans i les ciutadanes de
les Illes Balears, independentment que hagin sol·licitat...

(Petit aldarull i més aplaudiments)

... el servei sí o no.

Segon, ecotaxa. Sr. Costa, Sr. Costa, recorda que jo en els
exàmens sempre solia posar aquesta pregunta? 
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(Més remor de veus)

Ecotaxa. L’impost turístic és això, un impost, no és una
taxa, i l’impost turístic no és un impost mediambiental, és un
impost les finalitats del qual sí són mediambientals, però
l’impost no ho és.

Tercer. Vostè ha dit que proposen una reducció d’un
60%..., sí, no, no s’espanti, vostès han proposat una rebaixa
d’un 60% a l’impost de successions i donacions, perquè
l’habitatge habitual passi de pares a fills amb aquesta reducció.
No fa falta fer cap reducció. Vostè és eivissenc, no?, sí, em
consta que és eivissenc. Recorda el que diu la Compilació de
Dret Civil de les Illes Balears?, recorda que a Eivissa hi ha una
figura que són els pactes successoris, que a Mallorca es
coneix com a donació amb definició i que, per cert, aquest
govern d’esquerres va modificar la Compilació de Dret Civil
perquè els menorquins, en igualtat de condicions, es
poguessin aplicar també les donacions amb definició? Sap
quant tributen aquestes donacions amb definició?, aquests
pactes successoris que es fan a Eivissa tributen a un 1%; no fa
falta aplicar cap tipus de reducció perquè tributen a l’1%. De
fet...

(Aldarull i alguns aplaudiments)

... de fet, des d’una sentència de febrer de l’any 2019, des
d’una sentència de febrer de l’any 2019, qui dóna l’habitatge
ni tan sols no ha de tributar l’impost de la renda de les
persones físiques.

I després una altra cosa. Vostè ha dit que el sistema fiscal
-parlant d’impost de patrimoni- és confiscatori, o que li
sembla confiscatori. Tampoc no ha entès vostè el concepte de
confiscatorietat, tampoc, però bé...

(Alguns aplaudiments)

Un altre tema. En relació amb temes de dèficit, deute i
regla de despesa, primer de tot és fals que hem incomplit el
dèficit de l’any 2018, és fals. El ministeri ha confirmat que és
un 0 ,447%, inferior al 0,45; per tant és fals!, no faci
demagògia! En segon lloc, l’AIReF...

(Remor de veus)

... l’AIReF... avala el objetivo de déficit de las cuentas del
Govern. I després, tercer, no embulli vostè amb el tema
d’Andalusia; han incomplert a Andalusia límits de dèficit,
deute i regla de despesa; nosaltres no!, no, només la regla de
despesa...

(Més remor de veus)

... i precisament per això no ens fan tornar al FLA.

I en relació amb les ampliacions de crèdit, no van contra
dèficit, Sr. Costa, i vostè ho sap. Per tant deixi de fer
demagògia.

En relació amb el tema de l’escola concertada, bé, aquest
govern ha fet esforços aquests darrers quatre anys i seguirà
fent esforços per invertir i per donar suport a l’escola
concertada. Basta mirar les xifres: any 2015, 144 milions
d’euros destinats a escola concertada; any 2016, 157 milions
d’euros; any 2019, 175 milions d’euros; i any 2020, aquests
pressuposts socials que venim avui aquí a aprovar, 177 milions
d’euros.

Seguint amb el tema de la política fiscal, Sr. Costa, bé,
vostès han presentat tota una sèrie de bateria de deduccions a
l’impost de la renda de les persones físiques, val? Per cert, la
majoria d’aquestes deduccions que ara proposen són
deduccions que vostès varen suprimir l’any 2013 i que hem
recuperat nosaltres l’any 2015.

(Més remor de veus)

De fet les mesures fiscals, les mesures fiscals  de l’any
2015 varen entrar en vigor, les que fan referència a impost de
la renda de les persones físiques, varen entrar en vigor dia 31
de desembre del mateix 2015 perquè els ciutadans i les
ciutadanes de les Illes Balears no haguessin d’esperar al maig-
juny de l’any següent a poder-se aplicar aquestes mesures. De
forma immediata, just arribar nosaltres, ja se les varen poder
aplicar el maig-juny de l’any 2016, eh?...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... i no varen haver d’esperar l’any 2017, eh?

Parlen també de la deducció per adquisició de llibres de
text. Sr. Costa, si vostè mira les estadístiques de l’impost de
la renda de les persones físiques a la pàgina de l’Agència
Tributària estatal veurà que aquesta deducció ha anat baixant,
ha anat baixant en nombre de beneficiaris, i per què ha anat
baixant en nombre de beneficiaris?, perquè hi ha altres
alternatives a beneficis fiscals per adquisició de llibres de
text; hi ha altres alternatives, i així ho demostren precisament
aquestes xifres.

El tema de la deducció per lloguer. Nosaltres sí que
havíem apostat per la deducció per lloguer. Li he recordat en
aquesta cambra un parell de vegades, un parell de vegades, que
l’any 2013 vostès varen aconseguir que aquesta comunitat
autònoma fos l’única comunitat autònoma que no tenia una
política fiscal a favor del lloguer d’habitatge, perquè de fet
varen suprimir la deducció per lloguer d’habitatge per a
sectors vulnerables: joves, famílies nombroses i discapacitats;
ara la tornen voler. Però és que ja està posada, la vàrem
recuperar nosaltres l’any 2015.

(Alguns aplaudiments)

Ara demanen que recuperem la deducció per discapacitat
que també vostès varen suprimir. Però si ja la tenim, també!,
la vàrem posar en marxa l’any 2015.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible i algunes rialles)

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 / fascicle 1 / 17 de desembre de 2019 967

Per tant ja veuen vostès quines són les polítiques fiscals de
la dreta, polítiques fiscals regressives que el que fan és que
paguin menys...

(Més remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors... senyors diputats! Senyors diputats...

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

...qui més té, i polítiques fiscals per part del Partit Popular que
no entenc cap a on van. És que no tenen rumb: ara les llevam,
ara les volem recuperar, i a més qui ha recuperat totes
aquestes polítiques fiscals precisament és el govern
d’esquerres i no el govern de dretes.

Bé, i finalment, idò he de dir que evidentment aquests
pressuposts són uns pressuposts que tenen en compte les
persones i no els nombres; vostès parlen de nombres, nombres
i més nombres; nosaltres parlam de persones, persones i més
persones, política social...

(Remor de veus)

... i per això... i per això dedicam...

(Alguns aplaudiments i aldarull)

... més del 70% de la despesa a despesa social.

Moltes gràcies.

(Continuen els aplaudiments i l’aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Truyols. Començam el torn de rèplica...

(Remor de veus)

Senyors diputats... Començam el torn de rèplica, i
començam pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Sr.
Rodríguez...

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Es verdad que nuestras enmiendas
son ambiciosas, lo son; algunos hablaban de asaltar los cielos
y se han quedado en asaltar tapias, pero bueno, nosotros sí que
no vamos a ceder ni un ápice, no vamos a dar ni un paso atrás
en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos
y de su bienestar, que desde luego no está garantizado con sus
presupuestos.

Con respecto a la intervención de la Sra. Guasp, Sra.
Guasp, nosotros no hemos venido a hacerles oposición, ya se
la hacen ustedes a ustedes mismos, si se quieren pegar un tiro
en el pie, ¿eh?, pero bueno.

Nosotros que sí nos hemos leído sus propuestas, nosotros
que sí nos las hemos leído...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats...

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

... votaremos a favor de la mayoría de ellas. Ya le digo, no
hemos venido a hacerle oposición a usted.

Vamos a hablar del monotema, el monotema de los 22.000
euros de compensación por residencia, que veo que se ha
convertido, como decía el Sr. Castells, en una gran polémica.
A mí lo que me extraña, Sr. Castells, es que tire usted la piedra
y esconda la mano, como decir, no, yo sólo  presenté la
enmienda, pero yo no he sido. No, ha sido usted, usted la ha
presentado y usted sabrá por qué la presentó, y evidentemente
ha generado polémica. 

Nosotros lo hemos dicho, lo repetimos aquí una vez más,
toda esta polémica surge de un titular en un medio de
comunicación que llamó foráneos a algunos miembros de su
gobierno. El Sr. Yllanes tenía razón cuando decía que eso era
una muestra de etnicismo. Nosotros podemos criticar la
idoneidad de muchos de esos cargos, la necesidad de muchas
de esas direcciones generales, lo que jamás haremos es
considerar foráneo a un español en Baleares, y es más, es más,
si la ley lo permitiera y ese complemento existiera y
trajéramos una persona de Alemania o de Camerún y tuviera
derecho a cobrar el complemento, que lo cobre, y si
consideramos entre todos que ese complemento no ha de
existir, lo eliminamos, pero no en función de donde ha nacido
uno se lo damos o no. 

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Lo único positivo de la intervención de MÉS ha sido que
ha reconocido por fin que estamos en tiempos de dificultad,
cosa que cuando lo decíamos nosotros negaban
absolutamente. Me recuerdan al famoso debate que tuvieron
Pizarro y Solbes, que Pizarro decía que venía la crisis  y
Solbes, pues como decía su jefe, que estábamos en la
Champions Ligue de la economía; luego nos pusimos al borde
del rescate. Eso es lo que conseguimos con las políticas de
los gobiernos de izquierda.

Pero luego en el tema, en el monotema, no se han querido
meter. Decía Andreotti que gobernar no consiste en
solucionar problemas, sino en hacer callar a los que los
provocan. Está claro que a ustedes les han hecho callar y que
no se han atrevido a decir en esta tribuna lo que se han ido a
decir a los medios de comunicación sobre la propuesta del Sr.
Castells . Pero claro, no hay pegamento que una más que el
poder y el reparto de sillas.

Luego nos ha dicho la señora de Podemos, de la extrema
izquierda, que priorizamos a los bancos. Es que hay una cosa
que ustedes no entienden, el dinero que pedimos prestado a
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los bancos o a quien sea hay que devolverlo. Ustedes quieren
pedir dinero prestado y no devolverlo porque, claro,
priorizamos a la gente, etc. No, mire, el dinero que pedimos
prestado en un momento u otro hay que devolverlo y quien
está hipotecando el futuro de los derechos sociales adquiridos
y del estado del bienestar son ustedes con su..., amb la mà
foradada, es que gastan como si no hubiera un mañana. Así
saben que es de fácil. 

Dicen, es que ustedes están en contra de las mujeres. No,
perdone, nosotros llevamos una enmienda pidiendo 1 millón
de euros para las mujeres maltratadas y ustedes han dicho que
no, porque, claro, es mucho más fácil administrarlos a través
del IB Dona y que a la mujeres maltratadas les lleguen unos
cientos de miles y no 1 millón, como decimos nosotros.

Dicen que hemos negado el cambio climático. Jamás
hemos negado el cambio climático...

(Remor de veus)

... lo que negamos son sus políticas absurdas y sus
emergencias histéricas. 

Me decía la representante del PSOE que no nos hemos
revisado la Constitución. Ustedes son los que no han revisado
lo que dice que los impuestos no pueden tener un carácter
confiscatorio, los impuestos de esta comunidad y del conjunto
del Estado en muchas ocasiones tienen un carácter
confiscatorio. Y por fin, evidentemente, nuestra política fiscal
redundaría en menos ingresos para la comunidad autónoma, es
muy fácil, gastar en lo que se necesita, gastar menos y sobre
todo gastar menos en cargos políticos, en chiringuitos y en
tonterías y así nos podríamos ahorrar los 500 millones de
euros de nuestra rebaja fiscal.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Ara correspon al Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Señoras y señores diputadas. Hoy los
partidos que conforman el pacto han escenificado en esta
cámara que aplicarán su rodillo ideológico y sectario, su
guillotina habitual contra la oposición, una oposición que por
parte de Ciudadanos siempre pretende ser constructiva, y así
lo hemos demostrado con nuestras enmiendas a los
presupuestos para 2020. Ustedes no han ni siquiera intentado
transaccionar ninguna de nuestras enmiendas. 

Lamentamos que el PSIB tenga tanta alergia al diálogo y al
debate, hoy ya no sólo a Ciudadanos sino también han
despreciado a la educación concertada y a tantos y tantos
docentes que están esperando que la Sra. Armengol y el Sr.

Martí March cumplan con lo comprometido en 2016, Sra.
Truyols. Justifican su compromiso con la educación
concertada diciendo que han incrementado, siempre dicen, en
un 2% los fondos públicos destinados a la concertada; ustedes
saben que mienten, que hacen demagogia, porque ese 2%
corresponde al aumento y al crecimiento del alumnado y no a
mejoras ni a mejorar la financiación de la educación
concertada. 

Han llegado a decir que no pueden cumplir con el acuerdo
de mejoras para los docentes por motivos de indisponibilidad
presupuestaria, así lo dijeron en comisión, alegan que por
circunstancias presupuestarias se hace necesario mantener los
artículos tal como están redactados en el articulado y que no
pueden dar cumplimiento con el acuerdo de la concertada -ay,
perdón, me estoy quedando sin voz- vale, ustedes lo dicen,
dicen que no pueden dar cumplimiento a este acuerdo, lo
dicen sin inmutarse los que aumentan en número de
dinamizadores lingüísticos, aumentan las ayudas a entidades
politizadas de imposición lingüística, los que aumentan crear
institutos, observatorios, etc. los que aumentan en un 40% los
asesores, los que aumentan el 20% de altos cargos y que
además apoyan a sus socios de Gobierno en darles
sobresueldos a sus amigos.

Les pido y les exijo respeto hacia los docentes de la
concertada y hacia todos los ciudadanos de las Islas Baleares
que se sienten insultados con estos comentarios. 

En las diferentes secciones no hemos presentado
enmiendas a la totalidad porque a nosotros, a diferencia de
ustedes y a otros grupos de esta cámara, no nos gustan ni los
rodillos ni los cordones sanitarios. Nosotros preferimos ser
responsables y leales a los intereses de los ciudadanos. 

Siguen diciéndonos que son los presupuestos más
progresistas, los más sociales de la historia. Esa es su
coherencia y la realidad es que aumenta en un 4% el paro en
Baleares, aumenta un 20% la precariedad laboral y hay más
empobrecimiento, el 22% de la población de Baleares está en
riesgo de exclusión social y el 25% de niños y adolescentes
de Palma están en riesgo de pobreza. Baleares es la comunidad
autónoma que más empobrece. Éste es el verdadero resultado
del Govern de Armengol, de sus políticas, de sus presupuestos
y éste es el resultado del progresismo del que ustedes hablan.

Yo les pido que rectifiquen, y que rectifiquen de verdad, en
lo que queda de legislatura el bloqueo hacia mi grupo
parlamentario y que den ejemplo de ese diálogo y de ese
consenso que ustedes tanto sacan pecho. 

En relación con la enmienda de MÉS per Menorca, yo creo
que está fuera de todo debate la realidad pluriinsular de
nuestra comunidad autónoma y que la insularidad es un hecho
diferenciador merecedor de compensación y que si no hubiera
sido por la enmienda que nos ha presentado el Grupo MÉS per
Menorca los altos cargos y los cargos a dedo de Podemos
seguirían cobrando este sobresueldo de 1.800 euros y no
hubiéramos traído a debate este tema. No me voy a extender
más porque el Sr. Castells lo ha explicado perfectamente, una
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compensación de doble residencia derivado de la doble y
triple insularidad de las Islas Baleares que se ha pervertido
como si fuera un plus de insularidad o un derecho universal.
Estamos completamente de acuerdo en la explicación que nos
ha dado el Sr. Castells. 

Quería aprovechar para decirle a la Sra. Martín, de Unidas
Podemos, por supuesto que Ciudadanos está en las antípodas
de ustedes, no lo dude, no lo dude. Nosotros estamos en el
centro liberal, progresista, pero en el centro liberal, y
representamos a la moderación y ustedes están muy, muy, muy
a la izquierda, muy lejos de esa moderación.

Nosotros estamos aquí para debatir ideas y discutir sobre
las ideas. Hablan ustedes de personalidad múltiple y que
ahora... que si queremos priorizar a los bancos o a la gente, un
discurso completamente demagógico para mitin, pero no para
esta cámara.

No sé qué pensara de esto la consellera de Hacienda ni
nuestras generaciones a las que ustedes quieren dejar
hipotecadas con más deuda.

Por tanto, esta es nuestra réplica y les pedimos, de verdad,
que reconsideren el bloqueo sobre todo al Partido Socialista
con Ciudadanos.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
bé, com passa sovint el debat s’ha desviat del que és l’objecte
real de les esmenes amb altres comentaris generalistes. 

És una llàstima que gairebé no s’hagi parlat de les nostres
propostes en relació amb l’escola concertada, no hem rebut
una contestació de per què el Govern ha establert mecanismes
per incomplir els convenis firmats amb l’escola concertada i
per què no es produeix l’equiparació imprescindible acordada
i negociada amb el personal de l’escola concertada, però no
hem rebut resposta, simplement vostès lògicament s’han
estimat més escurrir el bulto i anar a altres temes que eren
més fàcils de debatre i de contestar.

En relació amb el deute, aquí hi ha molts de grups
parlamentaris que acusen el Govern del deute i jo...
evidentment no ens pareix bé que el Govern s’endeuti més del
que pertoca, però que neguin el finançament injusta que
pateixen les Illes Balears i que gran part del deute, la majoria
del deute que tenen les Illes Balears correspon -i es diu- a
aquest finançament injust que patim, és clar, deixa de ser
sorprenent. 

N’hi ha que volen retallar els 500 milions, però els és igual
que ens tractin d’aquesta manera tan injusta i que no tenguem
doblers necessaris produïts en aquesta terra per pagar els
serveis públics bàsics que han de rebre els ciutadans, però això
no els interessa, només els interessa atacar la comunitat
autònoma.

No m’ha quedat gens clar allò de Camerun, allò de
Camerun m’ha deixat estupefacte, resultarà que pagarem un
complement d’insularitat als de Camerun, jo pensava que el
partit del Sr. Rodríguez es dedicava als mítings a fer llistes de
persones d’origen estranger que rebien les ajudes, crec que
tots hem vist aquest vídeo, però bé, es veu que estan canviant
de cantet o no sé què he d’entendre si vostès ara s’han passat
a la fe de donar una ajuda a tots els de Camerun perquè venguin
a les Illes Balears. He entès això del seu discurs, la qual cosa
m’ha sorprès realment moltíssim perquè al final del que es
tracta, i jo crec que... és que el Sr. Castells ho ha explicat a la
perfecció -a la perfecció, sí, de vegades està vostè brillant, Sr.
Castells, i jo li ho reconec, no hi ha cap problema, però és que
ho ha explicat perfectament.

El problema de la insularitat el tenen els ciutadans de les
Illes. No hem de dedicar els nostres esforços és a
subvencionar als altres el problema de insularitat que puguin
tenir per venir a les Illes, sinó al problema de mobilitat que
tenen els ciutadans de les Illes Balears i com bé ha dit el Sr.
Castells és que no hi ha cap altra comunitat que ho faci això,
només ho feim nosaltres. 

Això no els dóna...

(El Sr. Melià i Ques alena profundament)

... un alè de perquè això no és correcte i de per què això s’ha
de replantejar i per què d’acord amb la igualtat que haurien de
tenir els que vénen de fora amb els ciutadans de les Illes
Balears, almanco que no tenguin un suplement econòmic per
pagar-se l’habitatge o per pagar-se les despeses, almanco que
siguin igual que els ciutadans de les Illes Balears i pateixin la
mobilitat i la insularitat igual que ho fan els ciutadans de les
Illes Balears, com a mínim això.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Costa.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Truyols, moltíssimes
gràcies per la formació que em va donar a la Universitat de les
Illes Balears vostè i molts altres professors, he de reconèixer
que patesc les meves limitacions, d’acord, però encara vaig
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superar els seus exàmens i els de mols altres i bé, llavors fer
algunes coses més que no mereix la pena posar damunt la taula
ara mateix...

(Alguns aplaudiments)

Per altra banda, en primer lloc, m’agradaria que ens
aclarissin avui quin és el dèficit que va tenir la comunitat
autònoma a l’any 2018. Ens agradaria que ens ho aclarissin
perquè acab de mirar ara la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat i allí posa: “140 milions d’euros,
0,45% de dèficit sobre PIB”, la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, si vostès tenen informació...

