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EL SR. PRESIDENT:

Acabades les votacions del debat d’avui de matí, els inform
que, com saben, no s’atura el plenari i que si qualcú té ganes
de menjar alguna cosa, té el bufet obert a baix.

I començam el debat número 3, de totalitat i globalitat,
agrupació...

(Remor de veus)

Senyors diputats un poc de silenci.

Debat de totalitat i globalitat, agrupació de la secció 12,
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, amb les
seccions i entitats afins.

A) Esmenes a la totalitat.

Grup Parlamentari Popular, secció 12, Conselleria de
Model Econòmic, Turisme i Treball, RGE núm. 9804. Secció
37, Fons d’Impuls del Turisme Sostenible, RGE núm. 9860.
Secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears, RGE núm.
9805. Secció 77, Institut d’Estadística de les Illes Balears,
RGE núm. 9806. Secció 79, Institut Balear de Seguretat i
Salut Laboral, RGE núm. 9807. E02, Agència d’Estratègia
Turística de les Illes Balears, RGE núm. 9808. C03, Consorci
Borsa d’Allotjaments Turístics, RGE núm. 9809. C05,
Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears, RGE núm.
9810.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 12,
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, RGE núm.
9406. Secció 37, Fons d’Impuls del Turisme Sostenible, RGE
núm. 9417. Secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears,
RGE núm. 9418. E02, Agència d’Estratègia Turística de les
Illes Balears, RGE núm. 9420. C03, Consorci Borsa
d’Allotjaments Turístics, RGE núm. 9450. C05, Consorci
d’Infraestructures de les Illes Balears, RGE núm. 9452.

B) Esmenes parcials.

Grup Parlamentari Popular, secció 12, Conselleria de
Model Econòmic, Turisme i Treball. Al programa 141D,
Planificació i ordenació de la política econòmica RGE núm.
10052 i 10053/19. Al programa 322A, Ocupació i inserció
laboral específiques, RGE núm. 9859. Al programa 322F,
Autocupació i economia social, RGE núm. 9855 i 9858. Al
programa 751B, Promoció turística, esmenes RGE núm.
9866, 9865 i 10051. Al programa 751C, Ordenació del sector
i redefinició del model turístic, RGE núm. 9861, 9863, 9867,
9868, 9862, 9864 i 10002. Al programa 761C, Promoció
empresarial i economia circular, RGE núm. 10003. Secció 37,
Fons d’Impuls del Turisme Sostenible. Al programa 521E, ITS
projectes de transport terrestre, RGE núm. 9982. Al programa
561B, ITS projectes d’aigua, RGE núm. 10047. Al programa
731B, ITS projectes d’energia, RGE núm. 10018. Al programa
751D, ITS projectes turístics, RGE núm. 10020 i 10048.
Secció 79, Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral. Al
programa 324A, Salut i prevenció de rics laborals RGE núm.

10039 i 10038. E02, Agència d’Estratègia Turística de les
Illes Balears, RGE núm. 10004, 10040, 10041, 10042,
10043, 10044, 10045, 10046 i 10119.

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 12, Conselleria de
Model Econòmic, Turisme i Treball. Al programa 524A,
Innovació, RGE núm. 9636. Al programa 751C, Ordenació del
sector i redefinició del model turístic, RGE núm. 9551, 9552
i 9521. Secció 79, Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral.
Al programa 324A, Salut i prevenció de rics laborals, RGE
núm. 9618.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 12,
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball. Al
programa 751C, Ordenació del sector i redefinició del model
turístic, RGE núm. 9486.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 12, Conselleria de Model Econòmic, Turisme i
Treball. Al programa 751B, Promoció turística, RGE núm.
9719, 9662 i 9710. Al programa 751C, Ordenació del sector
i redefinició del model turístic, RGE núm. 9663 i 9711.

Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca, secció 12,
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball. Al
programa 751C, Ordenació del sector i redefinició del model
turístic, RGE núm. 10158. Secció 37, Fons d’Impuls del
Turisme Sostenible. Al programa 455C, ITS projectes
patrimoni cultural, RGE núm. 10161 i 10177. Al programa
521E, ITS, projectes de transport terrestre, RGE núm. 10151.

Començam el debat amb la defensa conjunta de les
esmenes. Té la paraula pel Grup Parlamentari Popular la Sra.
Cabrera.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Buenas tardes señoras y señores
diputados. Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos
presentado enmiendas a la totalidad a la conselleria y a los
entes instrumentales que le son propios y las hacemos porque
consideramos que sus políticas no son las adecuadas para un
correcto desarrollo de la sociedad de las Islas Baleares en su
conjunto y, en definitiva, un presupuesto no hace otra cosa que
reflejar los ejes que un gobierno impulsa, su capacidad de ser
eficiente, o la coherencia entre su discurso y sus acciones.

Evidentemente, no todas sus iniciativas de manera concreta
son enmendables, pero como digo, sí en su conjunto por el
espíritu a partir del cual vemos que se motivan y al mismo
tiempo las lineas de trabajo de los diferentes entes están
íntimamente ligados a los postulados y criterios de su
conselleria. Por tanto, no estamos de acuerdo en el
planteamiento, entre otras cosas porque sus presupuestos año
tras año han sido un cúmulo de promesas incumplidas, porque
no están teniendo en cuenta la desaceleración de la economía
en sus decisiones, porque no vemos el resultado de sus

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909804
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909860
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909805
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909805
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909806
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909807
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909808
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201900809
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909810
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909810
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909406
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909406
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909417
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909417
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909418
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909420
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909450
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909452
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910052
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910053
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909859
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909855
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909858
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909866
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909865
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910051
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909861
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909863
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909867
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909868
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909862
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909864
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910002
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910003
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909982
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910047
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910018
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910020
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910048
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910039
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910038
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910004
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910040
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910041
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910042
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910043
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910044
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910045
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910046
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910119
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909636
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909551
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909552
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909521
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909618
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909618
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909486
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909719
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909662
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909710
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909663
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201909711
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910158
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910161
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910177
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201910151


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 / fascicle 2 / 17 de desembre de 2019 1005

políticas de cuatro años atrás, que prometían la
diversificación, la economía y el reparto de riqueza. 

No vemos que se genere empleabilidad real, no hacen
reformas estructurales, precisamente para generar sinergias
positivas entre sectores y para hacer creer la calidad y el valor
y no vemos que se hayan aprovechado estos cuatro años de
bonanza económica para reforzar la sociedad, sino para
hacerla más dependiente. Y consideramos que el uso que está
haciendo del impuesto del turismo sostenible, como argamasa
para tapar todos los agujeros presupuestarios, y para que la
Sra. Armengol pueda mantener unido el pacto es inaceptable,
y también nos lleva a enmendar la totalidad.

Lo hemos manifestado de muchas maneras, también con
enmiendas a este presupuesto, incluso su pacto de progreso
del Consejo de Menorca votó a favor de ese reparto, de otro
reparto del ITS. Vemos sus políticas de empleo, que están muy
bien. Nos habla en comparecencias anteriores de que en el
pasado sólo se llevaron 42 millones en 2015 a políticas de
empleo hasta los 95 del año 2019, pero es que me permite que
se lo  diga, eso no es mérito suyo, le viene el dinero
prácticamente de Madrid, y sólo faltaría que no lo invirtieran
como toca. Otra cosa es que este año ustedes hayan decidido
reducir los fondos propios destinados al SOIB en 7,9 millones
en contra de su discurso, y que al final es un ejemplo más de
los recortes presupuestarios que están tapando con el ITS, con
lo que no estamos de acuerdo, como ya hemos dicho en
multitud de ocasiones.

En cuanto a su proyecto político de turismo a día de hoy
vemos continuismo respecto a la legislatura pasada, a pesar
del cambio de responsable político. No hemos visto un golpe
de timón, que era lo que esperaban el sector y la sociedad.
Siguen sin definir un posicionamiento ante el necesario
impulso en promoción a Baleares, a desarrollar por ese 30%
de fondos que se quedó la AETIB cuando se hizo el traspaso
de promoción turística. No vemos resultados. Nos hablan de
los (...) estratégicos pero, insisto, no vemos resultados. De
hecho incluso el sector le pide que traspase esa cantidad.

Tampoco observamos sensibilidad ante la necesidad de
impulsar la conectividad, ni la diferenciación, ni la
especialización de las marcas, que todo ello conjuntamente
fomenta la desestacionalización, que es el principal elemento
a combatir.

Para impulsar todo ello hace falta un marco normativo que
lo facilite, y todo el sector pueda adaptarse a los nuevos
tiempos y las nuevas exigencias de los visitantes, y eso
ustedes no lo están permitiendo con el decretazo que eliminó
la disposición adicional cuarta, y además desde el Govern no
cumplen con su parte y tampoco mejoran las zonas turísticas,
y para colmo empezaron la legislatura poniendo en tela de
juicio el turismo de cruceros. 

Y más allá de nuestras enmiendas a la totalidad, y
conscientes de que estas no serán tenidas en cuenta, queremos
trabajar en positivo y por eso presentamos enmiendas
parciales. En esa línea reeditamos una serie de enmiendas

destinadas a la inserción laboral para víctimas de violencia de
género, para personas con riesgo de exclusión social, la
conciliación de la vida laboral y familiar, incentivos para
parados de larga duración, las cuales han sido ya
transaccionadas y aprobadas. Lástima que solamente nos las
han transaccionado para que queden en afectación al SOIB, no
en una adición de la partida. Pero quedan pendientes las
enmiendas referentes a incentivos a la contratación de
autónomos, y otras para aumentar la partida de conciliación de
la vida laboral y familiar a otro programa por 300.000 euros. 

Sabemos que la formación es fundamental, lo sabemos y
estamos de acuerdo, y de hecho hemos presentado enmiendas
en este sentido, para impulsar la emprendeduría en las
escuelas, y creemos que este es el momento de hacerlo, con
una baja en altos cargos. Esperamos que nos las tengan en
cuenta. 

Y para hacer aflorar vocaciones en el sector náutico
creemos que es muy importante; es un sector estratégico y
tiene capacidad de crecimiento, además es una demanda en el
sector de manera que no sólo sea una profesión recurso, sino
que genere estabilidad a los trabajadores y al sector, y también
esa enmienda va contra altos cargos.

Por otro lado la siniestralidad laboral en Baleares sigue
con los indicadores más altos de España. Entendemos que no
es fácil bajarla, y por eso, para acercar las medidas a la
ciudadanía y establecer una capilarización de las mismas,
hemos hecho enmiendas para que con los fondos del
IBASSAL se trabaje conjuntamente con los ayuntamientos y
los consejos insulares, que son las administraciones más
cercanas al ciudadano. Además también le digo, Sr. Conseller,
que estaría bien que la información de la siniestralidad laboral
nos llegara más que nada porque usted se comprometió a
hacerlo en el mes de septiembre y todavía estamos esperando.

Respecto  al ITS, la realidad es que ni transparencia ni
participación ni consenso ni rigor en el cumplimiento de sus
fines, y lo llamativo es la tranquilidad con la que están
pervirtiendo el espíritu del impuesto, financiando proyectos
que ya tenían partida o deberían tenerla, como la vivienda
social, el metro al Parc Bit, el centro de hostelería de FP de
Ciutadella, el Conservatorio o la Caja de Música, que ya se ha
hablado aquí anteriormente. Y ante el ninguneo a los
ayuntamientos pedimos también compensación por el coste de
la elaboración de esos proyectos presentados al ITS y que al
final no han sido aceptados cumpliendo todos los requisitos,
así como la compra de los terrenos de la runa de Can
Domenge en Ibiza, o la preinstalación de placas fotovoltaicas
en Es Migjorn a cargo del ITS. 

Quiero recordarles que sólo el 16% de ese ITS en este
presupuesto va a turismo y a medio ambiente; y quiero
recordar también que todas las islas venimos sufriendo
vertidos fecales en playas del todo inaceptables si estamos en
las sostenibilidad, en el ecologismo, y se cobra un impuesto
de turismo sostenible: playas cerradas, averías en las
depuradoras, y el litoral, marrón. De ahí nuestra enmienda para
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impulsar un plan de infraestructuras hidráulicas por 27,6
millones a cargo del ITS, y que es para lo que debe servir. 

De la misma manera que es una demanda histórica la
necesidad de mejoras en las zonas turísticas; presentamos la
enmienda 10048, para llevar a cabo un plan de
embellecimiento que se lleve a cabo conjuntamente con
ayuntamientos y consejos insulares por 10 millones de euros.

En cuanto a turismo hemos presentado también enmiendas
que podemos englobar en tres bloques: unas dirigidas a
promover la diversificación de las Baleares como destino a
través de sus marcas con el objetivo de ganar en
competitividad y, a partir de ahí, fortalecer diferentes
identidades. Incidimos en impulsar la presencia de las
disciplinas artísticas y asociaciones de las islas en las ferias
turísticas, afectando 500.000 euros; colaborar con el impulso
de la Menorca Talaòtica afectando 200.000 euros; el impulso
al Lazareto, que ya se ha aprobado por aquí, el impulso al
Lazareto por 400.000 euros; el Palacio de Congresos de Ibiza
o el equipamiento del Pati de Sa Lluna de Alaior.

Por otro lado, un segundo bloque para promover la
desestacionalización, y en este sentido presentamos también
una enmienda para mejorar la conectividad, fundamental para
esa desestacionalización, 1,5 millones para la mejora de la
conectividad, a sumar con el 1,1 que ustedes han destinado,
del todo insuficiente, con fondos del ITS para llevar a cabo ese
plan de choque que todo el mundo le exige. 

La revisión del traspaso de la promoción turística, que en
su momento fue totalmente exigua y ridícula, el traspaso por
valor de 5 millones, y mejorar así la competitividad de las
Islas en su conjunto, y complementar las acciones de los
consejos insulares y Ports de les Illes Balears en promoción
y ordenación, y toma de decisiones en cuanto a qué es mejor
hacer respecto al turismo de crucero.

Somos conscientes de que ustedes ya nos han votado en
contra de estas propuestas que hemos traído aquí, a este
parlamento, pero nosotros creemos que son importantes y las
volvemos a presentar. Igualmente reeditamos una enmienda
del año pasado respecto al fomento de actividades deportivas
fuera de temporada en cada una de las islas.

Y un tercer bloque. También creemos que es importante
defender nuestros destinos de los efectos negativos, como las
actitudes turismofóbicas ante las cuales ustedes parece que ni
parpadean. Además durante la pasada legislatura una de las
promesas estrella fue la regulación del todo incluido a través
de lo cual pretendían regular el turismo de excesos, cosa que
no cumplieron y estuvieron prometiendo año tras año. Usted
dijo en la comparecencia que antes de Navidades tendríamos
ese documento y esa legislación de turismo de excesos.
Bueno, casi estamos antes de Navidad y todavía no lo tenemos.
En cualquier caso creemos que no únicamente con una
regulación se solucionará esto, con el intervencionismo
propio de la izquierda, sino que hay que hacer campañas de
concienciación y trabajo conjunto e intenso con todos los
sectores turísticos implicados y los mercados. Por ello

presentamos a este respecto una enmienda por valor de
100.000 euros, para iniciar los trabajos en este sentido.

Y para finalizar, en el presupuesto de 2019 ustedes
anunciaron el incremento de cinco inspectores y tres
instructores, cosa que no sabemos si se aplicó. En este
presupuesto anuncian cinco inspectores más; desconocemos
en qué momento todo esto cristalizará, pero nosotros lo que
creemos es que además de ese trabajo se tiene que llevar a
cabo una iniciativa con el objetivo de hacer una labor de
asesoramiento y trabajo conjunto preventivo con agentes
económicos y sociales, con el objetivo de complementar
desde otro prisma la labor del servicio de inspección y poder
así mejorar los resultados.

Respecto a las enmiendas del resto de los grupos he de
decir que votaremos a favor de la enmienda a la totalidad, que
haremos un voto favorable a la mayoría de las iniciativas
puesto que muchas de ellas son positivas y coinciden en el
planteamiento con algunas de las nuestras, y respecto a las que
se refieren al ITS haremos una abstención, puesto que
lógicamente tenemos nuestras propuestas al respecto.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Presidenta. Muchas gracias, Sra. Cabrera. Es el turno
de palabra del Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares, el
Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Sr. Conseller, puede que esta
sea una de las consellerias que más merece una enmienda a la
totalidad, a la totalidad de sus políticas, a la totalidad del
presupuesto, a la totalidad de la actitud que usted ha
demostrado desde que ocupó esta cartera.

El turismo, y no estamos descubriendo la pólvora, es la
base de nuestra economía, y usted se inauguró yendo en contra
de los cruceros, y además diciendo que los iba a regular, los
iba a prohibir, los iba..., sabiendo perfectamente, además, que
no tenía competencias para ello, y así, así, empezó, se
inauguró usted, enfrentándose a una de las fuentes de nuestra
riqueza. 

Delegaron, en su momento se delegaron las competencias
de promoción a los consejos, pero no están suficientemente
dotadas y encima no se está apoyando esa promoción, al
contrario, se va a las ferias turísticas a decir, "oiga, no vengan".
Es un tema todo ello de aurora boreal. 

Mantiene usted en estos presupuestos la Agencia de
Estrategia Turística, que era la que antiguamente se encargaba
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de la promoción turística, claro, como se dejó de encargar de
la promoción turística porque la traspasamos a los consejos,
pero había que conservar una silla, vamos a ver para qué la
empleamos. Sí, pues para coordinar los recursos del impuesto
de turismo sostenible. Ese impuesto de turismo sostenible
que ustedes venden a la sociedad y venden a los turistas
engañándoles cuando vienen para decir que es para la
sostenibilidad del turismo, para temas medioambientales y
luego lo utilizan ustedes para lo que les da la gana, o sea,
principalmente para tapar agujeros, pero acaban ustedes
utilizando el impuesto de turismo sostenible y claro, dicen, no
es que la ley lo contemplaba. Había allí como un cajón de
sastre, una puerta de atrás en lo que realmente es un fraude de
ley, en lo que no es el impuesto de turismo sostenible, un
impuesto finalista que ustedes vendieron como impuesto
finalista y no lo están dedicando realmente a aquello para lo
que lo crearon. Lo crearon ustedes, lo crearon ustedes y
ustedes se desvían de su propia norma acogiéndose a la letra
pequeña, como aquellas hipotecas en la que la gente dice, "es
que no me leí lo que ponía abajo". Pues lo mismo. Ustedes
nunca promocionaron que se iba a utilizar para otros temas,
no, ustedes siempre medio ambiente y turismo sostenible. Ya
vemos en qué se lo están gastando ustedes. 

Nosotros llevamos a parte de la enmienda a la totalidad una
enmienda muy ambiciosa, una enmienda muy ambiciosa por un
total de 39 millones de euros, 39 millones de euros para
incrementar la partida de turismo destinada a los
ayuntamientos para impulsar un gran plan de reforma integral
de zonas turísticas maduras, con baja en el impuesto de
turismo sostenible en los programas destinados a políticas de
ocupación, vivienda, transporte terrestre y emergencia, porque
los ITS en realidad no estaban destinadas para esto. Nosotros
pensamos que los ayuntamientos, no nos hemos parado de
decirlo en las comisiones, son una vez más los grandes
olvidados de los presupuestos de la comunidad. Los
ayuntamientos hacen una labor de administración subsidiaria
que no les es reconocida y que no les reconocen ustedes en
estos presupuestos. Le instamos, Sr. Conseller, a que
realmente destine el dinero de la partida del impuesto de
turismo sostenible a aquello para lo que fue creada.

Con respeto a las enmiendas que presentan los otros
partidos en muchísimas votaremos a favor, pero hay una cosa,
señores del Partido Popular, que no podemos apoyar y es
hacer un montón de enmiendas y "encolomarlas" al epígrafe
número 34. Tenemos que saber..., nosotros todas las
enmiendas que hemos presentado hemos dicho
clarísimamente de dónde vamos a sacar el dinero. Claro,
dando a crédito, a crédito , a crédito pues así es muy fácil
hacer enmiendas, entonces, cuando hayamos agotado esa
partida, ¿de dónde vamos a pagar los créditos, eh? Nosotros
compartimos al 99.9% la finalidad a la que ustedes quieren
destinar esos fondos, lo compartimos, estamos de acuerdo,
pensamos que sus enmiendas son muy adecuadas, todas y cada
una de ellas, pero no podemos compartir el dar de baja del
epígrafe de crédito. Es algo que por coherencia, si nosotros
estamos diciendo constantemente que hemos de reducir el
déficit de esta comunidad, no podemos ir al cajón de sastre.
Claro, eso no les compromete, yo entiendo que es la manera

fácil de hacerlo, ¿eh?, pero nosotros sí nos hemos
comprometido y hemos dicho de dónde damos de baja el
dinero. En este caso, en esta enmienda del impuesto de
turismo sostenible destinado a aquellas finalidades para las
que no fue creado.

En definitiva, Sr. Conseller, de verdad, dele usted una
vuelta, tiene usted una conselleria fundamental, fundamental,
tal vez la más importante de este gobierno, de ella de una u
otra manera vivimos todos, nos esperan tiempos muy difíciles
en el empleo, ya tenemos datos alarmantes de las bajas de
conexión de aviones del extranjero hacia nuestras islas,
empiecen a hacer política turística de verdad, de apoyo al
turismo, dejénse de turismofobia, no se deje llevar por sus
compañeros del pacto de Bellver que no vamos a ninguna parte
con ellos. De verdad, Sr. Conseller, reflexione usted, yo creo
que es usted una persona inteligente y en el fondo debe saber
que en este tema tenemos absolutamente la razón.

Muchas gracias, Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. És el torn d’intervenció
del Govern obrint una qüestió incidental. Té la paraula el Sr.
Conseller Iago Negueruela.

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

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Si quieren les dejo seguir
debatiendo a ustedes, que está bien el debate que estaban
teniendo.

Bueno, en todo caso, buenas tardes a todos y a todas.
Desde luego comparecemos hoy para explicar un poco el
esquema de presupuesto que ya debatimos en la comisión con
todos ustedes y agradecer antes de comenzar a todo el equipo
de la conselleria el trabajo realizado para poder defender hoy
estos presupuestos para el año 2020.

Estos presupuestos desde luego se han elaborado con el
objetivo de mantener todas las políticas sociales que
corresponden a nuestra conselleria, sobre todo en lo que se
refiere al ámbito de empleo y de trabajo, con políticas
dirigidas a dar apoyo a las personas que más lo necesitan. Y
ese es el esquema fundamental del presupuesto que hoy
presentamos. También son unas cuentas que buscan fomentar
un turismo de calidad en nuestras islas respetando el empleo,
buscando mejorar la productividad y los salarios y también
unas políticas dirigidas a nuestra pequeña y mediana empresa,
fundamentalmente también con políticas destinadas al
emprendimiento, a los autónomos de nuestra comunidad
autónoma.

El presupuesto, como saben, es prácticamente de 192
millones de euros, por lo que nos permitirá desarrollar las
medidas consensuadas con los agentes económicos y sociales,
que todavía están en marcha, las recogidas en los acords de
Bellver y en sintonía con los objetivos de desarrollos
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sostenibles marcados en la Agenda Balear 2030 en lo que
respecta a nuestra conselleria. 

También agradecer a los distintos grupos por la capacidad
de diálogo para poder alcanzar acuerdos en enmiendas
parciales, en distintas enmiendas parciales, que nos permite
enriquecer el propio presupuesto de la conselleria, alcanzando
acuerdos con prácticamente todo el arco parlamentario. Por
lo cual, también agradecer ese trabajo que se ha realizado para
enriquecer el presupuesto de nuestra conselleria.

Es cierto que en materia de empleo, en la cual se ha
mantenido una enmienda a la totalidad por parte del Partido
Popular, sí me gustaría destacar que sólo han presentado dos
parciales y una la hemos transaccionado, lo cual no creo que
se justifique una enmienda a la totalidad del SOIB, por tanto,
al eje vertebral de la política de empleo, con sólo  dos
enmiendas parciales y una transaccionada. Yo creo que era una
oportunidad para retirar una enmienda a la totalidad a la
política de empleo porque al final las enmiendas parciales que
han presentado desde luego no se sustancian. Pero en todo
caso, agradecer el trabajo realizado para mejorar nuestro
propio presupuesto.

Una conselleria que tiene, en primer lugar, el objetivo de
debatir, de marcar nuestro modelo económico, un modelo
económico que apostamos que sea permanente e inclusivo a
través del diálogo social y de la participación, que hemos
demostrado que ha mejorado en los últimos años, hemos
generado instrumentos de diálogo que nos ha permitido tener
un mejor modelo económico, una redistribución más justa de
la riqueza que se crea, una reducción de las desigualdades y un
modelo más sostenible.

En estas semanas hemos dado a conocer cómo se va a
seguir continuando este modelo de diálogo social, con más
agentes sociales protagonistas, con la Agenda Balear 2030,
que como saben desarrolla la Vicepresidencia del Gobierno a
través de la Mesa Energética y Ambiental, la de sostenibilidad
social y la que le corresponde a nuestra conselleria en materia
de coordinación referida a la sostenibilidad económica.

Por tanto, una actividad importante a la hora de cumplir
esos objetivos de desarrollo sostenible y que nos debe
permitir mejorar nuestras propias herramientas económicas,
en primer lugar como saben- hemos presentado y hemos
mejorado el Instituto de Estadística de nuestras islas, el
IBESTAT, la semana pasada presentamos el nuevo marco
Input-output, las cuentas satélites de turismo que nunca se
habían hecho en nuestra comunidad autónoma y que nos
permitirá abordar un debate más preciso en términos de datos
estadísticos. 

Seguro que si ustedes leen la estadística, analizan los datos
del IBESTAT desde luego alguno de los calificativos que se
han dicho hoy aquí probablemente si estudiasen la estadística
que prepara nuestro instituto desde luego no darían datos
como los que han señalado, desde luego no en términos de
alarma como se ha dicho en esta tribuna.

El análisis de nuestra economía en todo caso no se quedará
ahí, aportaremos más mecanismos, más herramientas de
análisis , un monitor de productividad para determinar la
eficiencia económica de los sectores estratégicos y
emergentes y toda esta información junto con nuevos
indicadores por islas para tener un análisis más pormenorizado
de la información que tenemos en cada una de nuestras islas
como los nuevos indicadores sintéticos de actividad, tasa de
pobreza, etc., y se aportarán al diálogo social para seguir
mejorando la implementación y el análisis y el diseño de las
políticas... de unas políticas económicamente y socialmente
más justas.

Hemos elaborado un presupuesto basado en reforzar todas
las políticas y en nuestro caso las políticas más dirigidas o
dirigidas a las personas que tienen más dificultades en acceder
a un empleo y además manteniendo la lucha contra la
precariedad y contra la siniestralidad laboral que son una de la
señas de identidad de este gobierno y de nuestra conselleria. 

El crecimiento económico acumulado durante estos
últimos años, en la última legislatura nos ha permitido además
fortalecer las bases para un futuro más sostenible y
seguiremos trabajando y defenderemos nuevas políticas para
seguir combatiendo las desigualdades existentes.

Como ya hemos avanzado en esta cámara nuestras islas
continuarán creciendo económicamente. Efectivamente, se ha
ralentizado el ritmo de crecimiento, pero eso no quiere decir
que no sigamos creciendo, aunque bien es verdad que lo
haremos como hemos señalado en muchas ocasiones a un
ritmo menor. 

El Partido Popular siempre señala que no analizamos la
reducción o la ralentización del ciclo y lo hemos señalado en
cada rueda de prensa, que estamos creciendo a un ritmo
menor, pero que seguimos creciendo a pesar de las
turbulencias que existen en el panorama económico
internacional y que alguna se tiene que comenzar a aclarar en
el próximo mes de enero, como puede ser el propio Brexit o
la situación económica de Alemania, Italia o Francia o las
disputas arancelarias entre los Estados Unidos y China. Por
tanto, distintos elementos que veremos cómo se comportan
para después valorar el crecimiento que tendremos en
nuestros próximos años.

De todas formas y en cualquier caso tan importante como
el cuánto debe crecer nuestra economía es el cómo debe
crecer nuestra economía. En estos momentos, sí me gustaría
citar a Piketty que recientemente ha publicado un nuevo, uno
de sus nuevos libros para valorar la economía a nivel global,
que señala que es momento de cambiar el discurso político
sobre la globalización. El comercio es algo bueno, pero el
desarrollo justo y sostenible también exige servicios públicos,
infraestructuras y un sistema de sanidad y educación, y esto es
por lo que apuesta este gobierno, un modelo económico
sostenible en todos los ámbitos, desde luego la perspectiva
social no la podemos dejar de lado, no podemos volver a
retroceder al pasado.
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Y a pesar de esas incertidumbres estamos en una posición
positiva, hemos generado más empleo que nunca en los
últimos cuatro años, se ha fortalecido nuestra economía, está
mejor preparada y los salarios están creciendo en nuestras
islas a un ritmo que encabeza la evolución por comunidades
autónomas, un 3,5% hasta noviembre según datos del
ministerio de trabajo frente al 2,3% de subida media en toda
España. De este modo nuestros trabajadores y trabajadoras
están viendo cómo en los últimos años mejoran las
condiciones salariales y cómo el PIB per cápita por primera
vez en estos cuatro años también comienza a crecer.

Por tanto, podemos asegurar que se sigue avanzando hacia
un crecimiento económico que se distribuye de una forma
más igualitaria, y la riqueza está llegando a las personas
trabajadoras de estas islas a pesar de que queda un largo
camino por recorrer.

Y desde luego así lo demuestran nuestros empresarios y
nuestras organizaciones sindicales cuando siguen firmando,
hace pocos meses uno de ellos un convenio tan importante
como el de comercio que sigue apostando por alzas salariales.
Por tanto, si los empresarios siguen apostando por alzas
salariales junto con los sindicatos es que desde luego confían
en el futuro, a veces mucho más que los partidos de la
oposición.

Y en este contexto saben que desde el principio hemos
defendido la necesidad de que nuestras políticas de empleo
visualicen, se  visualicen como uno de los pilares
fundamentales del estado del bienestar, al mismo nivel que
otras políticas sociales. Por tanto, hemos apostado por unas
políticas de empleo que sean, desde luego, pioneras y que
prioricen desde luego a nuestro servicio público de empleo,
a nuestro SOIB. 

Hemos conseguido que ofrezca a toda la ciudadanía más
servicios, más calidad y muchas más prestaciones. Por eso el
SOIB mantiene todos los fondos propios que ha tenido este
año en su presupuesto y la capacidad de hacer políticas
sociales se mantiene intacta.

Destinaremos 2 millones de euros al mantenimiento y
ampliación de nuestras oficinas de empleo. Ayer mismo
inauguramos una nueva oficina del SOIB en Ibiza, en Vila, y en
2020 continuaremos esta política de modernización con el
traslado de nuestros servicios centrales o -esperemos- la
apertura de una nueva oficina en Santa Eulària del Riu, así
como la ampliación de la Oficina de SOIB Jove que ya existe
centrada en orientar a jóvenes aquí en el centro de Palma, pero
los retos del SOIB para 2020 volverán a ser las personas, los
distintos colectivos que se encuentran en situación de más
vulnerabilidad, los jóvenes, las personas paradas de larga
duración, los parados y paradas mayores de 45 años y desde
luego con políticas pioneras destinadas a las mujeres
especialmente aquellas que han sido víctimas de violencia
machista. 

Para estos colectivos el presupuesto del SOIB en 2020
será de 47,6 millones de euros. Seguiremos apostando por

todos aquellos proyectos que nos han hecho pioneros en el
conjunto del Estado. Seguiremos garantizando empleo a todas
las mujeres víctimas de violencia machista. Al acabar este año
350 mujeres se habrán beneficiado de un programa que
garantiza un año de empleo.

Apostaremos por la formación como elemento necesario
para el impulso de la productividad de nuestro propio tejido
productivo a través de la formación dual que tendrá 18,5
millones de euros, el presupuesto más alto para la formación
dual de la historia del SOIB, una apuesta y una prueba de
compromiso de la conselleria con la formación y las políticas
activas de empleo que seguiremos impulsando de forma
conjunta con la Conselleria de Educación, todo con el
objetivo de mejorar la calidad de nuestros empleos. 

Por tanto, también seguiremos impulsando desde la
Dirección General de Trabajo y Salud Laboral combatir la
precariedad de nuestro mercado laboral en aquellos sitios
donde exista, con un nuevo plan de lucha para el próximo
verano centrado en luchar contra la temporalidad, parcialidad
y las jornadas de trabajo excesivas a través del registro de
jornada, 30.000 personas ya se han beneficiado desde 2015 y
seguiremos invirtiendo en el mantenimiento de dicho
programa.

Fomentaremos el desarrollo de planes de igualdad para
todas las empresas, vigilando e inspeccionando aquellas que
tienen la obligación de tenerlo e impulsándolo en aquellas que
no tienen la obligación, pero que intentaremos que de forma
conjunta desde luego integren a través de los planes de
igualdad la igualdad en el seno de todas nuestras empresas, y
la seguridad y la salud de nuestros trabajadores tienen que
seguir siendo un pilar fundamental, con la creación del
IBASSAL y de la unidad de enfermedades profesionales
hemos demostrado que era una herramienta necesaria.
Destinaremos 4,2 millones de euros e incrementaremos la
plantilla prácticamente en un 40% hasta los 39 técnicos.

Pero proteger a los trabajadores y trabajadoras, desde
luego, tiene que ir acompañado también de una mejora de la
protección de nuestro pequeño empresario y de nuestros
autónomos. Por eso seguiremos priorizando las medidas de
autoempleo una vez que finalice este... el proyecto, perdón, el
programa de autoempleo con más de 1 millón de euros para el
próximo año 2020 y priorizar la salida al exterior de nuestra
pequeña y mediana empresa. En un momento donde desde
luego hay que seguir apostando por la mejora de su
productividad, de su competitividad la salida al exterior es una
medida esencial y destinaremos 800.000 euros al primer plan
de internacionalización de nuestro tejido productivo.

Pero una economía también tiene que avanzar en
posiciones de mejorar la propia democracia de la misma. Hay
que apostar por fórmulas de economía social, nuevos modelos
de negocio basados en la sostenibilidad, en una economía más
amable con el medio ambiente y más social. Por tanto,
seguiremos impulsando el plan director de la economía social. 
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Y por último no tiene sentido hablar de crecimiento sin
incluir la perspectiva de la sotenibilidad. Fomentaremos los
principios de la economía circular aplicados a los principales
sectores productivos de nuestras islas trabajando de forma
conjunta con las distintas consellerias, forma parte de uno de
los objetivos de desarrollo sostenible y desde luego de la
Agenda Balear 2030, una economía como la nuestra basada en
los servicios desde luego tiene que interiorizar los criterios
de la economía circular y habrá que apostar por ello  en
nuestro  principal sector económico, el turismo, y por ahí
finalizamos, una apuesta por un turismo de calidad, un turismo
sostenible porque el futuro, aunque no se lo crean algunos,
será sostenible o no será y será además una exigencia
principal para nuestro principal sector económico, para el
turismo que ya está apostando más de lo que hacen o dicen
algunos de los partidos de la oposición que dicen defenderlo.

El turismo sabe que tiene que tener criterios de
sostenibilidad, que tiene que tener criterios medioambientales
más estric tos y que tiene que ir hacía unos criterios desde
luego cada vez más exigentes para su propia supervivencia. 

Por tanto, seguiremos protegiendo el turismo, es nuestro
principal sector económico y tenemos que garantizar que
nuestros trabajadores y trabajadoras sigan viviendo de él y que
lo puedan hacer mejor. Pero también que nos permita proteger
mejor nuestros recursos naturales. Para ello contaremos con
22 millones de euros a gestionar entre la Dirección General
de Turisme y la AETIB, la Agencia de Estrategia Turística de
nuestras islas, a los que habrá que añadir la gestión de 150
millones de euros del impuesto de turismo sostenible y 34 del
Consorcio Balear de plazas. Una apuesta por el turismo, por
su sostenibilidad a través de los segmentos estratégicos del
turismo, por una colaboración público-privada a través de los
consejos y con las propias empresas y con el propio sector y
una apuesta clara por la calidad. En un contexto de
democratización del turismo, eso pasa por adaptar medidas
para garantizar su sostenibilidad.

Seguiremos impulsando la desestacionalización, como se
ha hecho durante todos estos años, mejorando las propias
temporadas, sobre todo los principios y finales de la misma y
un control impulsando y mejorando el papel que tiene que
jugar la Inspección de Turismo, con esa dotación ya anunciada
en mi comparecencia de 6 nuevas plazas. 

2020, por tanto, tiene que suponer, lo  hemos visto
recientemente en la COP25, la necesaria implementación de
medidas de sostenibilidad, tanto medioambiental, como
social, como económica y por tanto, seguiremos
desarrollando todas esas políticas, una economía social, una
economía sostenible, inclusiva, que no deje a nadie en el
camino. Son unos presupuestos que lo permitirán y que nos
permitirán impulsar todos y cada uno de nuestros sectores
productivos y seguir haciendo políticas para no dejar nadie en
el camino.

Pepe Múgica decía que la historia de los luchadores
sociales y políticos son un montón de cristales rotos, de los
cuales van quedando pedacitos, las 8 horas, los derechos

laborales, la jubilación. Me gusta pensar que las personas que
estamos en política trabajamos para aportar algunos más de
esos pedazos al mosaico que mejorará la vida de las personas.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Negueruela. Correspon ara el torn de
rèplica. Té la paraula pel Grup Parlamentari Popular la Sra.
Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. En primer lugar agradecer la
transacción que nos han presentado para poder, para
aceptarnos de alguna manera la enmienda 9865, para llevar a
cabo una campaña respecto al turismo de excesos por 100.000
euros. Con lo cual anunciamos que aceptamos la transacción
y bueno, agradecemos que se sume al carro de abandonar un
poco la única vía de intervencionismo y la regulación para
conseguir solucionar las cosas.

En segundo lugar, respecto de lo que nos decía nuestro
amigo el Sr. Rodríguez, respecto del 34. Decirle que nosotros
hacemos propuestas, si ustedes consideran que podemos
modificar la baja, se pueden admitir las transacciones, o que
nos hagan propuestas, nosotros no estamos haciendo los
presupuestos alternativos, estamos haciendo propuestas
puntuales y personalizadas para mejorar los mismos. Y bueno,
de hecho tampoco es tan raro, puesto que a Gent per
Formentera le han aceptado una enmienda al 34 con 1 millón
de euros me parece que ayer, con lo cual tampoco es nada tan
extraño. Nosotros hacemos la propuesta y podemos, insisto,
aceptar lo que sea.

Cuando habla de sostenibilidad, Sr. Conseller, está muy
bien, pero el primer ejemplo en cuanto a sostenibilidad sería
hacer un buen uso del impuesto de turismo sostenible y no lo
están haciendo. Con lo cual la credibilidad se pierde un
poquito por el camino cuando hace un discurso que está muy
bien, pero que con todo el respeto le digo que, bueno, que
usted nos está relacionando las labores que tienen que hacerse
desde su conselleria y que dan sentido a la existencia de su
conselleria, nada más. Que están bien hechas o no, esto es otra
historia. Y cuando nos dice que teníamos que haber retirado la
enmienda a la totalidad al SOIB, porque solamente se han
quedado con dos enmiendas y una transaccionada, pues
tampoco estamos de acuerdo, porque en definitiva las
políticas, o los criterios de las políticas en su conjunto que
llevan desde su conselleria y los demás entes instrumentales,
está incluido el SOIB y nosotros, más allá de que no hayamos
hecho un presupuesto alternativo al SOIB, no significa que
estemos de acuerdo.

Lo que debatíamos el otro día, Sr. Conseller, no lo dice el
Partido Popular, usted hace una relación de que parece que
todo va muy bien y todo no va muy bien, según sus datos todo
va muy bien, pero no va. El CES dice que no va bien. FOESSA
dice que no va bien, incluso la AIReF le está diciendo que ese
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2,1 que usted dice que se crecerá en 2020, no será así, va a
1,6, ya veremos, lo mismo pasó en 2019. También nos habla,
también hay que tener en cuenta que a día de hoy Baleares es
la comunidad que más se empobrece y eso es un dato, no lo
podemos rebatir , que una de cada tres personas no llegan a
final de mes, que se pierde poder adquisitivo, que estamos a la
cola de España y que además, a pesar de esta cantidad de
planes y estrategias que usted nos cuenta y 1.570 millones en
el Plan de competitividad, la realidad es que baja la industria,
dejan de crecer empresas, cierran empresas, la productividad
baja en estos últimos cinco años en un -8,6% ¿y este el
modelo del que usted nos está hablando Sr. Conseller?, ¿con
el paro también en las peores cifras en agosto desde 2012 y en
noviembre a la cabeza liderando el paro? Pues nosotros
creemos que este el modelo que necesitan y que se merecen
las personas de Baleares.