(Remor de veus)

... addicional facin el favor de subministrar-nos-la perquè com
que vostès no diuen res, com que vostès no ens diuen res, ens
hem d’assabentar per als altres i és clar, igual la Intervenció
General de l’Estat posa una cosa que no és certa o que no està
actualitzada i per tant, tal vegada l’error és nostre. Si ens ho
podem, per favor, si no li sap greu, Sra. Truyols, ens diu
exactament quin és el dèficit que a dia d’avui, no el que va
tenir fa no sé quants de mesos, no, no, avui, té la comunitat
autònoma de les Illes Balears a l’any 2018 ens ho diuen i ho
aclarim. Vull dir, això està molt bé...

 Per altra banda, reduccions d’imposts. Miri, e l Partit
Popular quan hi ha 4.000 milions d’euros més en una
legislatura, d’acord?, sempre tendeix a fer tres coses, o
almenys proposar, quan hi ha 4.000 milions d’euros més
d’ingressos es poden... es pot fer més despesa, és clar que es
pot fer més despesa i es poden prestar més serveis públics, és
clar que es poden prestar més serveis públics i es poden
sanejar els comptes, es por reduir el dèficit i es poden baixar
els imposts quan es tenen 4.000 milions d’euros més, és clar
que es poden baixar els imposts!

(Alguns aplaudiments)

Quan no es poden baixar els imposts és quan deixen la
comunitat autònoma fallida com varen deixar-la vostès al
2011, llavors no es poden baixar els imposts perquè llavors tot
és dèficit, reduccions de despesa i això sí, augment d’imposts
en contra del nostre propi programa electoral, i ho he de dir
perquè és així, ho hem dit públicament, perquè no fes fallida
la comunitat autònoma de les Illes Balears que ens varen
deixar vostès al 2011. Per això va ser.

Per altra banda,...

(Remor de veus)

... el tema de l’informe de l’AIReF, vostès ens diuen: “l’AIReF
ens diu que està molt bé el pressupost del 2020", miri, sap què
els deia l’AIReF a l’informe del 2019? A l’informe del 2019,
l’AIReF, eh?, els deia: “consideram factible que la comunitat
autònoma de les Illes Balears compleix els objectius de
dèficit amb certa folgança”, els deia a vostès al 2019.

Sap què li deia l’informe de juliol de 2019 ja? “Muy
improbable que Baleares compla el déficit de 2019 y el
riesgo alto  de incumplimiento de la regla de gasto". Per
tant, el que els diuen ara..., home, deixin que jo ho agafi amb
pinces. Sap què els varen dir al 2018 a l’informe de l’AIReF?
“Muy probable el cumplimiento objetivo de déficit y regla
de gasto” y finalmente... s’incompliren tots!, tots no, els de
deute no, els de dèficit i regla de despesa sí. 

Per tant, deixin que des del Partit Popular prenguem amb
pinces aquest informe de l’AIReF perquè tal vegada la mateixa
AIReF canvia d’opinió. 

I hi ha una cosa que sí que els diu l’informe de l’AIReF i és
que vostès fotran un forat de 120 milions d’euros com a
mínim de convenis que no cobraran. L’AIReF ja dóna per fet
que no els cobraran...

(Remor de veus)

... i també els diuen: “vagin alerta en transmissions
patrimonials perquè han inflat els ingressos per transmissions
patrimonials, això també els diuen, però això ho obvien. Això
ho obvien, vostès no diuen res d’això, Sra. Truyols.

Per altra banda, miri, les mesures fiscals que nosaltres
proposam, si a dia d’avui no són suficientment ambicioses,
saben per què és? Miri, vostès a l’any 2020 pretenen gastar-se
més de 1.000 milions d’euros més que a l’any 2015, més de
1.000 milions d’euros més que a l’any 2015, fonamentalment
aquest increment... aquest increment de 1.000 milions d’euros
més el volen destinar en essència a despesa corrent. 

El problema que tenim és que vostès no tenen prou mai.
Sempre volen gastar més, gastar, gastar, gastar. No pensen mai
en la possibilitat de fer una rebaixa fiscal als ciutadans de les
Illes Balears almenys per intentar retornar-los els esforços
que varen fer els ciutadans de les Illes Balears per sortir de la
crisi o per facilitar l’accés a l’habitatge o per donar un nou
impuls a l’activitat econòmica.

Vostès no pensen en això. Pensen a gastar més i això sí, és
clar, com que vostès disparen brutalment la despesa corrent...,
per cert, els ciutadans de les Illes Balears tenim la desgràcia...,
per això no podem abaixar tant els imposts, tenim la desgràcia
d’haver de pagar els 227 milions d’euros de sentències
urbanístiques que vostès ens varen endollar l’any 2018. Els
ciutadans de les Illes Balears, tots nosaltres i tots  els que
resideixen a les Illes Balears han de pagar aquest forat de 227
milions d’euros, per això és que no podem abaixar els imposts
a les Illes Balears, perquè vostès disparen la despesa,
incompleixen els objectius de dèficit del 2018 i també ho
faran el 2019 i clar, llavors quan arriba l’hora de la veritat no
podem abaixar els imposts, o no podem abaixar el que
voldríem abaixar-los.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 / fascicle 1 / 17 de desembre de 2019 971

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula pel Grup Parlamentari
Mixt, MÉS per Menorca el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Vagi alerta Sr. Costa perquè Sèneca diu que “poques
vegades l’alumne arriba a superar el mestre”, jo només li dic
perquè...

(Remor de veus)

M’he quedat amb el dubte de si a les classes que li va fer
la Sra. Truyols van parlar que era un impost finalista o només
van parlar de taxes. Però bé, tot i així li he de dir que tota la
raó la senyora, jo que no som fiscalista ni economista, té tota
la raó la Sra. Truyols, quan els diu que l’impost del turisme
sostenible no és un impost mediambiental, els imposts
mediambientals graven els impactes contra el medi ambient...

(Remor de veus)

..., però tothom, home, perdoni, vostè sí que ho sap, Sr. Costa,
però, com ha dit la Sra. Truyols, m’ha semblat que alguns dels
seus companys en feien cara rara.

(Remor de veus)

Bé, responent a les rèpliques que m’han fet, Sra. Antònia
Martín, la veritat és que jo li agraesc que estigui tan agraïda
amb mi per haver posat aquest tema damunt la taula, però la
veritat m’ha semblat que per estar tan agraïda l’he vist un poc
bel·ligerant amb mi, perquè vostè m’ha tirat en cara que jo
hagi fet unes amables referències, perquè jo el que he fet, si
jo no he interpel·lat els consellers, no tenc aquest mal gust, he
fet unes amables referències i concretament al Sr. Yllanes li
he fet una broma, perquè ell és jurista, li he fet una broma
dient, algun dia a un círculo expliqui’ls què és un dret
universal, i vostè tenia l’oportunitat de venir aquí i defensar
que no era un dret universal i això no ho ha volgut fer.

Per tant, vostè, fixi-s’hi, em diu a mi que jo he tengut el
mal gust d’increpar el Sr. Yllanes, quan li he fet una broma, no
li he dit res que ell m’hagués de replicar, però la que m’hauria
d’haver replicar és vostè, i no ho ha fet, vostè sabrà per què. 
Ara tindrà l’oportunitat de fer-ho, si ens vol explicar què és un
dret universal, tal vegada estarà d’acord amb el Sr. Rodríguez,
perquè el Sr. Rodríguez parla de “los foráneos”, “los
foráneos”, “los foráneos” i la meva pregunta és: i els de
Balears a Madrid què, són foráneos, perquè allà no tenim
complement de doble residència, per tant, què passa? Què
només som xenòfobs aquí als altres llocs no ho són, escolti,
quan estan fent tot el contrari? Per tant, no ens vingui a donar
lliçons d’integració ni a MÉS per Mallorca, ni a MÉS per
Menorca perquè nosaltres estem inscrits en un corrent
ideològic que advoca per una identitat plural, oberta i
totalment permeable de les Illes Balears, i això és el que
pretenem cada dia i no ha de venir l’extrema dreta a donar-nos
lliçons a nosaltres del que és una societat integradora.

I si no, la Sra. Mae de la Concha, que és menorquina, li pot
dir el ben acollida que s’ha trobat a Menorca i també
especialment evidentment per la gent que estem en el ventall
ideològic que jo represento. O sense anar a la Sra. Mae de la
Concha, jo mateix, que també sóc foráneo, perquè vaig néixer
a Barcelona i la veritat mai, mai, mai ningú, i  això ho he
explicat moltes vegades a molts amics catalans, mai ningú a
Menorca no m’ha fet el més mínim comentari, per ningú de
l’arc polític, fins i tot el Partit Popular que tenia algun diputat
que ara està en el seu partit, mai ningú no m’ha fet sentir
estranger o foraster a Menorca. Per tant, vagin con la música
a otra parte perquè això aquí no passa.

Bé, en resum, m’han presentat unes propostes de
transacció, concretament Unidas Podemos i Ciutadans, jo li he
de dir una cosa Sra. Martín sobre la seva proposta de
transacció, vostè em proposa una proposta de transacció que
hi figura com element allò que jo volia eliminar de la meva
esmena, és clar, això no és una transacció, una transacció és
una cosa per aproximar posicions, si vostè em presenta una
transacció en la que em deixa exactament el que volia
eliminar, perquè jo he explicat molt clarament què és el que
nosaltres volem eliminar d’aquest article. Per tant, això no és
una proposta de transacció, això és un canvi de l’esmena que
nosaltres proposàvem, que era que aquest complement de
doble residència el cobrés qui l’ha de cobrar, que són els
residents i, per tant, no li puc acceptar. 

L’esmena o  la transacció, la proposta de transacció de
Ciutadans no comet aquest error i, per tant, des d’aquest punt
de vista seria acceptable per nosaltres, però nosaltres creiem
i abans hem tingut ocasió de parlar amb la Sra. Guasp, quan es
fixa una quantitat, jo li he preguntat neta o bruta, perquè, és
clar, aquest complement salarial s’integra en la nòmina i per
tant, està subjecte a retencions d’IRPF. Per tant, quan parlam
d’una quantitat, hem de pensar que el que realment, el net que
li queda a aquesta persona que està obligada a la doble
residència, és tal vegada el 60% d’aquesta quantitat. I per tant,
jo defens que això sigui objecte d’un debat assossegat,
analitzar exactament quins són els costs i que, a partir d’aquí
es revisi, nosaltres estam totalment a favor de revisar aquesta
quantia, de què sigui justificada, però creiem que..., vostès han
presentat una transacció perquè nosaltres havíem presentat
aquesta esmena i nosaltres teníem molt clar què volíem quan
vam presentar aquesta esmena i em sembla que les seves
transaccions són reacció d’això, una reacció precipitada, en el
cas de Podem per donar resposta al daltabaix que li ha creat la
polèmica mediàtica i crec que aquest no és un tema per
resoldre a cop d’emergència, de contra urgència i crec que
estem parlant d’una cosa seriosa, estem parlant de la capacitat
de menorquins, e ivissencs i formenters d’exercir càrrecs
polítics al Govern de les Illes Balears. Em sembla prou
important com perquè no ho decidim de qualsevol manera.

I això és tot. Gràcies Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.
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LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Bé, compensacions a la insularitat. Jo Sr. Rodríguez, la
seva incoherència i el seu nacionalisme espanyol és
escandalós, perquè, és clar, vostès estan d’acord amb el REIB,
amb el Règim Especial de les Illes Balears? Jo ja tenc dubtes,
jo ja començ a dubtar que la seva força política en el Congrés
votin a favor, perquè realment el que fa el REB és tenir un
règim especial per als que resideixen a Balears, per a les
empreses que tenen sobrecosts a les Balears, i vostè aquí el
que ens vol dir és que... perquè nosaltres no parlam d’on ha
nascut la gent, parlam d’on resideix, d’on s’integra en una
societat, i els que residim aquí tenim un problema
d’insularitat, i vostè això ens està dient que amb un carnet
espanyol ens ho podem passar pel forro, perquè la bandera ens
donarà de menjar, és igual, què més dóna, la seva bandera
espanyola serveix per a tot. 

Bé, a nosaltres no ens serveix, està clar. Ens preocupa,
però és que, a més, ho trob d’una incoherència terrible, vostè
està d’acord amb el règim especial? A mi m’agradaria saber-
ho, perquè, és clar..., idò no l’entenc, perquè del que parlam
avui és d’un dret similar al règim especial, és de compensar
una insularitat, i és per això que nosaltres..., a més ens
preocupa. Per tant, nosaltres continuam amb la insistència, i
ja ho he dit, d’aquests pressuposts que precisament el que
patim és un infrafinançament, el que patim amb el tema de
finançament injust, que hauria de respectar és el principi
d’ordinalitat i també que encara tenim pendent aquest REIB,
que creim que és precisament allò que necessiten les Illes
Balears, com a mínim aquestes inversions, aquest règim fiscal
per a les empreses, aquest descompte de resident, perquè a
vostè li deu anar bé el descompte de resident, no? Troba que
tothom l’hauria de cobrar?, és que no l’acab d’entendre en
aquesta qüestió que vostès posen damunt la taula, perquè si ho
tenguessin clar, ho veurien clar com nosaltres, si tenguessin
clar e l que vol dir la insularitat, la doble insularitat no
plantejarien aquestes qüestions. Però bé.

Després, Sr. Costa, vostè ha tornat treure els 227 milions
de sentències urbanístiques, jo ja li he dit a la meva primera
intervenció, sí que li he dit, però és que no fa tant de temps
que s’ha valorat en més de 600 milions anuals el que ens costa
a aquesta comunitat autònoma pagar les seves nefastes
infraestructures Sr. Costa! És que cada any, 600 milions
d’euros que pagam pel que varen fer...

(Remor de veus)

..., doncs no, és clar, idò...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Jo supòs que també..., vull dir és que el que no pot fer és...,
vostè només vol veure una realitat, però jo li dic que hi ha una
doble realitat i, a més, aquests 600 milions no els pagam una

vegada Sr. Costa, els pagam cada any durant molts d’anys que
ens queden per pagar-ho. O sigui, que s’ho miri abans de fer
aquestes qüestions. 

Bé jo crec que, dit això, MÉS per Mallorca es manifesta
amb el que ja ha dit anteriorment, el seu posicionament de les
esmenes, i per tant donam suport a aquests pressuposts i a la
majoria de l’articulat, llevat de les esmenes que hem dit que
votaríem a favor.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. En torn de contrarèplica,
pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President. Mire, Sr. Rodríguez, diputado de
VOX, no señor de VOX -usted me ha llamado señora de
Podemos-, vamos a ver, yo no soy economista, pero entiendo
perfectamente que cuando se pide un préstamo hay que
devolverlo; entiendo perfectamente que quien tiene una
hipoteca y no la paga puede ser echado de su casa; entiendo
perfectamente eso. ¿Sabe lo que no entiendo de ninguna de las
maneras?, que a los bancos se les hayan dado 60.000 millones
de euros y no los devuelvan, eso es lo que no entiendo, eso es
lo que no entiendo.

Vamos a ver. Ciudadanos. Nos dicen ustedes que son,
literalmente si no lo he anotado mal, centro liberal progresista
y que representan la moderación. Presentan la moderación
votando las enmiendas de VOX; si ustedes consideran que eso
es moderación, ¡madre de Dios!, ¡madre de Dios!

(Remor de veus)

En cuanto a la enmiendas que hemos presentado... sobre...
sobre la indemnización de residencia -perdón-, vamos a ver,
nuestra enmienda tiene dos puntos clave. Por una parte, la
transparencia, la aportación de documentación que acredite
que se puede y se debe cobrar esa indemnización; no
entendemos que MÉS per Menorca no acepte esta
transaccional que le presentamos cuando sí que está
defendiendo que realmente se reciba esta indemnización.

Y tampoco entendemos que no acepte la reducción a los
12.000 euros que les estamos proponiendo. Pensábamos que
una formación de izquierdas como MÉS per Menorca, que
defiende el derecho a decidir, que defiende la democracia,
estaría hoy porque se pudiese votar esta enmienda, la apoyasen
o no la apoyasen. Entonces, pensamos que es importante
avanzar en la transparencia en la gestión de esta indemnización
y esta es nuestra propuesta, y lamentamos seriamente que no
sea admitida. Gracias.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Costa, bé, li he dit que vostè no
era un alumne avantatjat, sap que opín tot el contrari, perquè
vostè va ser un bon alumne; el que li passa és que els seus li
fan dir ximpleries, ximpleries!

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

El fan anar d’aquí cap allà com una baldufa!, el fan anar
d’aquí cap allà com una baldufa! Jo sé que vostè va aprendre
perfectament la lliçó del que era una taxa, del que és una
donació amb definició, etc., però això és el que passa, eh?

(Se sent una veu de fons que diu: “les males
companyies”)

Les males companyies...

(Rialles de la intervinent)

Miri, Sr. Costa, a veure, em reconeixerà que abans li he dit
que el dèficit estava en un 0,447, no és veritat? Ens quedam
amb dos decimals i arrodonim, és un 0,45, no és veritat? Sí.
Però és que el dèficit  es mira amb un decimal, per tant
acomplim el límit de dèficit...

(Remor de veus, petita cridòria, algunes rialles i alguns
aplaudiments)

No se’n riguin, no se’n riguin que és així, que és així! Per
cert..., per cert..., per cert, mirin què diu l’AIReF: “El ente
reclama a Andalucía, Aragón y Madrid que paralicen sus
rebajas de impuestos de 2020"...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats..., senyores diputades...

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

..., “El ente..., el ente reclama a Andalucía, Aragón y Madrid
que paralicen sus rebajas de impuestos de 2020"; això és
cap on vostès volen anar.

(Remor de veus)

Vostè diu, ens ha dit també...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, senyors diputats! Senyors diputats, un poc de
silenci.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

... també que varen deixar... varen deixar. (...) si no després em
pos a cridar.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT:

Senyor..., senyors diputats...

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Vostès han dit...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, aturi’s un moment. Jo procur no dir noms dels
diputats, perquè consta en el Diari de Sessions. No facin que
rectifiqui la meva actitud. Moltes gràcies.

Continuï.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Vostès han dit que vàrem deixar... que el govern
d’esquerres va deixar en fallida la comunitat autònoma. Qui va
deixar en fallida la comunitat autònoma és el PP, es varen
endeutar en més de 3.500 milions d’euros, varen incrementar
el deute un 74%, 11 punts d’increment respecte del producte
interior brut.

A més parlaven de bloquejos. Bloquejos era el que feien
els senyors de Ciutadans i el PP al Congrés dels Diputats; els
record que precisament varen bloquejar una flexibilització del
límit de dèficit  del 0,1 al 0,3. Aquí no hi ha bloquejos,
simplement exercim el sentit del vot.

I en relació amb les mesures tributàries, Sr. Costa, vostè
ha fet una anàlisi també del que suposen les seves mesures
tributàries a l’impost de la renda de les persones físiques?
Perquè és el que m’estranya, aquí hem parlat de deduccions
fiscals a l’IRPF, de canviar la tarifa autonòmica de l’IRPF,
però ningú no fa càlculs, i dic jo que si tan preocupats estan
pels nombres, els nombres i els nombres, el límit de dèficit,
la regla de despesa, idò crec que han de fer càlculs. Sap què
suposa la seva proposta fiscal? Que, per cert, alguna està
incorporada i quantificada a l’annex 20 d’aquesta llei de
pressuposts de l’any 2020: 49 milions d’euros, 49 milions
d’euros; faci càlculs.

No és massa; bé, vostè trobarà que no és massa. Bé,
respecte de la de VOX, que parlam de 435 milions d’euros, és
clar que no és tant. 49 milions d’euros, sí; agafi les
estadístiques, agafi les estadístiques de l’impost de la renda de
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les persones físiques que hi ha a la pàgina de l’Agència
Tributària estatal i veurà que són 49 milions d’euros. De fet la
que és més nombrosa..., evidentment es fan amb les darreres
dades publicades; les darreres dades publicades de l’agència
estatal són les de l’any 2017. Per tant... no tenim més dades,
és el que hi ha, i amb això es fan els càlculs.