Y estamos en contra de su presupuesto en general, porque
ustedes lo hacen hinchando los ingresos y esto es un error,
porque esto conduce a lo peor, porque ustedes como le he
dicho antes, están a la cola de crecimiento y además
incrementan un 16% los cargos públicos y su conselleria se
ha fraccionado, de tal manera que hay una superpoblación de
cargos públicos y de altos cargos, con perdón, que al final
parece que la administración pública lo aguanta todo y la
administración pública, Sr. Conseller, no lo aguanta todo.
Además vemos una falta de reivindicación hacía Madrid, por
ejemplo con el tema de la mejora de las zonas turísticas, de la
financiación de las zonas turísticas y ¿por qué nos preocupa
esta falta de reivindicación? Porque usted en los acords de
Bellver, en el apartado de modelo económico, condicionaba
la diversificación de la economía y la mejora del modelo
económico, a que hubiera financiación. Pero claro, si ustedes
no reivindican, si de cada vez ingresamos menos en las arcas
de la comunidad y además no toman medidas estructurales
para que el sector productivo pueda generar economía, pues
no sé, Sr. Conseller, de dónde vamos a sacar todo ese dinero,
con lo cual usted pretende mantener en marcha su conselleria. 

Le voy a poner un ejemplo, la disposición adicional cuarta,
usted no quiere ni escuchar hablar de ella, no la quiere
recuperar. 1.100 millones en inversiones en más de 750
proyectos, comparado a los 25 millones de su disposición
adicional tercera. Esto es un dato objetivo, ¿cómo es que no
hace caso de esto y toma medidas en este  sentido, Sr.
Conseller? Ya sabemos que la formación también es muy
importante y estamos de acuerdo, pero tampoco da ejemplo.
Habla de la Escuela de Hostelería de Formación Profesional
en Ciutadella llevan anunciándolo cuatro años, llevan
anunciándolo cuatro años, ahora lo han pasado..., estaba
financiada supuestamente con otro fondos, lo pasan a fondos
del ITS y ahora tendremos otros cuatro años de anuncios, hasta
que lo tengan abierto y en funcionamiento, al igual que la del
polígono de Son Castelló...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Cabrera, tiene usted que ir terminando por favor.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, Sra. Vicepresidenta. Polígono de Son Castelló que
tenían que haberla abierto a principios del 18 y estamos en el
20 y todavía no se sabe, ni está ni se  la espera. Esta la
credibilidad que tiene usted, mucho presupuesto y muchos
planes, mucho papel que lo aguanta todo, Sr. Conseller, pero
a la hora de la verdad no tenemos resultados y eso es por lo
que nosotros hacemos las enmiendas a la totalidad y además
en positivo...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Cabrera, su tiempo se está acabando.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, Sra. Vicepresidenta. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. És el torn de rèplica del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Sr. Conseller, nos ha gustado
mucho lo que nos ha dicho, muy interesante, no ha dicho una
palabra de lo del impuesto de turismo sostenible, más allá de
filosofía; y es que estamos de acuerdo con usted, el turismo
principal fuente de ingresos de esta comunidad, o será
sostenible o no será y para eso crearon ustedes este impuesto
finalista y por eso le decimos y ¿a qué lo está dedicando?, ¿a
qué lo está dedicando, Sr. Conseller?, porque aprovechando
que estamos en las fechas que estamos, se ha convertido usted
en el Papá Noel de la consellera de Hacienda, gracias a su
impuesto de turismo sostenible, la Sra. Consellera ha podido
ir tapando agujeros, ponemos aquí, cuadrando las cuentas de
una conselleria y de otra, gracias a su disponibilidad a hacer de
ese impuesto de turismo sostenible lo que realmente no es.

Y, ¿para qué lo hemos de emplear?, y, ¿por qué le
presentamos una enmienda a la totalidad?, y, ¿por que hemos
presentado un montón de enmiendas relativas a los ITS?
Porque necesitamos depuradoras, mejoras de agua, arreglar
los emisarios, eso es lo que hace un turismo sostenible, eso
es lo  que hace por el medio ambiente y a eso debe usted
dedicar ese impuesto de turismo sostenible y no a toda esa
miríada de arreglos y apaños de otras consellerias metiendo
con calzador, como antes le ha recordado el Sr. Diputado de
MÉS per Menorca, pues, el conservatorio de... ¿Maó o
Ciutadella?, de Maó, que luego me tachan de que me equivoco
de ciudad.

Pues esa es un poco la esencia de lo que a nosotros nos
gustaría que nos explicase, cuándo realmente el impuesto de
turismo sostenible va a ser dedicado a ello, a aquello para lo
que se creó y cuándo va a destinar usted ayudas a los
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municipios para que puedan llevar adelante todos esos planes
que ustedes les prometieron en su momento. Los municipios
presentaron montones de proyectos, algunos incluso se han
gastado dinero para presentar esos proyectos a costa o a
cuenta del impuesto del turismo sostenible, han hecho un
trabajo, han hecho los deberes y luego ustedes, no, es que este
dinero nos lo hemos gastado no se sabe muy bien en qué; pero
nada que tenga que ver con el turismo sostenible. Luego viene
usted y nos dice, no, el turismo o será sostenible o no será.
Pues ya digo, estamos de acuerdo, ayudemos a que el turismo
sea sostenible y mientras exista este impuesto de turismo
sostenible, respecto al que nosotros nos hemos manifestado
en contra, pero mientras exista destínelo usted a esta finalidad.

En definitiva, Sr. Conseller, de verdad, sea usted
consciente de la que se nos viene encima. Usted dice, vienen
aquí a hacer discursos alarmistas. No son alarmistas. Hace
nada, dos meses, cuando subíamos a esta tribuna a hablar de
recesión económica nos decían que éramos unos alarmistas,
hoy varios miembros de su gobierno o de los partidos que
forman el pacto de Bellver han subido a esta tribuna a decir
que vienen tiempos difíciles, que estamos en una situación de
precrisis, que estamos en una situación de contracción. Ahora
lo han reconocido. 

Nosotros le decimos, le advertimos, Sr. Conseller,
veremos cuáles serán las consecuencias del Brexit, que ya es
completamente seguro que se va a producir, veremos en qué
términos. El año que viene, para el año que vienen las
perspectivas no son buenas, le rogamos, de verdad, por el bien
de esta comunidad, por el bien de los trabajadores, por el bien
de las miles y miles y miles de personas que están más
preocupadas porque dice usted..., ha dicho usted antes, el
crecimiento, pero a qué precio , no a cualquier precio, el
crecimiento ha de ser sostenible. A las familias que están en
el paro, que están en dificultades, a las que estarán el año que
viene, a multitud de hoteles que este año están acortando la
temporada, a toda esa gente, no le venga usted a contar que el
crecimiento ha de ser de una manera o de otra, lo que quieren
es crecimiento porque quieren trabajar, quieren pagar sus
hipotecas, quieren hacer frente a sus gastos y necesidades
diarios y está muy bien que nosotros subamos a la tribuna a
filosofar sobre la gente y sobre las políticas por la gente y las
políticas de empleo; la mayor política de empleo es favorecer
a las empresas que son las que verdaderamente lo crean. 

Cambien ustedes el chip, no son los organismos públicos
los que crean el empleo, son las empresas las que lo crean.

Gracias, Sra. Vicepresidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. Es el turno de contestación
del Govern. El Sr. Iago Negueruela tiene la palabra.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Es cierto que es complicado
debatir porque no acabo de ver su posición a políticas de
empleo, usted dice, no, la única política de empleo que tiene
que hacer es favorecer las empresas, y por tanto usted no habla
ni siquiera de servicio de empleo ni de qué ustedes harían, más
que nada porque no tienen modelo de empleo ni de creación
de empleo ni de cómo proteger ni mejorar los derechos de los
trabajadores y trabajadoras. No espero nada de un partido que
ha pedido que se privaticen sus pensiones. Por tanto, desde
luego la búsqueda de la protección de los derechos de los
trabajadores está muy fuera de sus objetivos.

Por tanto, es normal ese discurso que hacen de que sólo
hay que priorizar a las empresas, que hay que facilitar el
despido, que hay que privatizar las pensiones y que, por
supuesto, va directamente contra la mayoría social de esta
comunidad autónoma. 

Usted dice que no hemos hablado del impuesto de turismo
sostenible ni de si cumple plenamente sus fines. Los fines los
marca la ley, la ley marca cuáles son los fines del impuesto de
turismo sostenible , cuáles son uno y cada uno de ellos, no
sólo es uno, hay bastantes más finalidades dentro del propio
impuesto y desde luego el Gobierno ha conseguido que esos
proyectos cumplan cada uno de los fines que están
adjudicados. Por tanto, no hay ninguna discusión sobre qué
cumplen perfectamente los fines y así fue, además, aprobado
por la comisión, por el pleno que desarrolló el impuesto de
turismo sostenible.

No entraré en distintas discusiones en las que han señalado
tanto el Partido Popular como ustedes, como VOX, en cuanto
a la situación económica de nuestras islas. Hemos dicho que
sí, que estamos en una ralentización de nuestro ciclo
económico, que crecemos menos que otros años, pero
crecemos. Creo que usted debería valorar que, por ejemplo, el
turismo inglés hace no sé si un día o dos días se volvieron a
dar datos del turismo inglés apuntando a que seguirán subiendo
las reservas de ingleses en nuestras islas. Por tanto, en
contradicción con lo que acaba de decir y que, como saben, si
la libra se sigue revalorizando pues desde luego no peligrará
la temporada turística que viene. De todas formas, no creo que
sea un elemento sobre el que el Govern de nuestras islas tenga
un poder de decisión sobre el Brexit, pero los datos que
conocemos actualmente no marcan un peligro y creo que es
mejor no llamar a esos peligros.

En todo caso, también el Partido Popular lo ha señalado,
dice que Baleares se empobrece, los salarios crecen más que
en ninguna otra comunidad autónoma, crecemos al 3,5, más
que la media española, y durante los últimos cuatro años
también crece el PIB per cápita. Usted habla de los datos
desde el año 2000, dice que desde el año 2000 nos
empobrecemos hasta ahora, pero lo que no dice es que en los
últimos cuatro empezamos a crecer. Eso usted es lo que omite
siempre, usted hace un discurso muy de fake news, de Twitter,
de poder decir Baleares empobrece en los últimos veinte
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años, lo  que no dice es que en los últimos cuatro hemos
empezado a crecer en PIB per cápita. Eso también hay que
valorarlo, y que si nuestra población crece y se  sigue
incrementando es cierto que el PIB per cápita tiene que
analizar cómo se compone, no simplemente decir que nos
estamos empobreciendo. Por tanto, tiene que introducir más
elementos a la hora de poder hacer un discurso o contradecir
un discurso económico en sede parlamentaria para que sea un
discurso serio. 

Seguiremos apostando por el turismo. Usted habla de que
no reclamamos a Madrid, bueno, 10 millones de euros
previstos en los presupuestos generales del Estado que
ustedes tumbaron. En una enmienda en los últimos
presupuestos de esta comunidad, una enmienda en los últimos
presupuestos generales de esta comunidad autónoma que le
quitó a la AETIB para este año 2019 margen a la hora de
funcionar, porque ustedes pactaron y el año pasado votaron
una enmienda que le retiró para este año 2019 presupuesto a
la propia AETIB para desarrollar política turística, y ustedes
votaron en contra también de los presupuestos generales del
Estado. Por tanto, en las únicas dos votaciones que tenían que
hacer ustedes, votaron en contra. También votaron en contra
de la bonificación para los fijos discontinuos en el decreto ley
que aprobó el Gobierno, ¿cómo que no?, ¿cómo que no?, en el
de abril, sí, en el último no, en el de abril sí, ¡ah, no!, eso no,
no me lo va a..., ¡hombre! léase el Diario de Sesiones y usted
verá lo que votaron o lo que dejaron de votar.

Y seguimos apostando. Usted habla de la Escuela de
Hostelería, es una lástima que se haya ido el presidente de
Ibiza, habría que ver si ustedes que apuestan tanto por el
turismo cumplen los compromisos, a ver si el Consell de Ibiza
cumple el compromiso de mantener el presupuestos para la
Escuela de Hostelería, porque el Partido Popular, el que tanto
habla de la importancia del turismo, es el que no quiere
cumplir los compromisos en este caso en la isla de Ibiza
poniendo la financiación, la cofinanciación necesaria para que
se desarrolle. Por tanto, el Partido Popular debería explicar
cómo defiende realizar políticas turísticas de formación, de
mejorar el producto y a la vez el presidente del Consell de
Ibiza y diputado no quiere cumplir el acuerdo de dotación de
los recursos necesarios para cofinanciar la Escuela de
Hostelería de la isla de Ibiza, lo cual es desde luego una más
de sus contradicciones. Votan en contra de los presupuestos,
votan en contra de las bonificaciones, votan en contra y no
quieren cumplir sus compromisos; esa es la política de
turismo del Partido Popular.

Por tanto, nosotros sí que seguiremos apostando por una
mejora de nuestra formación cumpliendo los acuerdos que
hemos tenido con distintos consejos y con distintas
corporaciones locales para poder seguir desarrollándolas.
Seguiremos apostando por la mejora de los servicios de
empleo, seguiremos apostando por tanto  por una política
dirigida que las personas que en peor situación se encuentran
tengan una oportunidad de empleo, que los trabajadores y las
trabajadores en activo tengan un mejor empleo, y en favorecer
y desarrollar desde luego una economía más social, más
inclusiva y más sostenible para nuestra islas.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Negueruela. Correspon ara el torn de
paraula del Grup Parlamentari Ciudadanos.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Gestió eficient de recursos
públics. Els ciutadans ens demanen als polítics que gestionem
amb eficiència els doblers recaptats que tant els costa guanyar.
El nostre grup parlamentari, des de l’oposició, fem control al
Govern perquè aquests diners públics es destinin realment a
enfortir l’estat de benestar d’una manera eficient; política útil. 

En aquests pressuposts hem presentat esmenes en aquest
sentit: millora de l’eficiència a la secció que ara es tracta,
Model Econòmic, Turisme i Treball. També hem presentat
esmenes d’assumptes específics d’aquesta secció, de manera
que Turisme i Treball s’haurien (...) millorar la competitivitat
del nostre destí turístic; sobre l’ITS; sobre potenciar la
innovació; foment d’emprenedoria i formació contínua; ajudes
a autònoms, PIME, emprenedors, joves... Diverses esmenes
varen ser aprovades en comissió, i  les que han quedat per
aprovar esperem que siguin reconsiderades.

Al programa ordenació del sector i redefinició del model
turístic, i en la línia d’evitar l’increment ineficient d’alts
càrrecs i assessors, hem presentat dues esmenes on
s’eliminen càrrecs d’assessor i personal eventual, i es destinen
aquests recursos a incrementar les partides de l’Agència
d’Estratègia Turística per a projectes que millorin la
competitivitat del nostre turisme, una agència d’estratègia
turística que només té sentit, ara per ara, per la gestió  de
projectes de l’impost turístic sostenible, un impost que en el
programa del Grup Parlamentari Ciutadans tenim previst
reduir fins a la seva eliminació en cas de governar, un calaix de
sastre que serveix per tapar forats deguts a la mala gestió
econòmica del pacte de govern.

I serveix per tapar forats, per tapar forats va una de les
nostres esmenes de més valor econòmic; es tracta de l’esmena
9521, 10.007.321 euros, diners del metro als ajuntaments. En
campanya electoral el govern actual en aquell moment donava
per fet que aleshores el metro  de la UIB al Parc Bit
s’iniciarien imminentment; ja estava licitat, ens deia el senyor
candidat Negueruela en un debat electoral; segurament feia
comptes que hi hauria un pacte, un conveni amb el Govern de
l’Estat, però ens hem trobat que el Sr. Sánchez no té cap
interès a millorar les infraestructures de les nostres illes, i
tenim una presidenta que va callar amb la retallada d’inversions
a Balears del pressupost fallit de Pedro Sánchez, i que no ha
tornat de cap dels seus viatges a Madrid amb millores per a les
nostres illes. Solució: destinar diners de l’impost turístic
sostenible a l’ampliació de la línia de metro, 10 milions el
2020 i 10 milions el 2021. Per tant no destinarem 20 milions
a projectes per millorar ni mediambientalment les nostres
illes, ni per millorar l’experiència dels turistes que ens visiten.
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Es destinen recursos obtinguts de l’ITS a una obra que hauria
de ser finançada amb un conveni amb l’Estat.

Què proposem amb aquesta esmena? Proposem endarrerir
la construcció de l’ampliació de la línia de metro fins a tenir
un conveni, un conveni que esperem que sigui el més prest
possible, i destinar aquests 10 milions d’euros d’enguany a
distribuir-los per tots els ajuntaments de les nostres illes en
funció del seu percentatge de recaptació de l’impost turístic
sostenible, per destinar-ho a projectes mediambientals o de
millora de la qualitat turística del municipi; o per poder
desenvolupar els projectes que no han estat escollits per
finançar-se amb l’ITS. Així tampoc no comprometem els 10
milions de l’any 2021 per construir la línia de metro, i els
podem destinar a projectes d’interès.

Si la indústria turística és avui la principal generació de
riquesa de les nostres illes, una riquesa que es reparteix a una
proporció molt gran de la nostra població, és perquè en els
darrers cent anys grans emprenedors varen innovar, varen crear
processos de gestió innovadors turístics que han servit perquè
moltes cadenes hoteleres nascudes a les nostres illes siguin
ara referents mundials. L’aposta per la innovació, per tant, ha
de ser decidida, ferma; per això presentem l’esmena 9636. A
les nostres illes to ts  som conscients que hi ha molta més
innovació que la que es visualitza; som terra d’emprenedors,
innovadors, però costa molt, primer, tenir consciència
d’aquest fet i, segon, que quedi reflectit en dades. Per això
proposem un programa per detectar i aflorar innovació a les
nostres PIME, a les nostres empreses i en els nostres
autònoms, i incorporar-la a indicadors normalitzats
d’innovació.

També hem presentat esmenes perquè es millori la
prevenció en casos de zeladors de salut en casos de violència.

Faré ara una relació de les esmenes presentades pel nostre
grup parlamentari i que varen ser aprovades en comissió. Al
programa d’estadística de l’Institut d’Estadística de les Illes
Balears es va aprovar desenvolupar estadístiques per municipis
analitzant tots els inputs turístics -allotjaments turístics,
hotelers, etc.- i estudi d’estadístiques sobre treballadors
autònoms, sectors, etc. També es va aprovar una esmena sobre
estudis de problemes de treballadors per exposició al sol; i
també es va aprovar una esmena sobre estudis de les hores
diàries de feina, la jornada laboral, que destinen els autònoms
de les Illes Balears distribuïts per sectors, per ajudar a fer
visible la problemàtica d’aquest col·lectiu.

Es va aprovar també una esmena per conèixer quines
competències tenen els nostres joves que estan fent feina a
l’estranger per poder planificar millor els programes de
possible retorn. També se’ns va aprovar l’esmena que vam
presentar d’ocupació i economia social, perquè en un
ecosistema juvenil, on tot es mou a través de les xarxes
socials vàrem proposar fomentar a partir de material
audiovisual en xarxes casos d’èxits de joves emprenedors, i
especialment de dones en el sector d’economia digital.

Sobre les esmenes presentades d’altres grups
parlamentaris, de les esmenes del Grup Parlamentari Popular
ens abstindrem a les esmenes que agafen els doblers de la
partida 34, és a dir, de la partida destinada a pagar deute i
interessos; per al nostre grup parlamentari és necessari fer
tots els esforços possible per reduir el nostre deute.
Incrementar el deute és solidari amb les futures generacions,
i de cap manera no acceptem reduir la partida destinada a pagar
deute i interessos. En aquest cas es tracta, doncs, d’esmenes
a aquesta secció amb un import de 46 milions d’euros.

I les altres esmenes del Grup Parlamentari Popular les
votarem a favor.

A l’esmena del Grup Parlamentari VOX ens abstindrem,
perquè s’elimina la partida de l’ITS destinada a construcció
d’habitatge social, i a obres en construcció d’habitatges que ja
estan licitades i que estan en construcció, i encara que no
estem d’acord amb el destí d’un impost, d’aquest impost, sigui
la construcció d’habitatge, i he fet esmenes en aquest sentit
que ja en parlarem a la secció 25, de Mobilitat i Habitatge,
considerem que si una obra ja està licitada i està en
construcció amb finançament que prové de l’ITS no la podem
aturar.

Les esmenes del Grup Parlamentari El Pi les votarem
quasi totes a favor. I de les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari MÉS per Menorca votarem a favor de les que fan
referència a l’ITS i al Conservatori de Maó, i ens abstindrem
a les altres.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. És el torn de paraula del
Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca. 

Ah, disculpin, sí, és El P i, el Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre  grup
parlamentari va presentar 6 esmenes a aquesta conselleria, una
s’ha acceptat, la relativa a la creació de l’observatori de
comerç. Per a nosaltres és una reivindicació fonamental,
compartida pel sector comercial, per les patronals del petit i
mitjà comerç ja que necessitam una eina efectiva d’informació
per adoptar polítiques públiques en relació amb el comerç i
intentar que continuï sent un motor econòmic de dinamització
dels centres de les nostres vides i ciutats i, per tant, en aquest
sentit tot i la seva poca representació econòmica almanco
aquesta esmena sí que s’ha introduït als pressuposts.

Ens queden, per tant, cinc esmenes a aquesta conselleria,
totes relatives a turisme perquè evidentment nosaltres en
ocupació, i això marcarà el nostre vot a la totalitat a les
esmenes dels grups que les han presentat, la Direcció General
de Treball i tota la política de treball i donam suport al que
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s’està fent per part del Govern, però no així en matèria
turística.

Per una banda tenim una esmena relativa a la connexió
aèria, ens hi jugam moltíssim en el tema de la connectivitat,
els problemes que han aparegut empresarials, problemes o
fusions empresarials en els darrers temps, em refereixo a la
fallida de Thomas Cook i em refereixo a la fusió d’Air Europa,
marquen riscos en la connexió aèria de les Illes Balears. Per
tant, entenem que el Govern ha de tenir un paper actiu, un
paper més actiu en aquesta qüestió i per això hi volem afegir
250.000 euros per intentar fer més polítiques en relació amb
aquesta qüestió.

Una segona esmena és la relativa a la creació del museu
del turisme, tenim una esmena de 100.000 euros per
començar a fer els estudis i l’elaboració prèvia de planificació
d’aquest futur museu del turisme que al nostre grup ens
agradaria que s’instal·làs a l’edifici de GESA, però bé, en tot
cas el que consideram és que les Illes Balears requereixen i
seria una bona iniciativa que tenguessin un molt bon museu de
turisme, que fos un referent mundial ja que som una destinació
capdavantera. 

Per tant, posar en valor i ja que parlam contínuament de
qualitat turística evidentment aquest museu, com a element
cultural, podria donar força a aquesta política a favor de la
qualitat turística.

Tenim una tercera esmena de promoció turística. Som
perfectament conscients que aquesta competència està
transferida al consell, però també som conscients que el
Govern té algun paper encara en promoció turística i participa
d’algunes fires i que el Govern té capacitat de pacte amb els
consells insulars i per tant, els pot..., pot fer convenis per
intentar millorar la promoció turística. 

La fallida de Thomas Cook i tots els problemes econòmics
que hi pot haver sobretot en una destinació tan important com
Alemanya que té una situació econòmica delicada ens
conviden, almanco així ho pensam des del nostre grup
parlamentari a fer accions específiques de promoció, sobretot
ja dic a Alemanya. Per tant, entenem que hauríem d’intentar
posar aquestes línies en marxa.

Una quarta esmena, per a nosaltres molt important i que
compartim amb els altres grups de l’oposició, és el tema de la
reconversió de les zones turístiques. Durant molts d’anys, des
del 2009 s’ha fet una política d’èxit i reeixida de
modernització d’establiments turístics i tenim per tant, molts
d’hotels, no tots, però tenim molts d’hotels que han fet una
inversió molt important, que s’han posat al dia. Evidentment
aquesta política per a nosaltres s’ha de fer de manera
continuada, no s’ha acabat en haver fet una modernització una
vegada, però almanco han fet aquest esforç i la millora dels
establiments és innegable, però ara hem de millorar l’entorn
quan surt el turista d’aquest establiment i, per tant, entenem
que benvinguda sigui la inversió per part del Govern central,
amb aquests 10 milions d’euros a què es referia el conseller
de Turisme, però evidentment el Govern de les Illes Balears

hauria de tenir permanentment, sempre, una partida,
anualment, per fer reconversió turística de zones degradades.
Per tant, nosaltres hi posam 4 milions d’euros a aquesta
funció. Altres grups han fet esmenes similars amb quanties
diferents.

Finalment tenim una esmena relativa a la regeneració de
platges. Tenim un gran repte amb el canvi climàtic, tenim una
gran repte amb la pujada de les aigües i per tant, tenim molts
de problemes a les nostres platges que estan perdent arena i
estan perdent capacitat d’acollida de turistes.

Per tant, nosaltres pensam que el Govern de les Illes
Balears, atès que tampoc és competent evidentment en matèria
de costes, però sí que pot col·laborar, sí que pot ajudar, sí que
pot tenir una intervenció perquè lluitem contra aquesta
situació de pèrdua d’arena a les nostres platges amb les
conseqüències turístiques que això té. Per tant, tenim aquí una
esmena de 100.000 euros.

En relació amb els altres grups, com ja vaig dir a comissió,
a les esmenes dels altres grups, a la immensa majoria els
donarem suport, la immensa majoria em pareixen propostes en
positiu. Aquelles esmenes que no rebran el nostre suport és
més per d’on surten els doblers que per la proposta que
realitzen en relació amb les competències d’aquesta
conselleria.

Moltíssimes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. El primer que vull dir és que
de les quatre esmenes que figuren al seguiment, tal vegada
vostè ho ha dit en començar el debat, jo en aquells moments
no hi era, d’aquestes quatre esmenes la 10158 i la 10159 han
estat retirades a través d’un escrit que hem presentat fa una
estona en virtut d’un acord al qual hem arribat amb el Govern
i amb el Grup Parlamentari d’El Pi per millorar les condicions
laborals del personal d’IB3.

Nosaltres teníem les esmenes a aquesta secció perquè
aquests diners venien en últim terme d’alguns dels imports de
l’impost de turisme sostenible, per això teníem aquestes
esmenes aquí. Com deia hem arribat a un acord amb el Govern
per solucionar aquest tema a través d’una altra via i en aquest
acord nosaltres ens comprometíem a retirar aquestes esmenes
i -com deia- han estat ja retirades mitjançant un escrit que s’ha
presentat fa una estona.

D’altra banda, tenim aquí una esmena important, la 10161,
relativa al Conservatori de Maó. Els he de dir que aquesta
esmena també la retirarem en favor de la 1160 que és la que
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transfereix els doblers a l’IBISEC per fer el conservatori,
perquè la nostra prioritat en aquest tema com vostès saben és
que el Conservatori de Maó es pagui amb els doblers de
l’IBISEC, és una inversió educativa, creiem que no s’ha de
pagar amb l’impost del turisme sostenible, sinó que s’ha de
pagar amb el pressupost d’educació. Per això nosaltres teníem
dues esmenes. 

Malauradament hem vist que la nostra proposta de
replantejar el repartiment de l’impost del turisme sostenible
no té la majoria -no té la majoria-, malauradament no tots els
grups de l’oposició estan per aquesta labor, però sí que creiem
que tots els grups o una part important dels grups poden estar
a favor que aquesta infraestructura es financi amb el
pressupost de l’IBISEC, com els deia, és l’esmena 10160.
L’estudiarem en la propera secció que és la d’educació, però,
per tant, com els deia i vist que no hi ha prou suport
parlamentari per tirar endavant aquesta modificació profunda
de l’impost del turisme sostenible nosaltres retirarem també
l’esmena 10161 i mantindrem la 10177 -la 10177- com a
testimoni d’aquesta oposició a la destinació que s’ha donat a
l’impost del turisme sostenible.

Aquesta esmena, la 10177, és molt simple, proposa que en
lloc de dedicar-se 8 milions d’euros a fer una seu per
l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears a Palma, d’acord,
que es faci, estan... si tan encaterinats estan que es faci, però
en lloc de dedicar-hi 8 milions d’euros, el que diem és que 2
milions es reservin a una inversió que realment sí que
contribueix a la diversificació del producte turístic, que és que
l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears pugui circular per
les diferents illes, perquè sigui realment l’Orquestra
Simfònica de les Illes Balears.

No és una impugnació que vagi al fons de l’acció que el
Govern volia fer, sinó que simplement el que diu és: “escolti,
això al final es pot finançar amb més anys, però mentrestant el
que hem de tenir clar és que l’Orquestra Simfònica de les Illes
Balears és l’orquestra de tots i per tant ha de tenir una dotació
important perquè es financiï i a més a més això contribuirà a
poder afavorir les illes menors un circuit de programació
cultural, musical que en aquests moments malauradament hi és
o hi és amb grans esforços i amb molta precarietat. I, per tant,
creiem que seria una esmena acceptable fins i tot pels grups
de la majoria que en lloc de destinar aquesta quantitat, que
creiem que és desmesurada, per fer una nova seu per a
l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, que creiem que és
innecessari fer-la a Palma, es dediquin aquests diners a donar
resposta a aquestes dues necessitats: primer, que l’Orquestra
Simfònica sigui de tots els ciutadans de les Illes Balears i que,
a més a més, contribueixi a diversificar el producte turístic de
les Illes.

Per tant aquesta seria l’única esmena que mantindríem, la
10177.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Començam el torn en contra. Pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President. En aquest pressupost volem
destacar el Pla de lluita contra la precarietat laboral, un dels
principals problemes que tenim a la nostra comunitat; l’impuls
de l’IBASSAL per poder actuar i prevenir (...) de les malalties
professionals; el Pla de formació dual, que permetrà als
nostres joves tenir qualificacions que els permetin una bona
inserció laboral; el SOIB, amb els plans de foment d’ocupació
i, molt destacable, el SOIB Dona, adreçat a les dones víctimes
de violència de gènere.

En relació amb les esmenes presentades trobam certes
incoherències a la dreta. Per una banda el Partit Popular ens
demana rebaixar l’ITS, i Ciutadans ens demana reforçar la
capacitat de finançament dels projectes adreçats al turisme.
Llavors vegem si es posen d’acord, perquè un estira per una
banda i l’altre estira per l’altra. En relació amb l’ITS... No, ho
dic perquè si són les dretes haurien de tenir una mica de
coherència en el discurs...

(Remor de veus)

No, no són de dretes, ara. Bé, ja està, no passa res, cadascú
es defineix com vol. Nosaltres defensam la llibertat d’elecció
de cadascú, vostès facin el que trobin.

(Continua la remor de veus)

En relació amb l’ITS Ciutadans també proposa canviar
l’objecte d’aquest impost. Com bé els vàrem dir a la comissió
no només el turisme té efectes ambientals, que els té i molt
importants, i en això estam fent feina, sinó que també els té a
nivell social, i si estudien qualsevol tipus d’informe tant de la
Universitat com d’altres organitzacions veim la petjada
turística a la societat. Ens passa a Canàries, ens passa aquí i
ens passa en aquells entorns i en aquelles societats on hi ha
una petjada turística important.

També és curiosa l’esmena presentada pel Partit Popular,
9859, en relació amb el pla contra la despoblació rural. Jo
crec que s’haurien de coordinar una miqueta, ja que són un
partit estatal, amb el seu company Feijóo, perquè resulta que
vostès diuen que volen impulsar el món rural i resulta que per
exemple a Verín els tanquen el paritori de l’hospital. No ho sé,
diuen que volen joves en el món rural i realment el que fan és
retallar els recursos; tampoc aquí no veim gaire coherència.

Sí que en positiu volem destacar una esmena que s’ha
comentat fa uns minuts en relació amb el turisme d’excessos,
on vostès presenten una esmena per fer un programa d’estudi,
i evidentment a nosaltres ens preocupa el turisme d’excessos,
sabem que té una influència negativa en la convivència i també
a l’entorn. Volem un turisme respectuós i per aquest motiu
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donarem un vot favorable a la proposta que vostès presenten.
Volem que la gent que vengui pugui gaudir de les nostres illes,
però també que aporti riquesa, que sigui distribuïda per a
tothom, i que no faci malbé el nostre entorn.

En relació amb l’esmena 10041, sobre Menorca
Talaiòtica, ja s’ha fet una aportació en aquest programa; llavors
evidentment ja no tendria sentit.

I voldria destacar també que ens han presentat una tracalada
de propostes en relació amb les depuradores, pàgina per davant
i pàgina per darrere.  La veritat és que ens crida l’atenció, no
perquè no existeixi un problema de depuradores, però és que
no ve d’un dia ni de dos; vostès han governat, com així hi ha
tantes mancances?, què varen fer quan hi eren i podien decidir
i podien invertir? No ho hem vist.

En relació amb..., seguint amb les propostes del Partit
Popular, la 9863, sobre el Llatzeret de Maó, evidentment no
els podem donar suport, perquè vostès el que proposen és fer
una explotació privada. Nosaltres pensam que allò públic...

(Remor de veus)

No, ens diuen que surti a concurs. Nosaltres el que volem
fer és gestió pública d’allò públic. Ja entenem que no
arribarem a un consens amb vostès en aquest sentit, però és la
nostra proposta, és la nostra proposta i la nostra idea.

I ja per acabar, referent a les esmenes de VOX,
evidentment tampoc no els donarem suport. I em sap greu
haver de fer referència a un comentari que s’ha fet amb
anterioritat i no he tengut oportunitat. “Lo que hace especial
a la mujer es su capacidad de concebir”. Mire, Sr.
Rodríguez, no, no. No, no nos definen nuestros cromosomas
x; si ustedes solamente piensan que las mujeres tenemos...
o nos configura la capacidad de concebir, decirle que hay
mujeres que no tienen útero, que no tienen ovarios, que no
tienen trompas de Falopio, pero se sienten mujeres. No es
la capacidad de concebir, ¡no es la capacidad de concebir!

(Aldarull i alguns aplaudiments)

Hay mujeres que tienen ovarios, trompas de Falopio y
útero y no quieren concebir. Su intelecto es lo que las hace
valiosas, no sus órganos, no sus órganos. No sus órganos.

Y por último, y termino... Vamos a ver, lo que nos hace
especiales es nuestra capacidad de superación para luchar
contra el patriarcado estructural, que es lo que ustedes
traen constantemente a este parlamento. La sororidad que
nos ha sacado a miles y a miles de mujeres a las calles para
decir que ya basta, ¡basta! 

Ayer mismo un diputado de su formación se refirió a los
hijos e hijas de madres solteras usando el término
“conejos”. Vamos a ver, es absolutamente inaceptable.
Mire, les iba a decir que abandonen las cavernas y dejen de
decir barbaridades. No, les invito a que lo hagan, les invito

a que lo hagan para que todo el mundo sepa qué es lo que
está votando.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Sr. Sergio Rodríguez, conec uns quants
sindicats de classe als  quals es podria afiliar perquè el seu
grup l’explota laboralment aquests dies. Sí, si vol li pas uns
quants contactes dels nostres amics sindicalistes.

(Alguns aplaudiments)

Els pressuposts d’aquesta conselleria són molt importants,
ja que marquen també ideològicament el pressupost de tot el
Govern. Estam o no compromesos amb el teixit empresarial
i sindical de la comunitat autònoma?, estam compromesos
amb la major indústria del país, amb la seva millora constant
i amb la seva qualitat, i sobretot a no morir d’èxit?, estam
compromesos amb la diversificació econòmica? Jo crec que
vists els pressuposts la resposta és sí. 

Tant les direccions generals vinculades al món del treball
com les empreses, els instituts o consorcis públics tenen uns
pressuposts equilibrats, amb programes com el de Joves
Qualificats , que la passada legislatura molts de joves i
administracions pogueren aprofitar. El servei del SOIB, amb
els diferents programes que dia a dia donen resposta, una
resposta més professional i personalitzada a les persones que
han de passar per les seves oficines i no per gust. I prova
d’això ha estat l’exemple del cas de Thomas Cook; el SOIB ha
estat a l’alçada de les circumstàncies donant una resposta àgil
i eficaç als treballadors.

Parlant de la bona feina del SOIB, ahir sabíem que els
aturats de llarga durada els darrers cinc anys han baixat un
50%. Cert és que la conjuntura econòmica qualque cosa deu
tenir a veure amb això, però sense polítiques actives
d’ocupació i una aposta decidida pel diàleg social amb la
implicació de patronals i sindicats, i l’esforç de tot el Govern
en la generació d’ocupació de qualitat, això tampoc no hauria
estat possible.

Per altra banda també vull fer esment a l’IBASSAL. La
tasca d’aquest institut és imprescindible, sobretot aquí,
sobretot a la nostra comunitat, que tenim bona part dels
treballadors que són de temporada, amb el que això suposa de
precarietat laboral. És imprescindible que les treballadores i
els treballadors tenguin ben garantida la seguretat i la salut
laboral. Sempre hem defensat des de MÉS per Mallorca que
això es faci també amb la col·laboració i complicitat, diria jo,
de l’empresariat, sobretot en el cas de les petites i  les
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microempreses. És important seguir fent feina en
l’autoocupació, sobretot fer el possible perquè tots aquells
que posen en marxa un projecte empresarial, el mantenguin al
llarg del temps, això passa sobretot per seguir en la formació
d’emprenedors des del SOIB.

Quant a Turisme, confiam que enguany el PP no ens deixi
fora promoció turística. Al marge d’això, que no és anecdòtic,
la legislatura passada es va transferir als consells la major part
de competències de promoció, l’únic que fa el Govern a través
de l’AETIB, és la coordinació i la presència a les fires més
importants. Per això creim que és bo seguir aprofundint i això
ho fan aquests pressuposts amb la desestacionalització  i la
diversificació en el món del turisme. És del tot necessari si
volem seguir avançant en el camí del turisme de qualitat, la
campanya en contra del turisme d’excessos. Però també ho
hem de regular, és necessari que regulem el turisme
d’excessos, una cosa sense l’altra, la campanya sense la
regulació i la regulació sense la campanya no tenen gaire
sentit.

Amb tot això, nosaltres des de MÉS per Mallorca,
donarem suport a aquests pressuposts, ajustats a la realitat
econòmica i laboral del país. Entenem que garanteixen el
seguiment de la feina per a la millora de la qualitat laboral de
treballadores i treballadors, asseguren la incorporació de
joves amb garanties en el mercat laboral, asseguren que se
segueixi redistribuint tant per sectors, com territorialment, la
riquesa que genera el turisme, alhora que també minimitza la
petjada ecològica del turisme. 

Per tant, al marge que hi pugui haver transaccions, donarem
suport en principi al pressupost.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Bona tarda a tothom. Vull donar la
benvinguda a l’equip de la Conselleria de Model Econòmic,
Turisme i Treball, per ser en aquesta sessió d’avui.

Bé, en primer lloc dir que des del Grup Parlamentari
Socialista, com ja s’ha dit diverses vegades, apostam per un
model econòmic sostenible, però sostenible no només
mediambientalment i turísticament, sinó també laboralment,
econòmicament, socialment i culturalment. No només volem
créixer en quantitat, sinó en qualitat i en aquesta línia la
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball presenta
uns pressuposts per al 2020 que van encaminats en aquesta
línia i a consolidar les polítiques sostenibles en matèria
econòmica, laboral i turística.

Pel que fa a Treball, s’ha de dir que se segueix amb les
polítiques actives d’ocupació, com ja ha comentat el conseller
i es fa feina sobretot amb persones vulnerables, amb aquelles
persones que queden fora del mercat laboral, aturats de llarga
duració, dones i joves que tenen poques possibilitats d’accés
en el món laboral. En aquest sentit vull dir que vàrem aprovar
unes esmenes del Partit Popular en comissió que anaven
encaminades en aquest sentit. També s’aposta per combatre la
precarietat i la sinistralitat laboral, posant en valor els 4,2
milions d’euros que ha dotat l’IBASSAL per combatre la
sinistralitat, seguir en el Pla de lluita de precarietat laboral que
va ser una aposta del Govern de les Illes Balears, del Sr.
Negueruela i de la Presidenta Armengol i que han copiat
moltes comunitats autònomes, perquè ha estat molt efectiva
per passar de contractes temporals, parcials a indefinits. I
també s’aposta per la formació dels treballadors.

Pel que fa a matèria econòmica, l’aposta d’aquesta
conselleria per a 2020 està encaminada a implantar models
empresarials socialment sostenibles, com el de cooperatives,
micro-cooperatives i societat laborals, dotant d’un pressupost
d’1 milió d’euros a aquest departament. També s’aposta per a
projectes d’economia circular i plans de responsabilitat social
corporativa a empreses. També s’impulsa de manera clara
l’emprenedoria i es treballa per un pla d’ocupació de cara a
l’any que ve. En aquest sentit cal remarcar les esmenes que
vàrem aprovar des del nostre grup parlamentari a Ciudadanos,
que anaven en la línia de promoure l’emprenedoria i per tant,
estan incorporades en el pressupost.