I després el tema que..., vostès parlen que només
incrementam despesa corrent, despesa corrent, el que fem és
augmentar despesa social, i així ho demostra que més del 70%
de la despesa del pressupost de l’any 2020 serà despesa
social.

I bé, i si ja ens posam en pla de criticar, i temes de
sentències i demés, facin-s’ho mirar, 500 milions d’euros que
encara devem de les proeses del Sr. Matas.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Un cop acabat el debat de l’articulat del projecte de llei
procedirem al debat de les esmenes que es mantenen a les
seccions, entitats públiques empresarials, societats mercantils
públiques, fundacions, consorcis, ib-salut i Agència Tributària.

Debat número 2, de totalitat i globalitat. Agrupació de la
Secció 11, Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, amb
les seccions i entitats afins.

A) Esmenes a la totalitat.

Grup Parlamentari Popular. Secció 11, Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat, RGE núm. 9798/19. Secció 73,
Institut Balear de la Dona, RGE núm. 9799/19. E21, Institut
d’Estudis Baleàrics, RGE núm. 9800/19. E23, Institut
d’Indústries Culturals de les Illes Balears, RGE núm. 9801/19.
F09, Fundació Robert Graves, RGE núm. 9802/19 . F23,
Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears, RGE núm.
9803/19.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Secció 11,
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, RGE núm.
9405/19. Secció 73, Institut Balear de la Dona, RGE núm.
9402/19. E21, Institut d’Estudis Baleàrics, RGE núm.
9433/19. E23, Institut d’Indústries Culturals de les Illes
Balears, RGE núm. 9435/19. F09, Fundació Robert Graves,
RGE núm. 9441/19. F23, Fundació Orquestra Simfònica Illes
Balears, RGE núm. 9447/19.

B) Esmenes parcials.

Grup Parlamentari Popular, Secció 11, Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat, al programa 455A, promoció
i serveis de cultura, esmenes RGE núm. 10011, 10005,
10007, 10008, 10012, 9980, 9997, 10013, 10014 i
10006/19. Secció 73, Institut Balear de la Dona. Al programa

323C, Polítiques públiques d’igualtat, esmenes RGE núm.
10010 i 10009/19.

Grup Parlamentari Ciudadanos. Secció 11, Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat. Al programa 211A,
Col·laboracions institucionals en matèria jurídica, 9543/19.
Al programa 231, Foment i relacions amb comunitats balears
radicades a l’exterior, esmenes RGE núm. 9548, 9550 i
9544/19. Al programa 316A, Drets i diversitat, esmenes RGE
núm. 9577 , 9578, 9579 i 9580/19. Al programa 455A,
Promoció i serveis de cultura, RGE núm. 9573/19.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Secció 11,
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat. Al programa
455A, Promoció i serveis de cultura, esmenes RGE núm.
9472 i 9476/19.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears.
Secció 11, Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat. Al
programa 121B, Direcció i serveis generals de la Conselleria
de Presidència, Cultura i Igualtat, esmena RGE núm. 9661/19.
Al programa 455A, Promoció i serveis de cultura, esmenes
RGE núm. 9686, 9701, 9699 i 9721/19.

Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca. Secció  11,
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat. Al programa
455A, Promoció i serveis de cultura, esmena RGE núm.
10155/19.

Per a la defensa conjunta de les esmenes començam pel
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. García.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president. Bon dia, senyores i senyors
diputades. Abans de començar la meva intervenció, i com veig
que això va de professors i alumnes, jo els diré als meus
alumnes, que n’hi ha un parell en aquesta cambra, que estic
molt orgullosa dels seus coneixements, de la seva trajectòria
i de la seva carrera.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Per a mi és un honor compartir amb ells escó en aquesta
cambra i que no els tornaré a examinar, estan ben aprovats...

(Alguns aplaudiments)

... i podran exercir, excepte que el conseller d’Educació i
Universitat em digui que hem de tornar a passar un examen,
però no serà el cas.

Bé, bromes apart, començaré la meva intervenció parlant
de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat. Com tots
vostès saben engloba la Delegació de la Presidència per a la
Cultura, a la Direcció..., ¿qué pasa?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
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(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr.
President en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Puede continuar. 

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

¡Ah!, qué susto. Bueno, como les decía, la Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat engloba la Delegació de la
Presidència per a la Cultura, la Direcció General de Drets i
Diversitat, la Direcció General de Relacions Institucionals, la
Direcció General de Comunicació, la Direcció General
d’Advocacia, la Direcció General de Coordinació, a més dels
ens instrumentals, l’Institut Balear de la Dona, l’Institut
d’Estudis Baleàrics, l’Institut d’Indústries Culturals, la
Fundació Robert Graves i la Fundació Orquestra Simfònica.

Una conselleria de dimensió més política i estratègica que
operativa i on la coordinació de l’acció de Govern i el
compliment dels pactes de Bellver són els eixos vertebradors
de la seva acció de Govern, a més de comptar amb una escassa
capacitat inversora si la comparam amb altres conselleries. 

I sí, efectivament, el nostre grup parlamentari ha presentat
una esmena a la totalitat de la secció que ens ocupa i per una
raó molt senzilla, i no per un joc polític o parlamentari, hem
presentat l’esmena a la totalitat per responsabilitat perquè
entenem que l’assignació de recursos que recullen els
pressuposts no responen als desafiaments als quals ha de fer
front el Govern de les Illes Balears. Davant d’una incertesa
política, una incertesa econòmica i financera, vostès presenten
uns pressuposts que no contemplen i obvien aquestes
circumstàncies. 

Avui en dia, sense por a equivocar-nos, podem afirmar que
hi ha clars símptomes de la desacceleració de la nostra
economia. De fet, molts de membres del Govern i la mateixa
presidenta Armengol han reconegut en seu parlamentària
serioses dificultats econòmiques. La pèrdua de competitivitat
de Balears, la destrucció de llocs de treball, el descens en la
creació d’empreses o el creixement dels processos
concursals, tot això ens aboca a una clara disminució dels
ingressos que recaptarà la comunitat.

Davant d’aquesta conjuntura presenten una proposta de
pressuposts que al nostre entendre va en la direcció contrària,
en comptes de contemplar la baixada d’imposts i  taxes, la
contenció de la despesa corrent, el control del deute o
impulsar reformes estructurals, la seva recepta per respondre
a aquests desafiaments passa per generar més deute, més
dèficit, comptabilitzar una recaptació exagerada, agitar un
REB frau, convenis amb l’Estat que no es concreten en
aportacions dineràries, disminució d’esforços inversors en
infraestructures productives, duplicitat de funcions entre els
consells i Govern, partides més que generoses dedicades a la
publicitat i  propaganda, uns 3,5 milions, i, a més, un
substancial increment d’un 16% de la despesa en alts càrrecs
i un 40% en assessors. La realitat és preocupant, molt

preocupant i complexa, i al Partit Popular li inquieten les
retallades que això significarà en quotes de benestar dels
ciutadans de les Illes Balears. 

Aquests són alguns dels principals motius que ens han
empès a presentar l’esmena a la totalitat de la Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat per a l’any vinent 2020. I
entenguin aquesta esmena a la totalitat com una línia
d’impugnació al conjunt de pressuposts i que obeeixen a la
nostra opinió disconforme amb el conjunt de pressuposts que
aquí ha presentat el Govern.

Aprofito aquesta esmena a la totalitat de la secció per
posar el focus en una sèrie de qüestions que ens susciten
dubtes i preocupacions referents a la seva àrea. Així, en els
pròxims minuts vaig a parlar de diverses qüestions de caràcter
legislatiu i unes altres de caràcter organitzatiu. 

Quant a les primeres. El desenvolupament i l’aplicació de
la Llei del mecenatge, la modificació de la Llei d’arxius i
patrimoni o la Llei d’indústries culturals, aquestes són velles
promeses que vénen de l’anterior legislatura i que continuen
esperant. La desfilada de conselleres de Cultura de la passada
legislatura no pot ser excusa perquè tots aquests projectes
s’eternitzin i resultin inacabables perquè a través del
mecenatge es poden aconseguir recursos de la iniciativa
privada que contribueixen a desenvolupar projectes culturals
de llarg abast a un sector en el qual sempre les necessitats i
les demandes són majors que els recursos disponibles. 

La Llei d’arxius i patrimoni que tanta falta fa per garantir
la salvaguarda del patrimoni documental. I la Llei d’indústries
culturals que entenem que l’objectiu primordial serà regular
la indústria, incentivar la producció i coordinar el sector
cultural de Balears, veritat, consellera? Però aquesta llei està
arribant tard, molt tard, a tenor dels esdeveniments, no deixa
de sorprendre que quan tota la bastimentada administrativa i
organitzativa ja està establerta, hem creat l’institut, li hem
donat pressuposts, personal i funcions, després de tot això
impulsen la llei que ho ha de regular. 

És a dir, han començat la casa per la teulada, sent el més
lògic que primer es redacti la llei i després es vagi
implementant el seu desenvolupament. Tal manera de procedir
resulta contrària a la lògica i al sentit comú que convida que
primer es creï el marc jurídic normatiu i que es desplegui i
que posteriorment s’estableixin les estructures i a continuació
es designin els responsables, però en fi, vostès practiquen una
altra lògica, la de col·locar els afins i després ja veurem si la
llei s’aprova o no s’aprova.

I si parlam del multipromocionat i multipresentat pla de
cultura, la seva antecessora el va presentar unes cent o dues-
centes vegades, i aquest famós pla de cultura... he d’assenyalar
que per convertir-lo en un autèntic instrument de gestió de les
manifestacions culturals de les Illes Balears requereix
immediatament incorporar indicadors d’avaluació, indicadors
d’objectius, de continguts, d’estratègies, de metodologia,
d’accions i de gestió. 
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I per què li  deman que incorpori aquests instruments
d’avaluació? Per millorar la gestió, per justificar la necessitat
o idoneïtat dels projectes duts a terme i per prendre decisions
institucionals en coneixement de causa. Consellera, l’animo
doncs a donar un impuls definitiu al desenvolupament
normatiu pendent i a les actualitzacions del seu pla.

En qüestions organitzatives i altres qüestions que ens
preocupen, el primer comentari el mereix la casa de la música
a la construcció de la qual no ens oposam, i esperam amb
expectació el preprojecte que va anunciar vostè en comissió
per a final d’any. Es tracta d’una obra en la qual gairebé un terç
del finançament ve del sector privat, concretament de
Fundatur, i sens dubte vendrà a millorar les condicions de
treball dels professionals de la Simfònica i la possibilitat de
desenvolupar projectes musicals integrals.

Convé de totes maneres deixar de dir que a l’Orquestra
Simfònica li manquen instal·lacions per més que aquestes
siguin modestes i precisin certament una nova seu. No estam
d’acord, no obstant això, que aquest finançament vengui de
l’import de turisme sostenible perquè consideram que aquest
impost té altres finalitats vinculades al seu propi origen i al
seu sentit últim pel qual va ser creat.

Respecte a l’IB Dona vull manifestar-li en primer lloc i
perquè no hi hagi cap dubte que la nostra formació no
considera que l’IB Dona sigui un "xiringuito". El Partit Popular
així ho ha demostrat en multitud d’ocasions i molt
especialment quan ha governat. En aquest sentit hem presentat
diverses esmenes per incrementar la dotació de recursos en
aquesta institució i promoure polítiques d’igualtat.

Deixin-me que li digui en qualsevol cas que produeix cert
desconcert que avui estiguem aquí discutint esmenes al
pressupost i IB Dona encara no hagi celebrat la preceptiva
reunió del seu consell rector.

En qüestions de temes culturals també hem presentat
diverses esmenes parcials encaminades a reforçar
infraestructures culturals de diferents municipis de les Illes
Balears i evidentment estaríem encantats que vostès donassin
suport a aquestes peticions.

Per últim, i ho he de dir aquí, al millor fòrum que hi ha per
fer-ho, i és que el meu grup parlamentari ha sol·licitat amb
insistència la presència davant la comissió corresponent
d’aquesta cambra de la directora general de la Delegació de la
Presidència per a la Cultura i que per dir-ho d’una forma suau
es fa pregar i estranya que a una tan coneguda i admirada actriu
li costi tant sortir a escena...

(Alguns aplaudiments)

En fi, Sra. Consellera, la cultura i la igualtat ens haurien
d’unir i no separar. No convertim aquests temes en armes
llancívoles, treballem per la defensa dels nostres valors
culturals de forma no excloent, sense perdre de vista el
caràcter universal de la cultura. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. García. Tiene la palabra el Grupo
Parlamentario VOX-Actua Baleares.

(Remor de veus)

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Bueno, nuestro grupo ha
presentado una enmienda a la totalidad del presupuesto de la
Conselleria de Presidencia, Igualdad y Cultura y..., esos
cajones de sastre que ustedes han creado para agrupar con
mayor o menor tino sus diferentes atribuciones.

Nosotros, en contra de lo que acabamos de oír, s í
pensamos que el IB Dona es una chiringuito y eso no quiere
decir que no pensemos en que hay que hacer políticas activas
a favor de la mujer, de hecho, muchas de nuestras enmiendas
muy ambiciosas van en ese sentido, en reforzar la verdadera
igualdad y defensa de la mujer. Por eso, producto de la
desaparición que nosotros solicitamos del IB Dona, van 2
millones de euros destinados a políticas de natalidad.

Nuestra comunidad y el conjunto de España y de Europa se
encaminan hacia un invierno demográfico. Nosotros no nos
queremos dar cuenta, una vez más hablamos de cambio
climático, del mundo que vamos a dejar a nuestros hijos, ¿qué
hijos?, si no nacen niños, si no hacemos ninguna política
activa de natalidad, ¿quién va a pagar nuestras pensiones?,
¿quién va a sostener el estado del bienestar? Bueno, supongo
que con la política de Podemos iremos al banco, pediremos
dinero y no lo devolveremos, pero este chollo se ha acabará
algún día. Es imprescindible para mantener las políticas de
progreso, las políticas sociales, el estado de bienestar, es
imprescindible que nazcan niños. Hemos de revertir e l
invierno demográfico al que estamos encaminados.

Esta conselleria tiene direcciones generales que no
acabamos de entender muy bien para qué sirven más allá de
que para que haya un director general, como la Dirección
General de Coordinación, necesitan ustedes coordinarse
mucho, bueno, sí, la verdad es que les haría un poco de falta
coordinarse entre ustedes... pero luego se gastan casi 2
millones de euros en publicidad y propaganda, serían ustedes
la envidia del doctor Goebbels, vamos a gastarnos en darnos
autobombo, publicidad y decirle a la gente lo bien y
maravillosamente bien que lo hacemos. Luego eso sí, vamos
a hablar de emergencia..., de pobreza energética y del
problema de la vivienda, pero nos gastamos 2 millones en
autobombo y publicidad en lugar de dedicarlo a esas políticas
como nosotros llevamos en varias de nuestras enmiendas.

Y claro que esta comunidad necesita mejorar financiación,
nosotros sí estamos a favor del REB, que antes se ha puesto en
duda, entre otras cosas porque sale en nuestra Constitución el
derecho a una compensación por la insularidad, pero es lo
mismo que hacen ustedes en todas sus consellerias, abrimos
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un chiringuito, colocamos arriba un letrero “Tenemos un
REB”, y luego uno entra en la tienda y está vacía, son como las
tiendas de la Unión Soviética, s i que había tiendas pero no
había nada dentro, pero vamos..., claro, esa es la política que
ustedes practican: creamos un ente, le ponemos un letrero de
neón, “Tenemos un REB” y luego uno rasca y dice: “¿qué hay
en este REB?, putes, no hi ha res”...

(Remor de veus)

Con respecto a la caja de música, nosotros estamos
completamente en contra de la construcción de esta
infraestructura que en estos momentos es absolutamente
innecesaria. Se están cubriendo perfectamente las necesidades
de la Orquesta Sinfónica, que además da vida e ingresos -¿por
qué no decirlo?- al mundo de la cultura privado.

El que en esta comunidad emprende el negocio de la
cultura es un valiente, es un valiente porque es que le hacemos
constantemente la competencia. El que se dedica a la cultura
no lo hace con un ánimo de convertirse en millonario, la gente
no se vuelve millonaria en el mundo de la cultura y nosotros
vamos a hacer más competencia al escaso mundo cultural
privado que hay con un gasto innecesario de millones y
millones de euros en una caja de música un nuevo auditorio,
cuando hay auditorios que son perfectamente utilizables por
la Orquesta Sinfónica.

En esto estamos muy de acuerdo con una propuesta del Sr.
Castells de MÉS per Menorca que dice que si la Orquesta
Sinfónica de Baleares es de Baleares gastemos parte de ese
dinero en que la Orquesta Sinfónica dé conciertos en
Menorca, en Formentera y en Ibiza y se convierta
verdaderamente en una orquesta sinfónica de Baleares y tienen
en eso toda la razón el Sr. Castells. Estaría el dinero mucho
mejor invertido en facilitar que toda la comunidad autónoma
pudiera disfrutar de esta orquesta sinfónica, que parece la
orquesta sinfónica de Palma, más que la Orquesta Sinfónica de
las Islas Baleares y ahí no tenemos más que darle la razón.

Vamos a apoyar enmiendas de diferentes grupos, algunas
porque estamos de acuerdo al cien por cien, otras porque
creemos que por lo menos van en la correcta dirección. 

Nosotros, en lo que son nuestras enmiendas parciales, en
lo que respecta concretamente a esta conselleria, sólo hemos
hecho dos enmiendas, una de afección que son 10.000 euros
de ayuda al Círculo Artístico de Mahón, que creo que lo han
solicitado otros grupos políticos y 179.458 euros para la
conservación del Castillo de San Felipe en Es Castell.
Pensamos que forma parte muy importante de nuestro
patrimonio cultural, pensamos que es muy necesario acometer
con urgencia las intervenciones que necesita este bien
auténtico de interés cultural y para ello, como hacemos
siempre, sacamos el dinero de algo absolutamente
innecesario, que es la Dirección General de Soberanía
Alimentaria, que es mi favorita, lo tengo que reconocer, yo no
les puedo engañar, la Dirección General de Soberanía
Alimentaria es mi dirección general favorita, o sea, es la
definición de lo que es un chiringuito, no tiene presupuesto

más que para dotar y pagar a la directora general y a los
adláteres que le acompañan. O sea, es de esas cosas que creen
que caen por su propio peso y sé que en el fondo muchos de
ustedes piensan igual que yo, aunque no puedan decirlo,
evidentemente no lo pueden decir, pero muchos de ustedes
piensan igual que yo a este respecto.

No tenemos nada más que decir, esperaremos a la réplica
que seguro nos darán ustedes.

Muchas gracias, Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Es el torn d’intervenció
del Govern, obrint una qüestió incidental. Té la paraula la Sra.
Costa.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades,
senyors diputats. Intervenc en aquest debat per a l’aprovació
d’aquests pressuposts generals de la comunitat autònoma per
a 2020, per defensar els comptes de la Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat inclosos en el projecte de llei,
alhora que per valorar les esmenes que s’han presentat per part
dels diferents grups parlamentaris durant la seva tramitació;
una tasca a partir d’aquest projecte de llei que en les darreres
setmanes ja s’ha vengut fent a la Comissió d’Hisenda i per la
qual, a més, vull agrair a tots els grups parlamentaris que en la
mesura del possible, hagin permès millorar el projecte
original. 

En total s’hi han presentat 64 esmenes als pressuposts que
gestionam des de la Conselleria de Presidència, Cultura i
Igualtat, d’aquestes se n’han acceptat o transaccionat 23, el
que representa el 36%. Això demostra que en els pressuposts
de la comunitat hi ha hagut també una feina col·laborativa que
millora a més a través del debat i del diàleg. Crec que s’ha fet
una bona feina a més al llarg del que venim treballant aquestes
darreres setmanes en els pressuposts atès que aquests a més
són uns pressuposts que segueixen amb el compromís ferm
per l’avanç social a les nostres illes. 