També es segueix impulsant i donant suport a les petites i
mitjanes empreses perquè puguin ser més competitives i
puguin créixer de cara a l’exterior. En aquest sentit se segueix
fent feina a través del diàleg social amb les patronals sindicals
i també amb les cambres de comerç, perquè és la manera de
poder aconseguir els objectius a llarg termini. I aquí sí que
vull fer menció a una esmena, la 10003 que ha presentat el
Partit Popular a les cambres de comerç. No hi ha govern que
hagi apostat tant per les cambres de comerç -la Sra. Cabrera
que no la veig- com aquest govern, com el Sr. Negueruela, la
presidenta Armengol directament i la persona que li està
parlant. Vostès presenten una esmena per incrementar les
partides a les diferents cambres i jo li he de dir que les
cambres de comerç ja s’han dotat per una part des de la
Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, per
finançar l’estructura de cada una de les cambres. Per tant, en
aquest sentit estan cobertes segons les necessitats estructurals
de cada una. I per part de la Conselleria de Model Econòmic,
Turisme i Treball, s’ha dotat per fer programes
d’internacionalització, també segons les capacitats per dur a
terme aquests programes de cada una de les cambres.

Pel que fa a Turisme, l’aposta del Partit Socialista és que
sigui un turisme assenyat, de qualitat i de durada en el temps,
per tant, un turisme sostenible. Per això donam suport a
l’aposta que fa la conselleria i com no pot ser d’una altra
manera, amb la política turística que se sustenta en la qualitat,
la sostenibilitat, la desestacionalització, l’ordenació i la
planificació. 
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Pel que fa a la desestacionalització, es fan inversions en
zones madures i ja s’ha dotat també la..., s’ha assegurat, o s’ha
estat negociant la connectivitat amb companyies aèries i s’ha
dotat el pressupost amb 1.100.000 euros, per tal de garantir la
connectivitat, sobretot en temporada baixa. Vull fer referència
en aquest punt, que a causa de la fallida de Thomas Cook, el
Govern va actuar de forma immediata per assegurar aquesta
connectivitat i intentar desestacionalitzar i allargar la
temporada turística els mesos que no hi ha tanta aglomeració. 

També es fa una aposta per als productes turístics i per
ordenar i regular el turisme d’excessos, així com el turisme
il·legal. En aquest punt voldria fer, ja ho ha comentat la Sra.
Cabrera, una transacció a l’esmena 9865, que han dit que
acceptaven a favor, que simplement és passar d’una addició a
una afectació. Per tant, en aquest cas, jo  després passaré la
proposta als serveis jurídics de la casa perquè ho tenguin en
compte.

Pel que fa a aquests punts de turisme que presenta el Grup
Parlamentari Popular vull dir que en aquest cas hi estam
d’acord, i em sap molt de greu perquè no estam d’acord en
quasi res amb els seus cosins germans de l’extrema dreta, que
vostès han agafat partides del deute per dur a terme, segons
vostès, programes de promoció i de desestacionalització
turística. Vull dir, i m’estranya que el Sr. Costa que és tot un
professor d’Economia i en sap molt més que tots, que jo
segurament, de pressupost, que el pressupost de deute
d’aquesta comunitat autònoma que presentam per a 2020, el
deute està en 103 milions d’euros. Vostès presenten esmenes
a la partida 34 i imputen esmenes per 103 milions d’euros, un
40% més de la partida que hi ha pressupostada. No té sentit.

Vostès tenen deutes..., poden transaccionar el que vulguin,
però el deute és per pagar-ho, la partida de deute és per pagar-
ho. Vostès tenen deutes? No tenen deutes, idò, estan de sort.
Les persones que tenim deutes, segurament votants seus tenen
deutes i saben que una part de les partides que tenen dels
ingressos van destinades a pagar el deute que tenen. Vostès no
poden agafar el deute per destinar-lo, a més, a partides que són
competència dels consells insulars, o d’algun consell insular,
com el Llatzeret de Maó, que va ser transferit al Consell de
Menorca quan vostè era consellera de Turisme precisament.
Llavors, el nou centre d’Hoteleria d’Eivissa, curiosament sí
que hi ha el president d’Eivissa, que a això tothom ja ha fet
referència, vostès ja tenen el compromís que es paga..., tenen
l’impost de turisme sostenible i han de partir el plurianual que
va destinat a l’Escola d’Hoteleria d’Eivissa. Per tant, la feina
la tenen vostès, facin feina i s’executarà si realment aposten
pel turisme d’aquestes illes i la qualitat turística, comencin a
executar aquesta obra.

Per tant, no té sentit que destinin part del deute, no, més
del deute que està a..., -Sr. Costa, no té la paraula-, part del
deute d’aquesta comunitat, o tota la comunitat, més del deute
per fer promoció turística i desestacionalització. El deute està
per pagar el deute. 

Respecte de les propostes que fan de l’AETIB proposen
promoció turística dels creuers i promoció per dur disciplines

artístiques i associacions de fires turístiques. Vull recordar,
una altra vegada, que la promoció turística està cedida als
consells insulars. 

Després també fan una proposta de revisió de les
transferències als consells insulars; no està prevista per aquest
govern.

Després fan una proposta destinada a desestacionalització,
l’AETIB presenta dues convocatòries anuals per presentar
programes de desestacionalització. Per tant, els convid que
presentin aquests programes que presenten aquí, Menorca
Talaiòtica i programes d’activitats esportives a Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, que els presentin quan s’obri
la convocatòria de l’AETIB. 

Després, també proposen una esmena, la 10042, que per a
mi és una esmena estrella. Vostès volen destinar 100.000
euros per dur a terme una campanya d’amiguisme al turisme en
contra de la turismofòbia. Jo li diré que per suposat també la
hi votarem en contra perquè si vostès volen destinar 100.000
euros a dur una campanya com va presentar el Sr. Company i
un parell de diputats que hi ha per aquí i diputades i alguna gent
que no és diputat ni diputada, però són del seu grup, vostè no
hi és, Sra. Cabrer, tanta sort, crec que amb polítiques
d’aquestes el que faran és engegar turistes, no vendran, perquè
fa por aquesta campanya. Per tant, no li votarem tampoc a
favor.

Pel que fa a l’impost de turisme sostenible, la Llei 2/2016
diu en el seu article 19, això va per a tota aquest gent que vol
eliminar l’impost de turisme sostenible, però llavors també
l’empren per fer les seves polítiques, es destina per finançar
projectes no només mediambientals i turístics... 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sansó, hauria d’anar acabant.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

..., -sí, vaig acabant, un moment, un momentet-, sinó també per
rehabilitar patrimoni històric i cultural, per impulsar projectes
de diversificació econòmica, com recerca científica,
innovació tecnològica, i també per a millora de la formació i
l’ocupació. Això ho diu la Llei de turismes sostenible i per
tant... 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sansó, hauria d’acabar.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

... aquest govern les polítiques que aplica referent a aquest
impost són totalment legals.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Correspon ara començar el torn de rèplica. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Mirin, senyors diputats, tots de
2015, esmenes de la Sra. Armengol signades per la Sra.
Armengol al 34 i al 35.

(Alguns aplaudiments)

Què m’estan contant? Tornaré a fer, miri, miri...

(Remor de veus)

... miri, miri. Per favor, que li expliquin, Sra. Sansó, que li
expliquin la història d’aquesta cambra perquè miri vostè quin
paper li fan jugar. 

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, diputats.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

No el sent, no el sent, no el sent. 

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Diputats.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Senyors diputats, senyors diputats, el 34, nosaltres hem fet
propostes en positiu en el 34, però vostès són capaços o són
suficientment hàbils, supòs, de presentar transaccions a una
altra baixa. Estam disposats a sentir les seves propostes i
estarem encantats de parlar en aquest sentit, el que passa és
que a vostès els va millor fer aquest teatre quan saben
perfectament que vostès són els primers que fan aquestes
coses, perquè aquí hi ha la prova. 

Senyors consellers, Sr. Conseller, habla de calidad en el
turismo, ¿cómo va a llevar calidad al turismo si no ponen
un marco jurídico adecuado, si no ponen una promoción
seria, si no apuesta por la conectividad más que 1,1
millones, que ha dicho la Sra. Sansó, que era una de las
enmiendas que usted..., una de las propuestas que ustedes
hacían y no tienen en cuenta nuestra propuesta de
incrementarlo en 1,5 millones, una lástima, sin
reconversión, sin mejoras de las zonas turísticas? No sé
cómo van a impulsar la calidad.

Igual también en sus acords de Bellver también hablan
de impulsar los sectores productivos para que los sectores
productivos inviertan. Tampoco sabemos cómo lo van a
hacer. 

Respecto de la formación que hablaban de Ibiza, de la
Escuela de Hotelería de Ibiza aquí no se trata si la Escuela
de Hotelería de Ibiza hace o no hace, el Consell de Ibiza
hace o no hace, se trata de que ustedes hace cuatro años
que están anunciando la Escuela de Hotelería de Ciudadela
y no está hecha y que la de Son Castelló de Náutica
tampoco está hecha, que tendría que estar abierta a
principio de 2018. De eso se trata.

La Sra. Martín nos habla de incoherencias, el Sr.
Yllanes y el Sr. Negueruela son de distintos partidos y
tienen sus diferencias e incluso la Sra. Cristina Gómez que
es de Menorca, consellera de Menorca, de Podemos, con el
Sr. Yllanes también tienen diferencias de posicionamientos.
No sé a qué viene hablarnos de incoherencias con nuestros
compañeros de bancada, Sra. Martín.

Nos dice del turismo de exceso, agradecemos que nos
apoyen la enmienda de..., nuestra enmienda del turismo de
excesos. Ya hemos dicho que creemos que tiene que
complementar toda una serie de trabajos. 

El Lazareto, Sra. Consellera, ay, Sra. Diputada, el
Lazareto, efectivamente, lo tiene que gestionar el Consell
Insular de Menorca, pero se trasladan unas partidas
presupuestarías para la mejora como producto turístico,
que esto no es nada nuevo, esto ustedes lo deben saber.

El Sr. Mas nos habla de IBASSAL, que se hace muy buen
trabajo, bueno, pues estaría bien que tuvieran en cuenta
nuestras enmiendas donde proponemos que se hagan
trabajos conjuntos con los ayuntamientos y los consejos
insulares precisamente para capitalizar estos trabajos de
cercanía a la ciudadanía e implementar los resultados. Por
tanto, les invitamos a que piensen en poder aceptar
también esta propuesta. 

Nos habla de las promociones de los consejos insulares,
por supuesto, pero es que la AETIB se quedó con un 30% en
su momento para sectores estratégicos, para coordinación
y para producto y no sé qué otras cosas más. El propio
sector turístico pide que se transfiera este dinero restante
que quedó, porque no tenía ningún sentido. De eso estamos
hablando, de que el traspaso económico fue ridículo y que
a día de hoy, en el 2020, las Islas perderán, dejarán de
recibir 5 millones de euros con el traspaso que se hizo
desde el Govern balear actual al que se hubiera hecho
desde el Partido Popular en su momento al que se propuso,
5  millones de euros que las Islas dejan de recibir en
comparación a su propuesta y a la propuesta del Partido
Popular. 

Quiero agradecer también a la  Sra. Sansó en su
momento las transacciones respecto a políticas de empleo.
Respecto a la Cámara de Comercio , efectivamente
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estuvimos hablando de ello y nos dijeron que ustedes ya
hacían una dotación, nosotros hemos considerado que
había que mejorarla por la importancia y por la coyuntura
económica.

Y con el tema del 34, le vuelvo a insistir, aquí tenemos
un montón de enmiendas firmadas por ustedes, que
sinceramente el argumento está claro.

En cuanto a programas -ya estoy finalizando- en cuanto
a programas de desestacionalización. Usted me está
hablando de unos programas que se establecieron con el
Partido Popular, que la mejora de la desestacionalización
a través del producto turístico, eventos diferenciadores y
demás. Yo le estoy hablando de que dé un paso más y
hagan más cosas, que implementen las políticas turísticas,
no que vayan con la inercia de lo que se hizo en su
momento, sin aportar nada nuevo.

Y respecto a la campaña de pro turismo, pues mire le
voy a decir una cosa, no sé si le gustará o no la foto, pero
le voy a decir una cosa, usted dice que eso da miedo, que es
que no dan miedos los actos vandálicos que estén
rompiendo coches con bates de béisbol, que haya chicos
que están insultando e increpando a los turistas,
generando una situación de inseguridad que trasciende a
los mercados internacionales. ¿Esto no da miedo? Es que
ustedes están frivolizando una situación...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrera, ha d’anar acabant per favor.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... una situación muy grave que se está produciendo. Por
tanto, señores diputados, creo que se lo tienen que hacer
mirar porque el turismo no es una cosa de risa.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Quisiera empezar diciéndole al Sr.
Conseller, que lo de que hayamos pedido la privatización de
las pensiones es un fake new, no es verdad, no es verdad. Una
vez más, de verdad, sintonicen alguna cadena que no sea la
Sexta o vean alguna cosa que no sea el Gran Wyoming...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Se les desembotará el cerebro. Las neuronas tienen unas
conexiones, enlaces sinápticos que de vez en cuando hay que
utilizar.

Lo que sí es cierto es que tarde o temprano y es un tema
muy serio que habrá que tratar, este país tendrá que ver cómo
sostiene el sistema público de pensiones y como hemos dicho
en alguna ocasión, tendremos que decidir si autonomía o
pensiones, si sanidad pública o pensiones...

(Remor de veus)

Esa será la única manera de sostener el sistema público de
pensiones, empezar a cerrar estas 17 pirañas autonómicas que
ya estamos viendo con estos presupuestos para qué sirven...

(Remor de veus)

Luego nos habla usted, porque yo reconozco, siempre se
lo he reconocido a la izquierda, la izquierda es la reina del
lenguaje, lo manejan ustedes, vamos, de una manera ..., que
siento envidia, porque claro nos habla de una ralentización del
ciclo económico, claro esto suena suave, pero si dices crisis,
recesión, no, es una ralentización del ciclo económico, que ya
veremos en qué acaba. Usted sabe perfectamente que al ritmo
de crecimiento que vamos a tener el año que viene va a ser
muy difícil crear empleo y usted lo sabe y lo sabe usted, lo
sabe toda la bancada de este lado y la bancada del otro, pero
bueno.

Con respecto a la Sra. Diputada de Unidas Podemos. No le
voy a contestar al tema ya sempiterno porque, ya estamos en
otra conselleria, no voy a volver sobre el tema de las
diferencias biológicas entre un hombre y una mujer. Lo que sí
le quiero insistir, cuando nosotros hemos traído aquí una
propuesta, que esta vez no nos cargamos nada, ninguna
dirección general, ningún chiringuito, nada, sólo decíamos que
vamos a usar el impuesto de turismo sostenible, para crear un
fondo de ayuda a los municipios para inversión en zonas
maduras. Tampoco les va bien. Claro, porque de algún sitio
hemos de sacar el dinero. Claro, ustedes lo tienen fácil, se lo
pedimos al banco y no se lo devolvemos, que es lo que me ha
venido a decir hace un rato, porque claro, nosotros ponemos
a la gente por delante de los bancos. Esto es muy fácil decirlo,
en este país es verdad que hubo un rescate a la banca, 60.000
millones de euros ¿y qué banco rescatamos con este dinero?
Las cajas de ahorro dirigidas por políticos de este lado y de
este lado de la cámara. Esas son las que quebraron y no quedó
otro remedio que salvarlas, porque si no se hubiera hundido el
sistema financiero de este país y usted lo sabe perfectamente,
lo sabe perfectamente, porque el dinero hay que sacarlo de
algún sitio y nosotros lo hemos sacado de donde no debería
estar, del impuesto de turismo sostenible y lo hemos llevado
a un fondo municipal.

Y ahí me ha defraudado el Sr. Castells, porque le íbamos
a apoyar por supuesto su intención de que el Conservatorio de
música no fuera pagado con el impuesto de turismo
sostenible, sino que fuera pagado por la Conselleria de
Educación, que es a la que le corresponde, pero veo que usted
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no se acaba de atrever. Nosotros le apoyaremos en este tipo
de..., como ha dicho antes, la oposición nos apoya, nosotros
en todo lo que sea no desviar de su verdadero sentido el
impuesto de turismo sostenible, nos va a encontrar a favor.

La Sra. Diputada del Partido Socialista...

(Remor de veus)

No, por Dios, si ha sido la pobre chica muy correcta, no
tengo nada que decir...

(Remor de veus)

No tengo nada que decir, no se enfaden ustedes conmigo,
lo único..., es que parece que cada vez que uno sube aquí a esta
tribuna es para darnos a nosotros. Digo, que ha estado muy
bien, no tengo nada que decir. 

Yo entiendo la intervención que usted ha hecho, lo único
que le insisto es que es verdad, ustedes hacen lo mismo que en
cierta manera ha hecho el Partido Popular, que es cuando
hacen sus enmiendas, imputarlas al capítulo del que no hay que
tocar nada, que es el 34 y así quedamos bien con todo el
mundo y que si bien es cierto que ustedes cumplen la ley en lo
que respecta al impuesto de turismo sostenible, lo que no
cumplen en realidad es el compromiso que ustedes
adquirieron cuando vendieron a la ciudadanía este impuesto.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, Sr. President. Així com el nostre grup
parlamentari està satisfet per les esmenes que es varen aprovar
en comissió i que ara la portaveu del Grup Socialista ha
comentat, ens agradaria i demanem que es consideri donar
suport a l’esmena que hem presentat en aquest Parlament
sobre l’aposta per la innovació. És clar que per fomentar la
innovació és important que la innovació que existeix es
visualitzi i actualment a les nostres illes hi ha premis a
empreses innovadores, fins i tot a projectes innovadors, però
no basta i  segurament des de la Conselleria de Treball es
podrien fer altres programes que visualitzessin aquesta
innovació, que tots sabem que hi ha a les nostres illes, perquè
tots coneixem persones i empreses que realment han millorat
la competitivitat amb idees innovadores del seu sector.

I sobre el turisme sostenible. Bé, la Sra. Pilar Sansó ha dit
que el Govern té una aposta pel turisme sostenible, però
realment el concepte de turisme sostenible quedaria millor
definit si parléssim d’una indústria turística amb
desenvolupament sostenible i per fer un desenvolupament

sostenible és imprescindible la col·laboració públicoprivada.
En aquest cas i estarem devora del Govern, en tot allò que
signifiqui que les empreses que utilitzen la innovació o facin
inversions en millorar la seva sostenibilitat, es vegin ajudades
pel nostre Govern.

Però, clar, ens trobem, i ens crida molt l’atenció, que la
conselleria té previst ingressar 2,5 milions d’euros per
recàrrecs i multes a la Secretaria General de la Conselleria de
Model Econòmic, Turisme i Treball, i 1.300.000 euros amb
multes i sancions de la Direcció General de Treball i Salut
Laboral. Són quasi 4 milions de multes i sancions, que
esperem, per al bé de les nostres empreses que significarà que
ho estan fent bé, que no arribin a dur-se a terme.

I sobre l’ITS, que ha fet referència a nosaltres la portaveu
d’Unidas Podemos, evidentment ara per ara aquest impost està
implantat. Nosaltres des de l’oposició podem intentar, amb
esmenes o..., que es rebaixi la seva quantia i evitar que es va
doblar la legislatura passada, però poca cosa més podem fer.
I ja que està vigent, idò des de l’oposició, amb control al
Govern, el que hem d’intentar és que aquesta recaptació
s’utilitzi realment en coses que nosaltres i la major part de la
ciutadania consideram que són necessàries per millorar la
nostra competitivitat mediambiental i turística, per fer el que
he dit abans, que la indústria turística tingui un
desenvolupament sostenible, i això està en contra de molts
dels projectes que s’han aprovat per finançar amb aquest
impost turístic sostenible, per exemple el que he comentat
abans, habitatges socials; ara ja estan en marxa i ja estan
finançats i licitats amb aquest impost, i per tant no direm que
es tirin enrere, però de cara a properes legislatures sí que allò
adient seria que tot el que sigui relacionat amb projectes que
no estiguin en línia amb el que hauria de ser un
desenvolupament sostenible de la nostra indústria turística no
fossin realitzats amb projectes finançats per l’ITS.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

No hi ha intervenció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Només vull fixar posició respecte
d’algunes de les esmenes de l’oposició, perquè amb algunes
compartim la preocupació per com s’ha distribuït l’impost del
turisme sostenible, i per tant nosaltres ens abstindrem, o fins
i tot votarem a favor en alguna de les esmenes que s’han

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 / fascicle 2 / 17 de desembre de 2019 1023

presentat respecte d’aquesta part. Per exemple ens abstindrem
a l’esmena a la to talitat que el Grup Popular ha presentat
respecte de la secció 37, igual que ja avís que ens abstindrem
en la votació d’aquesta secció, perquè evidentment després de
la crítica que hem fet durant tot el procés de negociació dels
pressuposts no tindria sentit que hi votéssim a favor.

Ens abstindrem en diverses esmenes també del Partit
Popular sobre la distribució de l’ITS: l’esmena que fa
referència al fet que els projectes siguin duts a terme pels
ajuntaments, l’esmena sobre les infraestructures hidràuliques;
i també a l’esmena 9521 del Grup de Ciutadans, que també
proposa que moltes d’aquestes actuacions que estaven
previstes en la distribució de l’ITS siguin dutes a terme pels
ajuntaments. 

Per tant donarem suport ja sigui abstenint-nos o ja sigui
votant a favor diverses esmenes de l’oposició relatives a la
distribució de l’impost del turisme sostenible.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Començam el torn de contrarèplica.
Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President. La diputada del Partit Popular la
veritat és que quan ha tret aquell bloc de fulls m’ha recordat 
Rivera amb allò que va estendre, amb aquell pergamí que va
estendre a un debat electoral, la veritat. Diu vostè que el
turisme no és una cosa de riure, i efectivament hi estam
totalment d’acord, totalment d’acord. Avui matí hi havia un
parell d’intercanvis en els quals es parlava de l’àmbit
universitari, entre professors i alumnes que són presents en
aquesta cambra. Mirin, se suposa que aquest és el tema que
vostès duen millor estudiat, perquè se suposa que vostès són
experts. La veritat és que lamentam que el nivell de les seves
propostes no hagi estat a l’alçada el dia d’avui.

I voldria acabar només amb una qüestió. Ciutadans ha
comentat que l’ITS només poden intentar rebaixar-los amb les
esmenes. La veritat és que aquesta és la seva idea, rebaixar-lo;
nosaltres pensam que no, que no s’ha de rebaixar; s’ha
d’invertir, s’ha de millorar el procés d’execució dels projectes
presentats, i s’ha impulsar. 

I ja per acabar, miri, em sap molt de greu, però al
representant de VOX, és absolutament inacceptable que a una
diputada d’aquesta cambra se li digui “pobre chica”. Es una
mujer hecha y derecha, una mujer hecha y derecha,
diputada, representante público en el Parlament de les Illes
Balears. Absolutamente impresentable.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Miri, quant a les esmenes de deute, és
cert, és cert que es presentaven esmenes per part de l’oposició
en l’època Bauzá-Company, és cert, però amb el deute
calculat, és a dir, es feia la feina, es feia la feina..., no, no, no,
es feia la feina d’oposició i se sabia que hi havia 120 milions
d’euros extres de deute calculat, cosa que va reconèixer el Sr.
Marí Bosó a una entrevista, que era conseller d’Hisenda, que
va dir obertament que sí, que s’excedien en això, que hi havia
un excés. Per tant... la feina d’oposició es feia, i  vostès
desgraciadament per al país no la fan.

I sí, la passada legislatura a la fi es varen transferir les
competències de promoció turística. Només Eivissa havia
accepta les seves condicions per acceptar les competències,
perquè hi havia una pressió important per part del sector per
acceptar-les. Els altres consells no es deixaren estafar pel
govern Bauzá-Company, però sí acceptaren..., clar, sí
acceptaren les competències que els va oferir el Govern de les
Illes Balears la passada legislatura, perquè eren unes
competències ben transferides i ben dotades, per això ho
acceptaren.

I quant a la turismofòbia, quant a la turismofòbia, si fos tal
com diu vostè aquí no vendria ningú, aquí no vendria ningú...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... i ve una gentada. Vostès voldrien que no vengués ningú,
vostès pinten un panorama apocalíptic, vostès són els que
diuen que la gent té una porada pel carrer...

(Alguns aplaudiments)

... vostès són els que ho diuen i vostès són els que pinten
aquest panorama perquè els agradaria que les polítiques
actives de turisme d’aquest govern fracassassin, i fan tot el
contrari, no fracassen, estan al capdavant de polítiques actives
a favor del turisme, a favor del turisme en època baixa, en
època baixa, i a favor de la diversificació en el món del
turisme. Per això ve gent tot l’any, i si no treguin el nas un poc
pel carrer i visitin un poc les ciutats d’aquest país.

(Remor de veus)

Res més, president.

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. 

Senyors diputats...
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Correspon ara al Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Cabrera, realment les
campanyes que vostès presenten, de favor o de companyonia
o d’amistat al turisme, sap què recorden?, o què em recorden?,
la pel·lícula Bienvenido Mister Marshall, amb aquelles
escenes...

(Alguns aplaudiments)

...aquelles escenes... No, vostè estarà d’acord; sí, sí, sí, vostè
estarà d’acord, en això estarà d’acord amb mi, aquelles
escenes carregades de provincianisme cap a turistes
estrangers, això recorden, amb una pancarta el Sr. Company i
tot el sequito d’amiguets...

(Alguns aplaudiments)

... donant welcome tourists, exactament igual.

(Remor de veus)

I realment són uns alarmistes, com ha dit el Sr. Mas, són
uns alarmistes, jo crec que no van pel carrer, pel carrer hi ha
hagut turisme fins al mes d’octubre, o sigui, que hi ha ciutats
com Palma on n’hi ha més, efectivament, és la capital,
efectivament, però hi ha turisme i de molta qualitat perquè si
ha... aquesta temporada hi ha hagut molt, molt de turisme i han
gastat més que altres temporades...

(Remor de veus)

No, massa no, massa no, però s’ha de regular, però.... no,
massa no..., està bé el que hi ha. Està bé sempre que es reguli
i sempre que no facin mal a la societat ni malbé els espais
públics.

Per parlar del deute, vostès sí que són incongruents. A
veure, el deute públic és per pagar el deute, les partides de
deute, l’impost de turisme sostenible... la partida que preveu
la secció 37 preveu els ingressos de l’impost de turisme
sostenible i aquests ingressos vénen de la recaptació d’aquest
impost. 

Per tant, tenim una partida, la secció 37, amb un import de
recaptació... que ve de la recaptació d’impost de turisme
sostenible i vostès a l’esmena -escoltin bé-, a l’esmena 10047
i a l’esmena 10048 lleven part del deute i el posen com a
ingrés a la partida, a la secció  37 d’impost de turisme
sostenible, però on s’ha vist mai? A la secció 37 d’impost de
turisme sostenible és el que és perquè ve de la recaptació de
l’impost.

Per tant, això és una incongruència que no s’havia vist mai
i el que m’estranya és que el Sr. Costa els consenti fer aquest
tipus d’esmenes, però vaja... segurament ell també està ficat en
aquest embolic que no s’aclareixen ni ells...

(Remor de veus)

Referent a les esmenes de turisme sostenible, he de dir
que la que ha presentat el partit... el Sr. Rodríguez, perquè és
l’únic que fa feina del seu partit d’extrema dreta, la que ha
presentat el Sr. Rodríguez que parla...

(Remor de veus)

...d’increment de destinar un import de... l’impost de turisme
sostenible que tampoc no el volen, però llavors també
l’utilitzen, hi destinen quasi 40 milions d’euros per fer un
pla... -ara em sap greu que no hi sigui el Sr. Rodríguez-, per fer
un pla, un únic pla per diferents municipis per impulsar la
reforma integral de zones turístiques. Ja tornen estar amb el
seu centralisme, no podem fer un únic pla quan hi ha molts de
municipis que poden presentar diferents plans. És que no té
sentit. 

Primer no té sentit que presentin una esmena utilitzant un
impost que per a vostès no hauria d’existir, que no existirà si
un dia governen, esper que no governin mai en aquesta terra,
però..., i llavors encara que ho destinin a un únic pla quan
llavors vénen aquí a defensar el municipalisme quan no han
cregut mai en la descentralització i l’autonomia de cadascuna
de les administracions, tampoc no té sentit.

Referent a una esmena que ha presentat Ciudadanos que,
perdó, no hi havia fet referència, que volen també destinar o
llevar la partida de l’impost de turisme sostenible que destinen
al metro que va al Parc Bit, vostès o el Sr. Ribas, vostè és un
màxim defensor de l’empresa, el Parc Bit és una incubadora
empresarial. Per tant, el més lògic és que el metro connecti
Palma, Universitat i el Parc Bit. Per tant, aquesta esmena seva
no té sentit. Per tant, també hi votarem en contra.

I..., ara que ha vengut el Sr. Rodríguez, ja li explicaran els
seus amiguets, els seus col·legues que no l’han ajudat gens a
fer aquesta feina el que li he comentat.

I he de dir que pobre chica, muy rica no soy, però almenys
pag els deutes. Per tant, res més a dir... 

(Alguns aplaudiments) 

... i que el nostre grup donarà suport..., la política duta a terme
per aquest govern.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sansó. Donam per finalitzat el debat núm. 3.

Passam al debat núm. 4, de totalitat i globalitat. Agrupació
de la Secció 13, Conselleria d’Educació, Universitat i
Recerca, amb les seccions i entitats afins.

Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Popular. Secció
13, Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, 9811. E08,
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Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius, 9812.
F02, Fundació Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques,
9813.

(Remor de veus)

Senyors diputats, per favor, un poc de silenci...

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Secció 13,
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, 9407 . E08,
Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius, 9426.
F02, Fundació Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques,
9439.

B. Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular. Secció
13, Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca. Al
programa 421A, Direcció i Serveis Generals, Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca, esmenes 9940, 9943,
9939. Al programa 421D, formació del professorat, 9925. Al
programa 421E, llengües estrangeres i  projectes
internacionals, esmenes 9923, 9924. Al programa 421F,
política i actuacions en matèria d’universitària, esmenes 9944,
9945, 9946. Al programa 421G, formació professional i
aprenentatge permanent, 9941. Al programa 421I,
administració i serveis de suport a l’ensenyament, esmena
9942. Al programa 421K, innovació i comunitat educativa,
esmenes 9937, 9936, 9935, 9938, 10034, 9930, 9933, 9932,
9931, 9934. Al programa 423B, altres serveis a
l’ensenyament, 9927, 9926, 9928, 9929, 9947. Al programa
541A, recerca i desenvolupament, 10065. E08, Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius, esmenes 9948, 9949,
9950, 9951, 9952, 9953, 9954, 9955, 9956, 9957, 9958,
9959, 9960, 9961, 9962, 9963, 9964, 9965, 9966, 9967,
9968, 9969, 9970, 9971, 9972, 9973, 9974, 9975, 9976,
9977, 10068, 10069, 10070, 10071, 10072, 10073, 10074,
10088 i 10123.

Grup Parlamentari Ciudadanos. Secció 13, Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca. Al programa 421D,
Formació del professorat, 9528. Al programa 421E, Llengües
estrangeres i projectes internacionals, 9519, 9520. Al
programa 421F, Política i actuacions en matèria universitària,
9501, 9633, 9643. Al programa 421G, Formació professional
i aprenentatge permanent, 9527, 9503. Al programa 421H,
Inspecció educativa, 9515. Al programa 421J, Ensenyaments
artístics superiors, 9502 . Al programa 421K, Innovació i
comunitat educativa, 9529, 9525, 9526, 9524. Al programa
423B, Altres serveis a l’ensenyament, 9517, 9518, 9531. E08,
Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius, 9522,
9523, 9530, 9572.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Secció 13,
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca. Al programa
421E, Llengües estrangeres i projectes internacionals, 9485.
Al programa 421K, Innovació i comunitat educativa, 9461. Al
programa 422B, Educació concertada, 9460. Al programa
423B, Altres serveis a l’ensenyament, 9459.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears.
Secció 13, Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca. Al

programa 421A, Direcció i serveis generals Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca, esmenes 9702, 9706,
9730. Al programa 421F, Política i actuacions en matèria
universitària, 9680, 9684. Al programa 421G, Formació
professional i aprenentatge permanent, 9709. Al programa
422B, Educació concertada, 9723. Al programa 423B, Altres
serveis a l’ensenyament, 9681, 9682, 9687, 9688 . Al
programa 455B, Planificació i normalització de la llengua
catalana, 9722.

Grup Parlamentari Mixt, MÉS per Menorca. Secció 13,
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca. Al programa
421F, Política i actuacions en matèria universitària, 10164,
10165, 10166. Al programa 421K, Innovació i comunitat
educativa, 10162, 10169, 10170, 10171, 10172, 10154,
10173, 10157, 10174 . Al programa 423B, Altres serveis a
l’ensenyament, 10183, 10160.

Per a la defensa conjunta de les esmenes començam amb
la intervenció del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes a tothom, diputats ,
diputades. En primer lloc, volem donar des del Grup
Parlamentari Popular la benvinguda als assistents que ens
acompanyen, tant representants de la FAPA a Mallorca com
del sindicat FSIE, que representen la comunitat educativa i
defensen els seus drets, ben lògicament.

En primer lloc, començam aquest debat de la secció 13 on
el nostre grup ha presentat a la Conselleria d’Educació,
Universitat i Recerca una esmena a la totalitat. Presentam una
esmena a la totalitat perquè després de quatre anys de parlar
des del Govern que el primer seria el progrés dels ciutadans,
la cura dels més dèbils, l’educació dels nostres nins,
continuam sense habitatge assequible, amb 250.000 persones
en risc d’exclusió  social i amb un pressupost retallat per a
l’educació, tot i tenir les pitjors xifres educatives
d’abandonament i fracàs escolar de tot Espanya, i Espanya les
de tot Europa.

És evident que la prioritat de l’educació era un mantra, un
somni d’aquells que ens parlava la Sra. Armengol a les seves
investidures i debats de comunitat, ja que per a l’any 2020 el
projecte educatiu que avui debatem és sensiblement pitjor que
el projecte d’altres àrees de govern.

Si els pressuposts de la comunitat incrementen un 8%,
com és possible que el d’Educació només incrementi un 0,5?
O el conseller March no ha sabut defensar les necessitats del
pressupost educatiu o la Sra. Armengol no ha tengut la
sensibilitat que s’esperava. 

Els mils milions de pressupost de l’any passat, Sr.
Conseller, varen arribar tard i malament perquè era un
compromís per a l’any 2015 i si s’hagués incrementat en
aquell moment de mica en mica es podria haver anar millorant
la inversió en educació fins arribar lògicament a aquell 5%
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que els socialistes duien en el seu programa electoral. En
canvi, lamentablement seguim en un 3 i pico per cent com a
percentatge d’inversió respecte del PIB.

Si analitzam les partides que el Govern ha previst al capítol
1 per fer front a les nòmines dels treballadors públics es pot
comprovar que no hi ha doblers suficients per actualitzar
aquelles quanties que es fixin com a bàsiques en el pressupost
general de l’Estat, per la qual cosa serà impossible pujar als
docents allò que fixi Madrid. I no és un descuit, no, perquè
l’articulat d’aquest projecte de llei ja ha previst la trampa per
no haver-ho de fer, una previsió que la pujada que s’hagi
d’aplicar hagi de ser prèviament aprovada i ratificada pel
Consell de Govern que determinarà el seu abast i que, per tant,
els podrà privar d’una pujada de sou fins al 3,5%. No és que ho
digui el Grup Popular, Sr. Conseller, ho diu part de la
comunitat educativa.

Més clar que l’aigua, no posen doblers i bloquegen
l’aplicació immediata de la llei estatal que ordeni pujar les
nòmines dels empleats públics. Era això la recuperació  de
drets? Era això el mantra de les persones primer? Devien ser
les seves, Sr. Conseller, perquè ni els docents de la pública ni
el de la concertada s’ho creuen.

Dels docents de la concertada encara el greuge és més
greu ja que els han informat que amb aquest projecte de
pressuposts se suspenen els acords d’equiparació retributiva
i es bloqueja també a l’articulat la possibilitat d'adoptar acords
de millora a les meses de negociació. Per tant, els han
enganyat deliberadament i no podran continuar equiparant les
seves retribucions a la pública ni tampoc anant incorporant les
retribucions per antiguitat pendents, el quart i el c inquè
sexenni com els havien promès. 

Tampoc no hi ha dotació suficient per incrementar els
mòduls econòmics de la concertada destinats a despeses de
funcionament, que duen congelats des de l’any 2007, des de la
crisi. 

En cap d’aquests quatre anys de recuperació econòmica,
recuperació econòmica, eh?, Sr. March, no ha estat capaç el
Govern Armengol d’acordar una actualització digna de les
despeses dels centres concertats ordinaris ni de l’educació
especial; a més, s’ha ressentit lògicament la despesa de tot el
personal complementari, psicòlegs, ATE, fisioterapeutes,
logopedes, etc, que s’havia negociat amb efectes de 2019 i no
es podrà aplicar ni de 2019, lògicament, ni per a 2020.

Per altra banda, no es veu garantit el compliment dels
convenis signats amb la concertada per fer front a la paga
extraordinària per antiguitat, la paga dels 25 anys que els
correspon per cada quinquenni complit. 

Davant això, Sr. Conseller, sí s’incrementen les partides de
càrrecs en un 12% i dels assessors en un 40%, s’incrementa
el personal eventual, es creen nous eventuals, es creen
interlocutors parlamentaris, caps de secretaries de personals,
etc. Tot molt ètic  i coherent amb les paraules de la Sra.
Armengol a principis del seu govern. No sabem si en això

consistia somniar o és que s’han podemitzat. I no era el govern
de la gent, evidentment, era el govern de la seva gent el que
volien implantar.

El pressupost de l’IBISEC parla per si mateix, un retall
sense precedent en infraestructures educatives quan tenim
prop d’un centenar de barracons a la nostra comunitat. Aquests
barracons que abans només tenien goteres i condicions
insalubres en temps de crisis, quan va haver de governar el
Partit Popular, però que ara el conseller March els troba
millor que un hotel, tenen aire condicionat i tot, va dir.

Aules sense espais comuns per a biblioteca, per a
professors, per a activitats lúdiques, edificis sense aïllament
adequat ni ventilació digna, però com que el conseller troba
que estan molt bé continuam amb un centenar, de manera que
a pesar d’haver tengut més doblers que mai, Sr. Conseller, hi
ha nins que tota la seva vida educativa hauran d’estar dins un
barracó.

Com deia, el pressupost de l’IBISEC parla per si mateix,
perquè se li ha pegat un retall de 17 milions d’euros. Ha passat
de 35 milions a 22 milions, i com que resulta que n’hi ha 4, 4
milions, que són projectes finançats per l’ecotaxa, doncs
falten 17 milions d’euros per ser mínimament iguals als de
l’any passat, no res més, igual que l’any 2019. I si ni l’any
passat, ni l’anterior, ni l’anterior no es va fer cap escola nova
a iniciativa seva, Sr. Conseller, podem imaginar les que farà,
Sr. March, l’any 2020, cap ni una, cap escola nova no podrà
començar a funcionar l’any 2020. Conclusió, senyors diputats:
si la passada legislatura no hi va haver una bona gestió per fer
cap escola nova a iniciativa del pacte, aquesta ja no hi haurà ni
doblers per mantenir els barracons.

Seguim amb la comparativa Govern-ciutadania. Els vull
recordar que la passada legislatura sí va tenir temps el govern
de progrés de traslladar el despatx del conseller a un edifici
millor; sí va tenir temps la Conselleria d’Educació de fer
inversió per tenir una nova seu, un edifici nou, fins i tot una
inauguració, va fer. De les escoles, no va tenir temps. 

I no voldria acabar sense algunes puntualitzacions
concretes que se sumen a aquesta esmena global que avui
presentam, la falta de partides específiques per lluitar contra
les xifres educatives que, com deia al principi, són les pitjors
del país. Ara el conseller, aquestes darreres setmanes, treia pit
d’haver millorat dos punts en matemàtiques en una mostra de
nins de 15 anys; ja ens pareix bé, millorar qualque cosa, Sr.
March, però siguem seriosos; amb unes competències
lingüístiques només del 23% de consolidació en català o
castellà, amb un percentatge d’alumnes repetidors del 15% a
secundària, era necessari e liminar el programa
d’acompanyament escolar, que el que fa és reforçar alumnes?,
quan hi ha altres comunitats que l’han finançat per suplir els
retalls de Pedro Sánchez a l’educació. Amb un 25%
d’abandonament escolar quan a Espanya és del 18,3%, o un
17% d’absentisme, era necessari no donar transport escolar
als nins de batxiller o de formació professional de la part
forana i d’altres illes que no tenen centres educatius al seu
poble? Amb unes ràtios que han incrementat a primària, era
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necessari -a primària han incrementat, Sr. Conseller- era
necessari oblidar-se d’invertir en orientadors a primària?, o de
llevar hores de suport educatiu.

A una comunitat amb 250.000 persones en risc d’exclusió
social, un 20% dels menors d’edats, amb més escletxa social
de pobresa, era necessari dotar insuficientment les beques
menjador o tenir els menús escolars més alts d’Espanya? A
una comunitat amb la taxa més elevada d’alumnes que van a
estudiar fora en l’etapa universitària, amb unes xifres molt
baixes d’universitaris i amb la major taxa d’abandonament de
carreres el primer curs, era necessari no preveure res per a
una nova residència per donar allotjament als joves que han
quedat enguany en llis ta d’espera o no fomentar els dobles
graus?, era necessari, Sr. Conseller?