A més, no hi trobaran ni una sola renúncia en matèria de
drets socials, educatius, ni de salut. Per cert, que s’ha fet aquí
menció, en aquest cas per part del portaveu del Grup
Parlamentari de VOX, ell mateix ha reconegut que havia
presentat dues esmenes parcials. Li he de dir Sr. Portaveu que
és absolutament incongruent presentar esmenes a la totalitat
de tota una conselleria i de tots els  seus ens i resulta que
vostès no només presenten només dues esmenes parcials, la
qual cosa traduïda vol dir, que poca cosa tenen a esmenar en
els pressuposts, sinó que, crec que encara no ha tengut
coneixement, però n’hauria de tenir perquè hauran estat vostès
en ponència i en comissió, una d’elles ja està incorporada
perquè va ser una esmena que a més havien presentat altres
grups parlamentaris i va ser acceptada. Per tant, al Grup
Parlamentari VOX li queda una esmena parcial a tota la
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Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat. Si fossin
congruents amb el discurs haurien de retirar les seves
esmenes a la totalitat, perquè no té cap sentit.

Com deia, els pressuposts a més confirmen els esforços
per dissenyar un futur sostenible a les Illes Balears, ho feim
a més traient el màxim profit dels recursos disponibles i
perquè estam compromesos en fer una gestió assenyada dels
recursos de tots i de totes. I per això, com deia, no puc
compartir aquestes esmenes a la totalitat que han presentat el
Partit Popular i VOX, sobretot en les àrees que gestionam des
de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat.

No puc compartir tampoc allò que vostès deien que...,
sobretot amb el Grup Parlamentari de VOX, em vull detenir en
qüestions tan sensibles com puguin ser la igualtat entre homes
i dones, el foment de la cultura o la coordinació de la tasca del
Govern, no puc comprendre que no hi hagi res amb el que
vostès estiguin d’acord. Una altra cosa és que vénen aquí a un
debat que jo crec que és prou seriós, que és el de pressuposts
generals de la comunitat autònoma, intentant ridiculitzar la
feina, no només que es fa, sinó que implica de benefici per als
ciutadans i ciutadanes, segurament amb una mostra, no només
de desconeixement, sinó de poca feina feta a l’hora d’estudiar
allò que signifiquen els pressuposts d’aquesta comunitat
autònoma.

És molt més fàcil presentar una esmena a la totalitat,
després dir aquí quatre banalitats de "xiringuitos" i qué es la
coordinación i es queden tan amples i no s’han mirat ni una
línia d’aquests pressuposts, perquè -torn reiterar i m’estic
referint al Grup Parlamentari de VOX- de les dues esmenes
que vostès han presentat, una ja està incorporada en el text.
Per tant, de tota aquesta catàstrofe que vostè ha descrit, resulta
que li queda una esmena parcial.

I una altra cosa, acab amb el Grup Parlamentari de VOX,
quant als arguments que ha esgrimit aquí de sempre, que ara ja
no només no fan cap gràcia, sinó que a més diu molt poc en
benefici de la poca feina que estan vostès fent per tenir altres
arguments que siguin mínimament creïbles per la ciutadania,
diu vostès que advoquen per a la desaparició de l’IB Dona.
Mirin, jo crec que abans, si així e ls  c iutadans volen,
desapareixerà VOX que abans desaparegui IB Dona, sobretot
la més mínima responsabilitat que tenguem els partits que
estam aquí a l’esquerra...

(Alguns aplaudiments)

Per altra banda i seguint amb els arguments també que ens
ha donat la portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular,
la major part d’aquests arguments no els puc compartir, tenint
en compte que estam davant d’un pressupost de la Conselleria
de Presidència, Cultura i Igualtat de més de 56 milions
d’euros, dels quals vull dir que se’n destinen 6 de cada 10
euros precisament a cultura. I ho feim a més perquè creim que
la cultura constitueix un valor en si mateixa, però també
perquè és una poderosa eina per a la transformació de la
societat i perquè a més volem ajudar a tot el sector cultural
perquè pugui tirar endavant amb els seus projectes i ho feim

a més perquè ens millorarà com a societat. A més, ho posa de
manifest el projecte que s’ha impulsat amb la Conselleria
d’Educació per portar les arts  escèniques a l’educació
secundària i que esperam que en els propers mesos arribarà a
diversos centres, que participaran i que han mostrat la seva
intenció de participar en aquesta prova pilot.

Li he de dir a la portaveu del Grup Parlamentari Popular
que encara que sigui recorrent tornar dir aquí que la delegada
de Cultura no ha comparegut a la comissió, els he de recordar,
senyors del Partit Popular i senyores, que estam pendents que
el seu grup parlamentari vengui a bé a contestar la petició
expressa que ha fet el Govern de poder comparèixer quan
abans, però vostès ens han posat l’excusa, o com li vulguin dir
que no queden dies hàbils. Miri, queda tot el desembre, tot el
gener, si vostès tenen a bé habilitar qualsevol dia d’aquí que
comencin les sessions ordinàries del mes de febrer. Torn
repetir, el Govern ha entrat un escrit en aquest parlament
precisament per demanar això, si vostès tenen a bé a contestar
i dir un dia i una hora, podrà comparèixer la delegada de
Cultura. Per tant, deixin de fer demagògia tot el dia amb el
mateix, perquè vostès mateixos saben el que han comentat a la
comissió parlamentària, dient que bé, que ja es pot deixar per
a febrer. Jo els deman, habilitin un dia del mes de desembre o
del mes de gener per a aquesta compareixença i així ja
acabarem amb aquest discurs demagògic.

Per altra banda, m’alegra que els grups parlamentaris que
han parlat fins ara tornen dir que estan d’acord, en aquest cas
el Grup Parlamentari Popular, amb la Caixa de Música.
Tothom amb el discurs està molt d’acord, però el que no veig
és que vostès ens garanteixin el finançament, tot al contrari,
perquè tornen dir: “Sí, sí, estam d’acord”, ho diuen amb la
boca petita, però que no es pagui a través de l’impost de
turisme sostenible, però el que no ens han dit és com pensen
idò que s’ha de finançar aquesta obra i aquesta Caixa de
Música, que per al Govern sí és estratègica, la defensam, no
només la defensam sinó que tendrem projecte i pressupost
perquè ja està garantit  a través de l’impost de turisme
sostenible, així com una part que ve de Fundatur, com ha dit la
portaveu del Grup Popular, i crec que seria bo que tothom, a
part de donar-li suport amb paraules, li doni suport amb les
votacions que avui i aquesta setmana tendrem en aquests
pressuposts.

Per altra banda, com deia, respecte d’aquesta obra el Grup
Parlamentari VOX ha tornat dir que no està d’acord amb
aquesta obra. Em sembla molt respectable; no ho compartim,
de fet no hi ha cap grup que comparteixi aquesta negativa que
fa el Grup Parlamentari VOX a aquesta obra. No té res a veure
a donar o no donar suport a l’activitat privada en matèria de
cultura, no té absolutament res a veure, perquè amb aquest
mateix discurs podríem dir que per què el Govern fa escoles
públiques si també existeixen les privades. Per tant crec que
efectivament aquest és un discurs ideològic que ens situa a
llocs i a bancades molt diferents.

Una altra de les coses que m’agradaria aclarir, perquè va
sortir també en comissió però potser no ho vaig explicar prou
bé i hi ha tornat a fer referència avui la portaveu del Grup
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Parlamentari Popular, són les lleis o les iniciatives
legislatives que entenem importants. Els he de dir, i ja ho vaig
explicar en comissió i ja s’ha incorporat a més al dictamen de
la Llei de pressuposts perquè ha estat aprovat en comissió i
ara ho aprovarem aquesta setmana en plenari, és que la
modificació de la Llei del mecenatge, miri si per a nosaltres
és prioritària, ja la incorporam en el pressupost de l’any 2020
i l’aprovarem aquesta setmana, perquè precisament el que feim
és, a través de la Llei de pressuposts, modificar la Llei de
mecenatge que en el seu dia es va aprovar a la legislatura del
Sr. Bauzá, al final de la legislatura, i el que feim és
incrementar la quantia màxima de 600 a 1.200 euros, i  e l
percentatge de deducció del 15 al 25% de les impost de les
donacions en matèria de mecenatge, i a més a més l’aplicació
d’aquesta deducció deixa d’estar condicionada, com es feia
fins ara, per la base imposable total del contribuent. Per tant
en matèria de mecenatge ja hem fet aquesta modificació.

Per altra banda he de dir-li que la Llei d’arxius, tal i com ja
vaig explicar també en comissió, a principi de l’any que ve ja
podrà ser aprovada pel Consell de Govern, donat que hem
rebut l’informe recentment del Consell Consultiu, i s’estan ara
fent els tràmits pertinents administratius perquè a principis de
l’any que ve ja pugui ser aprovat per Consell de Govern i
llavors venir aquí per tramitar-se des del punt de vista
parlamentari.

I per últim ha fet referència a la Llei d’indústries culturals
la portaveu del Grup Parlamentari Popular. Bé, diu que arribam
tard; arribam, senyors i senyores del Partit Popular, arribam;
fa cinc mesos que ha començat a caminar aquest govern en
aquesta legislatura, tenint en compte que la passada legislatura
diuen vostès que vàrem començar la casa pel terrat, perquè es
va crear l’ICIB, l’Institut d’Indústries Culturals, quan abans
hagués hagut d’existir la llei. Bé, jo li dic que el procediment
que es va seguir és que a través d’una llei es va crear aquest...,
aquestes indústries culturals, l’ICIB, l’Institut d’Indústries
Culturals, perquè precisament era una petició i una
reivindicació del sector, i de la mà del sector precisament s’ha
creat aquest Institut d’Indústries Culturals, i a partir d’aquí
evidentment s’ha d’elaborar, i tenim tota la legislatura per fer-
ho, aquesta llei d’indústries culturals, que esperem que tengui
el màxim consens possible.

Li he de dir, Sra. García, que el Consell Rector de l’IB
Dona precisament es reuneix avui. Deia vostè que no s’havia
reunit abans que finalitzàs l’any; precisament es reuneix avui
capvespre el Consell Rector de l’IB Dona, i li agraesc que
almenys es diferenciïn, encara que sigui que amb aquesta
qüestió respecte de la igualtat i la lluita contra les violències
masclistes, respecte dels que són els seus socis en altres
institucions, el Grup Parlamentari VOX. 

Sol ser també recurrent, i així ho han dit els portaveus tant
del PP com especialment de VOX, que si les partides de
publicitat i comunicació sempre són exagerades o que són
molt elevades. És un argument que vostès esgrimeixen en cada
pressupost. Torn recordar el mateix, i és que en aquesta
legislatura i també ja començada l’anterior, el que es va fer és
centralitzar totes aquestes despeses, que en altres legislatures

el que es fa és tenir-les dividides per diferents conselleries,
però no només això, no només està concentrat, sinó que es
treballen els continguts precisament en matèria de
comunicació buscant arribar a la majoria de la ciutadania, i
crec que això tampoc no s’hauria de menysprear; campanyes
importants que intenten arribar als joves amb un llenguatge
juvenil precisament per conscienciar-los en contra de les
violències masclistes i en les relacions d’igualtat entre homes
i dones; o als residents i visitants, de la importància d’estalviar
aigua; o de la vacunació de la grip, o de la prevenció del foc.

En definitiva, he de dir que seguirem treballant des de la
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat per assolir els
objectius que ja es varen iniciar la passada legislatura però que
ampliam a aquesta, i el més important de tot és que aquests
objectius van acompanyats de pressupost, d’aquests
pressuposts generals de la comunitat autònoma, i que les
escasses esmenes parcials presentades en aquesta secció crec
que posen de manifest que una gran majoria dels grups
parlamentaris donen suport, i a més comparteixen no només
el projecte i els objectius, sinó també els pressuposts que els
acompanyen.

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Costa. És el torn de rèplica del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Gràcies, president. Moltes gràcies, consellera, per les
seves informacions.

Li vull dir, consellera, que el Partit Popular està per la
cultura, que el Partit Popular vol impulsar un ecosistema
específic per a aquesta indústria, un ecosistema on la
normativa i els aspectes jurídics estiguin molt clars, i es
puguin desplegar totes les eines i tots els instruments
necessaris per ajudar els nostres productors culturals. Per tant
no digui que el Partit Popular no està per la cultura perquè
això no és ver.

Quant al tema que em comentava de la compareixença de
la directora general de Cultura, és vera que el meu partit fa dos
mesos que la va demanar, i també és vera que si ara no hem
tengut temps i vostè, com a membre del Govern, demana una
compareixença, és automàtic; si ho demana un partit necessita
uns tràmits perquè estaríem dins un període inhàbil, però li dic
que pel Partit Popular no quedarà, i encara que sigui en
vacances, encara que sigui Nadal, nosaltres serem aquí el dia
que a vostè li vagi bé, o a la seva directora general, per tenir
aquesta compareixença, d'acord?

L’altra qüestió que li volia comentar és el tema de
publicitat i promoció. No és que sigui un argument recurrent,
és que és una despesa molt elevada, i en les situacions actuals,
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publicitat i propaganda, no és una qüestió essencial, i per tant
consideram que els recursos que es dediquen a aquesta partida
podrien tenir més eficiència amb altres partides, i per això li
reclamam amb diverses esmenes que dugui a terme aquesta
rebaixa d’aquesta partida.

I quant a les altres esmenes que nosaltres hem presentat,
sobretot dins l’àmbit de la cultura, en relació amb el programa
455A, son esmenes, com li deia, que obeeixen a necessitats
concretes de diferents municipis i el que nosaltres volem és
que el seu govern, que la seva conselleria doncs doni suport a
consells i a ajuntament en l’àmbit cultural on són diverses les
administracions que comparteixen aquestes competències.

I voldria destacar el cas concret de l’esmena que hem fet
en relació amb un projecte funcional del Sindicat de Felanitx,
aquesta esmena no va adreçada a qüestions estructurals de
l’edifici, no té res a veure amb qüestions d’obres, i sí que és
una esmena que el que pretén és que la seva conselleria
comenci a fer feina en temes d’objectius, dinàmiques i
projectes concrets  que es podrien dur a terme en aquest
edifici, que sé que és competència del consell insular, però
que en aquests moments no ha posat doblers per començar a
discutir, analitzar i estudiar les dinàmiques que haurien de ser
d’interès.

I d’altres aspectes significatius que nosaltres consideram
que són urgents, és el tema del Museu Etnològic de Muro, és
lamentable l’estat en què es troba, les condicions actuals i, per
tant, nosaltres li demanàvem que vostè donàs un impuls
definitiu a aquest anhelat museu. Ja sé que les competències
són del consell insular i que vostè paga el tema del personal,
però si és una conselleria de cultura, entenem que tendrà
aquesta capacitat, i si tengués voluntat política, per dur a terme
coajudes a les feines que han de fer el consell i l’ajuntament.

I per descomptat li demanam dedicar una partida de
recollida de dades estadístiques sobre les qüestions culturals
per poder prendre decisions amb coneixement de causa. Té
partides d’estudis, té partides destinades a altres treballs i
nosaltres consideram que seria molt adient dedicar un esforç,
recursos a recollir aquest tipus d’informació per donar
després respostes que s’adeqüin a les necessitats específiques
del sector de la cultura.

I quant al programa 323, de polítiques públiques d’igualtat,
hem presentat dues esmenes les quals, com ja li he dit abans,
doncs van en aquesta direcció d’incrementar els recursos per
dissenyar una política contra la violència de gènere a les Illes
Balears.

Com veu, el Partit Popular presenta esmenes en positiu per
a totes les illes de Balears, quant a aquestes esmenes nosaltres
demanam el suport d’altres grups. I ja també els avanç que
donarem suport a les esmenes de Ciutadans, a les esmenes
d’El Pi, Sr. Melià, a les seves també els donarem suport, a la
de VOX i a la de MÉS Menorca, a la 10156 i a la 10179.

I volia finalitzar i agrair el suport que ens han donat la resta
de formacions polítiques. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera, aunque es usted
un poquito más joven que yo, creo que todavía se acordará de
cuando sobre las doce de la noche se acababa la televisión y
empezaban a salir unas rayas, yo tengo los ojos llenos de rayas
de este presupuesto, le puedo asegurar que me los he mirado
de arriba a abajo, por activa, por pasiva y por perifrástica,
hemos presentado aquellas enmiendas que hemos considerado
necesarias y en el caso concreto de su conselleria, aunque
hemos presentado una enmienda a la totalidad, no verá
reflejadas muchas enmiendas parciales, pero es que el dinero
que le sacamos a su conselleria lo  verá usted en otras
consellerias, que es a lo que lo hemos destinado.

Sobre lo del IB Dona, cada vez que hablan ustedes de este
tema..., nos ha dicho: antes desaparecerá VOX que el IB Dona;
me recuerdan al no pasarán, le recuerdo que pasaron.

Sobre el tema de la cultura, pues claro que nos preocupa el
tema de la cultura y mucho, de hecho nos preocupa tanto que
creemos que la agrupación que han hecho de consellerias la
minusvalora, y sabemos perfectamente que muchas de las
competencias en materia de cultura son de los consejos
insulares, lo sabemos perfectamente. Aún así y todo,
pensamos que tenía la injundia suficiente para que se hubiera
mantenido con cierta independencia esa conselleria.

Con respecto a la Caja de Música, no somos el único
grupo que la ponemos en cuestión, el señor de MÉS per
Menorca también pone en cuestión esa inversión y no estamos
haciendo la pinza, porque creo que nadie acusará a MÉS per
Menorca y a VOX de estar en sintonía ideológica ni política,
pero bueno, cuando a veces alguien tiene razón la tiene y venga
de donde venga, y nosotros tenemos la altura de miras de dar
la razón cuando alguien la tiene.

Ya le están riñendo, Sr. Castells.

En definitiva, Sra. Consellera, yo sé que usted no tiene
muy en cuenta lo que nosotros le decimos, porque se ha
preocupado mucho en esa defensa cerrada del IB Dona, no me
ha hecho ninguna sola referencia a dónde vamos a destinar
nosotros parte de ese dinero, las políticas de natalidad. Si
nosotros desmontamos parte de su conselleria es porque
destinamos el dinero a otra, porque aquí hay grupos
parlamentarios que se han dedicado a repartir generosamente
sus enmiendas a lo largo de todas las consellerias afectándolo
a crédito; así también sé yo, lo difícil es hacer enmiendas
diciendo de donde voy a sacar el dinero, y por eso nos hemos
visto obligados, evidentemente, a hacer desaparecer
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organismos que consideramos innecesarios. Pero si usted
cuenta todas las enmiendas que llevamos de políticas a favor
de la mujer suman más de lo que actualmente tiene de
presupuesto el IB Dona, simplemente que nosotros tenemos
una filosofía diferente de hacia dónde o cómo se tiene que
gastar ese dinero, pero eso no quiere decir que no estemos a
favor de políticas a favor de la mujer, de la igualdad y de las
mujeres maltratadas, por supuestísimo que lo estamos.

Porque, además, creo que todos los aquí presentes, de
momento, somos hijos de una mujer, y en nuestro caso
muchos maridos y padres de mujeres,...

(Remor de veus)

..., o sea que creo que ninguno de nosotros está en contra de
las mujeres. El problema es que ustedes se empeñan una y otra
vez en creerse sus mantras y su propia propaganda, no pongan
en nuestras bocas palabras que no hemos dicho, yo es lo único
que le pido. Creo que hablamos lo suficientemente claro
como para que no tengan ustedes que inventarse nada.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Per formular la contestació del
Govern, té la paraula la Sra. Costa.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Bé, una vegada més torn al debat
que crec que en anteriors legislatures, segurament, si teníem
debats sobre el paper de l’IB Dona, precisament era com
enfortir-lo, com millorar-lo, com augmentar el pressupost,
però al portaveu del Grup Parlamentari VOX li he de dir que
amb els seus arguments o la seva filosofia, que, evidentment,
al final és un tema de diferència absolutament ideològica i, per
tant, ni jo crec que el convenceré a vostè ni vostè, per suposat,
em convencerà a mi, i no puc debatre en base als seus
arguments o al que vostè ha dit aquí, perquè he intentat
resumir el que vostè ha dit: todos somos hijos de una mujer
y que no existen políticas de natalidad en favor de la
natalidad a l’Institut Balear de Dona.

Miri, és que l’Institut Balear de la Dona no té res a veure
amb això ni amb les polítiques de natalitat, és clar, és que això
és como una conversación para besugos, entre vostè i jo, no
li dic besugo a vostè, o a jo, és igual, entre els dos, no té cap
sentit i crec que el debat de pressuposts i les polítiques i els
objectius que es defensen a un pressupost és molt més seriós
que tot això.