 Crec, senyors i senyores diputats, que el nostre rebuig a
aquest pressupost d’educació està més que justificat. Estaria
bé que tots fessin una reflexió davant aquestes realitats i
donassin suport a aquesta esmena, i  entre tots féssim uns
pressuposts més justos, més coherents, més implicats, però
sobretot més centrats en l’educació de la nostra comunitat.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Si me lo permite , y antes de
empezar, igual que he hecho antes en privado también lo hago
en público, me he disculpado con la Sra. Diputada del Partido
Socialista; es evidente que no era mi intención ofenderla.
Nosotros recibimos palabras mucho más gruesas, pero
supongo que tenemos también la piel un poco más gorda, pero
en todo caso queda clarísimo que no ha sido mi intención
ofenderla, y que si en algo la he molestado no era la intención
de este humilde diputado y le pido públicas disculpas como,
repito, ya he hecho en privado.

Dicho esto también quería aclarar que aunque estoy
defendiendo las diferentes enmiendas a estos presupuestos no
es un trabajo que haya hecho evidentemente solo. Es un
trabajo que ha hecho nuestro grupo parlamentario, los dos
diputados que conmigo forman el grupo parlamentario de
VOX, nuestro personal adscrito al Parlamento, Agustín
Buades y nuestro compañero coordinador de Menorca y
antiguo diputado del Partido Popular, Toni Camps.

(Remor de veus)

Es decir, lo hemos..., lo hemos..., lo hemos hecho
conjuntamente. De todas maneras agradezco el ofrecimiento
de un sindicato, pero bueno, estoy seguro que mis compañeros
me invitarán a cenar.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Bueno... Estamos en una de las consellerias que este
gobierno considera estrellas. La Sra. Presidenta siempre habla
de la sociedad del conocimiento, es una palabra, una frase que
le gusta, repite mucho, la sociedad del conocimiento. ¿Y por
qué presentamos una enmienda a la totalidad del presupuesto
de esta conselleria? Porque lo de la sociedad del
conocimiento lo vamos a poner un poco en duda. Las cifras
del informe PISA, el fracaso y abandono escolar, no dicen
mucho en favor de las políticas que ha desarrollado hasta este
momento esta conselleria. Y este conseller tampoco puede
hablar de la herencia recibida, la recibió de él mismo, es decir,
se ha heredado a él mismo. Esta vez no mire usted hacia otros
lados para asumir sus responsabilidades, que también forman
parte de la labor de un político, asumir sus responsabilidades.

Nos hemos enterado de que es cierto que en matemáticas
parece ser que hemos mejorado un poco. Curiosamente, y en
aplicación de la LOMCE, las matemáticas es una de las
poquísimas asignaturas que en las escuelas públicas se
imparten en castellano, y hay muchos profesores, muchos
profesores que nos han indicado que tiene algo que ver con
estos resultados. Ya sé que es algo de lo que usted no quiere
hablar, pero las casualidades, las casualidades a estos niveles
no existen. 

El tema de los barracones..., perdón, ¿cómo era?, módulos
habitacionales; no, esto  es..., lo de los módulos
habitacionales... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...aulas modulares, això, ara. Gràcies, Sr. Font. Las aulas
modulares dice usted que en muchas ocasiones están en
mejores condiciones que las aulas normales, o sea..., esto ya
es kafkiano, es decir, reconoce usted que los colegios están
en unas condiciones tan penosas que mejor están los niños que
están en las aulas modulares, que no barracones. Sr. March, de
verdad, es de esas cosas que si no fuera porque estamos
hablando de niños, de nuestro futuro, pues serían casi del Club
de la Comedia.

En cuanto al resto del presupuesto, no incluye la partida
necesaria para el compromiso de equiparación salarial con los
trabajadores de la concertada. Teniendo en cuenta que el
trabajo es absolutamente el mismo, si no más, el que hacen los
profesores de la concertada, y que el pagador en realidad es el
mismo, la Conselleria de Educación, no entendemos por qué
hay profesores y maestros de primera o de segunda clase,
dependiendo si están en la pública o en la escuela concertada.
Eso es algo que para cuando estamos hablando de derechos
laborales, y de la gente y de estas cosas que ustedes siempre
se les llena la boca, pues deberían tener muy en cuenta, que
los trabajadores de la concertada, ya digo, la mayoría de ellos
trabajando más horas, están cobrando menos dinero que los
trabajadores de la pública.

Con respecto a las enmiendas parciales que hemos
presentado en su presupuestos, pues nosotros traemos la
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creación de un programa de intercambio de estudios en el
extranjero, cursos de idiomas, para alumnos de la escuela
pública y concertada con baja en el programa de seguimiento
y control del cambio climático. Pensamos que los hijos de
todo el mundo, independientemente de cuál sea su nivel de
ingresos tienen derecho a estancias en el extranjero, a
ampliación de estudios en el extranjero, a estudiar idiomas en
el extranjero, no tiene por qué ser un privilegio de las clases
más pudientes, eso debería entenderlo el gobierno de la gente,
con la gente y para la gente. Entonces, nosotros por una parte
llevamos aquí esta propuesta. 

Llevamos una propuesta de 1 millón de euros para becas
comedor. Usted sabe perfectamente que el año pasado hubo
familias que reunían los requisitos para recibir esa beca y que
no la pudieron recibir porque el fondo se había agotado. Creo
que un gobierno que habla todo el día de progreso, progreso,
la gente, la gente más desfavorecida, etc., no puede quedarse
sin dinero para pagar unas becas de comedor escolar. 

¿Y de dónde sacamos el dinero?, pues ese millón lo
sacamos de IB3. Claro que va a ser muy complicado porque
nos acabamos de enterar de que han firmado ustedes un
acuerdo para dar 2 millones para que se mejore salarialmente
a IB3, supongo que más que nada buscando evitarse el
problema que se les venía encima si el Sr. Roures hubiera
dejado de externalizar los servicios informativos, pero bueno,
es lo que hay.

De nuevo tenemos una partida de 5 millones de euros para
aumentar los recursos para el sostenimiento de la escuela
concertada, también sacamos el dinero de IB3 porque
consideramos que es más importante la educación que la
propaganda. Ya sé que esto puede sonar raro, pero es nuestra
manera de entender la política. Nos interesa muchísimo más
que nuestros chavales tengan una buena educación que una
televisión que desgraciadamente no ve nadie.

Y luego llevamos una partida de 10 millones de euros de
recursos para la inversión en instalaciones educativas y
eliminación de barracones o aulas modulares, perdón, que
luego se me enfada el Sr. Ensenyat cuando digo chiringuito y
barracones, ¿eh?, aulas modulares. ¿Y de dónde lo sacamos?,
de IB3 porque evidentemente el dinero tiene que salir de algún
sitio y nosotros tenemos clarísimo que ni lo vamos a imputar
al capítulo 34 ni lo vamos a quitar de servicios sociales y
como es algo que tenemos meridianamente claro buscamos de
dónde sacar el dinero.

¿Y cuál es nuestra filosofía en conjunto, Sr. Conseller? Lo
crea usted o no, la mejora de nuestra capacidad educativa, de
nuestras infraestructuras, la mejora de nuestro nivel de
educación.

Y he dejado para el f inal la joya de la corona que es la
Dirección General de Normalización Lingüística, de Política
Lingüística, perdón, de Política Lingüística.

Evidentemente nosotros pensamos que es una dirección
general innecesaria. ¿Y por qué pensamos que es innecesaria?

¿Porque estamos en contra de la lengua? No, porque pensamos
que ha hecho muy mal su trabajo. La obligación de esa
dirección general hubiera sido desde el primer día hacer que
nuestra lengua fuera algo agradable, atractivo, a lo que la gente
se sumase. 

Ustedes han convertido nuestra lengua en una herramienta
de enfrentamiento. Lo han hecho a través de políticas
equivocadas, de políticas de enfrentamiento, de políticas de
imposición y como consideramos que es muy negativo para el
futuro de la lengua propia de las Baleares, como ustedes
siempre dicen, es muy negativo per a la nostra llengua
continuar amb aquestes polítiques, amb aquestes tasques.
Per tot això consideram que aquesta direcció general ha
fracassat i que hem de cercar altres camins per fer atractiva
la nostra llengua, no aquestes que vostès han començat,
han desenvolupat i han duit a aquest fracàs i a aquest
enfrontament, i aquesta és la nostra posició.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Començam el torn
incidental, la qüestió incidental, correspon la intervenció del
Govern, té la paraula el Sr. Conseller Martí March.

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

Sr. President. Diputats, diputades, Sr. Riera, Sr. Rodríguez,
moltes gràcies per les seves grans aportacions a aquests
pressuposts de la comunitat autònoma. Abans de res vull agrair
tant a la Conselleria d’Hisenda tot l’esforç que ha fet en
l’elaboració i per tot el procés d’acceptació i d’anàlisi de les
esmenes, així com també a la Conselleria d’Educació per tota
la feina que s’ha fet respecte d’això.

Miri, això són uns pressuposts de continuïtat,
efectivament, d’una continuïtat d’una política que, malgrat tot
el que ha dit la Sra. Riera, està progressant de forma adequada.

Miri, li posaré una sèrie de dades perquè a mi les anàlisis
catastròfiques... catastrofistes no em van bé i no em van bé de
sempre, no d’ara, de sempre i, quina és la realitat del sistema
educatiu?, és un sistema educatiu que està millorant; a poc a
poc?, sí; de forma progressiva?, sí.

Li diré una sèrie de dades, dades quantitatives, vostè sap
que des de la passada legislatura hem incrementat en 224
milions des de 2015-2016 fins a 2019, 224 milions d’euros,
molt més del que vostès hi varen dedicar. Ja sé que vostè va
tenir una gran crisi econòmica i que varen ser realment...,
varen haver de fer unes polítiques en funció de l’herència que
varen rebre del Govern Antich.

Però miri, hem posat, hem incrementat 1.500 professors
-1.500 professors-, hem retornat el dret dels treballadors de
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la pública que vostès havien retallat, hem incrementat la taxa
de funcionaris que vostès havien (...) la taxa d’interins d’una
forma impresentable, el 38%, una variable clau per no fer una
escola de qualitat. 

Vàrem començar a impulsar el 0-3. Sap quin pressupost
varen quedar de 0-3?, zero euros -zero euros-, nosaltres 5
milions, gairebé 6 milions del pressupost de 2020, 6 milions,
un pressupost que consolida una política de començar a fer
una autèntica política d’igualtat d’oportunitats.

Ajuts de menjador, no sé que els ajuts de menjador són
molt millorables, però miri, vàrem començar amb 800.000
euros, que vostès varen tenir, i hem fet a 3 milions i mig. Hem
passat d’un milenar de famílies que rebien aquest ajut a tenir
6.200 famílies que reben aquest ajut, de l’escola pública, de
l’escola concertada i de les escoletes de 0 a 3 anys.

Miri, hem millorat les infraestructures tecnològiques i sí
que hem millorat les infraestructures educatives, el que
volíem?, evidentment que no. Evidentment que no, Sra. Riera,
Sr. Rodríguez, evidentment que no, però hi hem invertit 70
milions, centres nous, ampliació de centres, hem reformat tot
el que significa... tot el que implica barreres arquitectòniques,
fibrociment, hem reformat banys, 70 milions d’euros
d’inversió.

I el pressupost d’enguany són 31 milions, no diguin
mentides, Sra. Riera, vostè sempre diu o mitges veritats... no
diguin més mentides i no per repetir una mitja mentida arriba
a ser una veritat, Sra. Riera, 31 milions i mig.

Hem incrementat la formació professional. Hem
incrementat el personal d’atenció a la diversitat en més de
400, hi ha orientadors a to ts els centres de primària, Sra.
Riera, és que n’hi havia quan vostès governaven?, no hi havia
orientadors als centres d’educació primària. Hem posat PT,
AL, P... tot el que significa l’atenció a la diversitat. 

Hem baixat (...) de ràtios, és veritat que a algun tipus de
centre hi pot haver una pujada, però quan hi ha una pujada
posam un professor de suport. Miri, perquè hi ha centres que
s’estimen més un professor de suport que desdoblar, i això és
una realitat.

Hem consolidat els estudis superiors artístics, estaven
abandonats de la mà de la conselleria, els estudis superiors...
eren un vaixell que no sabia on anava, era un vaixell que no
sabia..., els estam consolidant. Les dades són reals en aquest
sentit.

Hem creat la Facultat de Medecina. La Universitat ha
incrementat el seu pressupost en un 33% -33%, 33%, Sra.
Riera, 33%-, més de 19 milions d’euros, més de 19 milions
d’euros.

Hem incrementat, malgrat que sigui poc a poc, el que és
l’R+D, les xifres que tenim darrerament... és la comunitat
autònoma que més creix en R+D, és suficient?, no, perquè
nosaltres sí que creim, Sr. Rodríguez, en la societat del

coneixement, creim realment en la societat del coneixement
i li vull dir que incrementar de la comunitat autònoma i Múrcia
la que més hem incrementat l’R+D...

I és clar, nosaltres defensam la Direcció  General de
Política Lingüística, la defensam perquè no es tracta... és a dir,
estam complint el que diu l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears que és normalitzar l’ús de la nostra llengua. Vostès no
tenen cap interès en la normalització de la nostra llengua, al
contrari, tot el contrari. Per tant, nosaltres hi som i per això
donam suport a aquesta direcció general per tota la bona feina
que realitza.

Hem baixat la taxa de repetidors, hem baixat la taxat de
repetidors d’una forma significativa, l’estudi PISA, que és un
estudi d’avaluació externa, no són estudis que realment fa la
conselleria, ho diu realment que ha baixat la taxa de
repetidors, de les comunitats autònomes que més ha baixat la
taxa de repetidors, malgrat encara tenim molt de recorregut
per fer. És la comunitat autònoma en què l’educació és més
inclusiva, la seva comunitat autònoma de Madrid és la que més
segrega, és la que més segrega, i això ho diuen estudis
realment seriosos, rigorosos i que no fan referència a la
mateixa comunitat autònoma.

Hem millorat els estudis de PISA, alegri-se'n, Sra. Riera,
no és gràcies a la conselleria, és gràcies als docents, és
gràcies realment al professorat, és gràcies als centres
educatius. Hem millorat de forma significativa PISA i hem
millorat amb l’esforç de tothom, fins i tot de vostès, fixi’s, el
que passa és que vostès no reconeixen ni la feina que han fet,
si és que fan alguna feina. Demà donarem a conèixer els
estudis de l’IAQSE, que també van en la mateixa direcció. Per
tant, deixin de fer anàlisis catastròfiques de l’educació,
l’educació a les Illes Balears millora i millora poc a poc,
evidentment que millora poc a poc, més a poc a poc del que
voldríem.

I vostès, bàsicament vostès i Ciudadanos, han fet tota una
espècie d’apologia de l’ensenyança concertada i sempre fan
referència a què fem una persecució de l’escola concertada.
Escoltin, no perseguim l’escola concertada, li donaré una
dada, una dada que m’agradaria que retingués, sap com s’ha
incrementat el preu, el salari mínim d’un professor de la
concertada durant aquests quatre anys? 6.700 euros. Si això no
és una aposta realment per al professorat de la concertada, per
a un procés d’equiparació, no sé què varen fer vostès, que no
varen fer res per a l’equiparació, res, zero euros per a
l’equiparació, zero euros. I nosaltres hem fet 6.700 euros
d’increment mitjà a tots els treballadors que tenen dedicació
plena a l’escola concertada, 6.700. I a més li donaré un parell
de dades més, vàrem haver de pagar 5 milions d’euros quan
vàrem entrar, de retards que vostès no havien pagat al
professorat de l’escola concertada i 1.900.000 euros als
centres d’escola concertada. Mirin vostès la persecució que
hem fet nosaltres a l’escola concertada. Per a nosaltres
l’escola concertada és una escola que és un servei públic,
evidentment complementari a l’ensenyança pública.
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I mirin, a mi mai no em sentiran vostès parlar malament de
l’escola concertada, mai, en absolut, jo som un ferm defensor
de l’escola pública, però també defens el paper que fa l’escola
concertada com a servei públic i els seus treballadors. I si hem
suspès el procés d’aplicació del conveni, d’aquesta
reprogramació del conveni, ha estat per una situació
econòmica que tots coneixem, però no és una situació que
vagi contra el professorat de l’escola concertada, però hi ha
dades concretes. Des que nosaltres governam l’escola
concertada ha incrementat en 34 milions, 34 milions, s’ha
incrementat el professorat en 239 professors a l’escola
concertada. Hem millorat l’atenció  a la diversitat de forma
significativa a l’escola concertada, de forma molt
significativa.

Resulta que aquest acord de reprogramació que vàrem fer
de l’acord del 2008, que vostès no varen fer res a la passada
legislatura, res, i quan dic res, dic res, realment ha suposat el
pagament de la paga d’antiguitat de la paga de 25 anys,
equiparació retributiva progressiva, complement lligat a
l’antiguitat, el que suposà la recuperació de la paga extra de
Nadal de 2012, 2012 fixi’s, i reducció a 23 hores lectives per
al professorat de secundària. I fins i tot li vull recordar que
vàrem fer un acord sobre les jubilacions parcials.

Per tant, quan vostès parlen de l’escola concertada, aquest
tipus de lluita contra..., a mi m’agradaria que ho diguessin
seriosament. És veritat que nosaltres som partidaris de
defensar l’escola pública i la defensarem sempre perquè és el
principi de qualitat i d’equitat, però també l’escola concertada
és un element complementari a les Illes Balears, que té un
35%, però, ho torn repetir, la nostra prioritat és la pública. I
hem fet una cosa que jo sempre estic orgullós de dir-ho, hem
reconegut un concert singular amb l’Escolania de Lluc, un
centre realment important per a les Illes Balears, un centre
important que vostès tampoc no varen resoldre. Nosaltres hem
resolt aquesta qüestió.

Per tant, jo li diria, Sra. Riera, que realment fessin una
mica seriós.

Sr. Rodríguez, vostè no sé si és un gran estadista,
d’estadística, no estadista polític, però vostè ha dit si realment
hi ha hagut increment del nivell de matemàtiques, és gràcies
que els professors fan ensenyança en castellà. Vostè ha fet una
enquesta? Vostè té dades per fer aquesta afirmació realment
tan ideològica? Escolti senyor, vostè diu..., tant li interessa dir
que només es fa immersió lingüística, com resultar que ara
l’ensenyament de matemàtiques s’ha incrementat gràcies als
professors en castellà. Si vol fer política ideològica la faci,
però quan parli de pressupost i parli d’estadística, sigui seriós,
sigui rigorós quan faci les afirmacions, perquè realment no
tenen res a veure amb la realitat. I no tenen res a veure perquè
l’educació avançarà, malgrat els seus processos que han fet de
parlar d’adoctrinament, d’adoctrinament, d’adoctrinament,
d’assenyalar centres educatius com a centres realment
negatius.

Per tant, nosaltres pensam que aquests pressuposts són
importants. Miri, va sortir una estadística del 2016 d’euros per

alumne, és a dir, la inversió d’euros per alumne que hi havia a
Espanya el 2016, pública i concertada. Evidentment el País
Basc, Cantàbria i Navarra eren les comunitats autònomes que
gastaven més, País Basc 6 .502. Balears està per sobre la
mitjana espanyola, 5.328, està per sobre de la Comunitat
Valenciana, de Catalunya, de Castella-La Manxa, de Múrcia,
d’Andalusia, i això és per mor l’esforç d’un govern i d’una
comunitat i d’una societat que creu en l’educació. 

Miri, els pressuposts del 2020 són pressuposts que
realment incrementen d’una forma important, malgrat el
context, hem passat de 1.000 a 1.019, al qual s’hi ha d’afegir
la política de recerca i política lingüística. Política de recerca
a vostès no els interessa, no ha dit res de la política de
recerca. 2019, 1.033 milions. En aquest pressupost es paguen
a 359 professors més, un desastre, 359 professors de la
pública. Treurem 1.144 places d’oposicions i arribarem a una
taxa d’interins del 22%. Una altra catàstrofe per a l’educació
de les Illes Balears.

Hem incrementat 0-3 i fem un pla, aplicam un pla 0-3 que
es va aprovar a nivell de Parlament i treballarem amb
ajuntaments i consells insulars perquè això sigui una realitat.

Més atenció a la diversitat. Sap quants educadors socials
tenia vostè, Sra. Riera, quan varen entrar? Zero, zero euros en
educadors socials.

(Remor de veus)

Evidentment, fem un programa d’acompanyament escolar,
no l’hem reduït, Sra. Riera, ja li agradaria a vostè dir que no
fem un programa d’acompanyament escolar, ja pot fer
capades, vostè fa capades, però no sé si són capades per no
saber on va. Hi ha hagut un pla d’acompanyament escolar i uns
resultats, les avaluacions han estat molt positives, Sra. Riera,
molt positives i seguim a partir del gener del 2020 amb aquest
programa d’acompanyament escolar, m’és igual si són dels
doblers d’Espanya, són nostres, faltaria més que no siguin
nostres els doblers del PAE. Miri, podria seguir amb tot el
pressupost del 2020.

I miri, malgrat tot, també hem increment el pressupost de
la Universitat de les Illes Balears, l’hem seguit incrementant.
Si el pressupost del Govern ha abaixat 50 milions, nosaltres
no només hem incrementat l’educació no universitària, sinó
també la universitària, l’hem incrementada de forma
significativa. I miri, diu: no hi ha pressupost per a la residència
d’estudiants. Sra. Riera, treballam amb la Universitat i
l’Ajuntament de Palma per tenir un solar i fer un projecte que
es pagarà des del Govern per fer aquest projecte de residència.
L’estam fent, Sra. Riera, l’estam fent, el problema és que si no
és al pressupost, no vol dir que no s’hi treballi. Hi ha moltes
formes de finançar una residència, moltes formes de finançar
una residència.

El tema dels ensenyaments artístics, s’incrementa també
el pressupost de la Fundació de la FEPAE, s’incrementa la
Fundació de la FEPAE i és el Conservatori d’Art Dramàtic de
les Illes Balears fa una feina magnífica, només en el
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conservatori sap què s’ha d’invertit només en infraestructures,
ho dic perquè sempre diu que no fem infraestructures, 1 milió
d’euros, Conservatori Superior de les Illes Balears. I tota la
planificació que tenim d’infraestructures a Menorca, Eivissa
i Mallorca s’acompleix. Què de vegades tenim retards?
Evidentment, ja ho sé que tenim retards, Sra. Riera, Sra. Riera
tenim retards.

Política lingüística, jo sé que és el gran tema de VOX,
política lingüística sí, li ho he dit clarament, nosaltres donam
suport als programes que farà la Direcció General de Política
Lingüística. Posarem en marxa a partir de 2020 l’Oficina de
Drets Lingüístics, la posarem en marxa, tal com hem dit
clarament, i la posarem en marxa tal com es va aprovar en el
Consell de Govern. I farem tot el que sigui possible perquè
l’ús social de la llengua catalana sigui cada vegada més real,
perquè el problema de la llengua catalana no és dins l’escola,
és fora de l’escola, que necessitam cada vegada un impuls
social a aquesta qüestió.

I finalment, R+D, també. Farem convocatòries d’R+D,
farem la Llei de la ciència, i la farem d’una forma el més
consensuada possible. Per tant aquí, Sra. Riera, hi ha una
política darrere, hi ha un progrés de l’educació a les Illes
Balears, hi ha un progrés de la Universitat, hi ha un progrés de
l’R+D. 

I sí, tenim problemes. Les Illes Balears aquests anys sap en
quin nombre d’estudiants s’ha incrementat l’escola pública?
8.000; sap en què s’ha incrementat l’escola concertada? 700,
700, i a més es compleix en un 95% el dret dels pares d’elegir
l’escola que vulguin. Sí, Sra. Riera, és així, les dades ho diuen.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. March, hauria d’anar acabant.

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

Acabaré, però en qualsevol cas és un pressupost positiu, no
és un pressupost triomfalista, és un pressupost que ajuda a
consolidar les coses que anam fent i a posar unes bases per
seguir millorant la nostra educació. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. March. En torn de rèplica pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. March, jo vull aprofitar el meu
torn de rèplica no per discrepar amb vostè, perquè la majoria
de gent que és aquí en aquesta cambra ja sap que nosaltres
discrepam en moltes coses, perquè molts de dimarts parlam

de temes educatius i seria un debat prou previsible, però sí
voldria aprofitar per posar negre sobre blanc determinades
promeses i plans que vostè va fent des de fa més de quatre
anys, i sobretot que cada mes de desembre ens torna dur als
pressuposts, i realment fa la sensació que són promeses que
pareix que les acaba d’inventar.

Miri, he fullejat aquests dies Diaris de Sessions de l’any
passat, de dia 18 de desembre de 2018, que va ser un poc
resum de la legislatura, i m’he trobat diputats que en aquell
moment formaven part del Govern del pacte, que li retreien
que feia dos anys en aquell moment, és a dir, que l’any 2016
havien signat amb vostè, per exemple, una reducció de
barracons en el 70%, havien de reduir un 70%. Per tant era un
incompliment de la seva conselleria, això deien l’any passat.
També he vist que li deien, li retreien els centres educatius
que vostè havia de fer, centres educatius que es necessitaven,
i ho feien amb una regla de tres, i li deien que si cada any hi ha
2.000 alumnes més -vostè acaba de dir que hem incrementat
8.000 alumnes- 2.000 alumnes per quatre anys són 8.000
alumnes, com ha dit, i si cada centre educatiu públic, un centre
mitjà, que són devers 400 alumnes, faltaven 20 centres
educatius nous. És a dir, vostè acaba de donar la raó als seus
socis de la passada legislatura, que ja ni instaren el pacte de
progrés, ni de fora tampoc donen suport al pacte de progrés,
perquè amb 8.000 alumnes falten 20 centres educatius nous.
Vostè.

(Alguns aplaudiments)

Per tant no per llevar els barracons tan horrorosos, segons
vostè, que hi havia a la nostra gestió, sinó per col·locar els
mig nous que té vostè a la seva legislatura. Sé que és una
reflexió massa simple, però si ha passat un any més i enguany
tenim 2.000 nins més, enguany faltaran cinc centres educatius
més nous que no hi ha en el pressupost de 2020.

També, miri, la Sra. Camargo, aprofitaré per nomenar-la,
perquè precisament ella li reclamava que posàs en marxa els
acords parlamentaris en matèria 0-3, ho dic perquè a més avui
ens acompanya gent de la FAPA, i que varen ser capaços en
aquest parlament, diferents grups de diferents ideologies, de
consensuar millores educatives en 0-3, i deia la diputada que
havia estat un exercici impecable de com es podien fer
consensos parlamentaris i no hi havia problemes si hi havia un
tema important que ens preocupàs a tots, com era la cura dels
més petits, i vàrem aconseguir acords en escoletes públiques,
a donar ajudes a les famílies més desfavorides, a incrementar
la dotació econòmica per plaça, a conveniar les escoletes
autoritzades... 

I què tenim a dia d’avui, un any després? Què tenim, Sr.
Conseller? Una carta de queixa de les famílies, que hi ha
2.000 i busques de famílies que han quedat fora ajudes
menjador perquè vostè no ha incrementat ni les ajudes que se
suposava que hi havia d’haver.

Fins i tot, Sr. Conseller, els partits  que donen suport al
Govern li han fet esmenes en aquestes pressuposts, li han fet
esmenes d’addició i d’afectació, d’afectació per fer fins i tot
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escoles noves, per fer obres, els seus mateixos, Sr. Conseller.
I això per què és?, perquè ni els seus no es fien que vostè farà
aquelles escoles que ha promès als  pobles, i li han de fer
afectacions a les partides. I si no digui’m per què li han fet una
afectació, per exemple, a l’escola de Can Picafort, per posar
un exemple.

I ara vostè em defensa més coses que no estan en el
pressupost. Miri, jo he mirat el marcador el temps que vostè
parlava, i la veritat és evident que té dificultat per defensar el
projecte de pressuposts. Dels 15 minuts que vostè té temps
per parlar ha destinat 12 minuts i mig a justificar la seva gestió
criticant el Partit Popular en lloc de parlar de les partides de
2020, i d’aquests 2 minuts i mig que li sobraven, a més, la
majoria que ha parlat les dades més recents han estat de 2016,
Sr. Conseller, les dades més recents que ens ha donat. Jo
entenc que ni ens enviï la documentació ni pugui justificar les
partides que té previstes per al pressupost 2020.

Però no importa que li ho digui l’oposició, Sr. Conseller.
Vostè ara deia que vostès han donat tant a la concertada, i tant
a l’educació i als nins... Miri, els acords s’han de complir, ho
diu el FSIE, que l’acompanyen avui aquí. Els acords s’han de
complir. A mesa de concertada se’ns ha informat: no es
completa l’equiparació al cent per cent, no es paguen nous
sexennis, els docents de secundària no reduiran la jornada a 23
hores, no s’abonen les pagues de 25 anys, se suspèn la
incorporació de l’orientador d’infantil primària als centres que
no tenen implantació, és a dir, els que ho tenen ho tendran i,
els nous, ja no ho tendran. Això no és una retallada?, això és
retallada i discriminació als que més ho necessiten, als nins
que necessiten a més un suport i necessiten un orientador
prèviament perquè els analitzi.

Miri, Sr. Conseller, triple zero, el sindicat USO, el
projecte de llei de pressuposts generals es mereix un triple
zero: zero d’increment als docents; zero al PAS, personal
d’administració i serveis; i zero als centres.

Jo entenc que vostè ha de justificar de qualque manera,
però realment, conseller, entenc també que no pugui destinar
ni dos minuts a parlar de les partides de l’any 2020. Jo li ho
dic, vostè tendrà un pressupost de 1.000 milions d’euros però
a vegades necessitam menys doblers i més bons gestors,
perquè almanco amb un poquet menys de doblers hagués fet
vostè qualque cosa positiva en aquests anys que han passat, i la
llàstima és que evidentment ja no ho podrà fer en aquests anys
que vénen de futur; sobretot per començar l’any 2020 no
tendrem cap millora ni per als nins, ni per als centres
educatius, ni evidentment per la qualitat educativa de Balears.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. El resumen de la intervención del
Sr. Conseller ha sido, utilizando este lenguaje que se ha
impuesto en la educación moderna para no traumatizar a
nuestros niños, de progresa adecuadamente. Nosotros
pensamos que está más bien en el necesita mejorar. 

Le he rogado que, dado que la herencia de los últimos
cuatro años era la suya, la de usted mismo, no se retrotrajera
a un constante echar la culpa a lo que pasó en el pasado. Se
supone que los de la reconquista somos nosotros, pero veo
que usted se suma al carro, siempre buscar culpables más allá
de lo que ha sido su herencia, la que usted ha recibido de sí
mismo, de sí mismo.

Me dice que a qué encuestas nos referimos nosotros.
Nosotros hablamos con los maestros, hablamos con muchos
maestros, porque a pesar de que su conselleria sigue poniendo
trabas a nuestra solicitud de visitas a los colegios, lo cual,
aunque era un tema que no pensábamos sacar ya nos hace
sospechar, si todo es tan maravilloso, ¿por qué su conselleria
sigue poniendo tantas trabas a la labor de estos parlamentarios
del Grupo VOX y nos impide una y otra vez esta visita a los
colegios? Pero sí hablamos con los maestros.

Y sí es cierto que las matemáticas es una de las pocas y
escasas, por no decir únicas asignaturas, aparte de la propia
asignatura de lengua y literatura española, que se imparten en
muchos colegios públicos en castellano desde la aplicación de
la LOMCE. Usted dice que no hay ninguna relación, pues no
hay ninguna relación, es fruto de la casualidad de que hayan
mejorado estos resultados desde que en muchos colegios
públicos se enseña las matemáticas en castellano. No tiene
ninguna vinculación, lo vamos a dejar ahí.

Yo no quería hacer de este debate un debate de la lengua,
de verdad, Sr. March, o sea, es usted, yo lo he dejado, al final
de mi intervención le he dedicado unos minutos; no quería, no
quería hacer de esto un debate de la lengua. Usted se ofendió
una vez porque yo le dije que nosotros, nuestro sistema
educativo en Baleares estaba creando analfabetos en dos
lenguas, y se enfadó usted mucho, pero es que es la realidad.
Hable usted con los profesores universitarios y diga qué tipos
de alumnos les llegan a la Universidad, son analfabetos en
castellano y en catalán, con falta de comprensión lectora, con
faltas garrafales de ortografía, con faltas gramaticales y esto
es algo, es algo que está sucediendo.

(Remor de veus)

Pero como ustedes se ve que sólo hablan con los
profesores de algún sindicato determinado, pero si hablaran
con la comunidad educativa...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible i remor de veus)

..., sin intermediarios y que pudiesen hablar sin el miedo que
tienen muchas veces en los claustros, ¡eh!, les informarían de
esta realidad.
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Como la incidencia, como la incidencia que tiene...

 (Se sent una veu de fons inintel·ligible i remor de veus)

... como la incidencia que tiene el problema...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Como la incidencia que tiene el problema de la inmersión
en el fracaso escolar, pero es un problema que ustedes
tampoco quieren ver porque se aparta de su proyecto, su...,
experimento social, que es lo que ustedes hacen, un
experimento social con nuestros niños.

(Remor de veus i petita cridòria)

Sí, yo sigo bebiendo, ustedes a lo suyo.

En definitiva, nos ha dicho cosa curiosa, que Baleares es,
junto con Murcia, la comunidad autónoma que más ha
aumentado las inversiones..., curioso que haya citado Murcia,
la provincia donde nosotros hemos ganado las elecciones, la
comunidad autónoma, pero lo cierto es que nosotros partimos
de un nivel muy bajo, cuando uno parte de un nivel muy bajo de
inversión en I+D pues todo lo que haga, evidentemente, se
amasa más, pero bueno, estamos satisfechos, esperamos que
progrese, esperamos que se invierta mucho más en educación.

Como muy bien dijo  el Sr. Font, y es una frase que me
gusta, los presupuestos son faves comptades, aquí tenemos lo
que tenemos y mientras no tengamos una mejor financiación
y un REB de los de verdad y no de los de exposición, si quiere
usted mejorar las inversiones en educación no queda otro
remedio que sacar el dinero de donde lo hay o donde no es tan
necesario; por eso nosotros lo hemos sacado de IB3, nos
preocupa más la educación que la televisión. Es así.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Correspon la contestació
del Govern, té la paraula el Sr. Martí March.

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

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades. Sra. Riera,
Sr. Rodríguez. Mirin, la Universitat, fa més de quaranta anys
que som professor d’Universitat i és veritat una cosa, e ls
estudiants actualment poden deixar de conèixer algunes coses,
però en saben altres que els nostres alumnes de fa molts
d’anys no sabien. Quan parla d’analfabetisme a mi m’agradaria
que realment mesuràs les seves paraules, mesuràs les seves

paraules, això són formes realment de tirar flors al sistema
educatiu. La veritat és que les Illes Balears tenen molts  de
problemes, d’educació, de cultura, d’infraestructures, etc.,
però el que no és possible és tenir afirmacions com les que
vostè ha fet d’analfabetisme, d’analfabets. No sé si aquí dins
hi ha analfabets, jo no ho sé, en tot cas vostè, que és un expert
en analfabetisme, hauria de dir si hi ha molts d’analfabets, però
en qualsevol cas li puc assegurar que a la Universitat hi ha gent
que té uns coneixements que nosaltres no teníem fa molts
d’anys, i en té d’altres. I som dels que diuen que el nivell
educatiu malgrat tot segueix pujant. Això no ho dic jo, ho
diuen estudis sociològics sobre aquesta qüestió. Ja sé que
vostè és un gran expert en sociologia, en pedagogia, en
didàctica de les matemàtiques, etc. 

Ha dit realment que jo he parlat de la llengua, escolti, qui
ha dit que volia llevar la Direcció General de Política
Lingüística no he estat jo, ha estat vostè. O és que no se’n
recorda del que ha dit? Perquè ha dit que ho feia molt
malament, etc., no sé si és la política lingüística el que fan
malament o..., en fi, vostè ho ha dit clarament. I nosaltres
pensam que per intentar la sostenibilitat de la nostra llengua
calen polítiques escolars, no escolars, per tant, aquesta
direcció general és necessària perquè realment el perill del
català és evident. 

Sra. Riera, miri, jo quan vostè parla sempre tenc una
sensació que gaudeix de parlar malament de l’educació,
gaudeix de parla malament de l’educació, el dia que parli en
positiu de l’educació jo l’aplaudiré, perquè realment sempre
està amb aquest to de vostè una mica mirant cap enrere, no sé,
que sembla que realment resulta mirant cap enrere del
moment que va ser consellera i no va poder millorar la seva
educació, evidentment. Tal vegada va ser aquesta la qüestió.

(Alguns aplaudiments)

Miri, sí, ara es farà sindicalista...

(Remor de veus)

... ara es farà sindicalista, Sra. Riera, mai no he estat
sindicalista jo, mai no he estat sindicalista. Li diré dues coses,
vostès no varen fer per als professionals de l’escola
concertada, res, zero. Digui’m vostè què va fer de l’escola
concertada. Li he dit...

(Remor de veus)

Bé, Sra. Riera, ja ho complirà vostè a l’any 2030, no es
preocupi. 

Miri, vostè diu que no he dit res de les partides, miri, de
personal, de capítol 1, passam de 619 a 635 milions. Això no
és una realitat que realment vostè hagi tocat, 635 milions. 

Miri, transport escolar, passam d’11 a 12 milions, i en
transport escolar arribam a acords per millorar el transport
escolar a la zona de Sineu i seguirem treballant amb
ajuntaments per millorar el transport d’ensenyança

 



1034 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 / fascicle 2 / 17 de desembre de 2019 

postobligatòria, postobligatòria, que vostè va fer molta de
feina pel transport postobligatori, vàrem trobar tota una partida
respecte d’aquesta qüestió.

Els ensenyaments superiors artístics també milloren en els
pressuposts, Sra. Riera, milloren. Vostè hauria de veure com
va deixar el conservatori, com el va deixar i com està ara, com
està el professorat, quina és la feina que estan fent. Ho miri,
Sra. Riera. Si passa per allà veurà que realment tendrà un
“subidón” musical.

Menjadors escolars. Vostè  s’espanta que realment els
grups que donen suport al Govern puguin fer esmenes i les
puguem acceptar. No passa res, Sra. Riera, no passa res. Jo no
tenc la veritat, vostè sí que la té. Per tant, si hi ha grups com El
Pi i com altres grups que realment tenen idees per millorar el
pressupost, nosaltres els  milloram. Les seves propostes no
són bones per a l’educació, això li puc assegurar, jo li puc
assegurar. 

IBISEC, 31 milions, Sra. Riera, entre l’impost de turisme
sostenible i els propis 31 milions. Ja pot fer capadetes. Jo sé
cert que li sap greu, però 31 milions, és la veritat, i tenc tot un
planning que estam complint malgrat tots els problemes.

La Universitat de les Illes Balears, vostè sap com varen
deixar la Universitat de les Illes Balears i com l’hem deixada
nosaltres? 19 milions, un 33% de millora. Hem donat resposta
als problemes de professorat que hi havia de promoció, hem
fet una inversió o farem una inversió de 7 milions, gairebé 7
milions per a una infraestructura que vostès no varen fer. Sra.
Riera, és que quan realment no mir cap enrere, mir cap
endavant, mir què estam fent, i si li hem de posar 1.500
professors no és mirar cap enrere, són les retallades que
vostès varen fer i que nosaltres hem fet, posam 1.500
professors i hem baixat la taxa d’interinitat i hem posat més de
200 professors a la concertada i hem començat a replegar els
seus drets i treballarem perquè això sigui així.

I a 0-3 vostès, zero euros. I li dic una cosa, vàrem haver de
tornar 1.500.000 euros de la no gestió que vostès varen fer a
0-3 al Ministeri d’Educació. Miri per on! 

Per tant, Sra. Riera, jo sé que vostè és una gran gestora, una
gran gestora, ho ha demostrat com a directora general,
consellera de Funció Pública, consellera d’Educació i
portaveu del Govern, d’una època on vostè se sent orgullosa.
Jo em sent orgullós dels docents, de la comunitat educativa,
malgrat les crítiques que pugui rebre perquè som aquí per
millorar l’educació, vostè no sé per què hi és, jo hi som per
ser a educació i aquests pressuposts són un element de
consolidació i milloram a poc a poc l’educació de les Illes
Balears, que ho necessitam, perquè si no milloram l’educació
el futur d’aquesta terra serà realment un futur difícil de poder
mantenir.

Per tant, crec que són uns bons pressuposts malgrat la
situació econòmica, uns pressuposts que realment ajuden a
millorar l’educació i també sabem que necessitam encara més
recursos per dur a terme una millora de l’educació, però

l’educació no només es millora amb recursos, es millora amb
polítiques concretes...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi Sr. March per favor.

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

... i aquestes polítiques les fem, malgrat vostè no ho hagi vist.
Però, en definitiva, si vol un dia el convidaré al meu gran
despatx i realment li explicaré allò, vostè no estava...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. March, per favor acabi.

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

... vostè estava realment en un despatx que jo també vaig
ocupar. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. March. Correspon ara al Grup
Parlamentari Ciudadanos, la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies President, per la seva paciència amb nosaltres,
li ho agraesc molt. Señoras y señores diputados, buenas
tardes también al público asistente, sindicatos, FSIE, otros
sindicatos, entidades, plataformas 0-3 años. Mi grupo
parlamentario ha presentado 21 enmiendas referidas a la
Conselleria de Educación, Universidad e Investigación, ya que
habíamos presentado una enmienda a la totalidad en su
momento, no hemos presentado hoy enmiendas a la totalidad.
Enmiendas parciales, como digo, para mejorar la educación
pública, la concertada, reforzar el aprendizaje  del inglés,
aumentar las ayudas comedor, dotar la formación profesional
y la FP dual de más plazas y enmiendas en invertir para una
nueva residencia para los alumnos de la Universitat de les Illes
Balears. 

Porque han estado ustedes 4 años gobernando ya y
podemos confirmar que las políticas educativas no han sido un
éxito en las Islas Baleares, tenemos más barracones, seguimos
liderando la cola en abandono escolar y los últimos datos del
informe PISA nos posicionaban a Baleares en el décimo lugar
en matemáticas y en el doceavo lugar en ciencias. Ese es el
legado del gobierno del pacto de retroceso.

En primer lugar, comentar que nosotros reorientamos,
nosotros con nuestras enmiendas reorientamos el gasto y
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priorizamos, no presentamos enmiendas de política ficción,
como hacen otros grupos parlamentarios que han presentado
enmiendas muy importantes, con cantidades muy elevadas,
como ayudas para el comedor, aumento del presupuesto del
IBISEC, pero que lo hacen cogiendo de la sección 34, de
deuda, es decir que todos sabemos que no se van a poder llevar
a cabo.

Nosotros en nuestras enmiendas reducimos partidas
hinchadas de estudios, de programas aumentados de política
lingüística, también reducimos el número de altos cargos,
asesores en la Conselleria de Educación, como hemos hecho
ya en las demás consellerias. Consideramos, como ya pusimos
de manifiesto en nuestra enmienda a la to talidad y en la
interpelación que le hicimos al Govern, que el organigrama
del Gobierno está completamente sobredimensionado.
Tenemos una megaestructura orgánica y en coherencia, hemos
puesto enmiendas en el sentido de eliminar dos altos cargos
en la Conselleria de Educación, la secretaría autonómica y
también dos asesores del gabinete de la conselleria, esa nueva
figura del cap de la secretaria del gabinet, que se sacaron de
la chistera y un asesor técnico que es lo que ellos han
aumentado en esta legislatura.

Como digo, con nuestras enmiendas reorientamos el gasto
a lo que verdaderamente es prioritario para los ciudadanos, la
construcción de nuevas escuelas, la eliminación de los
barracones, aumentar las ayudas comedor, aumentar el
refuerzo del inglés y de otras lenguas extranjeras, a programas
de reutilización de libros, a aumentar las plazas de FP dual,
aumentar la oferta de formación profesional básica, aumentar
el personal especializado en atención especial de niños que
requieren esa atención especial, los ATE y aumentar las plazas
de la residencia de la UIB.

Nos preocupa mucho que este presupuesto no tiene en
cuenta las reclamaciones de la plataforma de 0 a 3 y demás
entidades, de la necesidad de aumentar las ayudas comedor.
Por ello en este sentido hemos presentado una enmienda, para
aumentar las ayudas comedor en un 10%, 350.000 euros más
de lo que ustedes presupuestan, porque en el curso 2019-2020
el 12% de las familias de Baleares que cumplen con los
requisitos se han quedado fuera de recibir estas ayudas
comedor. Y nosotros no nos conformamos, como Podemos,
con 100.000 euros en esa enmienda de transacción que
ustedes pactaron en la comisión. No se prevé por la
conselleria el aumento demográfico que ha habido en las Islas
Baleares y que cada año hay 2.000 alumnos nuevos. Por tanto,
esta partida consideramos que debe aumentarse y esperamos
que hoy así nos lo hagan llegar con una transacción.
Lamentablemente vemos en todos los informes que estas
ayudas son cada vez más necesarias, porque hay más riesgo de
pobreza en las Islas Baleares y más precariedad laboral de las
familias de nuestras islas.

Por otra parte, este presupuesto tampoco da cumplimiento
a lo acordado parlamentariamente en cuanto a la inversión de
la etapa educativa de 0 a 3 años, un incumplimiento que ya le
hemos recriminado conseller, sí, en comisión y en pleno. Por
ello hemos presentado la enmienda 9525 al programa 421K,

para aumentar en 1 millón de euros las plazas gratuitas en la
educación infantil de 0 a 3 años, porque no podemos
reivindicar el aumento y la gratuidad de las plazas de infantil
de 0  a 3, pero no presupuestar este aumento en los
presupuestos.

También presentamos otra enmienda para aumentar en
800.000 euros el programa de reutilización de libros de texto,
que es algo que las familias vienen reclamando. Un gasto al
que muchas familias de nuestras islas no pueden hacer frente
y que sólo con voluntad política podríamos evitar y aliviar ese
agravio que supone para las familias vulnerables de nuestras
islas. Señores diputados que conforman el Gobierno, esto sí
son soluciones para las familias y les pedimos que intenten
dar solución tanto a las ayudas comedor, como a las ayudas de
reutilización de libros y aumentar las plazas de educación de
0 a 3.

También tenemos una enmienda para aumentar en 300.000
euros el número de inspectores educativos, para reforzar la
inspección educativa, con el fin de mejorar la supervisión, el
control y el cumplimiento de implantación de los proyectos
educativos, mejorar también la calidad en la educación y
participar en la evaluación del sistema educativo.

También presentamos una enmienda de afectación por
importe de 200.000 euros para la implantación de
desfibriladores en centros educativos y en formación del
personal docente.

Y dos enmiendas muy importantes para Ciudadanos, en
relación con el refuerzo del inglés y de las lenguas
extranjeras, 100.000 euros para aumentar los auxiliares de
conversación en la educación pública, y 150.000 euros para la
educación concertada. Nadie puede negar la realidad que
deben mejorarse los esfuerzos por parte de la Conselleria de
Educación para poner remedio a que seamos la comunidad
autónoma, o la segunda peor en idioma y en el nivel de inglés.

Así también ponemos una enmienda para el IBISEC, para
aumentar el presupuesto en 1.222.130 euros, que ha sufrido
el IBISEC, un recorte de 13 millones de euros, aunque venga
el conseller a esta cámara y nos vuelva a repetir que no es
cierto. Recortes que imposibilitan la eliminación de muchos
de los barracones en el próximo curso, debido también al
aumento demográfico que ustedes no tienen en cuenta.

Reorientamos el gasto en partidas infladas, que
consideramos prioritarias. Eliminamos el aumento de la
partida de política lingüística, no es que eliminemos la partida
de política lingüística, como hacen otros, sino que
eliminamos ese aumento. También como hemos dicho, la
secretaria del gabinet y nosotros todo lo reorientamos al
IBISEC, porque creemos que es necesario eliminar barracones
y crear y construir nuevas escuelas.

También la gran olvidada de este  presupuesto y de este
Gobierno es la formación profesional. Proponemos una
enmienda de afectación para convenios de colaboración con
las cámaras de comercio, para aumentar las plazas de FP dual
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y tener más prácticas para nuestros profesionales.
Proponemos también aumentar la oferta de FP básica en
120.000 euros.

Y sobre todo una enmienda muy importante es la de
aumentar en 500.000 euros el programa de atención a la
diversidad, para cubrir la asistencia por parte de especialistas
de las UVAI, que son las Unitats Volants d’Atenció a la
Inclusió para alumnos con TEA, para alumnos con
discapacidad motriz y problemas educativos especiales.

 Y éstas son las enmiendas presentadas por mi grupo
parlamentario y estamos a disposición en aras al consenso, a
votar o a transaccionar alguna enmienda. Aunque no lo
hicieron en comisión, tienen una nueva oportunidad de no
volver a dar la espalda a tantas familias de Baleares, ni dar la
espalda a la formación profesional y tienen una nueva
oportunidad de no darle la espalda a la educación concertada,
como han hecho esta misma mañana con sus..., votando en
contra de nuestras enmiendas, en favor de las mejoras
salariales y de jornada para los docentes de la concertada.

Y aprovecho para contestarle, Sr. Conseller, ya que se ha
dirigido también a mí en su réplica, que han aumentado los
fondos públicos a la concertada, pero mienten, lo que han
hecho es aumentar un 2% que es ni más ni menos el
crecimiento del alumnado y no a mejoras ni a financiación. 

En cuanto a las enmiendas de los otros grupos
parlamentarios vamos a votar en coherencia, sin embargo
lamentándolo mucho vamos a tener que votar abstención en
muchas enmiendas del Partido Popular, porque sacan de la
partida de pago a deuda y, por tanto, nosotros no podemos
estar de acuerdo. Sacan nada más y nada menos que
31.150.000 euros. Por tanto, como les he dicho, política
ficción, no pueden para engrosar otras partidas sacarlo de pago
a deuda. Por lo tanto, nos vamos a ver abocados a tener que
abstenernos en estas enmiendas.

Votaremos a favor de las enmiendas de El Pi, menos la que
incrementa la partida para política lingüística y normalización
lingüística. 

Y también las enmiendas de VOX, no vamos a poder votar
a favor, vamos a votar en contra porque hacen lo mismo, ellos
sacan de una partida que consideramos que para nosotros no
es tocable porque es algo que ya es un pacto en esta
comunidad autónoma y es eliminar las partidas de IB3. Por
tanto, consideramos que no vamos a poder votar a favor, como
le digo al Sr. Rodríguez, que no está aquí, y que se merece un
descanso por tanto no le digo nada por eso. 

Los ciudadanos de Baleares y las familias de Baleares, los
docentes de la concertada no se merecen que hagan demagogia
dándoles aparentemente millones de euros en sus partidas
cuando lo sacan de partidas como el pago de deuda o de
eliminar IB3. Estamos hablando hoy de presupuestos y no de
política ideológica.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Abans de res volia dir, com també
ha dit el diputat de MÉS per Menorca, que nosaltres
efectivament, com ja saben la majoria, hem retirat l’esmena
que havíem presentat de 3 milions d’euros per arribar a un
acord amb administracions públiques i també amb MÉS per
Menorca, són 2 milions d’euros per als treballadors d’IB3,
concretament per aquells de les contractes i concretament per
als seus convenis i perquè repercuteixi en les millores
laborals.

IB3, Televisió i Ràdio? Sí. Mirin, a mi no m’agrada contar
batalletes, però diré als senyors de VOX, que a vostès els
encanta ser la diana i el punt de mira de tots, els diré que jo
vaig entrar a televisió espanyola, Televisión Española fa trenta
anys i aquí es feia una televisió a les nostres illes perquè des
de Madrid tenien clar que era un element cohesionador de la
nostra comunitat autònoma. Mirin, l’única manera d’estimar
un arxipèlag quan diem “Illes Balears”, d’estimar Menorca,
Eivissa i Formentera i que ells ens estimin a nosaltres, només
hi ha una manera i és que ens coneguem, només estimam el
que coneixem i Televisió IB3, Ràdio IB3 fan que això sigui
possible perquè ens coneguem.

     Dit això, i no contaré més la meva vida, que es posaran a
sumar la meva edat i no em convé, passaré a les esmenes que
hem presentat, algunes no s’aprovaran, però avui matí
comptava, he de rectificar, que de 86 esmenes que havíem
presentat 16 s’havien aprovat, ara ja són 17. La nostra carta als
reis d’aquest govern, als partits que el conformen és que si
arribàssim a 20 les que vostès ens acceptassin ens donaríem
per satisfets, ara que ve Nadal.

En qualsevol cas ens hem posat... nosaltres no anirem a fer
guerres ni contra un ni contra els altres, és cert que El Pi no
ha governat encara, però és cert també que no direm a dir el
que es va fer, el que es fa o el que es farà o el que nosaltres
vàrem fer i vostès no varen fer, nosaltres tot això no ho farem,
però el que sí farem serà anar al pràctic amb aquesta esperança
que els partits que conformen el Govern ens acceptin algunes
de les esmenes que hem presentat.

Una d’elles era l’ampliació de places de transport escolar
a l’educació postobligatòria. Havíem posat un pressupost
d’1.475.000 euros perquè pensam que és necessari o més
aviat pensam que és imprescindible, però, si no, passarem a
dues coses concretes que tal vegada puguin mirar amb millors
ulls, és la 9706 que parla de l’increment del transport escolar
en la ruta d’anada i tornada cap a l’IES Calvià-Santa Ponça que
surt del Capdellà i passa per Calvià poble fins arribar a l’IES
Calvià. Bé, idò els he de dir que a les vuit del matí sembla que
no hi ha problemes, però a les dues, quan s’acaba l’escola, han

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 / fascicle 2 / 17 de desembre de 2019 1037

de fer dos torns, els de secundària han d’esperar que l’autobús
vagi i  faci tot el recorregut i a les dues i mitja o a les tres
manco quart els pot recollir i llavors sí que ja poden anar a
dinar a casa seva. Demanen un autobús més, un microbús si
volen perquè tal vegada no és necessari que sigui tan gran, i
nosaltres pensam que amb 50.000 euros això estaria
solucionat i  s i vostès em diuen 25.000 també en podríem
parlar.

La 9730 és el reforç del transport escolar de l’IES Sineu,
és una situació que és absolutament imprescindible i ho saben.
Crec que això està més prop tal vegada d’arribar a una fumata
blanca si ara aquí estiguéssim elegint un papa i serien 25.000
euros el que nosaltres hem pressupostat.

Hem de dir que a les nostres esmenes les partides
afectades, ho hem cercat de llocs que tenguin a veure amb
estudis i treballs, que tengui a veure amb partides immaterials
que molt bé no sabem a què estarien destinades, però a
nosaltres ja ens va bé si els destinen a allò que demanam.

La 9664 és la creació d’una partida per a ajudes destinades
a les escoles municipals de música. Nosaltres havíem
pressupostat 300.000 euros, vostès ens varen transaccionar a
250.000. Ja ens va bé, diuen que a les escoles de música es
parla de 500.000 euros que és el que necessiten, però bé, sigui
el que sigui encara no s’han repartit aquells 250.000 que en
principi ja s’haurien d’haver repartit.

No sé si m’he complicat amb l’explicació, però vostès
m’han entès perfectament, almanco reparteixin aquests
250.000 i així anirem sumant i començaran a estar una mica
contents.

9680, augmentar la partida destinada a la Universitat de les
Illes Balears per tal de redactar el projecte d’una nova
residència d’estudiants. Mirin, enguany, vostès ho saben
millor que nosaltres, es va fer una xifra rècord de llista per
entrar a la residència, la capacitat màxima és de 97 places, si
aquesta universitat vol ser global i efectivament de totes les
Illes Balears i donar cabuda a aquells estudiants que vulguin
venir ja no només de l’arxipèlag, sinó de fora, pensam que
100.000 euros per fer un projecte tal vegada s’ho podrien
mirar. Llavors ja veurem com ho fem, si és en col·laboració
o com ho fan, si és en col·laboració amb ajuntament-Govern
o ja ho veuríem.

Per altra banda, també trobam que s’ha d’incrementar el
pressupost de la Universitat de les Illes Balears, així ens
podríem acostar encara que sigui a la mitjana, no arribar-hi,
per alumne i any, 600.000 euros. Crec que això vostès no ens
ho acceptaran, però bé, seria benvingut, encara hi som a temps.

Per altra banda, també -i anam acabant-, la creació de la
nova partida per a la implantació de la formació dual en
comerç. Vostès saben molt bé que són 4.500 els autònoms
que a Balears s’han donat de baixa el mes passat. Pensam que
la formació s’ha d’impulsar, els comerços han de ser
competitius perquè si no hi ha grans monstres que se’ls
mengen pels peus, com coneixen molt bé.

Augmentar la partida destinada als centres d’ensenyament
concertats, saludam els sindicats que avui són aquí i també al
representants de les entitats que tenen a veure amb l’educació.
Pensam que com ja vàrem dir la setmana passada no hem de
triar entre el papà i la mamà, creiem que són necessàries,
l’ensenyament públic ho és, l’escola concertada també ho és
almanco de moment. Per tant, seria digne poder igualar les
condicions laborals d’uns treballadors amb els altres. Seria
digne també que tots els alumnes rebessin la mateixa
educació.

Sr. Conseller, sé que em mira amb carinyo, vull pensar que
totes aquestes recomanacions vostè les tendrà en compte.
Moltíssimes gràcies.

Per altra banda, també ens agradaria, demanaríem...., hem
pressupostat amb 100.000 euros la redacció d’un projecte per
a la construcció d’una escola institut a Bunyola i l’ampliació
de l’IES Llorenç Garcías i Font a Artà per 1.100.000.

I sabem que està aprovada la construcció del nou CEIP a Sa
Pobla, cosa que agraïm, que havíem pressupostat en
4.380.000, vàrem acceptar aquesta transacció d’1 milió, però
he de recordar que al pla d’infraestructures vostès tenien 4
milions d’euros. És a dir, que bé, aceptamos pulpo, però a
veure si tot això serveix per arrancar, començar, incrementar
de cara al futur.

9685, ja es va aprovar, però estam molt contents d’aquest
projecte d’ampliació de l’escola Rosa dels Vents a la Colònia
de Sant Pere per 100.000 euros.

I la darrera és la redacció d’un projecte d’una escola
superior de comerç a les Illes Balears per 100.000 euros, jo
vull creure en aquest bon tarannà, però hem de recordar que el
vicepresident Yllanes va contestar al nostre company Pep
Melià: “esto de momento no es una prioridad de nuestro
gobierno”. Jo vull pensar que sí ho és, que una escola de
comerç ha de ser una prioritat para este gobierno si volem
diversificar l’economia, si volem ser competitius, si volem
que no tenguem totes les faves comptades, com diu Jaume
Font, i repeteix, Sergio Rodríguez, una i una altra vegada, al
mateix paner.

Confiï en la seva bonhomia. Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ.

Moltes gràcies, Sr. President. En els propers debats
intervindran les meves companyes de Grup, eh?, és que ens
repartit així i m’ha tocat a mi totes les..., seguit, seguit
aquestes quatre seccions i bé, em sap greu, perquè ja deuen
estar una mica cansats de veure’m.
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Bé, volia donar la benvinguda als representants de la FAPA,
al president i a la vicepresidenta, també als representants de
FSIE, són entitats amb les quals normalment intentam analitzar
la realitat de l’educació i mirar d’acordar millores. També als
pressuposts que discutim avui tenim millores o hi ha millores
que hem acordat amb aquestes entitats.

En aquesta secció queden moltes esmenes vives i intentaré
fer-ne un resum agrupant-les. En primer lloc, hi ha tres
esmenes, 10164, 10165 i 10166, que van dirigides al que
diem la compatibilitat de les beques per als estudiants
universitaris que estudien fora. Com que,  intentaré recapitular
molt ràpidament, com que la CAIB té unes beques i el Consell
de Menorca, el Consell d’Eivissa i el Consell de Formentera
també i són incompatibles, el resultat és que els estudiants de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera tenen moltes dificultats
per accedir a aquests ajuts. La solució que proposam quina és?
Que es divideixi, és a dir que els 500.000 euros que
inicialment tenia aquest convocatòria es distribueixi la part
proporcional que pertocaria a Menorca, a Eivissa i a
Formentera i que, per tant, aquests consells tenguin la dotació
consolidada per poder donar aquests ajuts.

Sembla ser que finalment hem arribat a un acord, em
sembla que el Sr. Casanova proposarà una transacció d’ajustar
aquest import i, per tant, doncs, seria una gran notícia perquè
aconseguiríem d’una vegada aquesta compatibilitat de beques
i no la disfunció que tenim ara, en aquest moment.

Tema important, les escoles municipals de música. Tema
important perquè saben que hem fet bandera el nostre grup de
l’esmena 10162. N’ha parlat ara també la Sra. Pons, nosaltres
proposam que s’incrementi en 500.000 euros, ja està previst
en el pressupost actual 250.000 euros, per tant, quan a vostè
li transaccionen l’afectació no fan més que reflectir el que ja
estava previst, la qual cosa està molt bé, nosaltres hi estam a
favor, eh!, sempre és millor que quedi reflectit. Però nosaltres
el que demanen és que això s’incrementi en 500.000 euros
més, per què? Perquè ara fa un any vam presentar una esmena,
que es va aprovar amb els grups del Govern que li varen donar
suport, de 500.000 euros i  aquests doblers no s’han gastat.
Nosaltres creiem que per una qüestió de dignitat, de lleialtat
i fins i tot si em permeten de “señorío”, escolti, si ens varen
prometre 500.000 euros aquests 500.000 euros s’han de
gastar.

Per tant, nosaltres presentam aquesta esmena amb una
certa vehemència i una certa exigència cap al Govern.
Nosaltres creiem que el Govern hauria d’haver solucionat
aquest tema perquè deixa en entredit la credibilitat dels acords
a què arriba amb nosaltres. Per tant, agraïm el suport de
moltíssims grups de l’oposició perquè crec que aquesta
esmena tendrà el suport de l’oposició i a mi m’agradaria que
fossin capaços d’arribar a una unanimitat en aquesta matèria
perquè crec que som molts els qui hi estam d’acord que les
escoles municipals de música juguen un paper educatiu molt
important, tenint en compte l’atenció que rep el sistema
ordinari educatiu la música, doncs, aquestes escoles
municipals de música juguen un paper fonamental per elevar
el nivell cultural a la nostra comunitat autònoma. Per tant, crec

que és una bona ocasió per sumar els vots de tots els diputats
d’aquesta cambra en aquesta causa.

Una altra esmena igual d’important, la 10157, la 10157 per
incrementar els ajuts de menjador dirigits a les famílies amb
fillets de 0 a 3 anys, incrementant-les en 900.000 euros. La
FAPA fa poc va fer un comunicat aquesta mateixa setmana, si
no ho record malament, insistint en la necessitat, hi ha 3.300
famílies que es queden fora tot i acomplir els requisits. És una
esmena que han presentat altres grups, Podem va presentar una
esmena de 100.000 euros que va ser incorporada, Ciutadans ha
presentat una esmena de 350.000 euros, el PP ha presentat una
d’1 milió , la nostra és de 900.000 euros. Crec que tots hi
estam d’acord en la importància d’això, aleshores, a mi
m’agradaria que fossin capaços de fer un esforç i arribar una
mica més enllà. Sembla ser que hi ha una transacció, m’han
passat una transacció amb l’esmena de Ciutadans per
incrementar-la en 100.000 euros. 100.000 euros que ha
aconseguit Podem, enhorabona. 100.000 euros més que ha
aconseguit Ciutadans, enhorabona. Continuem pensant que
queda just. Nosaltres votarem a favor de la transacció, però
també insto, faig una crida a tots els grups per ser capaços de
pujar aquesta quantitat perquè continua sent insuficient.

I la portaveu del Grup Popular, la Sra. Riera, em deia que
no li agradava on feia la baixa a la meva esmena, jo estic
disposat si vostè vol a la seva intervenció, doncs, que agafem
la baixa a una altra secció si fa falta, però que sumem el
màxim de suports en aquesta esmena, que és una de les
esmenes importants, crec jo, del pressupost que discutim
enguany.

Després l’esmena 10183 fa referència també a escola
concertada. Vostès normalment al meu grup no ens senten
parlar gaire d’escola concertada, però aquest tema va dirigit a
una cosa sagnant, que és actualitzar el complement retributiu
del PAS de la concertada que fa molts d’anys que no
s’actualitza. Jo crec que de totes les mancances de l’escola
concertada aquesta és la més sagnant. Nosaltres hem fet una
esmena d’afectació de 550.000 euros perquè creiem que és
des de 2007 sense tenir actualitzat aquest mòdul. Nosaltres
també creiem que els pactes són per complir-se, Sr.
Conseller, els de les escoles de música i també els  que
s’arriben amb l’escola concertada. Per tant, potser no es poden
complir tots, però si més no agafem els que són més sagnants,
com deia, i fem un esforç per donar-li resposta.

Després tenim l’esmena 10160 relativa al conservatori, del
que ja m’han sentit parlar tant. Nosaltres aquí proposam que
passin doblers de Medi Ambient a l’IBISEC per poder fer el
conservatori pagat amb els  doblers de la Conselleria
d’Educació, del pressupost de l’IBISEC. Com que nosaltres
tenim suport d’esmenes de l’oposició perquè l’ITS es dediqui
a obres hidràuliques, concretament una esmena del Partit
Popular per import de 27 milions d’euros, creiem que es pot
passar sense cap mena de problema de Medi Ambient aquests
6 milions d’euros a l’IBISEC perquè aquesta obra es pagui amb
els doblers d’Educació, que creiem que seria, és a dir, sense
desvestir cap sant, donant resposta igualment a totes les
necessitats que tenim, però posant cada cosa al seu lloc, sent
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seriosos, sent curosos, no sent barroers i dedicant, pagant les
obres educatives amb el pressupost d’Educació i no amb
l’impost del turisme sostenible. 

També tenim una esmena, 10154, per donar suport a les
famílies amb fillets d’altes capacitats, una esmena de 700.000
euros. Els fillets amb altes capacitats són uns dels col·lectius
que tenen unes necessitats educatives especials i que han
quedat, d’alguna manera, deixats de la mà de Déu per un canvi
de criteri per part de les polítiques estatals, i creiem que és
important també donar-los suport. Nosaltres estam disposats
a transaccionar aquesta esmena, reduir-ne l’import, però sí que
creim que seria important fer un gest cap a aquestes famílies
que moltes vegades es troben molt soles i incompreses davant
de la problemàtica que han de gestionar.

Després hi ha tota una sèrie d’esmenes, de la 10169 a la
10172 o a la 10173, perdó, que són d’afectació, i no m’hi
allargaré, són d’afectació en matèria de 0-3. És la plasmació
dels compromisos de la conselleria amb el col·lectiu de 0-3
en forma d’afectació, per tant, el Govern hi podria votar a
favor perfectament perquè l’únic que hem fet és allò a què s’ha
compromès a fer la conselleria ho hem posat en forma
d’afectació, perquè quedi clar, perquè no tenguem sorpreses
com hem tengut, per exemple, amb les escoles de música,
cada cosa a què va. Són els mòduls que ja estaven prevists al
sosteniment d’aules de 0-3, suport a equips d’atenció
primerenca per import de 184.000 euros, ajuts
d’escolarització a escoles públiques per import de 640.000
euros, activitats per empoderament de famílies de 0-3 anys
per import de 114.000 euros. No em vull allargar, són totes
aquestes esmenes d’afectació.

Com que he parlat de moltes esmenes ho resumiré només
en tres, que jo els hi deman que retinguin perquè crec que és
en les que veig més possibilitats d’aconseguir una majoria i
fins i tot que el Govern pugui canviar de criteri, els grups del
Govern, i donar-hi suport. Incrementar en 500.000 euros la
dotació de les escoles municipals de música, esmena 10162;
incrementar en 900.000 euros els ajuts individuals de
menjador per a famílies de 0-3 anys, esmena 10157, i per
acabar, esmena 10160, fer que el conservatori, que és una
inversió educativa, no és una inversió de patrimoni, és una
inversió educativa, es pagui amb els doblers d’Educació i no
contribuïm així a malbaratar, a tractar d’una forma barroera
aquesta figura impositiva característica de la nostra comunitat
autònoma com és l’impost del turisme sostenible.

 Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies, Sr. Castells. Començam el torn en contra.
Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO.

Muchas gracias, Sr. Presidente. Hoy no estoy enfadada, lo
digo...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... lo digo precisamente por la bancada de la derecha que
siempre suele tener ese cuñadismo patrio de decirnos, sobre
todo de decirme por los pasillos cómo tengo que hacer yo los
discursos, pues no, no estoy enfadada y tengo una alegría,
ciertamente contenida, también tengo que decirlo.

La Conselleria de Educación ha incrementado su
presupuesto 3,25%, hay 33,56 millones de euros más para
mejorar la calidad y el sistema educativo de las Baleares, esto
tendrá que traducirse en una mejora real, en el cumplimiento
de los acuerdos y en el gasto eficiente que aporte cuantos más
beneficios mejor en forma de cultura, conocimiento y
actividades para los alumnos y alumnas, y bienestar y
seguridad para el profesorado.

Es una muy buena noticia que el dinero de todos y de todas
se destine con extrema responsabilidad a la mejora de los
servicios públicos y, muy especialmente, a las partidas de
educación y sanidad, con las que hay que tener, y se ha tenido,
me consta, especial atención y cuidado.

Este grupo no ha olvidado ni por un día que los acuerdos de
gobernabilidad que se firmaron tienen que avanzar hacia la
gratuidad y hacia la universalidad de la educación 0 a 3, en la
disminución de las ratios, la eliminación progresiva de los
barracones, en escuchar y dar cumplimiento a las
reivindicaciones de los colectivos educativos de profesorado
para la mejora de sus condiciones, en la ampliación de las
becas, y desde aquí queremos garantizar que todos nuestros
esfuerzos diarios se centran, y lo seguirán haciendo, en dar
cumplimiento al compromiso que adquirimos con la gente que
está ahí fuera, esperando a ver si podemos mejorarle un poco
sus vidas, nos hayan votado o no.

Se incrementa la plantilla de profesorado y se van a
ofrecer 1.144 plazas en nuevas oposiciones, esto debe de
doler bastante al Partido Popular porque ellos no convocaron
ni una sola plaza, ni una sola, en su última legislatura. Este
grupo es consciente de que quedan muchísimas
reivindicaciones del profesorado por atender, por supuesto, y
también somos conscientes de que vamos por un camino
adecuado para cumplirlo.

Respecto a la educación 0  a 3, queremos agradecer a la
conselleria su disposición a aumentar un poquito más el
presupuesto para comedores, no nos conformamos, señores
y señoras de Ciudadanos, no nos conformamos, queríamos
muchísimo dinero más, ya lo sabéis, para dar respuesta a lo
solicitado por la Comisión 0 a 3, pero estos 100.000 euros
dan para que puedan acogerse a las becas más familias.
Intentarlo dependía de nuestra voluntad, conseguirlo dependía
de otras cosas.

El aumento del presupuesto en un 15,16% es también una
señal de que el pacto educativo sigue vivo en la hoja de ruta de
la conselleria y también de este gobierno, hay que seguir
respondiendo, escuchando las sugerencias y las propuestas de
todos los colectivos, pero que no quepa aquí ninguna duda de
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que a pesar de que los pasos son algo más lentos de lo que nos
gustaría, este gobierno no se olvida de que la etapa 0 a 3 es
imprescindible, y tampoco de ningún punto de los acuerdos de
gobernabilidad.

Vienen tiempos de recesión y la eficiencia en el gasto es
una obligación principal en la gestión pública,...

(Remor de veus)

..., hay que poner todas las miradas en quienes peor lo pueden
pasar para que no vuelva a repetirse nunca más la decadencia
de un sistema que obligó a quienes menos tenían a pagar más.
Apretarse el cinturón, hacer grandes esfuerzos e imposibles
esfuerzos para ellos, que no vuelva a pasar que quienes nos
gobiernen despilfarren el dinero en sus intereses propios en
los de sus amigos, mientras su pueblo es despedido...

(Remor de veus)

..., desahuciado, explotado. Estos presupuestos consolidan las
políticas que avanzan, que siguen adelante, fortaleciendo una
sociedad y facilitando la vida de quienes habitan en estas islas;
unos presupuestos para que no vuelvan los de la derecha, para
que no den un paso más los antisistema de VOX.

(Remor de veus)

Quiero destacar también que los valores de equidad y de
escuela inclusiva nunca habían tenido tanta fuerza, así como el
Partido Popular eliminó la figura de los educadores sociales,
nosotras vamos a aprobar hoy unos presupuestos donde la
partida destinada a la atención a la diversidad aumenta en
250.000 euros.

La aportación a la UIB aumenta un 2%. Y esperamos que
con los 33.300.000 euros en infraestructuras se traduzca en
una mejora de las condiciones de los centros en la ampliación
de los mismos, elaboración de proyectos para nuevos centros
y en que se dejen atrás las aulas prefabricadas y las niñas y los
niños puedan estudiar en una condiciones óptimas.

Además, estos presupuestos garantizan la continuidad de
políticas dirigidas a I+D+I, el Plan de ciencia, tecnología e
innovación y las actuaciones de especialización inteligente.

No entendemos las enmiendas a la totalidad de la derecha,
no entendemos como se puede hacer una oposición tan mala
y tan inconsciente, parece como si os gustaran estos
presupuestos...

(Remor de veus)

..., que, pero por hacer algo, por cumplir el mandato, os
quejáis un poco, ponéis enmiendas a la totalidad, porque no
responden a las necesidades de las comunidades autónomas.
O los parlamentarios autonómicos de VOX que quieren hacer
desaparecer esta cámara, porque no responden a las
necesidades de la ciudadanía.

Una cosa, nadie les impide estar aquí, dejen su acta y
márchense.

(Petita cridòria i remor de veus)

Sabéis mucho vosotros de las necesidades de la gente, a la
derechita insegura quería decirle que querer cargarse el
programa de seguimiento y control del cambio climático es
poco menos que una vacilada; hacéis de todo una mentira. Los
negacionistas del cambio climático también estáis atados al
cambio climático y a la naturaleza, que será quien diga la
última palabra; os pasa con todo lo que no entendéis o que no
os gusta y lo criticáis, lo queréis eliminar; tampoco os gusta
el feminismo, porque os da miedo que las mujeres
empecemos a deciros que si es cuestión de medirse como
hombres, según vuestra capacidad para compartir privilegios
con empatía, humildad y seguridad, vuestra marca es bastante
pequeña.

(Petita cridòria i remor de veus)

Con el cambio climático os pasa igual...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

..., no tenéis argumento algunos, bueno, igual ese primo de
Rajoy que dijo una vez de sobremesa que el cambio climático
no sé qué.

(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Silencio, por favor.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Tenéis las mismas ideas de parvularios y de mediocres
vende patrias que el ridículo  humano del presidente de los
Estados Unidos, ni siquiera sobre algo tan constitucional
como la protección del medio ambiente y nuestro derecho a
disfrutarlo tenéis una idea sobre ello que merezca la pena.

Al Partido Popular, que también han propuesto enmiendas
a la totalidad, porque no responden a las necesidades...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... de esta comunidad autónoma, estos presupuestos son los
más sociales de la historia de esta comunidad, os guste más,
os escueza más, os escueza menos y aunque os dé mucha rabia
os digo que aceptar las cosas es un primer paso para superar
un trauma como el de vosotros esta noche cuando os
marchéis.

Es que da cierta lástima, además, tener que deciros y
recordaros el desastre educativo que dejasteis en todos los
niveles, desde los recortes insultantes en el Congreso...
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(Remor de veus)

..., esa estafa que nos hicisteis padecer y pagar con abusos en
las partidas de educación y sanidad. Es que da hasta cierta pena
tener que recordaros que las mareas blancas y la marea verde
se revolvió contra vosotros, contras vuestras políticas y
vuestra gestión y os echaron, os echamos del Congreso, os
echamos del Parlamento y aquí estáis, por abusivos,...

(Petita cridòria)

... por plantear cosas ridículas como ese TIL, que fue el talón
de Aquiles y dejar lo público tiritando.

Habláis de gasto, de gasto, de gasto, pero no sois capaces
de hablar ni de reconocer el despilfarro que nos dejó Jaume
Matas en Ibiza...

(Petita cridòria)

..., por ejemplo, que hipotecó la isla con unas carreteras de
presupuesto inflado que de costar 71 millones ahora se van a
tener que pagar 60 millones de euros, ¡vaya cara tenéis, vaya
morro, hablando de gasto y de gasto!

(Remor de veus)

Cuando asumimos formar parte de este gobierno no lo
hicimos gratis, sino que firmamos unos compromisos, en
educación en concreto 15 compromisos a realizar en cuatro
años.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, a ver, perdón, silencio, silencio, por favor.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

A nosotros nadie nos compra, no estamos...

(Cridòria, remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Continúe.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Cuando asumimos formar
parte de este gobierno no lo hicimos gratis, s ino firmando
unos compromisos... -Sr. Presidente, por favor ¿será usted
imparcial?

EL SR. PRESIDENT:

Continúe, por favor.

(Remor de veus)

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Asumimos 15 compromisos a realizar en cuatro años, a
nosotros nadie nos compra porque no estamos en venta,
estamos bien a la luz, caminando con nuestras propias piernas.
Unidas Podemos es un partido único, independiente, que
gobierna con otros dos partidos con un alto sentido de la
responsabilidad,...

(Remor de veus i petita cridòria)

... y el cumplimiento de esos acuerdos es lo único que nos
mantiene aquí, la confianza de la gente que cuatro años más
tarde tendrán que valorar si aprobamos o no. Vamos por el
buen camino, nos falta mucho por hacer, pero este grupo
permanecerá siempre con un pie en las instituciones y muchos
pies en las calles.

Quien quiera estar en trinchera que lo haga, Unidas
Podemos es un partido responsable, democrático y de
gobierno, que a través del consenso, la escucha, la
negociación, con correspondientes victorias y sus renuncias,
está haciendo historia con unos presupuestos que no son ni
nuestros ni de ninguna otra formación, son para la gente y son
unos presupuestos bastante buenos.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias.

(Remor de veus, cridòria i alguns aplaudiments)

Gracias, Sra. Santiago. Por parte del Grupo Parlamentario
MÉS per Mallorca tiene la palabra el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. La veritat és que la vehemència de la
diputada hauria de ser tractada amb una mica més d’educació,
la veritat és que...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

..., la veritat, només, només el diputat Campos s’ha excitat
quan ha sentit la paraula “petita”, eh?, s’ha excitat quan ha
sentit la paraula “petita”.

(Remor de veus, algunes rialles i alguns aplaudiments)

Heu estat molt grossers, i ella, i ella és vehement i fa uns
discursos amb profunditat ideològica, i això hauria de ser
d’agrair en un parlament.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Vull agrair la presència aquí de representants de FSIE, de
FAPA i sabem que també ha de venir gent de la Plataforma 0-
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3, siau benvinguts a aquest Parlament i no ens tengueu en
compte les grosseries, per favor.

Bé, parlem de pressuposts d’educació. Els pressuposts
d’aquesta conselleria, igual que la mateixa conselleria són
pressuposts delicats ja que al cap i a la fi és el pressupost en
el que invertim per al futur de la nostra comunitat.

(Remor de veus i pausa de l’intervinent)

A més, com que parlam bàsicament de nins, nines i joves
és molt fàcil fer demagògia, ja se sap que són la part més
sensible i vulnerable de les famílies.

Entrant ja al pressupost, en moments d’una certa dificultat,
mantenir i fins i tot augmentar un poquet el pressupost és un
missatge molt clar i molt potent cap a la societat, aquest
govern aposta clarament per l’educació com a eina de
transformació social, és de valorar que es mantenen projectes
d’atenció a la diversitat, dinamització lingüística als centres i
altres ben necessaris per atendre les necessitats a escoles i
instituts.

Menció a part trob que mereix el tema de les beques
menjador. No negaré que al nostre grup ens hauria agradat
poder pujar aquesta partida i que, juntament, en col·laboració
amb el grup d’Unidas Podemos, hem intentat de totes totes
que això fos així; es va aprovar una esmena presentada amb
Unidas Podemos i el PSOE, que augmentava 100.000 euros la
partida, i ens afegirem a la transacció feta amb Ciudadanos per
augmentar 100.000 euros més a aquesta partida. Tot i així, sí
que crec que durant l’any, si hi ha pressupost a l’Estat
espanyol, hem de cercar la manera de pujar la partida per fer
front a les necessitats reals  i , s i no, començar a parlar
seriosament dels pressuposts del 2021.

Una qüestió que també ens ha preocupat és el tema de les
infraestructures, per això, juntament amb els ajuntaments
afectats, hem fet feina presentant esmenes, que totes han estat
acceptades, a Can Picafort, Inca, Algaida; ahir, per exemple,
sabérem que l’Ajuntament d’Algaida ha fet la cessió del solar
per a l’ampliació de l’edifici d’infantil i confiam a l’any que ve
veure en els pressuposts del 21 el nou edifici d’infantil del
Pare Bartomeu Pou d’Algaida. Són diferents llocs a què hem
fet esmenes i han estat acceptades, cosa que agraïm.

Vull dir que l’escola nova de Campos, Sr. Sagreras, que
vostè tant ha lluitat els anys que ha estat a l’Ajuntament de
Campos, juntament amb tots  els altres grups representats a
l’ajuntament, l’escola nova de Campos, com deia, també és en
aquest pressupost, i ara que sembla que estan aclarides totes
les qüestions del solar, tenim la paraula del conseller que
enguany començaran les obres. I esper l’any que ve poder
votar la dotació per fer una escola a Felanitx, que també és ben
necessari.