Per altra banda, faig referència molt breument, la Sra.
García, del Partit Popular, ha fet referència a algunes esmenes
o projectes en concret que, si bé no arriba el nombre
d’esmenes a ser tan poques com les de VOX, crec que tampoc

no justifica les seves esmenes a la to talitat per les poques
esmenes parcials que ha presentat al pressupost. Però bé, això
és el joc del debat del pressupost.

Li he de dir que algun dels projectes concrets que m’ha
esmentat, ho ha reconegut vostè mateixa, són efectivament
competència del Consell de Mallorca, tant el tema del
Sindicat de Felanitx, com la gestió, en aquest cas, del Museu
Etnològic de Muro, que sap vostè  ben bé que gestiona el
Consell de Mallorca i que tenim reunions i coordinació amb
el consell perfectament, per saber la feina que es fa, perquè,
en tot cas, com dic, és una competència del Consell de
Mallorca.

I per acabar, no voldria deixar de dir, perquè, a més, crec
que és important i forma part de bona part de les actuacions
d’aquesta Conselleria de Presidència, Cultura i  Igualtat,
precisament, a més que ens trobam en el quaranta aniversari,
just demà s’acompleix el quaranta aniversari de l’aprovació per
part de Nacions Unides de la Convenció sobre l’eliminació de
totes les formes de discriminació en contra de les dones, que
seguirem fent feina per a aquesta igualtat entre homes i dones;
que per això el pressupost del 2020 de l’Institut Balear de la
Dona disposa d’un pressupost crec que important de
5.700.000 euros, malgrat que les competències en atenció
directa a les dones han estat transferides als consells insulars,
just aquest any, des del gener del 2019, però mantendrem el
Servei d’Assistència 24 hores a aquestes víctimes de violència
masclista; que, a més, en aquest pressupost del 2020 té la
novetat que s’amplia a les víctimes de violència sexual i, a
més, també es reforcen les franges nocturnes dels mesos de
juny a octubre, amb una partida que ha augmentat en 693.000
euros.

D’altra banda, també augmentarem el projecte i la inversió
en coeducació a les Illes Balears i, a més, per fer-ho possible,
hi destinam 240.000 euros, que suposa un increment del 22%
del pressupost respecte del de l’any passat, el del 2019, i
aquests recursos a més es destinaran a facilitar el suport i
l’assessorament tècnic a les escoles que estiguin interessades
a implementar la coeducació i a oferir formació específica
sobre aquest tema als docents i a les docents; és a dir, en
definitiva, és eradicar el masclisme, conscienciant els més
joves i educant-los en igualtat entre homes i dones. Perquè, a
més, seguirem també en aquesta legislatura aprofundint en la
nostra posició que hem dit també de forma expressa treballant
en aquest pla de tracta, en contra de la tracta a la nostra
comunitat autònoma, perquè, com deia abans, volem
aprofundir en la nostra posició abolicionista en contra de la
prostitució i aconseguir, a més, que Balears sigui un espai
lliure també de turisme sexual. Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Costa. Per defensar les seves
esmenes, pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula la
Sra. Guasp.
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LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados, buenos
días de nuevo. La Conselleria de Presidencia, Cultura e
Igualdad tiene un presupuesto más reducido y se nota en el
volumen de enmiendas que hemos presentado tanto mi grupo
parlamentario como el resto. Y a buen seguro en el debate
presupuestario será mucho más sencillo que han sido otros.

Desde mi grupo hemos presentado 9 enmiendas parciales,
ninguna de ellas ha sido aprobada en comisión. Por ello,
quiero manifestar nuestra disposición a que nos presenten
enmiendas de transacción, aunque no se nos ofreció en
comisión ni tampoco creemos que se nos ofrezca ahora.

Presentamos tres enmiendas con el objetivo de aumentar
las ayudas a los baleares residentes en el exterior y a sus
descendientes en situación de vulnerabilidad y emergencia
social, entiéndase como pobreza, necesidad de medicamentos
y dependencia, y todo ello de conformidad con la Ley 3/1992,
de 15 de julio, de comunidades baleares asentadas fuera del
territorio de la comunidad autónoma y en consonancia con
nuestro Estatuto de Autonomía. Por tanto , nosotros lo que
hacemos con las enmiendas, en lineas generales, es reorientar
el gasto de partidas que consideramos infladas, desmesuradas
en relación a trabajos, estudios, trabajos técnicos, partidas que
se denominan “otros trabajos”, y este tipo de partidas que se
inflan, como las de propaganda y de publicidad institucional,
creemos que debemos destinarlo, como digo, a las ayudas de
los baleares en el exterior y también al Círculo Artístico de
Ciutadella para colaborar con el premio Born de Teatre.

Aprovecho para destacar también en esta sección que
pedimos la eliminación de la partida total correspondiente a
la transferencia al Instituto Ramon Llull, los 450.000 euros de
la partida 44841, del programa 451A de la Conselleria de
Presidencia; queremos destinar estos 450.000 euros al
IBISEC, a nuevas infraestructuras educativas para eliminar los
barracones. Consideramos que con el Instituto de Estudios
Baleáricos, l’Institut d’Estudis Baleàrics, está garantizada la
difusión de nuestra cultura, pero siguiendo los criterios y unas
estrategias que son las que fije nuestro Govern y no un
instituto tercero de otra comunidad autónoma, un ente que
todo el mundo sabe que tiene unos objetivos que van más allá
de la lengua y de la cultura y que tiene unos objetivos
políticos, estrictamente políticos, y no podemos estar de
acuerdo con que se financie desde el Govern y se dé ayuda al
Instituto Ramon Llull.

Asimismo, ponemos una enmienda de afectación para
destinar 10.000 euros al Círculo Artístico de Ciutadella para
colaborar con el premio Born de Teatre.

Y estas serían todas las enmiendas del Grupo de
Ciudadanos a esta sección.

Y en relación con las enmiendas a la totalidad del Partido
Popular y de VOX nos vamos a abstener porque no
consideramos que debemos votar a favor.

Todas las enmiendas del Grupo Parlamentario El Pi y del
Grupo Parlamentario Popular las vamos a votar a favor.

Y sobre todo voy a detenerme en las dos enmiendas del
Partido Popular que suponen un aumento para el IB Dona, con
el objetivo de dotar de más recursos para implementar
políticas de igualdad y de lucha contra la violencia machista.
Y además, tras la intervención del diputado de VOX-Actua,
que ahora no se encuentra en la cámara, del Sr. Rodríguez,
creemos que es necesario el IB Dona y creemos que debemos
manifestarnos, y mi grupo debe manifestar su apoyo firme, su
compromiso firme al IB Dona; ya lo hemos manifestado en
otras ocasiones, pero creo que es bueno y es necesario
volverlo a hacer; se deben implementar medidas y proyectos
de sensibilización y prevención para educar en igualdad,
campañas de prevención y ayudas a las mujeres maltratadas y
a sus familias, porque no podemos dar un paso atrás en la
lucha contra la violencia machista ni un paso atrás en la
defensa de la igualdad de la mujer y ni un paso atrás en la
defensa de ninguno de los derechos y libertades que hemos
conseguido.

Y, sin más, pido la reconsideración de nuestras enmiendas
a esta sección.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. Correspon ara al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula
la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Avui
em vull reafirmar en una afirmació que deixa clar que El Pi
Proposta per les Illes, els meus companys Jaume Font, Pep
Melià i jo mateixa tenim la moral molt alta, ho diem perquè jo
venc aquí a defensar unes esmenes que ens han rebutjat cinc de
cinc, i això que només eren cinc, que algunes fins i tot només
eren 10.000 euros, i ens ha dit que no el Govern i els seus
socis. Però jo vull pensar que amb aquest pegament, que no és
el que diu VOX de las sillas y el poder, nosaltres arribarem
amb aquest bon tarannà a que l’any que ve ens aprovin almanco
un 50 o un 80% de les esmenes que presentam. 

En aquesta secció 11, de Presidència, Cultura i Igualtat,
com dèiem, n'hem presentades cinc en un exercici de
responsabilitat i amb l’esperit de millorar les coses.
Lamentam, com deia, que en comissió no n’hagin acceptada
cap, encara hi són a temps. 

La primera, la 9661, torna a ser una proposta que ja vàrem
fer en els pressuposts d’enguany, és a dir, l’any passat en
aquestes dates ja vàrem presentar el que tornam a presentar, es
tracta de la creació a les Illes del Tribunal administratiu de
recursos contractuals, amb una dotació de 50.000 euros, un
organisme que es podria crear perfectament a la Llei de
contractes estatal, una cosa que sí tenen altres comunitats
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autònomes, i no com el plus tan polèmic del que avui s’ha
parlat que només té aquesta comunitat autònoma. Suposaria
això major autogovern per a les Illes Balears i allò que pensam
que és molt més important, que no haguéssim d’enviar
recursos administratius cap a Madrid, en conseqüència també
una major agilitat de la que com saben, senyors diputats, anam
escassos.

La passada legislatura, hem de recordar, es va estimar
parcialment aquesta esmena, es va transaccionar, però res més.
Pensam que l’executiu ho ha obviat, no ha pogut perquè no
tenia temps o no ha fet la feina que li pertoca i seguim sense
aquest òrgan que, repetim, milloraria i agilitaria les coses. I és
que, com deia, ens han rebutjat cinc de cinc, pensam que no és
el pica i perd sinó que hi perden les Illes Balears. 

Esmena 9686, Ciutadella, hi estam d’acord, es mereix i
necessita ajut pel que fa a les seves activitats culturals, ens ho
han demanat per activa i per passiva, però el Govern no ha
mostrat sensibilitat en aquest sentit. Era aquesta partida que,
com els contava, són 10.000 euros que s’haguessin pogut
incloure en els pressuposts. És una voluntat política i encara
hi poden rectificar.

Una altra esmena, la 9701, és la creació d’una nova partida
per subvencionar el Festival de Pollença, són 100.000 euros,
creim que el prestigi i el recorregut d’aquest festival s’ho
mereixen, és reconegut arreu, a tot Europa, i el Govern,
pensam, l’ha d’impulsar més.

Una altra esmena, la 9699, proposava destinar una part de
la partida de la transferència de promoció i serveis de cultura
als ajuntaments per a ajudes als teatres públics d’aquells
municipis que en tenen. És una esmena d’afectació per un
import de 200.000 euros. 

I una altra més, ens ha sorprès, i molt, que no l’acceptassin,
estam parlant de la 9721, va ser una reivindicació feta en veu
alta per galeristes a la Nit de l’Art de la qual, més, en vàrem
parlar la consellera Pilar Costa i jo a una pregunta
parlamentària en aquest ple que crec, per cert, que va ser la
pregunta amb la qual em vaig estrenar, per això no l’oblid, i,
Sra. Costa, vostè va dir que hi havia sensibilitat, que estaven en
negociacions amb ells i que volem diversificar l’economia,
volem exportar quelcom més que sol i platja, però no
acompanyam de finançament aquest fet tan important per estar
al nivell que ens pertoca. Ni més ni pus. A una pregunta feta,
com deia, ens varen informar que era una de les intencions del
Govern, encara l’esperam. 

Nosaltres hem fet, pensam, propostes viables, necessàries,
que donen lluentor a la vida de les Illes, al teixit cultural, a la
projecció internacional, a la motivació d’aquells que treballen
incansablement pel teatre, per la cultura, per l’art, per la dona,
i la primera d’elles serviria, com hem anunciat, per agilitar i
millorar el doblers que disposam i fer-nos grans en la nostra
condició de comunitat autònoma i afavorir també l’agilitació
per a les empreses.

Esperem que comprenguin la intenció, el contingut i el
tarannà de les nostres propostes que són fetes amb estima cap
a les nostres coses, amb seny i amb il·lusió. Hem presentat un
total de 86 esmenes, bé, ens n'han acceptat un total de 16; no
estam descontents, però una mica el que ens han acceptat ha
estat el patató de la porcella. Jo esper que amb aquest diàleg
l’any que ve puguem tenir el patató, l’all, el moniato i si ens
toca una cuixa encara estarem més contents. 

Per tant, nosaltres pensam que és aquesta voluntat.
Nosaltres ho tornam a dir una vegada més, defensam l’IB
Dona, jo sé que he mesclat ous amb cargols, però si
haguéssim de triar estaríem d’acord amb vostè, Sra.
Consellera, en el que triaríem. 

I als senyors de VOX els he de dir que és una manca de
respecte quan vostès es refereixen a aquestes coses com un
“xiringuito”. Es una falta  de respeto y al menos sean
creativos. He buscado por ustedes los sinónimos de
chiringuito en el diccionario y pone, chiringuito, quiosco,
puesto, aguaducho. Al menos sean recreativos en lo que
hace referencia al lenguaje perquè “xiringuito” ho ha dit en
aquest saló de plens unes 355 vegades. 

Per altra banda, defensam l’Orquestra Simfònica. Pensam
que sí pel que fa als càrrecs de delegada de Cultura. Aquesta
compareixença que demana el Partit Popular nosaltres pensam
que allò que caracteritza un govern són les polítiques, no és
que jo hagi de defensar el Govern de les Illes Balears, però sí
vull recordar que aquí hi va haver una consellera de Cultura, i
torn a repetir com ja li vaig explicar a la Sra. Núria Riera, que
parlava de la MOMA i de l’informe Trepitja. Així que crec que
no és qüestió de persones. Aquesta actriu efectivament no ha
sortit a escena, esperem que hi surti quan vostès posin data
perquè el Govern els ha dit que vostès posin data i vostès han
dit que la posi e l Govern. A veure si la posen que nosaltres
vendrem, si és el dia de Nadal no em sap greu, també vendrem
aquí a escoltar aquesta compareixença.

Per tant, una darrera cosa, el Sr. Rodríguez ens ha
desaparegut, bé, idò ja li contarà el seu portaveu el Sr.
Campos, quan vostès parlen i mesclen efectivament natalitat
amb IB Dona a nosaltres només ens ve una conclusió que és
una associació d’idees súper fàcil que fan que és natalidad,
mujer, parir. Punto y final.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt, MÉS per
Menorca, té la paraula el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. En el cas de MÉS per Menorca
només ens queda una esmena viva, per tant la metàfora de la
Sra. Pons em porta dir que en el nostre cas jo li he de
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reconèixer, Sra. Costa, que ens hem quedat la porcella i només
ens queda pendent el patató, la qual cosa li he d’agrair perquè
realment hem pogut negociar totes les esmenes que havíem
presentat, hem arribat a acords i només ens queda aquest tema
que és una qüestió simbòlica, que nosaltres hi volem insistir,
que és la dotació del projecte Menorca Talaiòtica.

Nosaltres creiem que aquest és un projecte d’interès per
a les Illes Balears, creiem que el Govern de les Illes Balears
s’hi ha d’involucrar. En els exercicis anteriors s’havia fet una
aportació de 300.000 euros, és una aportació que té una data
de caducitat perquè evidentment s’ha de presentar aquesta
candidatura i hem d’assolir aquest reconeixement. Per tant, no
és una aportació que demanem que es vagi repetint sine die,
però fins ara la teníem establerta en 300.000 euros, teníem
l’acord d’investidura de mantenir una quantitat similar i
nosaltres creiem que la rebaixa a 200.000 euros, tot i que
reconec que es va millorar i vàrem partir de 150 i vàrem
arribar fins als 200.000, nosaltres hi vàrem votar a favor, per
tant, en un clima d’entesa, però nosaltres creiem que hem de
mantenir almenys la reivindicació dels 250.000 euros perquè
em sembla que és el que respon al que vàrem signar, que era
mantenir una aportació similar. Nosaltres creiem que reduir-la
en un 33% no es pot dir que l’aportació  sigui similar i per
això, tot i que li reconec la bon entesa que hi ha hagut i el
clima de col·laboració, hem volgut mantenir aquesta esmena
perquè sigui el Ple del Parlament que es manifesti sobre si
aquesta aportació ha de ser dels 200.000 euros que tenim ara
o ha de ser dels 250.000 que és la que crèiem nosaltres que
hauria de ser.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells . En torn en contra, pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. La presentació d’esmenes a la totalitat
als pressuposts indica una diferència abismal entre unes
forces polítiques i unes altres, bàsicament perquè demostra
les prioritats de cada una. Per curiós que pugui parèixer el
Partit Popular i VOX han presentat exactament les mateixes
esmenes a la totalitat. 

En aquesta legislatura la Conselleria de Presidència,
Cultura i Igualtat més enllà de la importància de les relacions
institucionals amb el Parlament o la coordinació  de les
diferents àrees del Govern té  una doble responsabilitat: les
polítiques en matèria d’igualtat i les polítiques de cultura, dues
polítiques fonamentals per a una societat que es descriu com
a desenvolupada. 

Per una part, la lluita per aconseguir la igualtat de gènere
real, no només de paraula sinó de fets i la lluita contra les
violències masclistes. Són dos fets més presents que mai i
cada vegada són més les persones conscienciades. Centrant-
me només aquí a les Illes tenim una xacra social, som la

segona comunitat autònoma amb més víctimes de violència
masclista i també som una de les que més denuncien, un fet
que almanco ens indica que les polítiques dutes a terme han
servit per conscienciar, per denunciar aquestes situacions
intolerables que viuen les víctimes. Però pareix que hi ha
representants en aquesta cambra que no veuen amb bons ulls
aquestes polítiques ni les institucions, com l’IB Dona, que fan
possible seguir avançant en matèria d’igualtat i lluitar contra
les violències masclistes.

I per l’altra part, les polítiques de cultura, és inadmissible
que l’Institut d’Indústries Culturals sigui posat en qüestió i que
es proposi la seva eliminació  quan el sector de creadors,
editors, galeristes, actors i altres han demanat la seva
existència, en tot cas el que haurien de fer és ajudar a
impulsar-lo i remar tots en la mateixa direcció en matèria de
cultura i ajudar a impulsar la nostra cultura i totes aquelles
persones que ho fan possible ja que fan una funció primordial
al si de la nostra societat.

El mateix passa amb la Fundació Robert Graves, em fa la
sensació que es vol dur a terme un extermini de la cultura i del
patrimoni de les Illes, però bé, què hem d’esperar de les
forces polítiques que enyoren l’Espanya de fa quaranta anys?

Finalment, la Fundació de l’Orquestra Simfònica, no
entenem tampoc per què una esmena a la totalitat, no entenem
quina classe de societat volen vostès. A mi em recorden els
homes grisos del llibre Momo de Michael Ende que no volien
que les persones tenguessin temps per parlar, per somriure,
per somniar o que no hi hagués espai per a la imaginació o la
creativitat. Si no l’heu llegit els recomano aquesta lectura ara
per les vacances de Nadal.

Això pel que fa a les esmenes a la totalitat que presenten
VOX i el Partit Popular. L’única diferència entre uns i els
altres és que el Partit Popular s’ha dignat a presentar alguna
esmena parcial en matèria d’igualtat i d’altres en matèria
cultural la qual cosa em va entendre, o almanco és el que vull
entendre, que tenen un poc d’interès en aquests àmbits.

Abans de comentar el perquè del nostre vot negatiu a les
esmenes presentades pels diversos grups vull dir que nosaltres
des del principi vàrem donar suport al pressupost presentat per
la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat i als diversos
ens relacionats i que totes aquelles modificacions que vàrem
creure oportunes varen ser aprovades al si de la ponència o de
la comissió perquè, encara que en matèria d’igualtat i cultura
els recursos mai no sobren, pensam que s’ajusten a la realitat
que vivim actualment.

Dit això i tal com vaig comentar a la comissió, hi ha
diverses esmenes proposades que no són competència
d’aquest govern, per exemple l’esmena 10011 del Partit
Popular relativa al Sindicat de Felanitx que és competència del
Consell de Mallorca des del passat mes de juny i per tant, en
tot cas seria el Consell qui hagués d’assumir la redacció del
projecte que sol·liciten, encara que avui han dit que el que
demanen és que el Govern prepari activitats per dur a terme
allà, cosa que difereix bastant de la motivació de l’esmena.
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També són competència del Consell Insular de Mallorca
les esmenes 10007 i 10008 relatives a col·laborar en la
creació d’itineraris culturals o depèn de com es plantegi
aquest itinerari només seria de competència dels ajuntaments
tal com va passar per exemple amb la ruta arqueològica de
Sencelles i Costitx que la varen impulsar entre  els  dos
consistoris.

De competència municipal també és l’esmena 10012,
també del Partit Popular, relativa a l’Arxiu de Sóller, desconec
si l’equip de govern municipal ha pressupostat alguna partida
en aquest sentit perquè pel que es veu encara l’oposició
municipal no ha vist ni els pressuposts. No pos en dubte, però,
la necessitat d’equiparar els arxius municipals i la seva
digitalització com per exemple el de Sóller mateix que el
primer testimoni de l’arxiu data de 1468 i per tant, és un bé
documental amb un elevat valor històric.

Entre d’altres esmenes, que tampoc no són de competència
autonòmica, el que em sorprèn és que el Partit Popular en
diverses ocasions en aquest pressupost del Govern ha dit que
no s’adapten a la realitat, però llavors vostès no respecten les
competències de cada institució.

Pel que fa a les esmenes 10010 i 10009 el pressupost tal
com està redactat per part del Govern, que fa referència l’IB
Dona i a la mateixa conselleria, ja contemplen i garanteixen la
implantació de la Llei d’igualtat, és més, també està garantida
la relació i cooperació tant amb els consells com amb els
ajuntaments.

Quant a les esmenes 9548 i 9550 de Ciutadans, actualment
existeixen unes subvencions per a comunitats balears a
l’exterior a les quals s’adhereixen les que ho sol·liciten, però
després d’una recerca no hem vist que les ajudes específiques
individuals que vostès proposen siguin una necessitat social
identificada.

D’altra banda, la partida d’estudis i treballs tècnics sí que
s’ajusta a la realitat dels darrers any i a la tasca desenvolupada
a través d’ella.

Pel que fa a les esmenes relacionades amb garantir la
informació en les dues llengües, per no entrar en debats que
sabem que mai no veurem aquesta qüestió de la mateixa
manera,  els he de dir que ja s’ofereix la informació en les
dues llengües oficials.

Seguint amb les esmenes de VOX he de dir que no pos en
dubte la bona voluntat de rehabilitar el Castell de Sant Felip,
però que no podem compartir de cap manera és que proposin
la baixa de la Direcció General de Sobirania Alimentària
perquè la realitat és que si volem potenciar el nostre producte
local, la nostra economia local és molt important posar
l’accent a la sobirania alimentària i tot el que això suposa, no
sols el consum per part dels illencs del nostre producte, sinó
també arribar a aconseguir a exportar-lo i enfortir la nostra
economia sobretot en el sector agrari que necessita aquest
impuls i que no pot romandre oblidada com s’ha fet en el
passat restant-li importància.

Algunes esmenes d’El Pi relacionades amb ajudes per a
diverses activitats culturals, val a dir que l’Institut d’Estudis
Baleàrics, que mentre no governin PP i VOX ofereixen
diverses convocatòries per a subvencions a les quals es
podrien acollir ja que aquest ens té aquesta finalitat entre
d’altres.

I finalment l’esmena 10156 de MÉS per Menorca, en
l’actualitat la partida afectada consta ja d’un pressupost de
200.000 euros una vegada que es va aprovar una transacció
proposada per Unidas Podemos i el PSIB.

I això seria un poc la justificació del nostre vot en contra
més enllà, com ja he dit, que compartim els pressuposts
presentats per la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Avui parlam de números,
però sobretot parlam de política que és el que hi ha darrere els
números i darrere les partides que discutim.

Jo crec que hi ha dos moments a l’any on podem parlar de
política en termes generals, quan feim el debat de política
general i sobretot quan aprovam els pressuposts, que vol dir
dur allò a una concreció que vol dir que darrere hi ha d’haver
una partida, a dir “a això hi destinarem tants de doblers”.
Sempre em ve al cap que en un debat de política general en què
vaig participar, el segon o el tercer, que sempre les
institucions tenen per costum convidar persones, que una de
les persones que hi havia dins el públic que jo coneixia, que
l’havien convidat i trobava que hi havia d’anar, es va acostar a
mi i em va fer una pregunta, em fa dir: “Miquel, com funciona
això?, com funciona?”, dic: “mira, això és molt senzill, ara
sortirà l’oposició i dirà que és tot un desastre i després sortirà
el Govern i dirà que és tot una meravella”, diu: “i la realitat
quina és?, dic: “idò la realitat és que ni tot és un desastre ni tot
és una meravella”.

Crec que hem de ser sobretot conscients de la situació que
ens toca viure i especialment a l’hora de fer els pressuposts
que evidentment vol dir preveure el que ingressarem, com ho
farem i després on invertirem. Crec que això és molt
important.

Tenim un moment d’incertesa econòmica,
socioeconòmica, no entrarem a definir aquesta incertesa,
alguns direu una cosa, els altres en diran una altra, sigui la que
sigui evidentment això necessita de ser molt escrupolosos a
l’hora de preveure quin seran els ingressos i molt
especialment -i molt especialment- en la seva execució, i
aquests són uns pressuposts que responen a aquesta
escrupolositat a l’hora, diríem, de calcular quins ingressos
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tendrem i, per tant, evidentment això té tot el nostre suport i
en una altra conjuntura que a més ja és congènita, no?, ja és
estructural en aquesta comunitat que és la dificultat de
finançament de la mateixa comunitat. Ho hem dit mil vegades,
allò que som un dels que més aportam al conjunt de l’Estat,
però que som un dels que menys rebem i això evidentment
després a l’hora de fer els nostres pressuposts té evidentment
i suposa una dificultat.

Per tant, dins aquest context que a més tots els partits
polítics, o quasi tots, crec, defensam que la revisió del sistema
de finançament de la nostra comunitat autònoma ha de ser un
dels objectius estratègics d’aquesta legislatura, evidentment
tots hi estam d’acord. Crec que no debades dins aquestes
circumstàncies a uns pressuposts on s’incrementa de manera
important la despesa en educació, la despesa en sanitat, la
despesa sobretot en serveis socials, evidentment ja diu molt
de quina és la intenció d’aquest govern, de posar sobretot les
persones en el centre de la política, que per això entre altres
coses també som aquí i no només aquestes, sinó totes aquelles
que fan referència a qüestions que són purament competència
d’aquesta institució. 

I en aquest sentit creim que i especialment d’allò que
parlam, aquests pressuposts permetran treballar en tot un
seguit d’objectius que consideram molt importants, sobretot
potenciar la transversalitat de polítiques culturals en àmbits
com l’educació secundària, o fins i tot també en la violència
masclista. Fomentar la creació de demandes per incentivar
consum de cultura entre  ciutadans i especialment els més
joves. 

La unificació d’oficines de cultura de la Casa de Cultura de
Can Oleo, que permetrà simplificar tots els tràmits amb una
finestreta única, la qual cosa és un objectiu del Pla de cultura,
ja fins i tot assolit. 

Fer infraestructures llargament esperades, com el Centre
Internacional de Fotografia Antoni Catany, o la Caixa de
Música per a l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears.
Incrementar el nombre de concerts de la Simfònica de les
Illes Balears, perquè realment sigui representativa i sigui
aquesta joia comuna que tenim tot el conjunt d’aquestes illes. 

I sobretot el compromís de donar suport, de reforçar, de
fer una feina conjunta amb els consells insulars per donar
atenció a les víctimes de violència masclista, així com ampliar
la cobertura del servei d’atenció de 24 hores per a víctimes de
violència de gènere i també d’agressions sexuals, compromís
total amb l’eradicació de la violència de gènere. Treballar
també per a l’abolició de la prostitució i l’assoliment que
Balears sigui un territori lliure de turisme sexual.

De les esmenes presentades pels diferents grups
parlamentaris, em permetran que faci un conjunt de reflexions.
En primer lloc crec que hi ha una qüestió que és de llenguatge
que hauríem de cuidar. Jo tenia un professor que quan ens
escapava un vatua, sempre ens deia, o una paraulota que deim
en bon mallorquí, sempre ens deia “la llengua parla de la
grandesa de l’ànima”. I ho dic en especial a una expressió que

és la de “xiringuito”, que en mallorquí es diu xibiu i
especialment referint-se a l’Institut Balear de la Dona com a
“xiringuito” és una qüestió que hauríem d’eliminar d’aquesta
cambra d’una vegada per totes...

(Alguns aplaudiments)

Jo crec que de cortines cap endins ens podem tolerar un
cert llenguatge, perquè al cap i a la fi es tracta, nosaltres ens
dedicam a la política, cobram d’això, vivim d’això i per tant,
sabem a allò que ens d’atendre; però darrere i parlar de
“xiringuito” respecte de l’Institut Balear de la Dona, vol dir
menysprear la feina que molts de professionals fan cada dia,
a més en unes condicions que no són gens agradables i moltes
vegades abocats a situacions límit i a moltíssima pressió. Per
tant, just pensant en tota aquesta gent i per suposat, per
suposat, en les víctimes, ens hauríem d’estalviar determinades
expressions, sobretot per respecte a tota aquesta gent.

 (Alguns aplaudiments)

M’ha sorprès que la Sra. García parlés sobretot que és un
govern que fomenta la dualitat de competències i jo crec que,
allò que realment sorprèn és que vostè per una banda
envesteixi i digui, vostès fomenten la dualitat de
competències, però després presenten tot un conjunt
d’esmenes que no són competència de la institució, del
Govern de les Illes Balears. 

És ver que podem donar suport o que ho podem fer de
moltes maneres, perquè escolti, crec que ningú estarà en
contra ni de digitalitzar, ni posar ordre a l’Arxiu de Sóller, ni
el de Llucmajor, ni de qualsevol dels meravellosos arxius que
tenen els ajuntaments de Mallorca. Però jo crec que en això
hem de ser molt escrupolosos en la invasió de competències
d’altres institucions, però sobretot també en l’autonomia
d’aquestes institucions, perquè en aquest cas el competent
seria el Consell de Mallorca, per tant, vostè sap si el Consell
de Mallorca té una línia que va adreçada a la digitalització dels
arxius de Mallorca, o el de Menorca a Menorca, o el d’Eivissa
a Eivissa, o el de Formentera a Formentera?, jo crec que sí, el
mateix passa amb els jaciments arqueològics, crec que en
vàrem parlar a nivell de comissió, perquè Son Fornés i no
Pollentia, o no Almallutx o no Ses Païsses?. Per tant, jo
aconsell tenir un Pla d’actuació damunt jaciments
arqueològics. Per tant, nosaltres no som ningú per fer els
comptes als consells, ni al de Mallorca, ni al de Menorca, ni
al d’Eivissa, ni al de Formentera. El mateix que passa amb els
itineraris culturals, que vostès diuen a Sineu i a Montuïri,
deuen tenir a qualcú a prop de Sineu i qualcú de Montuïri, per
què no Pollença?, per què no Capdepera?

En tot cas jo en aquest sentit -i m’agrada molt la idea, i
m’agrada molt la idea-, si aquest itinerari transcorre dins el
nucli urbà no tendran problemes, però si és dins rústic que
vagi aquest itinerari, que hagi de tocar camins rurals o tal, els
anirà molt bé la llei que es va aprovar la passada legislatura que
es diu Llei de camins públics i rutes d’interès excursionista,
que vostès varen dur davant el Constitucional i varen perdre.
Els anirà molt bé, mirin, paradoxes d’aquesta vida, no?
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(Remor de veus)

Després crida poderosament l’atenció el tema del Sindicat
de Felanitx, vostès saben que hi ha una inversió estatutària de
4,5 milions d’euros i que el Sindicat es va vendre per 1,8
milions d’euros. Per tant, e l sobrant el tenen per fer el pla
d’usos del Sindicat de Felanitx, entre altres actuacions. Per
tant, no per què posen damunt el pressupost de la comunitat
autònoma una partida de 100.000 euros, sí, de 100.000 euros
-no ens embullar amb tants de números-, precisament per fer
això, una cosa que ja està pressupostada i que ve a través
d’inversions estatutàries, que són aquelles inversions que quan
es va aprovar l’Estatut d’Autonomia, aquí i en el Congrés dels
Diputats, mentre no tenguéssim un règim fiscal especial,
l’Estat cada any ens havia de fer arribar mitjançant aquest
finançament d’aquests projectes, que es varen fer durant uns
anys, però quan el Sr. Rajoy va entrar a presidir el Govern de
l’Estat, va suprimir de manera unilateral des de l’any 2011.

Per tant, és ver que moltes vegades parlam del
sobredimensionament de les institucions i del finançament,
però hi ha altres qüestions com per exemple aquesta que no en
parlam mai curiosament, ho dic perquè hem deixat perdre des
de l’any 2011 tot allò que eren inversions estatutàries i que
per ventura projectes que feim ara o que s’han de fer i que
discutim com els hem de pagar, per ventura ja estarien...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ensenyat, hauria d’acabar.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, president, vaig acabant. De l’Institut Ramon Llull sí que
m’agradaria fer almanco una referència, perquè pareix que
tenen mania persecutòria en tot allò que comporti..., em
referia als de Ciutadans que justament no hi són i que sempre
els sap greu que els diguin que són d’extrema dreta, però en
temes de discurs de llengua, tenen un discurs que és
exactament igual que els seus companys de VOX...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ensenyat. ha d’acabar.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

..., i llavors s’enfaden si els diuen que són d’extrema dreta.
Parafrasejant el Sr. Rodríguez, per ventura els haurem de dir
que són de “extremo centro”. 

Vaig acabant, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

No. Sr. Ensenyat, ha d’acabar.

(Se sent el timbre de tall de veu del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Li record que té una altra intervenció. 

Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Gràcies, president, bon dia a tothom. Primer de tot, hem de
manifestar el nostre suport als pressuposts presentats per
aquest govern, uns pressuposts adequats a les necessitats, que
compleixen amb els acords de govern i d’investidura; uns
pressuposts més socials, amb un 70% de la despesa en
despesa social, educació, salut, ocupació, habitatge...; uns
pressuposts que tenen un repartiment equitatiu i unes
polítiques per a les persones, per als seus drets: el dret a la
igualtat entre homes i dones, el dret a la no-discriminació per
qualsevol qüestió, i el dret a viure, i açò ho dic pel tema de la
violència contra les dones i per la feina que fa, la gran feina
que fa l’IB Dona en aquestes Illes Balears.

I no, no és cap “xiringuito”, en açò estic totalment d’acord
amb MÉS, que m’ha precedit en el discurs, que hem de deixar
d’anar amb aquest insult, que no és més que un insult que es
digui constantment que IB Dona és un “xiringuito”, perquè tota
la feina que s’està fent des de l’IB Dona i totes les necessitats
que s’estan cobrint, açò només ho saben ells, en tota la seva
magnitud.

(Alguns aplaudiments i petit aldarul)

I emprar la paraula “xiringuito” per aquesta feina
d’apropament a les víctimes és una gran manca de respecte.

Una altra pota d’aquest govern és la cultura, un eix de
difusió i per fomentar la cultura com una delegació de
Presidència, que açò li dóna una gran rellevància com a
cohesió social i transversal, seguint les directrius del Pla de
cultura que, com saben, va de 2018 a 2028, i amb la
participació en el Consell de Cultura de l’IB Dona. En aquest
sentit hem de dir que tenim una bipolaritat per part del Partit
Popular i el partit VOX, dos partits que s’ajunten per fer
esmenes a la totalitat, amb el que són exactament les mateixes
esmenes; i després amb les esmenes parcials, que aniré
explicant, no acabam d’albirar quin és el seu projecte. En el
cas de VOX ja sabem que no és cap, el projecte, simplement
és eliminar-ho tot, però en el cas del Partit Popular sí que les
seves esmenes no acaben d’albirar aquesta possible alternativa
que vostès volen posar de manifest perquè no tenen gaire cap
ni peus, algunes d’elles.

Aquí entrarem en els detalls de les esmenes. Li he de dir
que en moltes d’elles no som competents. Vostès fan esmenes
concretes. No deim que no hi hagi necessitats; és cert, moltes
d’elles poden ser una necessitat, però no en som competents.
Per tant no hi donarem suport. 

També li diré que aquesta proposta que fa de recollida de
dades estadístiques a l’àmbit de la cultura per millorar el
diagnòstic, açò està inclòs del Pla de cultura, està inclòs a la
mesura número 20, d’investigació i recerca; per tant és un
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tema que està compromès per aquest govern dins el Pla de
cultura. I després em preocupa el tema que fan menció a temes
de benestar. Vostè concretament, Sra. García, ha dit que està
preocupada per les quotes de benestar; les quotes de benestar
jo li record que el seu govern, quan hi va haver un problema
d’ingressos, vostès van fer retallades en tot l’estat de benestar,
en tot; van retallar des de sanitat, van retallar en professors,
van reduir l’administració pública a la mínima expressió, fins
on van poder. Açò és la seva preocupació pel benestar.
Nosaltres en aquest pressupost li record que tenim un 70% en
despesa social. Sí que hi ha hagut una manca d’ingressos o es
preveu una manca d’ingressos, però aquest govern té el
compromís amb les persones i amb les quotes de benestar que
vostè ha mencionat a la seva intervenció.

En referència a l’IB Dona li he de dir que totes les
preocupacions estan totalment incorporades dins el
pressupost d’IB Dona. 

Passaré a Grup Parlamentari de Ciutadans. Ciutadans, el
Govern balear dóna subvencions a les ajudes socials i
humanitàries als balears a l’exterior. Vostè..., ja vam tenir
aquest debat en comissió, no sé... aquestes ajudes nosaltres les
donam, les propiciam a aquells que ho necessiten, tenim
contacte constant amb aquestes persones que estan fora del
territori de les Illes Balears. I li diré més, vostè, Sra. Guasp,
potser recorda que el Partit Popular va deixar aquestes ajudes
a zero quan vostè formava part del Govern, quan vostè en
formava part, sí, era assessora del Govern. El Partit Popular sí
que va deixar aquestes ajudes a zero. No és el cas d’aquest
govern; li dic que hi ha una partida especialment destinada a
aquestes ajudes.

Pel que fa referència a les diferents esmenes per garantir
la informació en les dues llengües oficials, li he de dir que
també està incorporat en aquest pressupost.

En referència a les esmenes del Grup VOX, que són molt
minses perquè n’ha quedada una, perquè la que vostè ha
mencionat aquí, a la tarima, que ha dit el Cercle Artístic de
Maó, li recordaré que no és el Cercle Artístic de Maó, és de
Ciutadella; vostè devia rebre un correu on se sol·licitava
aquesta ajuda, però no és de Maó, és de Ciutadella. Aquí
tornam veure el "postureo", perquè es podria haver interessat
sobre què li demanaven exactament.

I en referència a...

(Remor de veus)

...les ajudes al castell de Sant Felip, vostè ho fa amb
pressupost de la Direcció General de Sobirania Alimentària.
No estam d’acord a eliminar la Direcció General de Sobirania
Alimentària; creim que és un gran repte per a aquest govern.

Referent al Grup Popular d’El Pi, la Sra. Pons diu que no
hem acceptat cap esmena.

(Remor de veus)

No és el cas, no és el cas, perquè tenim una esmena que
vam acceptar..., bé, que es va aprovar en ponència, que és la de
10.000 euros al Cercle Artístic. Així i tot està incorporada al
pressupost, i així i tot també, en el cas del Festival de Música
de Pollença, sé que en aquests moments estan intentant una
transacció; per tant intentarem que aquest pressupost millori
amb les esmenes de tots.

I en referència al Grup MÉS per Menorca, també vam
aprovar una transacció de 15.000 euros per a Menorca
Talaiòtica, i es va incrementar l’inicial de 185; per tant tenim
en el pressupost 200.000 euros per a Menorca Talaiòtica, per
a aquest projecte que tots estam molt il·lusionats i que segur
que donarà molt bons fruits.

En definitiva, tenim uns pressupostos que donen resposta
a les necessitats, són uns pressupostos realistes, són uns
pressupostos que creim que des de la Conselleria de
Presidència donen especial accent en la igualtat, en el dret a
les dones, en el dret a les persones i a la cultura. Són uns
pressupostos que tenen uns molt positius objectius, i que per
tant fan que es consolidin aquestes polítiques que vam iniciar
fa més de quatre anys i que els c iutadans i les ciutadanes
d’aquestes illes ens van avalar per seguir consolidant.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Carbonero. Començam el torn de
rèplica. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Gràcies, president. El Partit Popular ha presentat 12
esmenes a aquesta secció 11, cinc d’afectació i set d’addició,
i cap, cap d’elles, no ha estat aprovada. Però el Partit Popular...