Una altra aposta estratègica d’aquest govern és la
Universitat de les Illes Balears i així ho demostra també
aquest pressupost augmentant la partida pressupostària i
aprofundint en el diàleg, a fi de connectar la universitat amb la

societat i el sector empresarial, i fer de la nostra universitat
l’eina de cohesió social que ja és i ha de seguir essent.

Quant a la residència, el tema rau en què és com les
escoles, si no hi ha solar, si no hi ha espai, la conselleria no
pot fer l’edifici. I a més, sabem perfectament, perquè així ho
han dit en comissió, que l’Ajuntament de Palma, la Universitat
de les Illes Balears i la conselleria cerquen o solar o una
solució, perquè és evident que aquest és un problema a
resoldre com més aviat millor.

Quant a política lingüística, la veritat és que ens sentim
satisfets, que després d’anys de parlar-ne aquest govern, d’una
forma decidida i valenta crea i dota l’Oficina de Drets
Lingüístics, una oficina, tal com diu el seu nom, oberta a
defensar els drets de tots els ciutadans, parlin la llengua que
parlin. Amb el temps podrem veure allò que venim denunciant
de fa anys, que el catalanoparlants patim discriminació
lingüística a la nostra comunitat.

La legislatura passada, també, es va començar un camí que
no té tornada enrera, que és el de la normalització de
l’educació 0-3, aquest pressupost segueix invertint i incidint
en aquest sentit, és de valorar la feina que fan l’IEPI i tota la
conselleria en aquest sentit.

Per això, votarem a favor d’aquest pressupost, al marge
d’algunes esmenes que s’han transaccionat i es transaccionen
a darrera hora, perquè donen resposta a les necessitats del
nostre sistema educatiu, a la universitat, a la necessària
política lingüística i a les polítiques de recerca i reforcen així
la societat en formar persones lliures i crítiques.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats,
benvinguts també els representants sindicals de la comunitat
educativa i de la FAPA.

Comencem, som en el debat d’esmenes als pressuposts
2020 i jo ho he dit aquí en aquesta cambra una vegada, moltes
vegades i ho seguiré repetint sempre, en educació mai no n’hi
ha prou, mai, sempre necessitem més; mai hi ha suficient
inversió per fer d’aquest servei un servei bàsic i un servei de
qualitat, però també hem de dir que avancem.

Per part dels diferents grups s’han presentat esmenes a la
totalitat de la conselleria, perquè diuen que no reuneixen els
requisits necessaris o el que cal a la comunitat autònoma.
Doncs, jo crec que aquests pressuposts sí que responen a allò
que volem per a les Illes Balears, són uns pressuposts que
responen a poder aconseguir una educació la qual volem de
qualitat, una educació basada en l’equitat i que respecta
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l’equitat, i una educació que afavoreixi la integració  i la
inclusió, perquè no sols és centres educatius i formació, sinó
també el model educatiu. I aquests pressuposts responen,
aquests pressuposts permeten el desenvolupament de les
persones, de les seves capacitats al llarg de la vida, des de zero
anys fins arribar a l’edat adulta i al llarg de l’edat adulta perquè
aquí també entra l’educació d’adults, entra la universitat.

De tota manera nosaltres volem millorar l’educació. És
clar que volem millorar l’educació i també hem de dir que
veníem d’una situació una mica dramàtica, ara volen pintar una
situació dramàtica, però és que veníem d’una situació molt
més dramàtica.

Els partits de la dreta fent gala d’aquest ultraliberalisme
escampen a tort i a dret que hi ha un caos, que l’educació està
fatal, que és una alarma total, però no, jo li puc dir que tenim
un sistema educatiu a les Illes Balears molt viu, tenim un
sistema educatiu a les Illes Balears molt fort i tenim un
sistema educatiu molt professional, en el món de l’educació
treballen mils i mils de professionals i són bons
professionals, són molt bons professionals, malgrat aquí
s’intenti per part dels partits de la dreta criminalitzar la feina
dels docents, malgrat que aquí es digui que estam creant
analfabets. No és cert, estam creant persones, estam creant
persones que tenen pensament crític, pensament crític i que
poden pensar per ells mateixos. No repeteixen, sinó que tenen
pensament propi.

De tota manera, anem a la millora d’educació, la millora de
l’educació es reflecteix en tots els aspectes. Tenim una
educació infantil que als darrers cinc anys ha multiplicat per
cinc el seu pressupost, teníem un IEPI que estava a un nivell
d’1 milió d’euros i ara estam al voltant de 6 milions d’euros.
Per tant, tenim una educació infantil  que està agafant
embranzida. Tenim una educació infantil 0-3 que cada vegada
s’assegura l’equitat i la qualitat necessària per poder millorar
la seva atenció. Per això s’ha millorat en beques i en ajudes.

També tenim una millor atenció individual, s’han
incrementat el nombre de professionals que s’atenen i també
tenim una millor FP. S’ha augmentat l’FP, s’ha augmentat la
formació professional i se li està donant tota una sèrie de
sortides que està agafant embranzida.

Una cosa que tenim pendent, n’hem parlat molt, és el tema
d’infraestructures, sí, infraestructures, l’IBISEC està
funcionant, l’IBISEC està treballant de valent i sí, tenim
barracons, ja ho hem dit, tenim barracons. Veníem d’una
situació molt més dramàtica. Avancem en la construcció
d’escoles, avancem en la millora de les escoles, avancem en
l’arranjament, es fan banys, s’arreglen teulades, etc., i si no hi
ha molts de centres més moltes vegades no és per culpa de
l’IBISEC, també s’ha de dir que hi ha un pla d’infraestructures
i aquest pla d’infraestructures es basa en una cosa que és
importantíssima, és la disponibilitat de terrenys, la
disponibilitat de terrenys que, a causa d’una política restrictiva
de caràcter urbanístic que durant molts d’anys el Partit
Popular ha estat... fent planejaments on es posa per davant els
interessos urbanístics i els interessos turístics davant dels

interessos generals han deixat sense terrenys a moltes bandes,
si no tenim un exemple molt clar. L’exemple més clar és
l’exemple de Santa Eulària. Santa Eulària no té terrenys per fer
l’escola i fa falta una escola. Per què no s’ha fet l’escola?
Perquè no han estat capaços de posar l’interès general sobre
l’interès particular i Santa Eulària a dia d’avui no té terrenys i
no pot tenir l’escola que necessita.

Per tant, tirem endavant... i Sra. Riera, els partits..., malgrat
que donem suport al Govern també fem esmenes, també fem
esmenes perquè ningú no és infalible, podem millorar les
coses i es poden solucionar problemes. I és clar que fem
esmenes, faltaria més que no poguéssim fer esmenes, és clar
que feim esmenes, fem esmenes de tot tipus, les que calen i...
per millorar.

Passem a les esmenes que hem fet, perquè les esmenes
que s’han fet, se n’han fet moltes, no en parlaré, però sí que
diré quatre coses de..., perquè moltes vegades les esmenes no
sols és el que es demana, sinó també d’on es treu.

Ciudadanos, Ciudadanos demana millorar llengües
estrangeres, millorar... i d’on ho treu? De la Conselleria de
Cultura, diu que són sensats que volen treure despeses de
despesa supèrflua i arrabassa partides que considera que són
importants per arrabassar perquè no són despesa supèrflua.
No, Sra. Guasp, són... moltes vegades són més que necessàries
i ja li ho vaig dir en comissió, fa esmenes a partides com és el
Conservatori de Música i Arts Escèniques que és molt
important i ho fa.

També fa esmenes al tema de menjadors. En el tema de
menjadors sí que he de dir que, ja li ho he avançat abans, li
plantejarem una esmena per augmentar la partida de
menjadors. La partida de menjadors és de 3.500.000, és va
augmentar en 100.000 amb una esmena que vàrem plantejar en
companyia de Podem i MÉS per Mallorca, i ara li volia oferir
una transacció de 100.000 euros més per poder augmentar
aquesta partida i poder arribar a 3.7000.000 euros. Ho faríem
sobre l’esmena 9524 que canviaríem de quantitat, de 350.000
a 100.000.

El Pi, ja li ho vaig dir, Sra. Pons, que m’ha sorprès
significativament d’on treu els sous, les despeses. Jo, perdoni,
ja em va sorprendre, ja hem analitzat aquelles partides que diu
que són treballs i... comandes de caràcter immaterial, fa una
esmena que ho detreu de l’IBASSAL. El Pi sempre ha estat
com a defensor de l’IBASSAL i ara ho treu de, concretament
treu 500.000 euros de la campanya de millora de la seguretat
laboral i de la contractació de inspectors..., de la sinistralitat
laboral.

Però també li plantegem una esmena, vostè ha parlat del
transport, és un problema, vol arreglar una sèrie d’elements.
Li plantejarem una esmena sobre..., una transacció per
millorar el transport de Sineu de 25.000 euros simplement
canviant la partida de baixa.

Respecte a MÉS per Menorca volia dir que la transacció
que parlava de les beques és important, simplement que
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volíem canviar la quantitat sobre les esmenes 10164, 10165
i 10166, canviaríem la quantitat, faríem els ajuts sobre
450.000 euros i quedaria en quantitats de 55.000 euros,
59.000 i 7.000 euros, respectivament.

I per acabar, volia parlar de VOX, fan esmenes a la totalitat
perquè diu que l’educació està molt malament, estam criant
analfabets... Perdoni, perdoni, estem en un sistema educatiu
cada vegada millor, estem en un sistema educatiu que millora
i avui en dia els alumnes no han de repetir com lloros com es
feia en los años sesenta del Cuéntame, no, avui els alumnes
han de pensar i han de tenir anàlisi crítica i han de poder
decidir, i això és el que s’aconsegueix i vostè, menyspreant el
professorat i menyspreant els alumnes, no ho aconseguirà
perquè...

(Alguns aplaudiments)

... realment els alumnes i el professorat estan fent molt bona
feina.

Ja per acabar em queden les esmenes del Partit Popular, no
em queda temps, però sí que volia simplement dir a la Sra.
Riera que vostè, ja ho sap, ha fet unes esmenes totalment
polítiques sabent que eren incomplibles...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, sí, senyora, sí, senyora, han fet una esmena de qué hay
de lo mío...

EL SR. PRESIDENT:

(...), vagi acabant...

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

..., de qué hay de lo mío , de qué hay de lo mío, ha fet les
esmenes característiques del Partit Popular. Jo dic que sí
encara que sé que després no ho faré perquè d’on ho treu?,
de..., d’on ho ha tret?... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, ho ha tret majoritàriament... ha tret, ja li ho hem dit 32
milions de deute, és a dir, no paguem deute perquè així queda
molt bé i farem, farem, farem, però al final ai, és que s’ha de
pagar el deute.

Perdoni, les esmenes s’han de fer i s’ha de saber d’on es
detreu, no sols és què es demana, sinó també què es detreu i
vostè ha fet la major part de les esmenes basades en el deute
i això no pot ser.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. En torn de rèplica té la paraula per
part del Grup Parlamentari Popular la Sra. Riera, per cinc
minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Bé, senyors diputats, nosaltres,
el Grup Parlamentari Popular saben que hem presentat moltes
esmenes parcials, és habitual i ho saben, ho han dit ara, en
presentam moltes a educació no per afany que les puguin
mirar amb carinyo, que tampoc no passaria res que les hi
mirassin perquè supòs que, com tothom, fem coses bé i coses
malament, de vegades ho fem bé, encertam, i de vegades ens
equivocam. Per tant, alguna n’hi ha d’haver d’encertada entre
70 esmenes que presenta el Partit Popular. 

És clar, que l’any passat en vàrem presentar devers cent i
busques perquè... s’informi també la gent que ens acompanya,
i casualment no n’hi va haver cap del Partit Popular que fos
acceptada, en canvi d’altres exactament idèntiques varen ser
acceptades, transaccionades, aprovades, les del Partit Popular
no, casualment.

Resulta a més que hem presentat moltes esmenes perquè
la secció 13 és la que pateix més retallades inicials de la Sra.
Armengol, ho hem de recordar, és el pressupost de la Sra.
Armengol, no el pressupost de fa cinc anys del Partit Popular,
i és un pressupost que a Educació incrementa un 0,5% quan la
resta de conselleries incrementa un 8%. Vull dir que... alguna
cosa deu tenir aquest pressupost d’educació , no sé per què
diuen que hi ha un 70% de despesa social, serà socialista,
perquè despeses socialistes n’hi ha moltes, càrrecs, assessors,
interlocutors, ara despesa social, no crec que n’hi hagi molta,
sobretot una retallada prou comparatiu com els deia amb la
resta de seccions.

Per això, una de les esmenes més significatives que
presentam nosaltres és per incrementar la transferència de
l’IBISEC en 17 milions d’euros per fer aquelles actuacions
urgents que abans dèiem al Sr. March, que només té planificat
plans i plans, però després no es posen en marxa, Caimari,
Campos, Felanitx, Porreres, Alcúdia, Sa Pobla, Palma (...),
Formentera, Inca, S’Arracó..., no anomenaré tots els pobles
que esperen el Sr. March i aquest govern perquè esgotaria els
cinc minuts.

Per cert, el que sí li diré és que no és cert que Santa
Eulària estigui pendent de l’ajuntament per fer aquest centre
educatiu. Resulta que la Comissió Balear de Medi Ambient,
estam cansats de dir-ho, té aturada aquesta informació
d’aquest...

(Remor de veus)

...d’aquest expedient, i fins ara no ha anat a informació. Sí, jo
no ho pensava dir, però com que vostès ho anomenen, perquè
també hi hagi la informació completa. Això sí que són mitges
veritats i no el que deia el Sr. March.
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Un altre bloc important d’esmenes que fem, i ho saben,
són les que es refereixen a nòmina pública i nòmina
delegada...

(Continua la remor de veus)

..., jo entenc que quan no els agraden les exposicions fan
renou, fan soroll de fons perquè no se senti molt bé, entenc
que no els agradi, però és que la veritat s’ha de dir, no només
s’han de dir els discursos, per cert polítics, és que venim a fer
política, lògicament, faltaria més, no només els discursos dels
que donen suport al Govern.

Miri, nosaltres hem fet esmenes a les nòmines que han
previst vostès perquè en la primera exposició m’he referit als
incompliments i és que resulta que el Govern, segons diu el
sector, la comunitat educativa, està fent retallades i
suspensions que recorden no al Partit Popular, perdonin,
recorden al Sr. Conseller Manera, el Sr. Manera que va ser qui
va suspendre a l’any2010 els acords de 2008 que tenien amb
la pau social. Va suspendre els acords que tenien els sindicats
i va deixar de pagar les nòmines públiques, i mirin vostès que
diuen que un 70% del pressupost és social, el més social que
hi ha en aquesta vida és pagar la nòmina a la gent i això és el
que el Sr. Manera va retallar i això és la mateixa política que
estan duent vostès ara, vostès, a la concertada...

(Remor de veus)

... la mateixa política, no social, socialista, pagar els càrrecs,
però no pagar ni incrementar les retribucions dels docents que
fan la seva feina com a empleats públics.

No tenc temps de relacionar totes les nostres esmenes
parcials, però perquè quedi constància al Diari de Sessions
presentam esmenes de 3.750.000 euros per a la concertada;
700.000 euros per a alumnes d’altes capacitats; 1,5 milions
per solucionar els problemes de transport escolar que el Sr.
March encara cerca els plans i els convenis a fer; 3 milions
perquè es doni transport a la concertada, perquè hi hagi
igualtat d’oportunitats a totes les famílies dins la línia de les
nostres propostes, o 1 milió per a beques menjador.

M’aturaré en aquesta de les beques menjador, nosaltres
havíem pensat fer o havíem ofert fer una transacció perquè
també hi ha una altra esmena de MÉS per Mallorca en aquest
sentit, que vol ampliar les ajudes menjador a 900.000 euros,
el que passa és que ho fa del programa 421K en general.
Pensam que fer-ho del programa 421K pot ser que per
900.000 euros s’hagin de retallar qüestions que afectin
innovació o la comunitat educativa i per això nosaltres ho
presentam dins la secció 34, però dins la secció 34, Sr.
Casanova, pel que fa referència a interessos de demora.

Si vostès, en lloc de fer plans, fessin gestió i pagassin les
factures en temps els 7 milions d’euros que hi ha en aquest
pressupost per pagar interessos de demora, és a dir, de retards
i de morositat de pagament a la gent del carrer, als
comerciants i als empresaris es podrien destinar a aquests
ajuts menjador.

I per això oferim una transacció a MÉS per Mallorca que,
si vol, votaríem..., perdó, MÉS per Menorca, que si vol
nosaltres acceptaríem ajuntar la nostra esmena amb la seva,
fins i tot votar la seva si donassin la baixa a la secció 34,
interessos de demora, i no a la resta d’innovació i comunitat
educativa.

També votarem a favor de les escoles de música,
evidentment de MÉS per Menorca.

I com que hem queda poc temps, sí volia dir, Sra. Santiago,
yo le he leído antes una intervención de la Sra. Camargo,
convendría que también leyera usted un poco las
intervenciones que hacía porque llegamos a grandes
consensos, no a base de insultos y atrevimiento. La
ignorancia muchas veces es demasiado atrevida. 

Yo no sé si su discurso de criticar al PP..., creo que se
está quedando como un discurso carca. Recuerde mejor
mirar en su partido al Sr. José Manuel Calvente y la caja B
que tienen dentro de Podemos antes de seguir con el
mantra que hacía en las plazas. Ahora le recuerdo que
pisan moqueta y tiene otro tipo de discurso. Yo no sé si eso
es profundidad ideológica, pero más bien parece
superficialidad política.

Sr. Casanova, comprenc que ha de defensar el Govern, però
no doni la culpa als ajuntaments. Facin la seva feina, deixen de
fer...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera, ha d’anar acabant.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... plans i plans i no pensi que ens farà amb això un bé al Partit
Popular, ni ens farà un mal, farà un mal als estudiants i farà un
mal a la qualitat educativa d’aquestes illes.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Después de este debate de altura
que hemos tenido sobre el tamaño de los despachos,
entiéndame, Sr. March, evidentemente lo de analfabetismo era
una hipérbole; una hipérbole es un recurso estilístico informal
-como usted bien sabe- que se utiliza para enfatizar o remarcar
un discurso. No le dé tampoco tantas vueltas.
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No puedo estar a favor de que la escuela concertada sea
subsidiaria ni complementaria de la escuela pública, porque
creo que la escuela concertada responde al derecho de los
padres a elegir la educación de sus hijos y este derecho sería
mucho más ampliamente respetado si existiese el distrito
único y el cheque escolar que nosotros proponemos.

Anuncio que apoyaremos casi todas las enmiendas del
resto de grupos, Ciudadanos, El Pi, MÉS per Menorca y todas
aquellas del Partido Popular que no se imputen a la partida de
crédito.

I anem per feina, hemos tenido a pesar de que decía que
no contaríamos con él el momento de “a Dios pongo por
testigo”, ¿eh?, y yo lo quiero agradecer porque la verdad es
que a estas horas se agradece la vehemencia, como han dicho,
del discurso. La vehemencia sí porque la profundidad... yo si
no he entendido mal la profundidad del discurso estaba basada
en llamar picha corta a los diputados de la oposición, eso es
lo que yo he querido entender, no sé si usted habrá entendido
lo mismo, pero bueno, si usted entiende que eso es
profundidad de argumentos, yo se lo respeto.

(Remor de veus)

Ese tono paternalista que utiliza la Sra. Diputada Santiago
de “esos que están ahí fuera esperando a ver si les podemos
mejorar la vida”, esos que están ahí fuera supongo que son los
que ponen en marcha la calefacción del coche de la número
dos de su partido, tal y como se ha filtrado en la prensa, la
escolta esa a la que sí hacían explotación laboral, deben ser
esos que están ahí fuera, fuera del chalet esperando y... esos
deben ser.

(Remor de veus)

Dice..., ha hablado usted de recesión, voy..., si pudiera
retiraría una enmienda que he hecho antes a la totalidad de la
conselleria de la Sra. Pilar Costa, porque sí que les hace falta
una dirección general de coordinación, porque para unos hay
recesión, para otros es una contracción, para otros es una
disfunción, para otros es una... vamos,...

(Remor de veus)

..., sí, o sea, ahí reconozco nuestro error, necesitan ustedes
esa dirección general de coordinación, vamos, lo necesitan
como el pan.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Luego nos viene con el discurso un poco de siempre de
¡ah!, porque los desahucios, no, mire, a quien ha desahuciado
el IBAVI, que depende de este gobierno, en el día de hoy es a
un abuelo y a su nieto, esos son los que ha desahuciado el
IBAVI el día de hoy.

(Remor de veus)

Luego nos viene con que ¿por qué siendo diputados
autonómicos y estando en contra de las autonomías
queremos... seguimos sentados en este parlamento? Pues
verán, nosotros, nosotros, el Grupo de VOX, somos
absolutamente respetuosos con la legalidad vigente, aspiramos
el día que tengamos la mayoría suficiente y el consenso social
suficiente a cambiar el título VIII de la Constitución, entre
tanto, por supuesto que acataremos todos y cada uno de los
puntos que dicta nuestra Constitución, el primero, el segundo,
el tercero y el octavo, igual que los demás. No como otros
grupos, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Cat,
Bildu, que estos sí dicen que no reconocen el Estado, no
reconocen la forma de gobierno, no reconocen la
Constitución y, sin embargo, con esos grupos son los que
ustedes, del Partido Socialista y los de Unidas Podemos, van
a pactar, esos son los que deberían renunciar a su acta y no
nosotros.

Al final, nos dice...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... que nos han sacado o han sacado a ciertos grupos los votos,
los votos, han sacado a ciertos grupos, yo creo que la Sra.
Santiago no es de las que forma parte de esa mejora
matemática del Informe PISA, porque creo que nosotros
tenemos cincuenta y tantos diputados y ustedes tienen treinta
y tantos, no sé quien ha sacado a quién, pero a lo mejor es que
yo me quedé en los años sesenta de la educación, donde las
matemáticas eran lo que eran, pero veo que no.

Y por último, MÉS nos ha hablado de algo que les interesa
mucho, la Oficina esta de Derechos Lingüísticos y que
veremos, gracias a esa oficina, cuáles son los derechos
maltratados; supongo que quien hará cola en esa oficina serán
esos dinamizadores comisarios lingüísticos que, a través del
Consell de Mallorca, del Ayuntamiento de Palma, etc., piensan
ustedes poner las calles, supongo, que para pasarse el día
poniendo denuncias en ese nuevo chiringuito que se van a
montar.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos
té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados. Hemos
presentado 21 enmiendas y nos han hecho una sola
transacción, como he dicho en mi primera intervención, en
aras al consenso vamos a aceptar, por supuesto, la transacción
que nos hace el Grupo Parlamentario Socialista, con el apoyo
de MÉS per Mallorca, y les damos las gracias por ello, aunque
realmente consideramos que es una cantidad insuficiente.
Nosotros solicitábamos aumentar la partida de ayudas a
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comedor en 350.000 euros más, y, bueno, la transacción ha
sido de 100.000 euros, que, sumado, como dice el Sr.
Castells, sumado a la enmienda que consiguió Podemos en la
ponencia pues, pues ha hacen 200.000 euros, lejos de ese
10% que nosotros hubiéramos querido, ya que se quedaron,
como saben, más del 12% de familias se quedaron fuera de
recibir estas ayudas para este curso 2019-2020, todas ellas
cumpliendo con los requisitos para favorecerse de estas
ayudas.

Nos preocupa que tampoco se haya tenido en cuenta en el
presupuesto de educación el aumento demográfico de más de
2.000 alumnos por año, por tanto, consideramos que aunque
se aumenten las ayudas a comedor, pues, sinceramente, no va
a ser suficiente.

Nos preocupa también que estos presupuestos de
educación no estén dando solución a los problemas reales y a
las necesidades de los ciudadanos, familias y alumnos de
Baleares.

Nos preocupa que no vayan a aceptar nuestras enmiendas
de aumentar el número de plazas de 0 a 3 años, aumentar las
plazas de FP dual, aumentar el presupuesto para eliminar
barracones o enmiendas para aumentar los ATE y la atención
para los niños con requerimiento de educación especial.
Tampoco así las partidas de mejora para el refuerzo de inglés,
auxiliares de conversación que nosotros consideramos
completamente necesarios.

El Sr. Casanova me comentaba que proponíamos sacar de
partidas superfluas y que él no consideraba que fueran gastos
superfluos, los estudios, el aumento de cargos, el aumento de
asesores, de partidas de publicidad, propaganda, bueno, yo no
sé si es gasto superfluo o no, para nosotros sí que lo es, pero
ya les propusimos en esta cámara la solución ante los recortes
y los ajustes que venían por delante, se lo propusimos en el
mes de septiembre, el llevar a cabo una auditoría integral en la
administración pública y el sector público para así detectar
cuáles eran las duplicidades y el gasto  superfluo en esta
comunidad autónoma, poder encarar los presupuestos que
estamos votando hoy, saber cuál es el gasto superfluo y, por
tanto, reorientar el gasto a prioridades, prioridades que los que
están en esta bancada conocen bastante bien.

Y solamente, ya por acabar, quería contestar a Unidas
Podemos, no creo que hoy estén ustedes para dar lecciones de
moralidad a nadie, pero lo han hecho, se han atrevido a
hacerlo, ustedes que ya han adquirido todos los viejos tics de
la vieja política. Y a la Sra. Santiago, decirle lo mismo que ya
le he dicho a VOX, en primera intervención, estamos aquí en
una votación de presupuestos de la CAIB para 2020 y los
ciudadanos de Baleares, las familias, los docentes de la
concertada no se merecen esta demagogia que se ha hecho y
no se merecen que tampoco se haga política ideológica con el
futuro de los ciudadanos de Baleares.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Havíem deixat per al final tres
esmenes que ara comentaré breument, se n’ha parlat aquí de
l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius,
l’IBISEC; efectivament, nosaltres també hem presentat una
esmena que, bé, que a no ser que hi hagi canvi de darrera hora,
no té cap possibilitat, per 2.250.000 euros. Nosaltres només
volem fer una reflexió, que jo sé que tots vostès compartiran;
és a dir, és vera, hi ha barracons, aules modulars, com els
vulguem dir, hi ha una població que creix d’una manera
impressionant a la nostra comunitat autònoma any rera any i,
per tant, també d’estudiants, i tenim el problema a Primària,
però passam pena que aquest problema no l’haguem de
traslladar també a Secundària. Per tant, ens hauríem de posar
una mica fil  a l’agulla per almanco intentar pal·liar els
problemes que això produeix. No és una crítica, és una
reflexió que faig de cara al futur.

Ens ha alegrat molt d’una esmena que es va aprovar
conjuntament i signada per Socialista, Unides Podem, MÉS
per Mallorca i El Pi, que té a veure amb la construcció del nou
centre de Can Picafort, ja es va aprovar en ponència, varen ser
900.000 euros, ja està superat aquest tema, però nosaltres ens
n’alegram i ho volíem recordar.

I també demanam incrementar la partida destinada a la
promoció i normalització de la nostra llengua, per 500.000
euros. Nosaltres pensam que els doblers en educació són els
que són, això de la llengua ho guardaré per al final.

I Sr. Casanova, efectivament, estam d’acord, en educació
mai no n’hi ha prou, però tal vegada hem d’estirar les orelles
al Govern central a veure si arriba a donar-nos tot allò que ens
pertoca per poder tenir l’educació que mereixem, la sanitat
que mereixem i la dignitat que mereixem com a habitants de
les Illes Balears.

Pel que fa a aquests 600.000 euros, que vostè em deia que
li han cridat molt l’atenció, perquè ho hem agafat per exemple
de l’IBASSAL, que nosaltres, és vera, va ser el nostre cavall de
batalla a la passada legislatura, ho continua essent, el que passa
és que no acabam d’entendre aquestes partides; nosaltres ho
hem agafat d’una partida que diu: despeses de caràcter
immaterial. Jo de caràcter immaterial no la veig
imprescindible, ni tan sols necessària; és a dir, si vostè ens
vol, o si vostès ens volen fer una transacció i ens volen donar
aquests doblers a una altra partida, benvinguts siguin, estarem
molt contents.

I agraïm i estam molt satisfets d’aquest reforç de transport
escolar de Sineu, per 25.000 euros, com havíem previst, i
acceptarem de bon gust aquesta transacció per al transport de
Calvià; havíem demanat 50.000, vostès ens parlen de 25.000
i que hi aniria d’una altra partida. Ja ens va bé.

 



1048 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 / fascicle 2 / 17 de desembre de 2019 

Pel que fa a la promoció i normalització de la nostra
llengua, jo els  vull dir als senyors de VOX una cosa, una
noticia que ha salido hoy, mire, me sale la deformación
profesional y mire, es de hoy mismo, es de agencias, es de un
diario estatal, lo firman agencias, por tanto no es sospechoso
de nada, y dice esto: “España incumple sus compromisos
europeos para preservar la riqueza lingüística del
continente, así lo manifiesta  el Comité de Ministros del
Consejo de Europa, -no El Pi, no el Pi-, que acaba de emitir
un informe con recomendaciones en las que emplaza al
Gobierno español a reforzar el uso de las lenguas
cooficiales en la administración central y garantizar el
derecho de los ciudadanos que las hablan a utilizarlas,
también en los procesos judiciales.”

 Ustedes hablan del problema que tiene la sanidad, no
es verdad, no es verdad, Europa, los expertos europeos
dicen todo lo contrario, que en sanidad y en justicia es
donde están peor estas lenguas, y hay comunidades que lo
tienen peor que nosotros, como es Galicia o como es
también Valencia. Y además dice otra cosa: “cambiar... -
perdón-, reformar el artículo, tal, ta l, tal, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, esta norma establece que el
uso de un idioma cooficial solo está permitido si ninguna
de las partes se opone. Los expertos europeos dicen ahora
que se tiene que cambiar porque lo que se tiene que
garantizar es que se pueda emplear siempre que lo pida
una de las partes.”

Bueno, pues, ya está, ahí tienen más claro agua. Y ¿de
qué tienen miedo? Me pregunto, porque es que, además,
como ustedes ya saben, la lengua castellana está cada vez
creciendo, la hablan 483 millones de personas en más de
30 países, con datos del 5 de noviembre. ¿Qué rodillo
quieren ustedes pasar? ¿Por qué tenemos que elegir? Todo
esto se lo estoy diciendo en castellano, como ya les he dicho
muchas veces, también es nuestra lengua.

I, per tant, sí, suport als docents; sí, suport a la comunitat
educativa, i, efectivamente, vayan con cuidado con el
lenguaje porque es defensivo, ni chiringuitos, ni
analfabetos, ni IB3 no sirve para nada, ni, por supuesto,
como ha dicho el Sr. Rodríguez, nada de la “oficina esa de
Derechos Lingüísticos.” Som a una societat lluitadora, una
societat que estima “lo nostro”, que estam oberts al món, però
que tenim arrels.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Volia agrair en primer lloc a tots
els grups que han manifestat el suport a diverses de les nostres

esmenes, escoles municipals de música, menjadors, ajuts de
menjador per a infants de 0-3 anys, conservatori, pagat amb els
doblers d’Educació. Per tant, agrair a tots aquests grups el seu
suport i, tal vegada, entre  tots aconseguirem que alguna
d’aquestes polítiques es faci realitat.

Volia dir també que acceptem les transaccions que s’han
posat damunt la taula, per tant acceptem la transacció amb
l’esmena de Ciutadans, de 100.000 euros, per millorar la
dotació dels ajuts de menjador, tot i que continuem pensant
que és insuficient i, per tant, mantenim la nostra esmena.

Acceptem la transacció també que s’ha fet amb el Grup El
Pi.

Acceptem també la proposta que ens ha fet el Sr. Casanova
amb els beques per als estudiants universitaris que estudien
fora, i don a la Mesa el text de la transacció, ho he donat a
alguns grups, ara ho donaré a la resta; és una molt bona notícia
perquè per fi aconseguim la compatibilitat per dir-ho així
d’aquestes beques.

També agraesc que la Sra. Riera, que, malauradament, ara
veig que no és aquí, la proposta de transacció que ens ha fet,
però no la podem acceptar, no la podem acceptar perquè
nosaltres, per una qüestió de principis, no podem posar a una
esmena nostra una baixa a la secció 34. Estam disposats a
suportar la seva esmena, perquè ella ens ha dit que ens en
suportava algunes de nostres, però nosaltres, per una qüestió
de principis, perquè sempre ho hem criticat que el que no
podem fer és acceptar una transacció que consisteix que
nosaltres fem una baixa a la secció 34, perquè en general no
ens sembla seriós, tot i  que ens agradaria, tot i que ens
agradaria disposar d’aquests interessos del deute, però creiem
que no és seriós ni seria creïble. I, per tant, nosaltres, doncs,
malauradament, no podem arribar a un acord en aquest sentit.

En definitiva, i per finalitzar, jo crec que les esmenes que
nosaltres mantenim a aquesta secció, Sr. Conseller, són unes
esmenes dirigides a què s’acompleixin els acords adoptats,
que s’acompleixin els acords adoptats  amb el tema de les
escoles municipals de música; l’any passat hi vam destinar
500.000 euros, que s’acompleixin els acords adoptats amb el
tema que hem dit de l’escola concertada, que s’acompleixin
els acords adoptats; amb el tema que el Conservatori es pagui
amb el pressupost d’Educació, que es respecti la llei, que
s’acompleixi el que diu la llei.

En matèria de 0-3, fa un any vam assolir un gran acord de
tots els grups, que em sap greu que no haguem estat capaços
de tornar repetir per donar un impuls, un impuls decisiu, i que
jo sé que vostès acompanyen. Però bé, hi ha uns acords que
hem signat, que vam signar to ta una sèrie de partits, Sr.
Conseller, i el seu també el va signar, i crec que ara hauríem
de fer honor a aquell compromís que vam signar i augmentar
aquests ajuts de menjador.

Jo sé que vostès fan un gran esforç, i  l i  dic a vostè, Sr.
March, i li dic també a la Sra. Sánchez, a la consellera
d’Hisenda, sé que fan un gran esforç, no neg que hagin fet un
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gran esforç, el problema és que el seu esforç és inferior als
compromisos que han assolit, i és clar, han assumit tota una
sèrie de compromisos i la nostra obligació és venir aquí a
exigir-los que s’acompleixin aquests compromisos; que
s’acompleixin aquests compromisos amb les escoles de
música, que s’acompleixin aquests compromisos amb el
Conservatori, que s’acompleixin aquests compromisos amb
l’escola concertada i que s’acompleixin aquests compromisos
amb 0-3. Per tant, jo els entenc a vostès, em poso en el seu
lloc i els entenc, però espero que vostès també ens entenguin
que la nostra feina és venir aquí i exigir-los el compliment
dels compromisos. Perquè això deteriora la confiança dels
ciutadans en la feina que fem aquí.

Els ciutadans i els mitjans ens ho diuen moltes vegades, ara
ja no tenim gairebé ningú dels mitjans, diuen: escolti, però
això no ho havíeu acordat ja? Perquè, és clar, com que anam
prometent coses que després no acomplim, repetitivament
anem dient que hem aconseguit una cosa que ja havíem
aconseguit i com que no s’ha complert estam sempre repetint
que s’aconsegueix. I això deteriora la confiança i el respecte
que els companys de la premsa tenen sobre la feina que fem
aquí, perquè de vegades pensen que els enganyem, i de retruc,
té un efecte molt negatiu respecte de la percepció que els
ciutadans tenen de la feina que fem aquí.

Per tant, jo els demanaria, per favor, que toquem més de
peus a terra, no ens comprometem a fer tantes coses si
després no les podem acomplir.

Mentrestant, nosaltres, perquè és la nostra obligació,
continuarem exigint que s’acompleixin els acords adoptats.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. En torn de contrarèplica, pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sr. Presidente, intervendré desde aquí. Nuestro grupo
aceptará las transacciones que se han planteado i no farem
més contrarèplica.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Bé, seré molt breu, a part de dir  que
acceptarem totes les transaccions que s’han plantejat, els
pressuposts són els que són i pens que per part de l’equip de

la conselleria i també a darrera hora també per part de tots els
grups parlamentaris o  pràcticament tots els grups
parlamentaris s’ha fet un esforç important, i aquest esforç és
per mantenir el bon rumb començat la legislatura passada, el
bon camí començat la legislatura passada per part de l’equip de
la conselleria.

Aquests pressuposts suposen més atenció a la diversitat,
més transport escolar, més beques per a Menorca, és a dir,
arribar a l’acord aquest per les beques per a Menorca, Eivissa
i Formentera; més FP en cicles nous; més 0-3; més
Universitat de les Illes Balears; més dinamitzadors lingüístics
a les escoles i instituts; més orientadors en els instituts; més
infraestructures millorant i construint escoles noves. En
definitiva, com deia, compromís amb l’educació, per tant
compromís amb una societat de persones lliures i crítiques.

Res més, gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo aquí ara únicament
volia matisar alguna cosa que potser no ha quedat clara. Torn
repetir que nosaltres consideram que aquests pressuposts sí
que són adients, són els pressuposts que segueixen millorant,
ja li ho he dit aquí al conseller des d’un primer moment,
segueixen millorant des de la legislatura passada l’educació i
que tiren endavant en molts aspectes que abans no hi eren.

Jo volia fer una sèrie de matisos, respecte de la Sra. Riera,
li he de dir -ara no hi és, però bé-, li  he de dir que sí que
s’augmenta aquest pressupost en despesa social, sí que hi ha
despesa social, i molta, i la prova és que tenim una educació
amb més de 1.000 milions d’euros i, per tant, s í  que tirem
endavant.

I del tema de les nòmines, no vull parlar del tema de les
nòmines, que no es paguen les nòmines, perdoni, que ho digui
ella, que va ser consellera d’Educació, a un moment en què es
van acomiadar més de 1 .000 professors, jo crec que no
procedeix. Però,.. -ja torna, d’acord-, no, és que no hi era i
resulta una mica confós.

Ciudadanos. A Ciudadanos li torn repetir, les partides que
estan posades com a estudis i d’altres tenen darrera coses,
tenen darrera coses, es ratifiquen i sí que hi ha despeses
necessàries i no són supèrflues.

I li li volia matisar, del tema dels auxiliars de conversa, que
diu que fan falta, li puc dir que hi ha una partida de 870.000
euros que posa la comunitat autònoma, que suma se suma a la
partida de 830.000 euros que posa el Govern de l’Estat. Jo
crec que una partida d’1.700.000 euros en auxiliars de

 



1050 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 / fascicle 2 / 17 de desembre de 2019 

conversa és més que suficient i és més que important, tenint
en compte que no tenim els auxiliars de conversa necessaris
per poder gastar aquesta partida, perquè falten auxiliars de
conversa; no és que posem molts de sous i apareixen els
auxiliars de conversa, els auxiliars de conversa moltes vegades
hi ha vacants.

I respecte de l’atenció  a la diversitat, a l’atenció a les
necessitats educatives especials, li he de dir que les aules
UVAI han augmentat i de manera considerable, les aules UVAI
han fet que els alumnes a tots els centres tenguin l’atenció
necessària; les aules UVAI permeten una atenció a totes les
necessitats educatives especials, i per això s’ha augmentat el
pressupost de les aules UVAI que tenim més d’1 milió
d’euros. I aquestes aules UVAI moltes vegades apareixen com
a estudis i treballs de caràcter immaterial perquè són fets per
altres entitats, moltes vegades són associacions que ho fan i
per això apareixen en aquestes partides que vostè considera
supèrflues i les vol llevar, doncs allà van aquestes aules UVAI.

I finalment, li volia dir que el tema de transport s’ha tirat
endavant.

I ja per acabar, li volia comentar a la Sra. Riera el tema de
l’IBISEC i el tema de la construcció de centres. A veure,
l’IBISEC ha fet..., vostè ha fet una sèrie d’esmenes en les quals
duplica la possibilitat de l’IBISEC de fer inversions i, a més a
més, posa un llistat d’on vol que es gastin. Perdoni, Sra. Riera,
jo crec que encara aquests pressuposts estan fets pel Govern
i aquests pressuposts estan fets mitjançant uns criteris i un
dels criteris que es duen a terme és el Pla d’infraestructures
educatives, un pla d’infraestructures que fa que el centre no
tengui les obres segons el ¿qué hay de lo mío?, sinó segons
uns criteris.

I també li torn repetir, Sra. Riera, moltes vegades el Pla
d’infraestructures no es fa palès perquè no hi ha els terrenys
adients, i vostè ho sap, i el tema de Santa Eulària no està aturat
i ho sap que no està aturat, i sap que no està aturat perquè el
dijous que ve es reuneix la Comissió Balear de Medi Ambient
i resoldrà, i, a més a més, no està aturat i vostè sap que això no
s’ha fet no per la Comissió Balear de Medi Ambient, sinó
perquè des d’un primer moment no es va voler separar el
terreny de l’escola de la resta, perquè han primat els
interessos urbanístics sobre els interessos socials i generals
de les escoles.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I per tant jo crec que és el moment de dir les coses clares
i les coses són que moltes vegades no hi ha terrenys i les
escoles no hi són perquè no s’ha fet el planejament urbanístic
necessari, ni la voluntat de molts ajuntaments governats pel
Partit Popular de posar a disposició els terrenys necessaris.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Acabat el debat número 4, començam el debat número 5,
de totalitat i globalitat, agrupació de la secció 14, Conselleria
d’Hisenda i Relacions Exteriors, amb les seccions i entitats
afins.