(Alguns aplaudiments)

...el Partit Popular seguirà aixecant aquí la veu per reclamar
allò que considera de justícia per als ciutadans de les illes de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

I el Partit Popular no es conformarà amb el patató de la
Sra. Pons, amb la cuixeta de la porcella; el Partit Popular vol
un bon dinat de Nadal, vol la porcella, e l frit de Sineu, Sr.
Ensenyat, el patató i l’amanida.

Quant a les esmenes que hem presentat, els diré que ens
reafirmam en totes elles i molt especialment aquests darrers
dies quan a la premsa estam veient el crit  desesperat de
diferents ajuntaments. Mirin, Muro reclama al Govern i al
consell la reforma integral del Museu Etnològic. Ja m’ha
explicat el Sr. Ensenyat per activa i passiva el tema
competencial, l’entenem perfectament, però mentre aquest
museu cau, veim com el Consell de Mallorca reserva 3
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milions per a un projecte que ha de desenvolupar el pintor
Barceló, un projecte que encara no sabem de què tractarà i què
farà per rehabilitar una església, però podem reservar 3
milions per a aquest projecte del Sr. Barceló i no tenim
doblers per arreglar un museu, que està relacionat amb la
nostra identitat i amb la nostra història. Per tant, insistesc que
ens reafirmam amb allò que hem presentat.

Sra. Carbonero, m’he estudiat de dalt a baix el Pla de
cultura, no he trobat un sol indicador de qualitat, no he trobat
ni una sola dada de recollida dels projectes que han
desenvolupat amb aquestes qüestions socials. Per tant, jo allò
que els demanava és que incorporin aquests indicadors i que
utilitzin dades per prendre decisions.

I, Sra. Pons, li he de recordar que la llei obliga a tots els
alts càrrecs a donar explicacions en aquesta cambra i molt més
si estam parlant d’una direcció general que és delegada. Per
tant, nosaltres reafirmam aquesta petició, avui he vist que ens
acompanya la Sra. Solivellas i li agraesc que sigui aquí i també
li deman que agiliti aquest procés per tenir oportunitat de
conèixer el seu projecte i que comuniqui exactament...

(Alguns aplaudiments)

... la seva activitat.

I m’agradaria acabar dient el que li he dit a la consellera, la
cultura i la igualtat ens haurien d’unir i no separar, no
convertim aquests temes en armes llancívoles, treballem per
la defensa dels nostres valors culturals de forma no excloent,
insistesc, de forma no excloent, sense perdre de vista el
caràcter universal de la cultura.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Ensenyat, es que le rascan un
poco y se le ve el llautó, enseguida, no vuelvan ustedes nunca
más, porque es una falta de respeto, es horrible, etc., es que
pretenden decirnos a nosotros como hemos de hablar. La
definición me ha encantado "xibiu", chiringuito, quiosco, o sea
da lo mismo, la idea queda clara y nosotros pensamos que lo
es porque ustedes lo han convertido, no porque pensemos que
la idea original sobre la que se fundó este Instituto de la Dona
no pudiera ser positiva, el problema es cuando ustedes utilizan
este tipo de organizaciones para difundir su ideología y su
manera de ver el mundo, porque he oído hoy aquí que nosotros
asociamos a las mujeres con parir. Nosotros, la biología, la
madre naturaleza y para aquel que sea creyente, Dios nuestro
señor, pero es que no hay mayor hecho diferencial entre
hombres y mujeres el hecho de que las mujeres tienen la

capacidad de concebir, es que es la base del hecho diferencial
entre hombres y mujeres...

(Remor de veus)

Mi mamá, sí...

(Continua la remor de veus)

Pues esto que a ustedes les parece horrible, hablar de lo
que hace a la mujer especial y diferente al hombre, que es su
capacidad de concebir, nos lo echan en cara porque nosotros
pretendemos protegerla en diferentes propuestas que hemos
hecho de enmienda en estos presupuestos, tanto en lo que son
políticas de natalidad, políticas de familia, política de ayuda a
mujeres embarazadas. A ustedes eso no debe ser cuestión del
IB Dona, ni debe tener nada que ver con las mujeres, debe
ser..., dónde quedó aquello de “nosotras parimos, nosotras
decidimos”, todavía me acuerdo, antes lo usaban mucho, ahora
ya lo de parir no les va bien. No sé, no lo entiendo, o sea, que
alguien se pueda ofender por asociar la mujer al acto de la
concepción, no lo puedo entender.

Sobre la cultura. El problema de la cultura es el mismo que
el del IB Dona, todos estamos de acuerdo en defender la
cultura, es problema es que hacen ustedes de la cultura un
instrumento, un instrumento ideológico y no pueden dejar de
hacerlo porque es lo que les gusta, es lo que les pide el
cuerpo, es lo que llevan ustedes en los genes, utilizar todos
los organismos y recursos públicos para hacer ideología y da
lo mismo, ustedes son capaces de hacer ideología de cualquier
cosa y de la cultura también hacen ideología y por eso
nosotros estamos en contra de las políticas culturales que
ustedes hacen, no porque estemos en contra de la cultura. Es
muy fácil decir, no, ustedes están en contra la cultura, no les
importa nada, quieren cerrarlo todo, sí vamos a vender los
museos y a convertirlos en aparthoteles, o sea algo así es lo
que ustedes piensan que queremos hacer nosotros. Y no es
esto, nosotros queremos que la cultura deje de ser el
instrumento que utilizan ustedes a través de las subvenciones,
del tipo de actos culturales que promueven, etc., para difundir
su ideología. El día que hagan una auténtica política cultural
integradora estaremos a favor. De momento, mientras no sea
más que una correa de transmisión de su manera de entender
el mundo, pues evidentemente estaremos en contra.

Sobre la enmienda que presentamos concreta y el castillo.
El problema es que de algún sitio hay que sacar el dinero,
evidentemente, y nosotros lo sacamos de algo que
consideramos innecesario, que es la Dirección General de
Soberanía Alimentaria, porque además si van ustedes a esas
rayitas del presupuesto, que antes la Sra. Consellera me
acusaba de no haberme mirado y ven cuál es la dotación
presupuestaria de esta dirección general y qué puede hacer
con el presupuesto que tiene es entre poco y nada, la única
soberanía alimentaria que garantiza es la soberanía alimentaria
de la Sra. Directora General. Esa es la soberanía que garantiza,
ninguna más.
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Y, en definitiva, de verdad el día que dejen de pensar no en
lo que nosotros decimos, sino en lo que ustedes dicen que
nosotros decimos, será más fácil llegar a un acuerdo. Dejen de
inventarse bulos y falacias sobre nuestro mensaje, les irá
mucho mejor, porque de verdad, porque si no enseguida se les
ve, como he dicho antes, el cartón.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente. Seré breve. Quería contestarle a la
Sra. Carbonero, a la portavoz del Partido Socialista,
responderle que nos llama la atención que su partido diga que
no hay necesidad, que no contemplan la posibilidad de votar a
favor de las enmiendas de aumentar las ayudas a los baleares
en el exterior. Usted dijo en comisión literalmente que no
consideraban, que no encontraban ni detectaban necesidades
para ello y eso es lo que más le preocupa a mi grupo
parlamentario, porque yo les digo que en Cuba, en Argentina,
en Venezuela y muchísimos otros países donde residen
nuestros baleares en el exterior y sus descendientes, que ya lo
he nombrado cuando explicaba la enmienda, pues creemos que
existen no sólo unas necesidades, sino que incluso
emergencia social y sobre todo necesitan ayudas en
medicamentos, como se ha dado por esta comunidad en otras
ocasiones. 

Por eso nuestras enmiendas y ese es el motivo por lo que
pedimos a los diputados de esta cámara.que voten a favor de
aumentar las ayudas para nuestros baleares en el exterior, que
son los grandes olvidados siempre por el Govern de les Illes
Balears. Y ha justificado que no nos aprueban nuestras
enmiendas y que no ven justificado aumentar estas ayudas a
los baleares en el exterior, porque el Govern de la legislatura
2011-2015 las dejaron a cero, esta ha sido su justificación, y
que yo casualmente era asesora, que ya le digo de asuntos
europeos, un cargo eventual, que no tenía, como saben, ningún
cargo ni ninguna responsabilidad de gestión, y hoy estoy aquí
como diputada y tengo la responsabilidad de exigir al Govern
de les Illes Balears que cumpla con el Estatuto de Autonomía
y con la ley del 92, porque todos los ciudadanos de Baleares,
residan donde residan, aunque sea en el exterior, tienen la
misma condición en los mismos derechos que los ciudadanos
de estas islas.

Y quería contestar también al Sr. Ensenyat sobre nuestra
enmienda de eliminar la partida del Instituto Ramon Llull. Es
un instituto que es del Govern de la  Generalitat de
Catalunya, no es un instituto que sea... externo, y ya le damos
bastante, yo creo, cediéndoles la figura de Ramon Llull, que
es balear, nuestro ilustre balear, como para además darle
también más dinero y darles, en un momento de
indisponibilidad presupuestaria, como dicen, 450.000 euros.
Y usted me habla de lengua. Yo no he hablado de lengua en
ningún momento en esta intervención; de hecho les he dicho

que los objetivos del instituto van más allá de la lengua y de la
cultura; actualmente sus objetivos son de propaganda política,
y no pueden negarlo, propaganda política del Govern de la
Generalitat de Cataluña. ¿Y creen que es buena idea darles y
cederles parte de nuestro presupuestos de cultura? A nosotros
nos parece que es un grave error.

Y nada más, solamente quería contestarles. Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula, pel Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears, la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Abans d’entrar en les esmenes, que
és el tema seriós, volia aclarir un parellet de coses que s’han
dit referint-se a aquest grup parlamentari, El Pi Proposta per
les Illes.

Sr. Rodríguez, cuando me he referido al Institut Balear
de la Dona y también a sus políticas o propuestas de
natalidad, en ningún momento he dicho que las mujeres no
tengan que parir; yo he parido dos veces, o sea, no..., no, o
sea, soy madre y soy hija  de una madre, y efectivamente
estas verdades de Perogrullo que estoy diciendo son
obvias, no hace falta que se las aclare, porque supongo que
hasta ahí sí que, bueno, que ustedes llegan. En este caso lo
que le quiero decir es que usted ha sacado de contexto y
sólo se ha quedado con una frase, “mujer, parir”. Yo he
dicho que ustedes han asociado lo que son, per una banda, IB
Dona, amb polítiques de natalitat, y he pensado que igual
ustedes, con todo el respeto veo que me equivoco, han
hecho una asociación de ideas que es la siguiente: mujer,
parir, punto final. Eso es lo que yo he dicho. Yo ya sé que
las mujeres paren, o sea, lo  sé porque yo misma lo he
experimentado, que es como romperse veinte huesos, dicen
los expertos.

Bueno, en cualquier caso, a la Sra. García li vull dir amb
tot l’afecte que efectivament hem de voler el frit, la porcella,
el patató, els alls, el moniato i l’ensalada mixta a partir de dia
7 de gener, perquè llavors ens haurem de començar a cuidar,
però a vegades quan la caixa és la que és i el pressupost és el
que és val més demanar humilment, perquè si no a vegades
quan demanam tant les estrelles no arriben fins a aquest espai.
Per tant vull agrair al Govern que demanant el patató de la
porcella ens hagi fet cas i hagi acceptat aquestes cinc
esmenes, una transacció de 35.000 euros, nosaltres en
demanàvem 100.000 per al festival de música de Pollença, i
la Sra. Costa i el Govern ens acaben de fer un gran regal per
als habitants de les Illes, perquè aquest festival és molt
important, perquè està reconegut a tot Europa, com ja
argumentàvem abans. Per tant acceptam amb molt de gust i
agraïm aquesta transacció de 35.000 euros d’acceptació, que
em diuen -perquè acab d’arribar i aquests nombres encara no
els entenc- que és el programa 455A, codi 46000. No sé si ho
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he dit bé, Sr. President, però bé, en qualsevol cas, qui ho hagi
de confirmar ja ho confirmarà.

Agraïm també que hi hagi una partida per al teatre o el
Cercle Artístic de Ciutadella de 10.000 euros. Efectivament
no és la nostra, però és ver que un parell de partits polítics han
demanat 10.000 euros per la Cercle Artístic, ells demanen
10.000; ens és igual si la proposta ve d’un grup o d’un altre.
Gràcies i, bé, sobretot me’n vaig amb aquest regal de Nadal
per als  pollencins i per a aquest meravellós festival amb
35.000 euros.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Correspon ara al Sr. Castells, pel Grup
Mixt, MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. No faré ús d’aquest torn.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. En torn de contrarèplica, pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos. La Sra. Sans, perdó.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Jo al principi de la meva intervenció ho
he comentat i no em vull estendre gaire perquè no em vull
repetir sobre les mateixes idees, i  és que entre nosaltres i
vostès hi ha una diferència abismal i és allà on es demostra
que les prioritats polítiques mai no les compartirem. Almanco
podem estar tranquils que durant quatre anys els drets
recuperats durant la passada legislatura estan fora de perill, i
que continuaran intactes per al bé de la ciutadania els pròxims
anys.

Al Partit Popular li volia fer una apreciació, perquè quan ha
sortit aquí ha dit que des de Muro havia sortit una notícia a la
qual deien que demanaven al Govern i al consell. Vull aclarir
que demanaven al Govern d’Espanya i al Consell de Mallorca.
I no pos en dubte la rehabilitació que tanta falta fa al museu,
perquè bé, som una dona de lletres i més relacionada amb el
món de la cultura i estic completament d’acord, i  jo
rehabilitaria també molts d’altres espais, però entenem que
cada cosa s’ha de fer a la institució que correspon.

Per això també li coment que també ha vingut aquí i ha
dit..., com que pareixia que tirava en cara aquests 3 milions del
Consell de Mallorca, i jo el que li coment és això, que avui
som aquí per parlar dels pressuposts del Govern, no del
Consell de Mallorca.

I al Sr. Rodríguez, i això que no m’he ficat tant en aquest
berenar que comentaven sobre les qüestions de la dona i la
seva reproducció, però li vull dir  que vaig ser al debat de
candidats al Congrés, i al seu candidat Fulgencio Coll li va

faltar dir que a les dones aviat ens posarien a parir per llei. Per
tant aquesta relació tan terrible no l’hem inventada nosaltres,
sinó que vosaltres, vostès mateixos ho han fet entendre.

I quant al tema de la sobirania alimentària li  ho podria
tornar repetir, però seria com parlar amb una paret, ja que
realment si no sou capaços de veure la importància que té la
sobirania alimentària sobretot en un territori insular com són
les nostres illes, poc hi podem fer, però és una importància
que cal posar en valor i que cal continuar seguir explotant,
sobretot per tenir en compte les necessitats del sector primari
que, com he dit abans, sempre ha estat tan oblidat i posat en un
segon plànol.

I quant a l’esmena que s’ha comentat ara mateix que
s’estava transaccionant d’El Pi, com no pot ser d’altra manera
nosaltres també hi votarem a favor.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

Si m’ho permet, Sr. Ensenyat, abans que comenci, anam
bastant bé de temps. L’horari de votació estava previst per a
les 2 i 10; ho dic perquè podríem avançar un poc la votació si
tots els diputats i les diputades fossin presents.

Quan vulgui, Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Gràcies, president. Em pensava que anava a dir “anam bé de
temps, li donaré cinc minuts més”.

(Algunes rialles)

La veritat és que amb tanta porcella i patateta, i la cotna
que fa “crec, crec”, i el frit de Sineu, a aquestes hores ja
començam a tenir fam, no és ver? Però bé, la porcella,
parlàvem de Nadal, i el frit és de Pasqua, Sra. García, no hem
de fer Pasqua abans del Ram, i... No, és important, i que consti
que a ca nostra tot el que es pot posar damunt la taula és ben
arribat, vengui d’on vengui. 

Em deia allò del Museu de Muro que cau a trossos, però
no és d’avui que cau a trossos, eh?, fa molts d’anys, però en fa
molts. Jo, fins i tot, quan hi vaig anar que anava a escola ja no
era el que havia de ser. Ho dic perquè després em deia que si
gastaran en un altre projecte que es diu el Monestir de
Bellpuig on hi intervindrà el Sr. Miquel Barceló, el pintor
Barceló. És així. I també la pagarà una inversió estatutària,
d’aquelles que jo li deia, que jo deia per què es varen deixar
perdre aquests doblers. És que no en parlam mai, no n’hem
parlat mai a aquesta cambra de les inversions estatutàries, que
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eren aquells doblers que l’Estat ens havia de compensar fins
que s’aprovàs el règim fiscal especial.

En resumides cuentas, com deim en bon mallorquí, 226
milions d’euros cada any, i els anys que es cobraren, els anys
que es cobraren es varen aconseguir fer to ta una sèrie de
projectes entre els quals, al qual vostè ha fet referència abans,
el Monestir de Bellpuig a Artà, dins el municipi d’Artà. Que,
per cert, li recoman que el visiti si no el coneix perquè és una
autèntica joia. 

Per tant, s i  això no ho haguessin deixat perdre, si ho
haguessin reclamat, si ho haguessin reclamat, o almanco amb
la mateixa alegria que ho feim aquí quan denunciam que hi ha
manca de finançament també ho féssim o ho fessin els qui ho
han de fer dins el Congrés dels Diputats per ventura no els
haurien deixat perdre, perquè els record que l’Estatut
d’Autonomia és una llei, i especialment ho dic per tots aquells
que es defineixen tant de legalistes, és una llei.

Respecte de l’agenda de VOX, m’he deixat el mòbil perquè
dic, bé, si no els puc convèncer amb arguments relacionals ho
faré amb arguments emocionals, i els volia recitar una cançó
d'Els Ocults que deia, ja està bé de “xiringuitos”, només venen
hamburgueses i “perritos” i acaba dient que el que volen és un
pa amb oli nacional. A veure si així s’escarrufen un poc i
deixen d’utilitzar aquesta paraula que digui vostè el que digui
és del tot inapropiada. 

L’Institut Ramon Llull. L’Institut Ramon Llull que abans
em deien que és un organisme que depèn de la Generalitat de
Catalunya. Miri, l’Institut Ramon Llull es crea i és un
organisme comú entre Govern de les Illes Balears, Generalitat
de Catalunya, Generalitat Valenciana, Govern d’Andorra, etc.,
i vendria a ser l’homònim de Instituto Cervantes, li sona?, sí.
L’Institut Cervantes té un objectiu que és la promoció de la
llengua castellana, vostè veu en això qualque indici ideològic?
No. Per tant, aquí, que nosaltres havíem estat dins de l’Institut
Ramon Llull des de la seva creació perquè Ramon Llull és un
dels genis universals, però especialment pare, es considera
pare de la llengua catalana, la que es parla aquí, la que es parla
a València, la que es parla a Girona, en totes les seves
modalitats, perquè entre altres coses era fill de la primera
generació  de catalans que arribaren aquí, per tant, si hi ha
qualque cosa embullada és aquesta, si era d’aquí o era d’allà,
eh?, bé, és igual. En tot cas, sap vostè qui va decidir que el
Govern de les Illes Balears sortís de l’Institut Ramon Llull?
Un president que vàrem tenir en aquest govern que era José
Ramón Bauzá, que supòs que li sona, que ara el tenen per
Brussel·les, no?, curiosament Ramon Llull també hi va estar.
Sí ho dic, ho dic, però vostès hi votaren a favor segurament, és
a dir, que tampoc no se’n van massa més enfora. 

Per tant, si això ho pagàs l’Estat, cap problema, ho diu la
Constitució que també han de tenir foment per les altres
llengües que siguin cooficials. Sap vostè quan vàrem celebrar
l’Any Ramon Llull, que es va celebrar arreu de tots els
territoris de parla catalana o països catalans, que a vostès
aquesta paraula els escarrufa, els surt com a borradura per la
pell, en canvi podem parlar d’Iberoamèrica i no passa

absolutament res o Hispanoamèrica i no passa absolutament
res, en canvi països catalans i comencen a esquinçar-se les
vestidures i sembla que els ha de pegar com un ataquet, eh?, en
aquells i a vostès també tres quarts del mateix, dient dois i
desbarats. 