Esmenes de totalitat, Grup Parlamentari Popular, secció
14, Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, esmena RGE
núm. 9814. Secció 06, Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció, esmena RGE núm. 9815. Secció 07, Consell
Audiovisual de les Illes Balears, esmena RGE núm. 9816.
Secció 50, Agència Tributària de les Illes Balears, esmena
RGE núm. 9817. C01, Centre Balears Europa, esmena RGE
núm. 9818.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 14,
Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, esmena RGE
núm. 9408. Secció 06, Oficina de Prevenció i Lluita contra la
Corrupció, esmena RGE núm. 9404. Secció 34, deute públic,
esmena RGE núm. 9416. Secció 50, Agència Tributària de les
Illes Balears, esmena RGE núm. 9457. C01, Centre Balears
Europa, esmena RGE núm. 9448.

Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular, secció 14,
Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, al programa
141A, Direcció i Serveis Generals, Conselleria d’Hisenda i
Relacions Exteriors, esmenes RGE núm. 10115, 10116 i
10117. Al programa 141E, gestió de tresoreria i política
financera, esmena RGE núm. 10120. Al programa 912B,
suport financer a ajuntaments i altres ens locals, esmenes
RGE núm. 10122 i 10015 . Secció 32, ens territorials, al
programa 912A, suport financer als consells insulars, esmenes
RGE núm. 10067 i 10087. C01, Centre Balears Europa,
esmena RGE núm. 10112.

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 14, Conselleria
d’Hisenda i Relacions Exteriors, esmena RGE núm. 9549. Al
programa 141A, Direcció i Serveis Generals, Conselleria
d’Hisenda i Relacions Exteriors, esmenes RGE núm. 9574 i
9575. Al programa 231A, coordinació de l’acció exterior del
Govern, esmena RGE núm. 9576. Secció 32, ens territorials,
al programa 912A, suport financer als consells insulars,
esmenes RGE núm. 9504, 9505, 9629 i 9630.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 14,
Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, al programa
141A, Direcció i Serveis Generals, Conselleria d’Hisenda i
Relacions Exteriors, esmena RGE núm. 9475. Al programa
912B, suport financer a ajuntaments i altres ens locals,
esmena RGE núm. 9463. Secció 32, ens territorials, al
programa 912A, suport financer als consells insulars, esmenes
RGE núm. 9478 i 9481. Secció 34, deute públic, al programa
011A, amortització i despeses financeres de deute públic,
esmena RGE núm. 9403.

Començam el debat per la defensa conjunta de les
esmenes, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Riera.
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bé, és agradable a aquestes hores
encara veure que els diputats estan animats amb aquest debat.
Començam el debat de la secció 14, amb el debat de la nostra
esmena a la totalitat, esmena totalment justificada per un
pressupost que disposa de molts doblers i en canvi
aconsegueix poques coses; és un pressupost irresponsable i
fictici, ja els ho han dit la resta dels meus companys del Grup
Popular, i aquesta secció d’Hisenda és el més fidel reflex. Un
pressupost irresponsable i fic tic i, deia, del qual són
responsables la Sra. Armengol, i vostè , Sra. Sánchez, la
consellera d’Hisenda, perquè acoten el cap davant Madrid,
perquè preveuen ingressos de convenis estatals que no
arribaran, e ls  preveuen cada any, a més, per poder inflar el
pressupost, perquè preveuen bestretes del sistema de
finançament que no saben quan arribaran i, per contra, perquè
tenen un sostre de despesa insuficient, tot i que està retallat ja
amb 50 milions d’euros, suposarà bloquejos evidentment
abans de final d’any, com ja ha passat a l’any 2019.

Amb tot això, deia que la secció d’Hisenda és una mostra
d’aquesta irresponsabilitat, perquè segueix la política de
col·locacions d’aquest govern, un increment, com dèiem
abans, del 16% en càrrecs i un 40% en assessors, prioritzant
aquestes despeses d’amiguisme davant la congelació de les
nòmines de personal, la retallada retributiva de la concertada,
la perversió del sistema de finançament fent ús de l’ecotaxa
per a finalitats alienes, o un retall a les partides de la Llei de
capitalitat de Palma i a les expectatives del Fons de
Cooperació Local.

És clar, abans col·locaven els amics de PSOE i de MÉS, en
aquest pressupost també han de col·locar els de Podemos que
ara han entrat en el Govern, per tant el 2020 evidentment té un
preu més alt de polítics i d’amics.

Sra. Consellera, nosaltres vàrem fer moltes preguntes quan
vostè va comparèixer a la comissió , i  vàrem quedar fora
resposta en moltes qüestions que li vàrem plantejar: no ens va
contestar per què no recuperava l’esperit inicial de la Llei
municipal de les Illes Balears, la Llei 20/2006, que donava als
municipis la seguretat jurídic que cada any cobrarien, com a
mínim, la mateixa quantitat que havien cobrat l’any anterior,
això ho tenen vostès suspès. També preveia la possibilitat
d’arribar fins a un 0,7% de les ajudes, encara no han arribat i
tampoc no ho preveu, continua al 0,5. I també veiem que
continuen, per tant, les previsions de l’època de crisi, amb
aquest percentatge també, com li deia, congelat.

Ara veiem per què, perquè no pot assegurar que així sigui,
perdó, i que, per començar ja ho va voler aplicar al municipi de
Palma el qual, com a capital es mereix els 30 milions que la
Llei del 2006, llei del Partit Popular, va preveure, i utilitzen
una llei, la de pressuposts, socialista, com li deia abans, no
social, per incomplir altres lleis, les municipalistes que vàrem
fer en aquells anys 2006 el Partit Popular.

Tampoc no em va contestar, Sra. Consellera, per què
retallaven les inversions i per què s’hipotecava la política
d’infraestructures, perquè les inversions directes cauen un
9%, 18 milions d’euros manco, i les transferències de capital
cauen un 7%, 28 milions d’euros manco. I aquestes, en
definitiva, encara que siguin transferències, són també
inversions, perquè les farà una altra administració i, en
definitiva, repercutiran sobre la gent de les Balears; en total,
46 milions d’euros retallats, que ja no es faran en polítiques
públiques.

I encara més, no preveuen ni un euro d’arribada del REB,
d’aquella part del REB fiscal que, segons la Sra. Armengol,
abans d’eleccions, havia d’arribar l’1 de gener. Li va dir el Sr.
Costa, ara, fa un parell de setmanes, si havia de començar el
dia 1 de gener per què no es preveu cap quantia a la previsió
del pressupost d’ingressos, tampoc no ens ho va dir.

És a dir, en conclusió, Sra. Sánchez, vostè té un projecte de
pressupost que serà socialista, però no social; que serà polític,
però no és públic, i que deu ser espanyol, perquè acota el cap
davant el Sr. Sánchez, però evidentment no és per a Balears.

Podem afegir, finalment, la cirera dels consells insulars,
que s’han trobat també una retallada important en el pastís,
això sí, vostès creen una direcció específica per a
municipalisme, per als ajuntaments, per a les entitats locals,
però retallen totes les partides dels municipis i dels consells.
En definitiva, poc municipalisme, poc esperit de cohesió
territorial. Molt de parlar de federalisme interior, però
aplicant les tisores a les seves partides. Podran donar totes les
excuses que vulguin, però és una qüestió de voluntat i els fets
són els fets, els gestos són els gestos i no només les paraules.

Respecte de les nostres esmenes, Sra. Sánchez i senyors
diputats, saben que hi ha principalment tres grups a destacar,
les que incrementen el Pla de lluita antifrau a costa de
l’Oficina Anticorrupció; les municipalistes i les que
despleguen el compromís del Grup Popular en l’habitatge i la
hipoteca fàcil.

Respecte del Pla de lluita antifrau, presentam tres esmenes
perquè l’Agència Tributària pugui fer la seva feina, sumen
900.000 euros per dur a terme aquell pla que vostès, els
senyors socialistes ens varen presentar l’any passat, que se
suposava que havia de recaptar 10 milions d’euros i ser tot un
èxit; idò resulta que no es varen recaptar 10 milions d’euros,
que es varen recaptar 3 milions d’euros menys del que
recaptaven abans, tot un èxit, un altre èxit de la Sra. Cladera.
Entre les oposicions, les emergències, el règim fiscal, abans
l’IBAVI, que també el va gestionar, i després l’èxit d’aquest pla
antifrau, la veritat, Sra. Consellera, jo des d’aquí i sense ànim
que es molesti, esperem que la Sra. Cladera no faci molta
feina en el consell perquè no desmunti res més.

Idò miri, el Pla de lluita l’ha de fer l’Agència Tributària, no
l’Oficina Anticorrupció, aquesta Oficina Anticorrupció que
vostès han creat per acontentar els seus socis de Podemos,
només titular polític, que, per cert a dia d’avui per ventura ja
no els  fa tanta falta, igual que altres estructures que
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sobredimensionen dins l’administració, i aquesta oficina, a
més, usurpa funcions que corresponen a altres institucions, a
la Fiscalia, a la Sindicatura de Comptes, a la Intervenció, a
l’Agència Tributària, com li deia.

Saben que ja vàrem votar en contra de la seva creació, per
considerar una duplicació d’estructura i en consonància amb
això presentam esmenes en contra de les seves partides.

El segon bloc d’esmenes que fem fan referència a la
recuperació del municipalisme que es carreguen vostès, com
li he dit abans, 5 milions per acomplir la Llei de capitalitat de
Palma, 3,5 milions per la Llei de Reserva de la Biosfera de
Menorca, i dues esmenes més per als  ens territorials: el
Consell d’Eivissa, per al conveni de recuperació
d’instal·lacions afectades per fenòmens meteorològics, i per
l’estació d’autobusos de Ciutadella.

I una tercera proposta important d’esmenes consisteix en
afegir 500.000 euros per fer efectiu el sistema d’aval de la
hipoteca fàcil, perquè qui necessiti demanar un préstec pugui
tenir aval fins al cent per cent de l’import del seu habitatge;
que ja sabem, pel Sr. Yllanes, que són cars els habitatges de
Balears, almanco, doncs del Partit Popular els presentam
esmenes d’hipoteca fàcil, també s’hi poden acollir vostès, Sr.
Yllanes, perquè puguin tenir un habitatge a Mallorca.

Per acabar, Sra. Sánchez, no entenem per què vostè, que és
consellera d’Hisenda, també caigui en la mala praxi de
dilapidar partides amb càrrecs públics, perquè que altres
conselleries tenguin com a manera de funcionar dilapidar
partides incrementant capítol 1 de càrrecs públics, són altres
conselleries. Però vostè, que se suposa que es la Conselleria
d’Hisenda, que bloqueja els pactes i acords amb els sindicats,
que congela i sotmet a acords del Consell de Govern
l’increment de les retribucions dels empleats públics; que no
aixeca la suspensió del Decret Llei 5/2012 i 10/2012, de
mesures d’esforç econòmic, que es varen fer a un moment de
crisi; incrementi també els càrrecs públics de la seva
conselleria i incrementi també els assessors, la veritat, com
a mínim queda lleig, li he de dir que queda prou lleig.

Per això, nosaltres li presentam una esmena per donar de
baixa uns 100.000 euros de dos alts càrrecs, que consideram
suprimibles, els alts càrrecs, no els serveis i les funcions;
incrementar les àrees més necessitades, com són les activitats
de formació i la xarxa Europa Direct.

Ah, i una puntualització, fa un parell d’anys que han
començat vostès a inflar les partides d’interessos de demora,
ho dic perquè la Sra. Cladera ja ho feia, ara ho fa vostè, ho feia
la Sra. Armengol, i aquí sembla que la gent s’ha com a espantat
que facem esmenes amb baixes a la secció 34; idò, miri, les
fem a la secció 34, però a la part d’interessos de demora, ho
he dit abans, als interessos de demora hi ha previst 7 milions
d’euros, perquè si un no paga les factures al dia, ha de pagar
interessos, igual que quan pagam imposts i no ho fem al dia,
hem de pagar recàrrecs, Si vostès pagassin les factures al dia,
si fessin una gestió correcta, sobrarien doblers d’aquests 7

milions d’euros que han pressupostat, que, a més, cada any
s’han incrementat i es podrien destinar a altres partides.

Per tant, nosaltres li presentam esmenes perquè s’esforci
en fer una bona gestió, perquè s’esforcin en pagar les factures
al dia i d’aquesta manera puguin dedicar no només als càrrecs,
almanco destinin també alguns doblers a les necessitats de la
ciutadania de Balears.

En aquest sentit, Sra. Consellera, supòs que no ho tendrà
en compte, per allò de fer política, que no deu ser pensar en
l’interès general amb objectivitat, sinó que deu ser pensar en
el pressupost, com li deia, socialista que ha presentat vostè.
Però bé, això ja és objecte d’un altre debat.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Ciertamente, Sra. Consellera,
tiene usted una de las consellerias más desagradables, debería
ser la del no, pero creo que dice usted no demasiadas pocas
veces.

Nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad
porque, al igual que el grupo que me ha precedido, hay algunos
organismos que dependen de su conselleria que consideramos
absolutamente prescindibles, el principal de todos ellos la
Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, que ni
previene ni lucha, es decir, en estos años que lleva de
existencia, que sepamos, no ha prevenido absolutamente nada
y lucha, no puede luchar porque es que, además, no tiene las
competencias para ello. Esta comunidad cuenta con una
Sindicatura de Cuentas, con una Intervención, y luego está la
Fiscalía Anticorrupción, ¿Tan poco confían ustedes en la
justicia? Este país es un estado democrático de derecho, la
justicia funciona, hace su trabajo, los grandes casos de
corrupción que se han destapado en este país los ha destapado
la justicia: los ERE, recientemente o cualquier otro de ellos.

Entonces, estamos a lo que hemos hablado ya una y otra
vez hasta la saciedad, vamos a colocar un letrero en la puerta
que ponga “prevención y lucha contra la corrupción”, lo
dotamos para que una serie de señores cobren unos sueldazos,
incluso superiores al de la presidenta de la comunidad, y ahí
están divinamente. Lo único que he sabido yo de esta oficina
es que me ha obligado a presentar, por tercera vez consecutiva,
una declaración de mis múltiples bienes, porque no basta,
aunque dependa de este Parlamento, que se la haya presentado
al Parlamento y no basta que en mi caso la haya presentado al
ayuntamiento, no, el único... hemos tenido que hacer un
esfuerzo suplementario y presentársela también a esta oficina.
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Con lo cual, aparte... eso ya es la demostración absoluta de la
duplicidad de funciones que supone.

Luego, el Centro Baleares Europa, sé que la Sra. Guasp
puede entrar en taquicardia, sé de su amor por todo lo que
vuela a Europa, bueno, tal vez no tanto por su eurodiputado,
pero si, en general, por Europa,...

(Remor de veus)

..., pero tengo que decir que también consideramos que es un
organismo absolutamente prescindible.

Luego, otra cosa que me gustaría que nos explicara, Sra.
Consellera, ¿por qué ha dividido usted la Dirección General de
Presupuestos en Dirección General de Presupuestos y de
Financiación? ¿Por qué el trabajo que antes hacía, y bien, una
dirección general, ahora tenemos que crear otra dirección
general, dotarla de presupuesto, dotarla de personal, dotarla de
un director general, etc. Si algo se hacía bien y era operativo,
¿por qué hemos creado una nueva duplicidad? No lo
entendemos, no lo podemos comprender.

Nosotros tenemos una preocupación en la lucha contra el
fraude, por eso nuestras enmiendas parciales van dedicadas en
parte a la lucha contra el fraude, tenemos una serie de partidas
de cara al medio ambiente y promoción turística, y algo que
nos obsesiona, que es la amortización de la deuda. Es cierto
que la partida que queremos dedicar a amortización de la
deuda es una partida simbólica, con la deuda que tenemos pues
lo que nosotros ofrecemos para amortización de deuda es
simplemente un gesto, pero un gesto importante, porque de
verdad, hemos de dar a entender al conjunto de la ciudadanía
que no se puede gastar hasta el infinito y más allá, que no
podemos gastar unos recursos que no tenemos, que nos
estamos hipotecando muy por encima de nuestras
posibilidades, que estiramos más el brazo que la manga, que es
pan para hoy y hambre para mañana, y es lo que sucede
siempre cuando gobierna la izquierda, gasta como si no
hubiera un mañana, y luego tiene que venir otro a enmendar
sus desastres y luego, a la siguiente legislatura, pueden
ustedes decir: es que ustedes son los de los recortes, los que
no están con la gente, los que están en contra de las ayudas
sociales y del estado del bienestar, pero es que siempre
sucede igual, estos cuarenta años de historia de este país es
cíclico, vienen ustedes, dejan la caja a cero y luego tienen que
venir otros a arreglarlo, que luego son, encima, los malos de
la película siempre.

Luego tenemos el tema, para nosotros también
fundamental, de los grandes, grandes, grandes olvidados de
estos presupuestos, el municipalismo; pero, evidentemente, si
nosotros queremos que se cumpla la Ley 20/2006, de 15 de
diciembre, que indica que el porcentaje de los presupuestos de
la comunidad autónoma que se debe dar a las entidades
locales, de algún sitio hemos de sacar el dinero, nosotros se
lo hemos sacado y le hemos dicho de donde, de cosas
innecesarias; nosotros no lo llevamos a crédito porque sería
bastante incongruente si lo que pedimos es que se reduzca la
deuda que lo echemos todo a la partida 34. Ya sé que la

explicación que me ha dado la Sra. Riera y, por supuesto, que
para necesidades auténticas, si hace falta echaremos mano de
la partida número 34, pero eso no puede ser el cajón de sastre
al que llevemos todas las enmiendas, porque es, por una parte,
falta de rigor, pero sobre todo falta de valentía, falta de
valentía de decir: si hemos de sacar el dinero de algún sitio,
hemos de cortar de algún otro.

Y nosotros hemos hecho ese esfuerzo de valentía de decir:
hay organismos innecesarios, vamos a cerrarlos, vamos a
liquidarlos y vamos a entregar ese dinero a unos presupuestos
que nosotros creemos realmente sociales, porque dígame
usted en todas las enmiendas parciales que hemos presentado
a lo largo del día de hoy y las que presentaremos en los días
sucesivos si la inmensa mayoría de todas ellas no van
destinadas a gasto social, alguna muy poca a infraestructuras
de medio ambiente, de medio ambiente, que son
fundamentales, es a lo que dedicamos la mayoría de nuestras
enmiendas, gasto social y medio ambiente.

Esas son nuestras dos obsesiones, junto con el tema
municipalista, como decimos, los municipios son los grandes
olvidados de sus presupuestos, hemos de hacer un esfuerzo
por colaborar, por ayudar a quien ejerce siempre como
organismo subsidiario de cualquier otra administración,
muchos de ustedes han estado en ayuntamientos, algunos
como alcaldes, y saben perfectamente que el ayuntamiento es
el que acaba supliendo todo aquello a lo que no llega el
Estado, la comunidad autónoma o el consell, porque al final el
vecino al que ve todos los días es al alcalde y es al que le pide
cuentas. Y nosotros, en estos presupuestos que usted ha
presentado, que son su responsabilidad máxima, no se acuerda
de los municipios.

Le solicito de verdad que haga un esfuerzo, que haga un
esfuerzo por cumplir la ley vigente, que dice que un 0,7% del
presupuesto de la comunidad autónoma debe destinarse a este
fin, y si para ello alguna vez tiene que decir que no, pues que
su no sea un no.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Començam la qüestió
incidental, correspon la intervenció del Govern, té la paraula
la consellera, Sra. Sánchez.

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

Gràcies, Sr. President, gràcies senyors diputats i senyores
diputades per la seva atenció en aquestes hores i també per la
seva feina en la tramitació parlamentària d’aquest pressupost,
amb alguns des de la profunda discrepància ideològica, però
amb tots des de la confiança que jo crec que tenim tots en la
política i en la feina que fem tant els càrrecs públics com els
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diputats per dur endavant un projecte polític consensuat i en
representació dels ciutadans en aquesta terra.

En aquesta primera intervenció del debat, voldria començar
amb algunes dades que, com a consellera d’Hisenda, per a
nosaltres és important i en aquest tràmit final de l’aprovació
dels pressuposts 2020, són uns pressuposts que aporten
estabilitat i  confiança a la comunitat autònoma de les Illes
Balears a un moment d’incerteses i a un moment complex a
nivell internacional i també a nivell nacional; i també he de dir
que és un pressupost responsable, com han dit, sempre des del
punt de vista social i des del punt de vista financer, reforçam
el nostre compromís per mantenir, per impulsar i fins i  tot
incrementar el nivell de despesa social al qual hem arribat la
passada legislatura, en la qual es va donar un gir radical a les
polítiques de retallades del Partit Popular durant la legislatura
2011-2015.

I avançam també en els acords de Bellver els quals són el
nostre full de ruta d’aquesta legislatura, continuam consolidant
i reforçant els serveis públics i ho fem amb una aposta forta
per l’educació, sí amb molta despesa corrent, perquè no sé
amb què es pensen que es paguen els professors; amb molta
depesa corrent també amb salut, no sé amb què es pensen que
es paguen els infermers i les infermeres, els metges, els
medicaments, amb molta despesa financera, amb molta
despesa corrent també en serveis socials, no sé amb què es
pensen que es paguen les 9.000 persones que s’han incorporat
al sistema de dependència, quan els darrers quatre anys, els
anys 2011 a 2015 només s’havien incorporat 1.200 persones.

I avançam també en els reptes que tenim aquesta
legislatura, com són la mobilitat sostenible, l’habitatge,
l’accés a l’habitatge, és el pressupost que més inverteix de la
història d’aquesta comunitat autònoma en habitatge públic, en
la transició ecològica i energètica, com a objectius
fonamentals per fer unes Illes Balears més sostenibles,
econòmicament, socialment i mediambientalment. Vull
recordar, ho hem dit a diferents seccions, que aquest és el
pressupost més elevat en despesa social, 3.091 milions en
despesa social, i enguany, encara que sigui n pressupost que
hagi disminuït la seva despesa no financera en 50 milions
d’euros, la despesa social enguany creix un 0,4%.

Avui demanaven a què es dediquen els mil milions més de
despesa que té aquest pressupost, a despesa no financera, es
destinen a serveis públics fonamentals, es destinen a educació,
es destinen a sanitat, es destinen a serveis socials, es destinen
a ocupació, es destinen a habitatge i es destinen a aprofundir
en el nostre  sistema institucionals, aprofundir en el nostre
sistema federal, aprofundir també en el finançament dels
consells insulars que presten serveis autonòmics,
competències autonòmiques des de la proximitat.

I és també un pressupost responsable financerament, i això
ho ha dit l’AIReF, l’Autoritat Independent de Responsabilitat
Fiscal que avala les previsions macroeconòmiques d’aquest
pressupost, que aval·la les previsions d’ingressos d’aquest
pressupost i que aval·la les possibilitats d’acompliment de
l’objectiu de dèficit zero d’aquest pressupost, pesi a qui li

pesi. Mentre alguns intenten desacreditar la feina que es fa des
del Govern, el rigor pressupostari de l’esquerra, la capacitat de
l’esquerra de compatibilitzar aquesta responsabilitat social
amb aquesta responsabilitat financera, pesi a qui li pesi,
l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, l’entitat de
referència aval·la el rigor de la nostra feina.

Però, amb referència als objectius d’estabilitat, no farem
bandera dels objectius d’estabilitat, el que direm és que s’han
de reformar la Llei d’estabilitat pressupostària, s’ha de
reformar la Llei Montoro i ha de ser més flexible i ha de
tractar les comunitats autònomes de manera diferent, en
funció del seu finançament i en funció del seu punt de partida.

I quan parlem de deutes, ha parlat avui molt de deute de
moltes esmenes, d’una esmena a la totalitat de la secció 34,
deute, de moltes esmenes que van contra el pagament dels
interessos del deute. Aquesta és la primera legislatura per al
deute d’aquesta comunitat autònoma, s’ha reduït com a
percentatge del PIB, i és la primera vegada, la legislatura
passada ha estat la primera vegada que el deute s’ha reduït en
termes absoluts el 2017, i la primera vegada que tenim una
estabilització del deute, la passada legislatura es va reduir del
30,33% com a percentatge del PIB, el 27,8% com a
percentatge del PIB, i en aquesta d’estabilització continuarem
el 2019 i el 2020.

Avui demanaven també sobre la credibilitat dels mercats
financers o sobre la credibilitat que té la situació financera
d’aquesta comunitat autònoma, doncs li diré que hem estalviat
7,5 milions d’euros en refinançament de préstecs, per la
confiança que donam com a institució. Des del 2015 el
refinançament del préstec, s’han produït estalvis de 42,27
milions d’euros, i també hem rebut el reconeixement
internacional de l’emissió  de deute públic que es va fer el
2019 i que va tenir molta més demanda que la quantitat que
sortia a finançament.

Però del deute, i jo crec que el problema principal de
l’acumulació de deute és la situació de finançament d’aquesta
comunitat autònoma. I, Sra. Riera, serem reivindicatius davant
del Govern d’Espanya, necessitam un Govern d’Espanya amb
plenes funcions per a la condonació del deute, la part del deute
que correspon a la nostra situació d’infrafinançament, per a la
revisió del sistema de finançament, per al desenvolupament
del Règim Especial de les Illes Balears i per rebre el nou Fons
d’Insularitat que s’ha d’incloure en el pressupost del Goven de
l’Estat del 2020.

I per això no vull deixar de parlar d’inversions, perquè han
parlat que les inversions disminuïen, si es mira el pressupost,
del pressupost consolidat, comptant empreses públiques, el
Servei de Salut, l’Administració, ´és de 652 milions d’euros
en inversions, això, efectivament, són 12 milions menys que
en el 2019, però són 224 milions més que en el 2015, una
mitjana i de fer inversions en aquesta comunitat autònoma.

I del que han presentat, ha presentat esmenes a la totalitat
de la secció 14, i qüestiona els càrrecs públics de la secció
14, que és la Conselleria d’Hisenda. Li he de dir, Sr.
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Rodríguez, que és un honor ser la consellera d’Hisenda
d’aquesta comunitat autònoma, és un honor...

(Alguns aplaudiments)

... ser consellera de Relacions Exteriors d’aquesta comunitat
autònoma, és un honor poder fer feina per la cosa pública i és
un honor poder lluitar per una millora del finançament
d’aquesta comunitat autònoma i per a la millora de la vida de
les persones d’aquesta comunitat autònoma.

A la secció 14, que vostès presenten una esmena a la
totalitat, tenim la Direcció General del Tresor i Política
financera, que fa aquesta bona feina en la gestió i la política
financera d’aquesta comunitat autònoma i en la qual fa feina
també la Societat de Garantia Recíproca ISBA, per millorar la
competitivitat de les nostres petites empreses per millorar el
seu accés al crèdit i per activar i continuar en l’activació del
nostre teixit empresarial i dels nostres emprenedors.

De la direcció també esmenen la 14, la Direcció General
de Cooperació Local i Patrimoni, aquesta direcció general que
col·labora amb les entitats locals, aquesta direcció general
que, a part té al seu càrrec la Central de Compres per millorar
la nostra compra centralitzada i el seguiment dels contractes.
Esmenes també la Intervenció general de la comunitat
autònoma, la Direcció General de Pressuposts, la Direcció
General de Finançament, que són el motor, són un múscul per
a aquesta comunitat autònoma per finançar tots els projectes
i una ajuda per fer feina amb rigor, esmenen la Direcció
General de Fons Europeus, un director general que els darrers
anys ha fet una millora de la... la nostra capacitat de gestió és
reconeguda pel ministeri i reconeguda per la Comissió
Europea, ja ha aconseguit un màxim històric de finançament
en fons europeus de 263 milions d’euros, entre FEDER, fons
socials, el Fons Socioeuropeu, perdonin, i el Fons d’Ocupació
juvenil. Esmenen la Direcció General de Relacions Exteriors
que fa feina amb el Centre Balears Europa, conjuntament amb
una unitat d’acció per incrementar la nostra presència a les
institucions europees, la nostra presència i la nostra vigilància
de la regulació que es fa a les institucions europees, que fa una
defensa de la insularitat des d’un punt de vista mediterrani, un
concepte al qual s’han afegit altres territoris amb les nostres
característiques, participant d’una forma molt més activa en
tots els organismes de representació europea.

Jo crec que són càrrecs públics que fan una feina
excel·lent, que fan una feina de direcció política de
l’Administració, que crec que el que ens correspon als equips
polítics, quan governam una institució.

I ara voldria parlar també de les esmenes del pressuposts,
per veure com ha quedat el pressupost una vegada ha passat per
comissió. Aquests pressuposts jo crec que són fruit de tots els
grups polítics que donen suport al Goven, i també s’han
incorporat noves esmenes de l’oposició a aquestes
comissions, a aquestes feines en comissió, serà acceptat i
incorporat 115 esmenes, gairebé de tots els grups polítics que
donen suport al Govern, i també s’han incorporat noves
esmenes de l’oposició en aquestes comissions. En aquesta

feina en comissió s’han acceptat i incorporat 115 esmenes,
gairebé de tots els grups polítics i altres 37 esmenes que s’han
transaccionat. En total són 150 esmenes, fins al moment que
ha començat aquell de matí.

Ara s’han incrementat i  es continuaran incrementant els
diferents grups, dels quals 43 esmenes són dos grups de
l’oposició, o sigui que jo voldria agrair també aquesta feina
dels grups polítics de consens, aquesta feina de millorar el
pressupost de la nostra comunitat autònoma per al 2020.

Parlem de certs  temes que han sortit avui i que jo no
voldria anar sense comentar el dèficit 2018, jo no sé si no ho
sap, que no ho crec, si no ho entén, que no ho crec, o si
intoxica; quan vàrem dir... quan diu l’AIGAE 0,0447,
arrodoneix a 0,4 en el còmput de dèficit i...

(Remor de veus)

... 0,4, perquè es calcula amb una dècima, i el diagnòstic, per
dir-ho d’alguna manera és d’acompliment del dèficit públic, i
això no crec que sigui responsable minar la confiança, minar
la credibilitat d’aquesta comunitat autònoma davant la
ciutadania i davant la resta d’institucions.

Aquest Govern ha complert els objectius de dèficit 2017,
2016, 2018, l’únic que no va acomplir va ser la regla de
despesa del 2018, ja hem parlat d’aquest tema.

Amb les esmenes que presenten, senyors del Partit
Popular, i senyors de VOX, presenten esmenes impossibles,
perquè buidar el pagament d’interessos trobam que és una
barbaritat, i no es fa quan hi ha interessos de demora, es fan
contra deute públic, es fan contra interessos per pagar el
deute. 

La partida d’interessos de deute públic, préstecs bancaris
i interessos de demora és, conjuntament, 114 milions d’euros,
amb les seves esmenes treuen 100 milions d’euros, i d’aquesta
114 euros els préstecs bancaris als quals fan les esmenes és
de 60 milions per al 2020; jo crec que no és responsable, no
és raonable buidar els interessos per al pagament del deute
públic, tenint en compte la seva superortodòxia pressupostària
per sobre de qualsevol altra circumstància.

La liquidació de l’Oficina Anticorrupció, que, per cert,
depèn del Parlament, en el pressupost es contempla en el
pressupost de la Conselleria d’Hisenda, però depèn del
Parlament, per mantenir la seva independència, el pressupost
és de 922.000 euros i fan esmenes d’1,2 milions d’euros, que
la buiden més del que té, amb la qual cosa jo no sé com volen
que tramitem aquestes esmenes, els accepti qualsevol esmena.
Jo crec que són esmenes fetes de postureo, fetes simplement
per fer l’esmena, sense cap voluntat en aquest cas de millorar
el pressupost de la nostra comunitat autònoma.

Les rebaixes fiscals, que també n’han presentat tant VOX
com el Partit Popular sense quantificar, sense veure quina és
la (...) que (...) a progressivitat, sense valorar altres
circumstàncies, i  després demanen que s’incrementi la
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despesa públic amb altres factors, m’hauran de dir d’on hem de
retallar realment amb les seves rebaixes fiscals, de salut,
d’educació, de serveis socials, d’on voldrien vostès retallar, a
un moment en què l’AIReF, l’Autoritat Independent de
Responsabilitat Fiscal, que el diputat Costa considera que s’ha
d’agafar amb pinces, però, com que és una institució de
referència, me la crec, diu que no és el moment d’aplicar
rebaixes fiscals, i crec que no és el moment d’aplicar rebaixes
fiscals a un moment en què hem d’incrementar la despesa
pública per fer més inversions, per promoure una millora de
l’economia.

L’Agència Tributària de la qual vostès han demanat la seva
liquidació, perquè una esmena a totalitat és la seva liquidació,
i després fan una esmena d’1 milió d’euros el Partit Popular
per augmentar la lluita contra el frau fiscal.

Agraesc moltíssim la seva preocupació i el seu interès,
perquè l’Agència Tributària ha esdevingut, després de la seva
creació fa deu anys, la millor eina contra el frau fiscal
d’aquesta comunitat autònoma, i els donaré una dada: la
Inspecció General del ministeri, sobre el percentatge
d’operacions dels contribuents que han quedat opaques, és un
percentatge de l’1,4, mentre la mitjana de l’Estat espanyol es
del 9%, o sigui que jo crec que queda avalada la seva feina que
continuarem millorant.

Ja em queda poc temps, jo l’únic que voldria dir és que vull
defensar els avanços que suposen aquests pressuposts, que
atenen les necessitats de les Illes Balears i permeten afrontar
els reptes de futur i de present, amb el seguiment dels acords
del PIB, primer de tot han estat les polítiques socials, després
els reptes que tenim com a comunitat autònoma i els canvis
que hem d’afrontar com a comunitat autònoma; són uns
pressuposts molt treballats, raonables, adaptats a la realitat
econòmica i un pressupost de prosperitat compartida per a les
nostres illes.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Riera.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Sánchez, miri, una diputada del
Partit Socialista, la Sra. Truyols, que avui de matí feia lliçons
magistrals, l’altre dia, a la Comissió d’Hisenda, va dir que
l’IVA mostra com camina una economia, si el consum va bé i
es fa doncs l’economia funciona bé, i nosaltres li vàrem dir:
no només hem de veure com funciona l’IVA, sinó les
previsions futures que hi ha. I resulta que les previsions
futures que té, no només mirar les liquidacions, sinó el futur,
resulta que, tot i que vostès preveuen un creixement del PIB

del 2,1%, resulta que cap organisme financer, cap, no dóna
suport a aquesta xifra; l’AIReF preveu un 1,6% de creixement
del PIB per al 2020; el BBVA, un 1,2%; i les xifres actuals,
que són les del darrer trimestre, del PIB de Balears, només va
créixer un 0,2% i ens vàrem situar a la cua de tota Espanya.

Per tant, la nostra previsió d’ingressos... la previsió
d’ingressos que es fa en aquest projecte de pressuposts, com
jo li deia abans, evidentment està inflada i no és realista.

Per altra part, també veníem d’un creixement del 4%, que
li vàrem deixar nosaltres a l’any 2015, vostè que ha parlat de
l’any 2015 tenia un creixement que augmentava i es trobava en
el 4%, sí, el que passa que ara, avui en dia, vostè el té un altre
pic ja cap al 2%. Per què? Perquè la corba de l’economia que
ha anat pujant ara comença a davallar i, evidentment, tornam a
la recessió i a la crisi, per molt que vostè intenti treure pit de
totes les actuacions que, segons vostè, suposadament socials
fan.

També, per una altra banda, una altra dada, hem passat de
crear 20.000 llocs de feina anuals a destruir 1.900 llocs de
feina anuals, hem passat dic la comunitat, perquè han estat
vostès les polítiques socialistes, i enviar 7.300 persones a
l’atur; és a dir, un altre indicador que tornam a la recessió i a
la crisi amb les seves polítiques; que no només no es recaptarà
el que preveuen, sinó que també haurà de bloquejar abans de
final d’any, en el darrer trimestre, perquè la previsió que ha fet
vostè de reducció del sostre de despesa, amb un retall de 50
milions d’euros, serà insuficient.

També li he dit abans, la seva gestió... vostè em diu: serem
reivindicatius davant Madrid. És que no ho han estat fins ara,
és que ja no se’ls creuen quan diu que seran reivindicatius, és
que vostè no ha defensat ni l’increment aquell de la part fiscal
del REB que se suposava que havia d’entrar dia 1 de gener,
perquè és que ni vostè mateixa es creu que serà reivindicativa
perquè no ha fet cap previsió d’ingrés. Com ens pot dir, com
nosaltres ens hem de creure que serà reivindicatiu aquest
govern si vostè no ha posat ni previsions? No és que siguin
realment aprovacions o reconeixements de drets, ni previsions
no posa vostè, vull dir que poca credibilitat tendrà. Tampoc del
nou sistema de finançament, ni hi haurà tampoc ingressos dels
convenis de carreteres o dels convenis d’infraestructures
mediambientals; si no, ja li ha dit el Sr. Costa avui matí, el
posi, el bloquegi i quan arribin després l’obri i podran fer
aquestes inversions, però no ho posi d’aquesta manera en
previsió, com si hagués d’arribar, quan cada any sabem que
després no arriba.

Per altra banda, Sra. Sánchez, per molt repetir les coses no
es tornen realitat, i vostè cada diu el mantra aquest que
nosaltres vàrem haver de recuperar els retalls del Partit
Popular; no, miri, vostè el que va fer és continuar la política
del Sr. Manera, que va fer retalls en aquesta comunitat, jo li he
dit perquè la millor política social és pagar les nòmines de la
gent, i quan nosaltres vàrem arribar no vàrem poder pagar les
nòmines de la gent, perquè el Sr. Manera ja havia anunciat a
l’any 2010 que hauria d’acomiadar 700 persones de
l’administració cada any, perquè va haver de bloquejar les
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nòmines i no varen poder pagar les nòmines. I són els retalls
de la pau social que els sindicats els varen dir a vostès, que
se’ls aixecaren de la taula a l’any 2010 i no es varen voler
tornar seure fins que vàrem arribar nosaltres a l’any 2011.

(Alguns aplaudiments)

I això convé que ho recordi també de tant en quant, retalls
del Sr. Manera i de les polítiques socials de la Sra. Armengol,
que ja era en aquell en política i dins el Govern.

Poc municipalista, és poc municipalista aquest pressupost,
Sra. Sánchez, perquè vostè retalla la Llei de capitalitat de
Palma, retalla doblers a Palma i bloqueja les partides de la
Llei municipal, per tant, no ens digui que creu en els
municipis.

I després, en relació amb la secció 34, nosaltres fem
propostes de baixes a la secció 34, li he dit perquè confiam
que això els espitjarà una mica a millorar la gestió i a poder
com toca algunes factures, i tendran doblers que podran per a
altres actuacions. I si no ens faci qualque transacció,
evidentment que no tendrem totes les esmenes aprovades, jo
li dic, a Educació, per exemple, és que ni s’han acostat a
aprovar-nos ni a parlar de cap; a Hisenda tampoc no ha vengut
vostè a dir, ni cap dels seus, transaccionem, però en mirin una
o dues, evidentment totes no s’aprovaran. Nosaltres som un
grup petit, ens transaccioni qualque cosa, tal vegada se
n’aprovarà qualcuna, agilitin després el pagament i es podran
fer coses. Nosaltres hi estarem d’acord i, a més, li lloarem.

I després no ens digui que hi ha recuperació de drets, com
jo li deia, si no ha derogat encara el Decret Llei 5/2012, que
es va fer per poder sortir de la crisi econòmic, aquell decret
tan tremend i horrorós, tan terrible que va fer e l Partit
Popular; si no recupera l’esperit inicial de la Llei municipal,
que també va fer el Partit Popular, si no paga la Llei de
capitalitat de Palma, que també va fer el Partit Popular, i si no
preveu, per exemple, partida de la Reserva de la Biosfera de
Menorca, que preveu amb una esmena el Partit Popular.

I per què perverteix l’ecotaxa, Sra. Sánchez? Perquè la
situació és difícil, ho diuen els seus diputats. Per tant, no ens
digui que l’economia va bé, que nosaltres tenim més ingressos
que a l’any 2015, que ha fet més despeses, però si han de
pervertir l’ecotaxa i tot per poder pagar les escoles que
després, tanmateix, no farà el Sr. March.

I miri, comentaven aquí de la secció 34 els diputats de
VOX que nosaltres no som valents, i vostès de valents de
vegades es passen, Sr. Diputat, perquè defensen el
municipalisme, però es carreguen el Fons de Cooperació
Municipal, ja pot fer feina vostè a l’Ajuntament de Palma, jo
també he fet molts d’anys a un ajuntament i sé el que
necessiten els ajuntaments i no és carregar-se precisament el
Fons de Cooperació...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera, hauria d’anar acabant.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... Municipal.