Per tant, que vostè torni a plantejar sortir d’una història
que pretén el foment de la llengua catalana, i no només el
foment de la llengua també de la cultura, i això vol dir darrere
projecció exterior també de músics, de pintors, d’escultors,
d’escriptors i de moltíssims, que no cobreix l’Instituto
Cervantes. Li pos l’exemple que li havia de posar abans, l’Any
Ramon Llull es celebra el mateix any que l’Any Cervantes, sap
quants de doblers va posar a l’Institut Cervantes per a l’Any
Cervantes? No ho sap, jo tampoc, miri-ho. Sap què va posar a
l’Institut Ramon Llull? Zero, això sí que ho sé, zero. És a dir,
que si no ens haguéssim cercat la vida no haguéssim celebrat
l’Any Ramon Llull. 

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Gràcies, president. Molt breu. El Partit Popular em
comenta el tema de les dades, diu que la cultura ens ha d’unir,
Sra. García, li dic que la cultura certament ens ha d’unir, per
tant, tenim el Pla de cultura, vostè pot participar en el Pla de
cultura, està obert que tothom hi participi, li dic que el tema
de les dades està inclòs, per tant, podrem anar treballant en
aquest camí.

En referència a VOX no li diré res perquè ha parlat de
maternidad, de la madre naturaleza i acabarem parlant de la
Santa Trinidad i no ens interessa. Per tant, no li faré més
explicacions.

En referència a Ciudadanos, sí li comentaré a la Sra. Guasp
que efectivament en comissió li vaig dir que no hi havia tantes
necessitats perquè hi ha una partida, hi ha una partida que, a
més a més, no s’esgota. Per tant, aquí hi ha una diferència
entre les realitats que vostès perceben i les nostres, vull dir,
que el Govern té un partida i no s’esgota. Vull dir, en aquest
sentit li comentava en comissió, per tant, està incorporant en
el pla el tema de les ajudes dels balears a l’exterior. 

En referència a El Pi, com ha comentat la Sra. Pons, sí que
hi ha una afectació, és a dir, hi ha una transacció de la seva
esmena 9701, que no és d’addició, és d’afectació, s’ha
presentat un document a la Mesa i és un ajut al Festival de
Música de Pollença per 35.000 euros al subconcepte 46000.
Per tant, una altra esmena incorporada a part de la de 10.000
euros que s’havia incorporat en comissió.
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En referència..., ja està, açò era el que volia comentar. Per
tant, moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, senyors i senyores diputats, començam la votació, la
primera votació d’aquest plenari. Començam pel debat número
1. A continuació passarem a la votació de les esmenes del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Passam a votar.

Votam l’esmena 9377. Votam.

19 vots sí, 32 no, 7 abstencions.

Votació de l’esmena 9378. Votam.

19 sí, 32 no, 7 abstencions.

Passam a votar l’esmena 9379. Votam.

19 sí, 32 no, 7 abstencions.

Votam l’esmena 9380. Votam.

19 sí, 34 no, 5 abstencions.

Passam a votar l’esmena 9381. Votam.

19 sí, 35 no, 4 abstencions.

Passam a votar l’esmena 9382. Votam.

19 sí, 36 no, 3 abstencions.

Passam a votar l’esmena 9383. Votam.

19 sí, 36 no, 3 abstencions.

Passam a votar l’esmena 9384. Votam.

22 sí, 36 no, cap abstenció.

Passam a votar l’esmena 9385. Votam.

3 sí, 55 no, cap abstenció.

Passam a votar l’esmena 9386. Votam.

3 sí, 55 no, cap abstenció.

Passam a votar l’esmena 9387. Votam.

3 sí, 38 no, 16 abstencions.

Passam a votar l’esmena 9388. Votam.

3 sí, 39 no, 16 abstencions.

Passam a votar la 9389. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

Passam a votar la 9390. Votam.

3 sí, 55 no, cap abstenció.

Passam a votar l’esmena 9391. Votam.

23 sí, 32 no, 3 abstencions.

Votam l’esmena 9392. Votam.

19 sí, 32 no, 7 abstencions.

Passam a votar l’esmena 9393. Votam.

19 sí, 32 no, 7 abstencions.

Passam a votar l’esmena 9394. Votam.

3 sí, 32 no, 23 abstencions.

Passam a votar la 9395 . Votam.

3 sí, 35 no, 20 abstencions.

Votam la 9396. Votam.

3 sí, 32 no, 23 abstencions.

Votam la 9397. Votam.

3 sí, 36 no, 19 abstencions.

Votam la 9398. Votam.

3 vots sí, 32 no, 23 abstencions.

Votam la 9399. Votam.

6 sí, 32 no, 20 abstencions.

Passam a votar la 9400 . Votam.

3 sí, 53 no, cap abstenció.

A continuació passarem a la votació de les esmenes del
Grup Parlamentari Ciudadanos.

Votam l’esmena 9487. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

Votam l’esmena 9488. Votam.

7 sí, 32 no, 19 abstencions.

Votam la 9489. Votam.
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26 sí, 32 no, cap abstenció.

Passam a votar la 9490. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

Votam l’esmena 9491. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

Passam a votar la 9492. Votam.

23 sí, 32 no, 3 abstencions.

Passam a votar la 9493. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

Votam ara la 9495. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

Votam ara la 9496. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

Votam l’esmena 9497. Votam.

7 sí, 35 no, 16 abstencions.

Votam la 9498. Votam.

7 sí, 35 no, 16 abstencions.

Votam la 9499. Votam.

7 sí, 35 no, 16 abstencions.

A continuació passarem a la votació de les esmenes del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears.

Votació de l’esmena 9645. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

Votam la 9646. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

Votam la 9647. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

Votam l’esmena 9648. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

Votam la 9649. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

Votam l’esmena 9650. Votam.

19 sí, 32 no, 7 abstencions.

L’esmena 9651. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

Esmena 9652. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

A continuació passarem a la votació de les esmenes del
Grup Parlamentari Popular.

Esmena 9759. Votam.

23 sí, 32 no, 3 abstencions.

Esmena 9760. Votam.

20 sí, 32 no, 6 abstencions.

9761. Votam.

20 sí, 35 no, 3 abstencions.

Esmena 9762. Votam.

23 sí, 32 no, 3 abstencions.

Esmena 9763. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

Esmena 9764. Votam

22 sí, 32 no, 4 abstencions.

Esmena 9765. Votam.

23 sí, 32 no, 3 abstencions.

Esmena 9766. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

Esmena 9767. Votam.

26 sí, 31 no, cap abstenció.

9768. Votam.

26 sí, 31 no, cap abstenció.

9769. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

Esmena 9770. Votam.
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26 sí, 32 no, cap abstenció.

Esmena 9771. Votam.

20 sí, 32 no, 6 abstencions.

Esmena 9772. Votam.

20 sí, 32 no, 6 abstencions.

Esmena 9773. Votam.

23 sí, 32 no, 3 abstencions.

Esmena 9774. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

Esmena 9775. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

Esmena 9776. Votam.

23 sí, 32 no, 3 abstencions.

9777. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

9778. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

Esmena 9779. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

Esmena 9780. Votam.

23 sí, 35 no, cap abstenció.

Esmena 9781. Votam.

23 sí, 32 no, 3 abstencions.

Esmena 9782. Votam.

25 sí, 32 no, cap abstenció.

Esmena 9783. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

Esmena 9784. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

Esmena 9785. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

Esmena 9786. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

Votam l’esmena 9787. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

Esmena 9788. Votam.

23 sí, 32 no, 3 abstencions.

Esmena 9789. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

9790. Votam.

16 sí, 32 no, 10 abstencions.

9792. Votam.

23 sí, 32 no, 3 abstencions.

9793. Votam.

21 sí, 32 no, 5 abstencions.

9794. Votam.

23 sí, 32 no, 3 abstencions.

9795. Votam.

18 sí, 36 no, 3 abstencions.

Esmena 9796. Votam.

23 sí, 32 no, 3 abstencions.... Votam.

(Remor de veus)

23 vots sí, 32 no, 3 abstencions.

(Remor de veus)

Perdó... Repetim, tornam repetir, és l’esmena 9797.
Votam.

23 sí, 32 no, 3 abstencions.

A continuació passarem a la votació de les esmenes del
Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca. 

Votació de l’esmena 10129. Votam.

2 sí, 37 no, 19 abstencions.

 



996 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 / fascicle 1 / 17 de desembre de 2019 

Votació de la 10131. Votam.

2 sí, 30 no, 26 abstencions.

Esmena 10132. Votam.

29 sí, 29 no, cap abstenció.

(Remor de veus)

Com que s’ha produït un empat hem de repetir la votació,
és l’esmena 10132. Votam.

28 vots sí, 28 vots no, 1 abstenció.

(Remor de veus)

Hem de tornar a fer una tercera votació perquè s’ha tornat
a produir un empat...

(Remor de veus)

Tornam a votar la 10132. Votam.

28 vots sí, 29 no, cap abstenció.

(Remor de veus)

10133... 10133. Votam.

29 sí, 25 no, cap abstenció.

Ara correspon votar l’esmena 10134. Aquesta presidència
ha de fer saber que s’han presentat dues esmenes de transacció
les quals crec que tots els grups parlamentaris tenen i, per tant,
en funció de l’article 135.2 hem de demanar si algun grup
parlamentari... crec que el Grup Parlamentari Mixt, MÉS per
Mallorca ja s’ha manifestat, però hem de demanar a la resta de
grups parlamentaris si algú s’oposa a aquestes esmenes de
transacció.

(Remor de veus)

Com que ja s’ha manifestat que no s’acceptaven, passam a
la votació de l’esmena 10134. Votam.

14 vots sí, 27 no, 17 abstencions.

10135. Votam.

2 sí, 32 no, 23 abstencions.

A continuació passarem a la votació de les esmenes del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

Esmena 10187. Votam.

9 sí, 33 no, 16 abstencions.

Esmena 10188. Votam.

9 sí, 32 no, 16 abstencions.

Esmena 10190. Votam.

6 sí, 49 no, 3 abstencions.

Ara passarem a la votació dels articles i disposicions als
quals s’hi mantenen esmenes. 

Votació de l’article 6. Votam.

31 sí, 17 no, 8 abstencions.

Votació de l’article 7. Votam.

31 sí, 23 no, 3 abstencions.

Article 10. Votam.

32 sí, 23 no, 3 abstencions.

Article 11. Votam.

32 sí, 23 no, 3 abstencions.

Article 12. Votam.

32 sí, 20 no, 6 abstencions.

Article 15. Votam.

32 sí, 23 no, 3 abstencions.

Article 16. Votam.

30 sí, 20 no, 8 abstencions.

Votació de l’article 18. Votam.

32 sí, 20 no, 6 abstencions.

Votació de l’article 24. Votam.

32 sí, 23 no, 3 abstencions.

Votació de l’article 25. Votam.

35 sí, 20 no, 3 abstencions.

Article 29. Votam.

32 sí, 23 no, 3 abstencions.

Article 30. Votam.

32 sí, 20 no, 6 abstencions.

Article 31. Votam. 

31 sí, 23 no, 3 abstencions.

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 / fascicle 1 / 17 de desembre de 2019 997

Article 32. Votam.

32 sí, 23 no, 3 abstencions.

Article 33. Votam.

35 sí, 23 no, cap abstenció.

Article 36. Votam.

35 sí, 23 no, cap abstenció.

Article 38. Votam.

32 sí, 20 no, 6 abstencions.

Article 42. Votam.

35 sí, 20 no, 3 abstencions.

Votació de la disposició addicional primera. Votam.

32 sí, 22 no, 4 abstencions.

Disposició addicional tercera. Votam.

32 sí, 20 no, 6 abstencions.

Disposició final primera. Votam.

32 sí, 23 no, 3 abstencions.

Disposició final segona. Votam.

32 sí, 23 no, 3 abstencions.

Disposició final cinquena. Votam.

32 sí, 20 no, 6 abstencions.

Disposició final sisena. Votam.

35 sí, 23 no, cap abstenció.

Disposició final desena. Votam.

35 sí, 23 no, cap abstenció.

Disposició final dotzena. Votam.

30 sí, 22 no, 6 abstencions.

Votació de l’exposició de motius. Votam.

30 sí, 23 no, 5 abstencions.

Votació de l’annex 21. Votam.

32 sí, 22 no, 3 abstencions.

Passam a la votació dels articles i disposicions als quals no
s’hi mantenen esmenes. Si cap grup no demana votació
separada, votació conjunta del títol del projecte de llei i de les
denominacions dels capítols i dels títols del projecte de llei.
Títol I. Capítol I, capítol II, III i IV del Títol I. Títol II. Títol III.
Capítols I i II del Títol III. Títol IV. Capítols I i II del Títol IV.
Títol V. Títol VI. Títol VII. Votam.

35 vots a favor, cap en contra, 23 abstencions.

Votació de l’article 1. Votam.

35 vots sí, cap no, 23 abstencions.

Article 2. Votam.

35 sí, cap no, 23 abstencions.

Votació de l’article 3. Votam.

35 sí, cap no, 23 abstencions.

Votació de l’article 4. Votam.

35 sí, cap no, 22 abstencions.

Votació de l’article 5. Votam.

35 sí, cap no, 23 abstencions.

Article número 8. Votam.

35 sí, cap no, 23 abstencions.

Article 9. Votam.

23 sí, cap no, 26 abstencions.

Votació de l’article 13. Votam.

35 sí, cap no, 23 abstencions.

Article 14. Votam.

35 vots sí, cap no, 23 abstencions.

Article 17. Votam.

35 sí, cap no, 23 abstencions.

Article 19. Votam.

34 sí, cap no, 23 abstencions.

Article 20. Votam.

35 sí, cap no, 23 abstencions.

Article 21. Votam.
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34 sí, cap no, 23 abstencions.

Article 22. Votam.

35 sí, cap no, 23 abstencions.

Article 26. Votam.

Hem de tornar a repetir perquè m’he botat un article.

Ara hem de votar l’article 23. Votam.

34 sí, cap no, 23 abstencions.

Article 26. Votam.

34 sí, cap no, 23 abstencions.

Article 27. Votam.

35 sí, cap no, 22 abstencions.

Article 28. Votam.

35 sí, cap no, 23 abstencions.

Article 28 bis. Votam.

35 sí, cap no, 23 abstencions.

Article 34. Votam.

35 sí, cap no, 23 abstencions.

Article 35. Votam.

35 sí, cap no, 23 abstencions.

Article 37. Votam.

34 sí, cap no, 23 abstencions.

Article 40. Votam.

35 sí, cap no, 22 abstencions.

Article 41. Votam.

35 sí, cap no, 23 abstencions.

Article 43. Votam.

35 sí, cap no, 23 abstencions.

Article 44. Votam.

34 sí, cap no, 22 abstencions.

Disposició addicional segona. Votam.

35 sí, cap no, 23 abstencions.

Disposició addicional quarta. Votam.

32 sí, cap no, 26 abstencions.

Disposició addicional cinquena. Votam.

32 sí, cap no, 26 abstencions.

Disposició transitòria única. Votam.

32 sí, cap no, 26 abstencions.

Disposició derogatòria única. Votam.

32 vots sí, cap no, 24 abstencions.

Disposició final tercera. Votam.

35 sí, cap no, 22 abstencions.

Disposició final quarta. Votam.

35 sí, cap no, 23 abstencions.

Disposició final vuitena. Votam.

35 sí, cap no, 23 abstencions.

Disposició final novena. Votam.

35 sí, cap no, 23 abstencions.

Disposició final onzena. Votam.

34 vots sí, cap no, 23 abstencions.

Disposició final tretzena. Votam.

35 sí, cap no, 23 abstencions.

Disposició final catorzena. Votam.

35 sí, cap no, 23 abstencions.

Disposició final quinzena. Votam.

32 sí, cap no, 26 abstencions.

Disposició final setzena. Votam.

34 sí, cap no, 23 abstencions.

Disposició final dissetena. Votam.

35 sí, cap no, 23 abstencions.

Disposició final divuitena. Votam.
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35 sí, cap no, 21 abstencions.

Votació de la disposició final dinovena. Votam.

35 sí, cap no, 23 abstencions.

Disposició final dinovena bis. Votam.

35 sí, cap no, 23 abstencions.

Disposició final dinovena ter. Votam.

35 sí, cap no, 23 abstencions.

Disposició final dinovena quater. Votam.

35 sí, cap no, 22 abstencions.

Disposició final vintena. Votam.

32 sí, cap no, 26 abstencions.

Disposició final... vint-i-unena. Votam.

35 sí, cap no, 23 abstencions.

Finalment, si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta dels annexos de l’1 al 20. Votam.

33 sí, cap no, 25 abstencions.

Ara passam a votar les esmenes presentades a les seccions,
entitats públiques empresarials, societats mercantils
públiques, fundacions, consorcis, ib-salut i Agència Tributària.

Debat número 2, de totalitat i globalitat, agrupació de la
Secció 11, Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, amb
les seccions i entitats afins.

En primer lloc passam a la votació de les esmenes del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. 

Votam primer l’esmena 9402. Votam.

4 sí, 53 no, cap abstenció.

9405. Votam.

19 sí, 35 no, 4 abstencions.

9433. Votam.

19 sí, 35 no, 4 abstencions.

9435. Votam.

19 sí, 35 no, 4 abstencions.

9441.Votam.

19 sí, 35 no, 4 abstencions.

9447. Votam.

19 sí, 38 no, cap abstenció.

9472. Votam.

25 sí, 32 no, cap abstenció.

9476. Votam.

22 sí, 32 no, 3 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Ciudadanos.

9543. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

9544. Votam.

19 sí, 38 no, cap abstenció.

9548. Votam.

20 sí, 38 no, cap abstenció.

9550. Votam.

20 sí, 38 no, cap abstenció.

9573. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

9577. Votam.

22 sí, 35 no, cap abstenció.

9578. Votam.

23 sí, 35 no, cap abstenció.

9579. Votam.

23 sí, 35 no, cap abstenció.

9580. Votam.

23 sí, 35 no, cap abstenció.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears.

Esmena 9661. Votam.

23 vots a favor, 32 en contra, 3 abstencions.

9686. Votam.
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24 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció.

Esmena 9699. Votam.

25 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció.

A l’esmena 9701 s’ha presentat una esmena de transacció
que el grup de l’esmena ha considerat que l’havia d’acceptar,
ningú no s’oposa? Idò passam a votar la 9701. Votam.

50 vots sí, cap no, cap abstenció.

(Remor de veus)

58 sí... 58, cap no, zero abstencions.

9721. Votam.

26 sí, 30 no, cap abstenció.

Començam a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Popular. 

Esmena 9798. Votam.

23 sí, 35 no, cap abstenció.

9799. Votam.

22 sí, 35 no, cap abstenció.

9800. Votam.

23 sí, 35 no, cap abstenció.

9801. Votam.

19 sí, 35 no, 4 abstencions.

9802. Votam.

19 sí, 35 no, 4 abstencions.

9803. Votam.

19 sí, 34 no, 4 abstencions.

9980. Votam.

22 sí, 32 no, 3 abstencions.

9997. Votam.

21 sí, 32 no, 4 abstencions.

10005. Votam. 

20 sí, 35 no, 3 abstencions.

10006.

22 sí, 32 no, 3 abstencions.

Esmena 10007. Votam.

23 sí, 32 no, 3 abstencions.

10008. Votam.

23 sí, 32 no, 3 abstencions.

10009. Votam.

20 sí, 35 no, 3 abstencions.

10010. Votam.

20 sí, 35 no, 3 abstencions.

10011. Votam.

22 sí, 32 no, 4 abstencions.

10012. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

10013. Votam.

26 sí, 30 no, 2 abstencions.

Esmena 10014. Votam.

26 sí, 30 no, 2 abstencions.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt, MÉS per
Menorca 10156. Votam.

21 sí, 34 no, 3 abstencions.

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 / fascicle 1 / 17 de desembre de 2019 1001

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Il les Balears. Palma


	Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020.