Finalment, Sra. Sánchez, el dit, no passin el rodillo,
aprovin qualque esmena del Partit Popular i tots hi estarem
d’acord i, finalment, el que li deia, serà un pressupost...

(Remor de veus)

... -aprovi qualque esmena del Partit Popular, nosaltres
estarem d’acord i la lloarem...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

..., no passi el rodillo, tendrà un pressupost evidentment que
no és social, deu ser un pressupost socialista i d’acotar el cap
davant el Sr. Sánchez.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Consellera. No me ha parecido que me haya
contestado por qué la división en dos de la Dirección General
de Presupuestos y la de Financiación.

Por otra parte, el por qué de la Oficina de Prevención y
Lucha contra la Corrupción, lo único que ha dicho es que
depende del Parlamento para garantizar su independencia, pero
tampoco ha entrado en el fondo de la cuestión.

Tampoco nos ha explicado realmente por qué abandona
usted los municipios, pero bueno.

Lo que sí nos ha dicho, bueno, lo han dicho todos ustedes,
es que estos son los presupuestos con mayor gasto social. ¿A
qué llama usted exactamente gasto social? Porque a lo mejor
es una diferencia de percepción, porque nosotros no lo vemos
un mayor gasto social, vemos un mayor gasto , gasto en las
políticas que a ustedes les gustan, gasto, pero lo de social no
lo acabamos de ver claro, viendo algunas partidas muy
necesarias en las que ustedes no quieren entrar a reforzar, a
profundizar.

Y hablando de profundizar, usted, igual ha sido un lapsus
linguae, pero ha dicho que quería profundizar en esto, en
aquello, ha dicho “profundizar en nuestro sistema federal”, a
lo mejor lo he entendido mal pero creo que ahí ha quedado
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registrado, España todavía no es un estado federal, no importa
profundizar en algo que no existe.

Luego, como siempre hacen ustedes, achacan todos los
males del mundo a la ley Montoro, a la Ley de estabilidad
presupuestaria, que casi nadie se atreve nunca a defender,
¡bendita ley Montoro y bendita Ley de estabilidad
presupuestaria que les pone un dique de contención!

Y desde luego ustedes, estoy convencido, estoy
convencido, la lástima, y en esto tiene razón el Sr. Font, que
me dice disparate, la lástima es que esa ley no exista también
para el Gobierno del Estado, que debería existir, lo que es
injusto es que el Gobierno del Estado pueda gastar lo que le dé
la gana y las comunidades autónomas y los ayuntamientos
estén limitados, en eso, Sr. Font, y sin que sirva de precedente,
tiene usted razón. Pero hacen falta este tipo de leyes, y este
tipo de leyes se tuvieron que poner porque esto iba al caos, al
caos, iba al caos por la manía, que ya le he contado, que tienen
ustedes de gastar un dinero que no tienen, el estirar más el
brazo que la manga; porque dice: no es el momento de aplicar
rebajas fiscales; es que nunca es el momento para ustedes.
Cuando la vaca está gorda, porque es el momento de repartir,
y cuando está la vaca flaca, porque es que de algún sitio lo
tenemos que sacar, y por eso, ahora que tiene un momento de
contracción, recesión, como lo quieran ustedes llamar, cuando
se pongan ustedes de acuerdo nos lo dicen y lo llamaremos de
esa manera, pues ahora que viene un momento de dificultad
económica, pues no quieren ustedes bajar los impuestos
porque quieren seguir gastando, quieren seguir vendiendo esa
supuesta política social, que no es tal, pero eso sí, quieren
seguir engordando la administración, y eso no es músculo de
la administración, eso es grasa, lo que hay que adelgazar es la
grasa de la administración, no el músculo, la grasa que ustedes
se empeñan en engordar.

Y, bueno, decía usted que algunas de nuestras enmiendas
eran de postureo, bueno, para postureo el de la Oficina de
Prevención y Lucha contra la Corrupción, que lo único que
tiene de todo eso, como ya le he indicado antes, es una placa
en una puerta que hay aquí al lado, ni lucha, ni previene, ni va
a nada más allá que al cobro del sueldo de las personas que allí
trabajan, no hay absolutamente nada más.

Y por supuesto que nosotros hemos llevado en las
enmiendas anteriores al articulado una serie muy ambiciosa de
rebajas fiscales, y por supuesto que una rebaja en los sillones
tiene que llevar aparejada una rebaja en el gasto, en esto
estamos de acuerdo. Cuando a nosotros nos toque gobernar,
no se preocupe que le diremos de donde van a salir todos esos
recortes para poder bajar impuestos, y le aseguro que no
saldrá ni del verdadero gasto social, ni de la educación, ni de
la sanidad, ni tendremos a los niños en barracones.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Correspon ara la
contestació per part del Govern, té la paraula la Sra. Sánchez.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Riera, jo no sé perquè ningú no
fa unes previsions tan dolentes com les seves, ni tampoc no sé
com ningú té una visió tan optimista del seu govern del 2011
al 2015, mai no hi va haver un creixement del 4% durant el
Govern del Partit Popular. No sé perquè tenim la confiança
dels organismes de referència, tenim la confiança del mercat,
de les entitats financeres, tenim la confiança de l’empresariat
i no tenim la confiança del Partit Popular que l’únic que
intenta és minar la confiança de la societat en el Govern de la
comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

Li diré una altra cosa, la història ens aval·la, els millors
acords de finançament s’han fet quan hi havia un govern
socialista a l’Estat espanyol i un govern de pacte aquí, a les
Illes Balears, i parl del sistema de finançament del 2009 i part
de les inversions estatutàries, de les inversions estatutàries a
les quals vostès varen renunciar, i de les inversions
estatutàries que va suspendre la Llei de pressuposts del 2011,
el Sr. Montoro, i el règim especial que tenim a les Illes
Balears gràcies a la Sra. Armengol i que entrarà en vigor en el
pressupost del 2020 del pressupost de l’Estat espanyol.

(Remor de veus)

De moment la història ens aval·la, no sé quines credencials
pot aportar el Partit Popular.

I els de les retallades, els de les retallades eren vostès, jo
supòs que amb perspectiva fa mal i fa mal perquè tenien un
líder que bravejava d’aquestes retallades...

(Remor de veus)

..., però els de les retallades, els que han fet les retallades en
aquesta comunitat autònoma i han provocat el patiment de la
gent d’aquesta comunitat autònoma són vostès.

No retallam capitalitat de Palma, s’acomplirà perfectament
la Llei de capitalitat de Palma.

L’Oficina Anticorrupció és un acord d’aquest parlament i
mentre aquest parlament no digui el contrari l’Executiu i la
conselleria d’Hisenda acomplirà el mandat d’aquest parlament.

I no abandonam cap municipi. Jo vull aprofitar aquest
darrer torn de paraula per donar les gràcies a la feina de totes
les conselleries i també de tots els grups polítics per
l’aprovació del pressupost del 2020, vull defensar el
pressupost 2020 perquè crec que ens ho mereixem, crec que
ens mereixem la il·lusió i crec que ens mereixem l’alegria de
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defensar un pressupost, d’un pressupost que ha de millorar la
vida de les persones d’aquesta comunitat autònoma durant
l’any 2020; uns pressuposts que avancen en els acords de
Bellver, en els acords d’investidura que es van fer amb MÉS
per Menorca, en els acord amb Gent per Formentera, i un
pressupost que defensa allò en el que creiem, en la cohesió
social i en la sostenibilitat econòmica i mediambiental.

I hem passat de ser una de les comunitats autònomes que
menys invertia en serveis públics, en serveis socials, a trobar-
nos en la mitjana i fins i tot superar la mitjana en determinats
aspectes de l’Estat espanyol, hem passat de ser una comunitat
que estava paralitzada, sense projecte, a una comunitat pionera,
amb projectes amb caràcter mediambientals, amb projectes
amb caràcter social, amb projectes amb caràcter sanitari,
d’habitatge públic, amb projectes contra la precarietat laboral,
una comunitat que altres governs prenen com a referència. I
una comunitat que sí, que aprofundeix en el seu federalisme
interior i considera que els consells insulars són majors d’edat
i els vol finançar i vol que facin les seves competències
autonòmiques des de la proximitat.

Aquest és el Govern que defensam des d’aquesta comunitat
autònoma, i també uns comptes que són prudents i
responsables, pesi a qui pesi, uns pressuposts realistes que han
aval·lat els organismes independents, que han aval·lat les
entitats de referència, tant les previsions macroeconòmiques
com les previsions de dèficit. Jo crec, sincerament, que és un
pressupost que ens permet avançar, avançar amb fermesa i amb
confiança cap a un model millor, cap a una prosperitat
sostenible i compartida.

Hem vist aportacions constructives per a aquest pressupost
que pretenen millorar un pressupost perquè sigui més
consensuat i hem vist també aportacions molt destructives que
pensen que com pitjor millor per al seu partit polític.

Gràcies una vegada més a aquells grups que donen suport
al Govern, aquests grups que donen suport també al pressupost
d’aquesta comunitat autònoma i esper sincerament que durant
la resta d’aquests dies de tramitació parlamentària es millori
aquest projecte.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Correspon ara la intervenció del
Grup Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Molt bones, molt bon vespre a tothom. Jo, en primer lloc,
quan fem un posicionament sobre les esmenes a una
conselleria, com la Conselleria d’Hisenda, a part de tota la
seva competència en temes de relacions exteriors,
evidentment hi ha certa referència o molta referència a la
titular, a la consellera, no com a persona sinó com a

responsable política, per la qual cosa ja deman disculpes si
algú em diu que faig al·lusions a la consellera, a la titular, que
ho faré. Ho faré dient diferents coses, parlaré molt de la
secció 34. Se n’ha parlat molt avui, però que és una de les
coses que podem..., no vull dir presumir, que queda un poc
arrogant, però sí destacar que el nostre grup parlamentari, tot
i que és novell com a diputats en aquest hemicicle, sí que ha
duit, i  vostès ho han vist al llarg de les esmenes que s’han
presentat a les altres seccions, jo crec que prou coherents amb
l’exposició, amb les mesures i diré per què.

No és que no haguem tengut valentia a fer esmenes a la
totalitat, no l’hem fet de cap secció, el que passa és que
nosaltres hem enfocat i hem entès que el nostre treball era fer
esmenes als programes, al centre de cost de les diferents
seccions i crec que en els comentaris de cada esmena ve
expressat amb prou literatura, amb prou narrativa el motiu
d’aquestes esmenes.

Una fonamental que hem fet, i s’ha expressat aquí per part
de la portaveu adjunta quan feia la seva intervenció envers
l’articulat, era que enteníem que la secció 34, devers 114
milions d’euros, que hi ha esmenes aquí d’un únic partit, no set
ni un, 114, no anava en la línia coherent de donar la resposta
al pagament del deute públic que va en línia del nostre grup
parlamentari, com vostès ja saben, perquè sinó haguéssim dut
aquí una quantitat d’esmenes i quedar beníssim donant a totes
les polítiques públiques socials molta quantitat de doblers
traient-los de la 34 i li passaria a vostè, consellera, que
lògicament no s’haguessin aprovat, però que no podria
acomplir el pagament del deute.

Entre d’altres coses ens preocupava, i ho diu l’informe de
4 de desembre de l’AIReF, que s’ha esmentat molt per aquí, és
a dir, s’esmenta l’AIReF per una part quan diu dades negatives
i per l’altra part quan diu les positives. Jo crec que tots dos han
de parlar de les positives i de les negatives, no fa tant parlaven
de la qualificació, fa dos mesos que deia l’AIReF. Vostè l’ha
reconduïda, però la reconduïda amb 62 milions de bloqueig
per poder complir i amb 50 milions menys enguany, i ens
pareix molt bé. No ens pareixerà tant bé tal vegada on ha
d’aplicar vostè la reducció, per això estam en el debat de
pressupost de les esmenes.

Però el que diu l’AIReF, que la previsió de deute de
l’AIReF és superior a la de la comunitat autònoma, informe de
4 de desembre, principalment: “por la mayor deuda estimada
para financiar el exceso de déficit previsto para el 2019 y
por el menor crecimiento esperado del PIB de las Balears
en el 2019 també”. I diu, “y el riesgo para la sostenibilidad
de las Illes Balears es calificado como ligeramente alto.”
Informe de 4 de desembre, per tant, entendrà el Grup
Parlamentari Popular que no donem cap suport a una esmena
de 110 milions d’euros en global de reduir la secció 34 de
deute. No són només 7 milions d’interessos, és el global. Per
això, la nostra abstenció en aquesta línia.

Per altra banda, crec que és molt important que la
informació que es dóna aquí, i jo sempre ho he recomanat a
altres intervencions, que es posin d’acord el Grup
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Parlamentari Popular i el Grup Parlamentari Socialista, i no
parl del Govern, a l’hora de manejar xifres perquè jo crec que
els ciutadans ens veiem en un debat de contradiccions de
xifres amb una solvència, amb una vehemència de defensa, i jo
crec que és demostrar molt poc rigor. No sé si haurem de fer
una auditoria per a aquestes xifres o si realment hauran de fer
vostès una dinàmica de grup per treballar-la conjuntament i
dur-la a debat. I n dic un posicionament sobre la gestió sinó
aquest moviment de xifres d’uns creixements i d’uns altres.

El nostre posicionament ha anat sobretot a complir vàries
coses, i les esmenes van en aquesta línia. Demanam una
esmena de reforç a la Sindicatura de Comptes i la fem no
perquè hem considerat que el pressupost és insuficient pels
nombres, sinó perquè la Sindicatura de Comptes a les seves
recomanacions demanava més suport, més recursos, per tant,
més quantia. Crec que hem estat prou prudents perquè li hem
demanat recursos a un C1, hem demanat recursos
administratius per tot el treball de poder treure els dossiers,
ja estaria molt bé que tengués més tècnics superiors en aquest
sentit. Rebutjada.

Millores a l’atenció de l’usuari i el contribuent de
l’Agència Tributària de les Illes Balears. La meva companya,
la companya de l’ATIB en el seu moment i esper que per molts
d’anys també, però sobretot membre de la comissió, sap
perfectament que no és una qüestió només d’un portal, que és
una qüestió d’una accessibilitat de com es faci o no, ja sé que
sembla recaptador en la línia que correspongui, però s’ha de
garantir. Sobretot s’ha de garantir l’accessibilitat a unes
obligacions que demana el mateix portal. Tampoc no era una
gran barbaritat.

Centre Balears Europa. Lògicament rebutjarem qualsevol,
ja ho hem fet amb les nostres esmenes, el tancament radical
al programa. Nosaltres no qüestionam i de fet ja ho haguéssim
fet si s’haguessin nomenat més alts  càrrecs o més despesa
corrent, però és que el pressupost del Centre Balears Europa,
si vostès llegeixen la literatura i els objectius, tenint un fet
insular, tenint cent membres en el Comitè de les Regions i, a
més, estant a la mediterrània, a la doble insularitat i ser quasi
frontera de la Unió Europea, comprendran vostès que
l’existència del Centre Balears Europa és més que necessari,
a part d’Europe Direct i altres programes sobretot
d’assessorament a la justificació i recomanar l’accés a moltes
empreses, a molts d’emprenedors i a molta gent en tema dels
programes europeus amb la dificultat que té la justificació pel
rigor de la Unió Europea, que ja ens agradaria que l’Estat
espanyol el tengués amb alguna ajuda de subvencions.

Llavors, hem fet també esmenes de proposta a la dotació,
assegurar la dotació de les competències homologades pels
Consells Insulars, especialment el Consell Insular d’Eivissa i
de Menorca. Per què ho hem fet? Perquè consideram que és
insuficient i perquè ens trobam que el mateix govern d’aquí ja
ha anunciat que incomplirà el pagament de 10 milions d’euros
al finançament del Consell de Mallorca, un deute històric. Ja
n’hem parlat d’aquest tema, tornaré a parlar. Per tant, entenem
que el reforç als ajuntaments, tant per la Llei de capitalitat

com els consells insulars, s’ha de garantir. Ja en parlarem
d’aquest tema.

Després, quant al posicionament envers temes de
coherència. Molt alerta amb el tema de la coherència, Sra.
Martí, nosaltres hem fet, crec que he fet esmenes no en bloc,
hem fet les nostres esmenes i si ha fet el seguiment de les
nostres esmenes van en línia molt diferent a altres propostes.
Per tant, jo estic ben satisfet, i el meu grup parlamentari, de no
ser coherent en aquesta línia que vostè suposa, però com li
agrada parlar de la derecha sempre aquí i li va molt bé tota la
bancada de la dreta, amb una falta de respecte sobretot no pels
nostres votants sinó perquè hi ha uns programes, hi ha unes
línies que no compartim; de fet, li acab d’anunciar unes
quantes, no només a la meva secció sinó a la secció dels altres
companys.

Posicionament sobre l’Oficina Anticorrupció. L’Oficina
Anticorrupció no és només que depèn del Parlament, és que
té unes funcions molt definides, molt concretes, que és què es
fa amb la gestió dels doblers públics? Em pareix molt bé que
es doti l’Agència Tributària de les Illes Balears amb un
programa de frau fiscal, però el frau fiscal és de tots els
ciutadans de les Illes Balears i l’Oficina Anticorrupció té un
objecte, té uns fins i té uns recursos propis. Per tant, nosaltres
no acceptarem que es buidi, com s’ha fet en algunes esmenes,
completament de contingut i li digui el Parlament, com que
t’he llevat tot els doblers tria tu si la vols tancar o no. Home!,
un poc de rigor sí que correspon al debat. Si vostè la volen
tancar duguin aquí una proposició de llei i la llevam o obrim
un debat sobre aquest tema, però si buidam tota..., si amb una
esmena buidam l’Oficina Anticorrupció lògicament es
pronunciïn, “la vull llevar”. El nostre grup parlamentari no la
vol llevar, i no la vol llevar però vol estar-hi a sobre, el debat
sobre que la retribució  que té el seu director no és la que
pertoca, no és la que pertoca en comparació amb la
responsabilitat que tenen altres alts càrrecs i la gestió que
duen altres conselleries amb molt més volum i molta més
responsabilitat.

De la secció 34 ens preocupa una cosa, consellera, i ho té
difícil, perquè hi ha una esmena, la 10136, que no sé com
quedarà negociada, de la secció 15, on el grup Independents
per Formentera li fa una esmena i vostè..., on li planteja reduir
1 milió d’euros de la secció 34. Ja veurem com acaba aquesta
coherència de la secció 34. Insistesc que nosaltres hi estarem
en contra.

Tengui vostè també en el tema de l’AIReF el debat aquest,
coherència, no ho sé, però aquí hi ha un diputat d’un grup que
forma part del Govern i que dóna suport, que ha parlat de
recessió, dues vegades que surt la paraula d’una recessió. No
hem estat nosaltres, ho tenguem en compte a l’hora de parlar
de previsió, en parlar de l’AIReF, pressupost consolidat, som
pessimistes els de l’oposició, som catastrofistes i tal. La
recessió no l’hem plantejada nosaltres, hem parlat de
decreixement i hem parlat de desacceleració i en tema
productiu, però no de gaire cosa més.
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Nosaltres donarem suport a les esmenes on es trasllada per
exemple, es plantejava aquí, àmbit de..., ja ens agradaria donar
suport a l’àmbit de fons de cooperació municipal, a
l’amortització del deute, a les polítiques de natalitat, com s’ha
plantejat a altres llocs i a l’ATIB per al tema de lluita contra el
frau fiscal, però no desmuntant estructura amb programes i
amb de programes que evidentment tenen polítiques socials.

I donarem suport a l’esmena 112 del Partit Popular i ens
abstendrem, perquè la gran majoria i el volum per 10 milions
d’euros en aquesta secció, ve de la secció 34 que nosaltres no
hi donarem suport.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Començam el torn en contra. Pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sr. President. Jo la veritat és que m’he hagut de
fregar els ulls dues vegades, perquè sentir el Partit Popular
parlar de sindicats, condicions laborals i municipalisme, és
que no em quadrava gens ni mica, he pensat que ja estava molt
cansada en aquestes hores i que no estava sentit bé el que
estava dient la diputada Riera.

Me centraré en dues esmenes concretes presentades pel
Grup VOX i he de dir novament he de respondre al Sr.
Rodríguez, que li duc responent tot el dia, perquè com que el
Sr. Campos calienta banquillo, no sé si va a salir mañana o
pasado, pero bueno está ahí desviando, desviando...

(Remor de veus)

Bé idò. 9463 en relación a la eliminación nada más y
nada menos que la Delegación General de Memoria
Democrática, la de Participación y Voluntariado, la de
Transparencia  y Buen Gobierno, el Instituto Balear de la
Mujer y la Oficina Anticorrupción, ¡ahí es nada! Totum
revolutum, todo fuera. Islas desmemoriadas, pasivas,
insolidarias, opacas y patriarcales. Así nos quieren ustedes
y así no nos queremos nosotros.

Hay dos leyes aprobadas por unanimidad en este
Parlament, que encargan a la administración un conjunto
de tareas relacionadas con la memoria democrática, siendo
la principal la de impulsar el plan de fosas que se están
investigando y devolviendo los restos de las personas
asesinadas y desaparecidas a sus familias. Y a más leyes se
desprenden diversas lineas de trabajo que deben
impulsarse. La primera, dignificación de espacios como Son
Coletes a Manacor, e l cementerio de Porreres, o el Fortí
d’Illetes. Tienen que dignificarse, señalizarse y explicarlos,
haciendo centros de interpretación y memoriales.

Segundo, en el ámbito educativo. Es imprescindible
introducir la memoria democrática en las aulas, tanto en
secundaria como en las universidades. La mejor vacuna
contra el fascismo es conocer lo qué sucedió y ayudar así a
evitar los horrores del pasado.

Tres. Fundamental, anular por supuesto las sentencias
franquistas.

En cuarto lugar, evidentemente hay que investigar los
casos de bebés sustraídos y que fueron entregados a
familias afines al régimen.

Vamos a ver, Sr. Rodríguez, usted es diputado de VOX,
pero también es regidor en el Ayuntamiento de Palma y
sabe usted muy bien que en el salón de plenos hay un
cuadro rememorando al batle Darder. Un batle, un alcalde
que no murió de viejo, plácidamente en su cama, sino
fusilado en el muro de la memoria del cementerio de
nuestra ciudad y lo ve usted cada vez que va al salón de
plenos, está ahí, me refiero a que no es algo que le pueda
pasar por alto. El crimen de este alcalde, asesinado el 24
de febrero del 37, fue impulsar la dotación de agua y
alcantarillado para toda la ciudad, impulsar la Casa de
Socorro y la construcción de escoletes, hoy que nos
acompañan los colectivos educativos.

Y la segunda enmienda que quiero destacar es la 9403,
también formulada por la extrema derecha, que busca la
amortización de deuda, eliminando de raíz nada menos que
la Dirección General de Derechos y Diversidad y la
Dirección General de Cooperación. Vamos a ver, yo es que
hay una cosa que no la entiendo, si no quieren que haya
programas de atención y acogida de personas migradas y
refugiadas aquí, pero tampoco quieren que se actúe en
origen, ¿cómo pretenden abordar el drama migratorio?
¿Cómo vamos a conseguir que el Mediterráneo deje de ser
un cementerio y sea un crisol de culturas, un mar que nos
acerque en vez de dividirnos? Preguntas retóricas, no
espero respuesta, porque ya la conozco, lo han dicho
ustedes aquí muchas veces.

            En cuanto a derechos y diversidad, tres cuartos de lo
mismo. No somos una tierra uniforme, es la diversidad la
que nos hace grandes. Claro que tiene que haber
actuaciones dirigidas al colectivo LGTBI, ¡sólo faltaba! Y a
las personas de diferentes procedencias, esto es lo que
defendemos desde Unidas Podemos.

Soy hija de inmigrantes que vinieron a esta tierra
buscando un futuro mejor, como lo han hecho tantas y
tantas personas a lo largo de la historia. Nuestro cuerpo,
como humanos, está configurado para que nos movamos y
así lo llevamos haciendo desde que somos especie, la
inmigración es inherente a la naturaleza humana y debe
enfocarse desde la perspectiva de los derechos humanos y
desde la justicia social. Por este motivo y por muchos más,
no daremos apoyo a sus propuestas.

Gracias, Sr. Presidente.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo volia fer una petita reflexió.
La Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors en aquest cas,
potser que sigui una conselleria amb poques polítiques
directes cap a la ciutadania, però crec que gestiona unes
polítiques imprescindibles i jo crec que amb això hi estaríem
tots d’acord. Vull dir una bona gestió dels ingressos i de les
despeses, la responsable en temes de contractació, la junta
consultiva, e tc ., potenciar la racionalització  de
l’administració, que sempre demanen i que sempre... Per tant,
no sé per què volen esmenar tota una conselleria, que
precisament el que intenta també, una part de les seves
funcions és racionalitzar l’administració pública i controlar-la.
Per tant, tampoc no entenc aquestes esmenes a la totalitat tant
del Partit Popular com de l’extrema dreta.

I per a nosaltres també és molt important perquè pugui
impulsar clàusules socials, de perspectiva de gènere i
ecològiques, perquè nosaltres pensam que això també és una
funció de l’administració pública, que en la seva contractació
es puguin impulsar aquest tipus de mesures.

Bé, també és un instrument per defensar i millorar els
nostres ingressos. Jo crec que aquí moltes vegades
precisament el que demanem és que s’incrementin els
ingressos, perquè el que volem, almanco des de MÉS per
Mallorca, sempre ha estat millorar els serveis públics i els
serveis públics i la política sense recursos i sense ingressos
no es pot fer. Per tant, millorar la gestió dels fons propis, o
l’Agència Tributària, millorar la gestió dels fons europeus,
millorar el finançament i el règim especial. Jo crec que són
interessos que per a nosaltres són importantíssims, ho eren la
legislatura passada i ho continuaran sent en aquesta legislatura.

Per tant, defensar per a nosaltres aquest tractament, en el
cas per exemple davant la Unió Europea, la possibilitat de
defensar aquest tractament específic d’aquests territoris
insulars mediterranis, com són les nostres illes, perquè puguin
desenvolupar la seva competitivitat en igualtat de condicions,
fomentar la cooperació amb altres illes, com es fa amb Malta,
Sardenya, Còrsega, ens pareix molt important i creiem que són
polítiques precisament que hem de fomentar i que nosaltres hi
donam suport.

Ja he dit, en el cas dels fons europeus, jo crec que s’ha vist
una millora des què va començar aquest pacte..., aquests
acords pel canvi fa quatre anys a ara, que s’entén que també es
continuà amb la mateixa gestió, la gestió de fons europeus ha
millorat moltíssim, cosa que no feia el Partit Popular, i això
vostès ho han de reconèixer.

Per començar en moltes coses, però ja només per al tema
dels joves, que quan es va arribar a la comunitat autònoma en
el 2015 vostès no havien fet, no havien dut a terme cap
programa de les possibilitats que hi havia per al tema dels
joves en les ajudes. I jo crec que aquest govern ha estat un
exemple en potenciar precisament que els joves poguessin
tenir recursos de formació, gràcies a aquests doblers
europeus.

Per tant, nosaltres, des de MÉS per Mallorca, crec que en
aquest 2020 s’ha de continuar amb aquesta aposta per aquesta
acció exterior, com he dit abans, perquè ens reconegui aquesta
lluita, perquè és una lluita al final, perquè ens reconeguin
aquestes singularitats de les nostres illes, juntament amb les
altres illes, com he dit abans, i  nosaltres creiem que això
també és una funció essencial, perquè ens cansam de parlar,
hem parlat i estic segura que en el 2020 en parlarem moltes
vegades del nou règim fiscal, esper jo que aquest règim fiscal
arribi el més aviat possible, però tots sabem, i ho hem dit aquí
moltes vegades, que aquest règim fiscal mentre es mantengui
el Decret de mínims de la Comunitat Europea serà paper
banyat, serà paper banyat. Per tant, una de les nostres
potencialitats és lluitar perquè això es modifiqui, i jo crec que
aquí hi hem de ser tots, i hem de tenir instruments per fer-ho.
I vostès volen carregar-s’ho tot, vull dir , qualcú ha de fer
aquesta lluita a Europa, i per a nosaltres això és
importantíssim, perquè això és una part importantíssima dels
nostres recursos i de les nostres empreses.

Perquè jo crec que és una incoherència contínua, ja ha
passat amb altres intervencions i amb altres seccions, però és
que amb la seva ànsia de criminalitzar un govern d’esquerres
progressista, amb totes les seves polítiques, cauen en aquesta
incoherència també de la mateixa incoherència.

I bé, aquí també veig que el senyor ha entrat en el tema del
per què hi havia d’haver una Direcció General de Finançament,
idò a nosaltres ens sembla important, ens sembla important
perquè precisament som aquí parlant cada dia que patim un
infrafinançament, i els que no hi estiguin d’acord, però jo
esper que hi hagi una majoria que cregui el mateix i que, per
tant, necessitam precisament que hi hagi persones que es
dediquin precisament a aquest tema.

I l’exigència també que aquest sistema de finançament
autonòmic que ens mereixem, perquè és que és el que ens
pertoca, no és un caprici nostre, doncs que respecti aquest
principi d’ordinalitat i per a això doncs hi ha d’haver gent
preparada i gent que ho defensi davant l’Estat espanyol i davant
qui faci falta.

I amb aquest REIB també, perquè, és clar, és cert, nosaltres
també trobam que es torba massa, ja hauria de ser aquí, ja
haurien de ser aquí les inversions d’aquest nou REIB i hauria
de ser aquí aquest nou règim fiscal, esperam que sigui el més
aviat possible. Però sí que és cert que nosaltres creiem que
precisament hem de tenir instruments per tirar-ho endavant. I
precisament per ajudar no només les persones, sinó també el
sistema empresarial.
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I Sra. Riera, quan diu que no escolten a Madrid, que no...
bé, que no escolten, ja li ha recordat la consellera, però (...)
que vostès varen ser... el seu partit no els va escoltar ni res i
ens va llevar totes les inversions estatutàries, és que el Partit
Popular, el mateix Partit Popular les va eliminar totes, vostè
mateixa; o sigui que lliçons poquetes.

El tren de Llevant, també li vull recordar, zero, zero, eh, es
va optar per fer una via per caminar i per anar en bicicleta, i
això és culpa del Partit Popular i això ho han de reconèixer,
vostès varen perdre totes aquestes inversions, varen consentir
que el Partit Popular a nivell estatal... per tant, no és que no els
escoltassin, és que els menyspreaven, els menyspreaven.

Però bé, passaré un poc a comentar les esmenes, nosaltres
no votarem a favor de cap de les esmenes del Partit Popular ni
de VOX ni de Ciudadanos per molts motius, però per a
nosaltres...

(Remor de veus)

... -sí, no, ja veig que no els estranya, però bé, els ho puc dir,
els puc dir qualque motiu, no?, idò els diré qualque motiu-,
n’hi ha molts, però bé, en vull destacar un parell. Aquí hi ha
hagut unes esmenes molt insistents del Partit Popular i de
VOX de la lluita contra el frau fiscal, i és molt honorable, jo
crec que la consellera ha dit perfectament que precisament
l’Agència Tributària té un índex molt bo en aquest tema, però
nosaltres li donaríem suport si quan nosaltres demanam que
precisament, no el frau fiscal, sinó també aquesta immunitat
de les grans empreses, aquests privilegis, aquestes
bonificacions que tenen les grans multinacionals i que
nosaltres a l’impost de societat demanam de vegades en
aquesta cambra que vostès ens suportin per demanar a l’Estat
que els llevin aquests privilegis, vostès no hi estan d’acord,
vostès no hi estan d’acord.

Però, per inspeccionar particulars, perquè aquí nosaltres
no inspeccionam les empreses, no tenim competències en
l’impost de societats, a particulars, què és el que diem? Que
aquí el que hem de fer és penalitzar els particulars i les petites
empreses de Balears? Però quan nosaltres demanam que
precisament facem incís en aquestes grans empreses que no
paguen el que toca d’impost de societats, que és el que ens
redunda en pocs ingressos a nivell de l’Estat espanyol, vostès
a això no li volen donar suport, perquè, és clar, e ls  han de
defensar aquests, igual que els bancs, igual que tots aquests,
aquests són intocables per a vostès. Per tant, nosaltres és
evident que no els podem donar suport a aquesta que creiem
que és una hipocresia de la seva banda.

I per tant, també, després hi ha un tema que, bé, hi ha un
parell d’esmenes també, tant de Ciudadanos com del Partit
Popular, de fomentar, o de VOX, em sembla que és de
fomentar el turisme, fomentar la promoció turística i també
el turisme de creuers a Menorca. Bé, és evident, MÉS per
Mallorca no hi està d’acord, no hi està d’acord perquè creiem
que nosaltres ja tenim turisme suficient per dues raons: per
aquesta i una altra, que és que les competències en turisme ja
són als consells insulars. Per tant, és evident que per aquests

dos motius nosaltres no creiem que faci falta incrementar
aquestes qüestions en matèria de turisme.

I després, ja per acabar, rebutjam aquestes esmenes de
l’extrema dreta que, precisament, crec que ja ho ha comentat
la companya d’Unides Podemos, que volen eliminar els
recursos a la memòria històrica, a la memòria democràtica, la
participació en el voluntariat, a la transparència, a la
transparència, és que vostès no volen que ningú faci
transparència en aquesta comunitat autònoma, és que també ho
han posat, és que també ho han posat, ho posa: que eliminin la
Direcció General de Transparència. Jo me’n faig creus, perquè
vostès parlen que el que volen és racionalitzar i que tothom
sàpiga el que es gasta, que hi hagi una bona despesa, doncs
quin és l’element clau? La transparència.

I bé, evidentment l’Oficina Anticorrupció, l’IB Dona, ho
hem parlat aquí, la Cooperació, perquè això dels migrants no
els agrada, bé, la qüestió i tot això amb l’excusa de destinar
recursos municipals. Però en el fons el que hi ha és aquesta
ideologia de voler llevar tots aquests recursos i això és el que
nosaltres evidentment MÉS per Mallorca no hi donarà mai
suport. I per tant nosaltres, per acabar, Sra. Consellera,
senyors del Govern, seguim donant suport a aquests
pressuposts perquè creiem que són uns bons pressuposts i
perquè creiem que és una oportunitat que hem d’aprofitar i que
el nostre repte és continuar després de quatre any una altra
legislatura amb les polítiques progressistes d’aquesta
comunitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel 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, el nostre grup parlamentari no manté i no ha presentat cap
esmena a aquesta Conselleria d’Hisenda, és evident que la
conselleria pròpiament com a conselleria i a nivell de
pressupost, a nivell d’inversió, de despesa, etc., és una
conselleria poc rellevant, poc rellevant a nivell de despesa i
d’inversió, al nostre mode de veure, molt més rellevants són
Educació, Sanitat, Obres Públiques, etc.

Dit això, és una conselleria molt important, terriblement
important perquè és la conselleria que durà la negociació del
nou model de finançament i la conselleria que pot determinar
no només les retallades que han de fer les conselleries per
quadrar els números, sinó també quins recursos tendrem i si
obtendrem la finançació que ens mereixem. Per tant,
evidentment nosaltres consideram que la conselleria ha de fer
una gran feina.
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Vostè, a la seva intervenció, ha parlat de la condonació,
perquè aquí quan es parla del deute i de l’amortització del
deute, i se n’ha parlat molt durant el debat d’aquesta secció,
s’oblida amb molta facilitat per què tenim aquest deute;
gairebé els grups que qüestionen el pagament del deute i que
han fet esmenes fins i tot per posar recursos a aquest deute no
parlen del per què tenim aquest deute a la comunitat autònoma,
i no parlen que això és fruit d’un infrafinançament i d’un
finançament absolutament injust que vostè ha de capgirar.

Nosaltres no compartim les seves paraules que els avala la
història i que vostès han aconseguit grans acords de
finançament, nosaltres aquesta satisfacció, sincerament, no la
compartim, quan sempre hem estat per sota de la mitjana a
nivell de l’Estat; per tant, molt bé no hem fet les coses,
segurament no hi havia molt de marge de maniobra, això seria
una altra qüestió, però no hi som per fer grans titulars i tirar
les campanes al vol, perquè, sincerament, fins ara hem tengut
una situació molt dolenta financerament i d’això n’és fruit el
deute que arrossegam i que vostè ha de pagar, com és obvi.

Per tant, dit això, en relació amb el deute, la segona
posició que volem mantenir, per tant, és evident que nosaltres
consideram que els serveis públics han d’estar garantits, s’han
de produir i per tant no podem donar suport a l’esmena, per
exemple, de VOX, que vol retallar d’altres bandes per a encara
pagar més aviat el deute de la comunitat autònoma. Tenim el
marge de deute que tenim i, per tant, el que hem de fer és
acomplir els compromisos legals, però no anar més enllà,
perquè evidentment això redundaria en contra d’altres partides
necessàries per a la ciutadania de les Illes Balears.

Segona qüestió que volia tocar, hi ha esmenes que
afegeixen doblers en aquesta secció, afegeixen doblers als
consells insulars i als ajuntaments, i òbviament tots voldrien
sempre donar més doblers a tothom, però els  doblers són
finits, tenen aquest problema, i jo  estic d’acord que el gran
problema de l’ajuntament no és donar-li més doblers, sinó que
el gran problema de l’ajuntament és que puguin gastar els
doblers que tenen acumulats. Perquè, és clar, aquí el que
succeeix és que l’ajuntament és l’única administració pública
realment sanejada a l’Estat, acaba l’exercici pressupostari amb
superàvit i que hi ha unes lleis que els  mateixos que fan
esmenes per donar més doblers als ajuntaments són les lleis
que defensen que impedeixen als ajuntaments gastar els
doblers acumulats en el banc, amb la qual cosa a mi em sembla
una paradoxa i em sembla una total manca de sensibilitat.
Perquè la sensibilitat municipalista que alguns es posen a la
seva boca consistiria en acabar amb la llei Montoro i permetre
que els ajuntaments sanejats poguessin gastar els recursos
acumulats, això és el que consideram que hauria de succeir.

I els consells també són una administració que en general
està més sanejada que la comunitat autònoma, no té tants de
problemes financers, per tant, lluitem contra la llei Montoro,
que és el gran problema, la regla de despesa, que tenen els ens
locals en general i crec que és on hauríem d’incidir.

Per tant, nosaltres no donarem suport a les esmenes que el
que proposen és llevar serveis públics de la comunitat

autònoma a costa de donar-los als ajuntaments, tot i que
evidentment ens encantaria poder donar més recursos als
ajuntaments.

Tercera qüestió que volia tocar, Oficina Anticorrupció.
L’Oficina Anticorrupció, nosaltres som... tenim una opinió
crítica de l’Oficina Anticorrupció, el que no tenim és una
opinió de derogació o eliminació d’aquesta Oficina
Anticorrupció, nosaltres pensam que financerament té un cost
massa elevat i per tant està sobredimensionada i, per tant, ens
abstendrem a l’esmena a la totalitat que han fet alguns grups en
relació amb l’Oficina Anticorrupció i, a més a més, i  això
evidentment no és qüestió pressupostària, és qüestió de la llei,
i quan es va discutir així ho vàrem plantejar, pensam que
s’hauria de simplificar la Llei de l’Oficina Anticorrupció i, per
tant, que no s’hauria de produir el que denuncia amb tanta
insistència el Sr. Rodríguez, que és que haguem tots de
presentar duplicitat de declaracions, si ja la presentam al
Parlament el normal és que hi hagués una coordinació
administrativa i que amb una única declaració la poguéssim
trametre per tot. Però al final això, diguem, és anecdòtic.

Quarta qüestió, esmenes parcials, nosaltres donarem
suport a moltes esmenes parcials dels grups parlamentaris en
relació amb el frau fiscal, en relació amb l’aval d’ISBA per a
la hipoteca fàcil, en relació amb l’estació de bus de Ciutadella,
en relació amb el foment, aquesta és de Ciutadans, en tenen
dues, de foment de l’accessibilitat.

I a algunes esmenes parcials no els podem suport per una
raó evident, que és un tema que ja ha estat recurrent en aquest
debat que és el tema d’on provenen les baixes i que aquestes
baixes provenen del deute de la secció 34 i, per tant, entenem
que no és el que pertoca per tenir una política pressupostària
amb cara i ulls i realment rigorosa. Per tant, més enllà de les
baixes que no ens agradin, en general si l’esmena està ben
plantejada tendrà el nostre suport.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Correspon ara al Grup Parlamentari
Mixt, MÉS per Menorca, té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, bon vespre. Jo seré breu i trob que
tothom m’ho agrairà moltíssim.

El debat de pressuposts que fem al Ple és el que té més
càrrega política, els he de dir que durant els debats a comissió,
em va sorprendre la discussió sobre el contingut ideològic de
les esmenes, és evident que hom fem les esmenes des del
nostre vessant ideològic, uns posaran l’accent en qüestions
socials, d’altres trien fer baixes per fer desaparèixer
organismes, tot açò respon a un corpus d’ideari de cada grup.
Per cert, el nostre grup no té cap esmena en aquesta secció.
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Per a MÉS per Menorca resulta ben clar i, per desgràcia,
és un fet històric, l’infrafinançament d’aquesta comunitat, el
sistema de finançament autonòmic actual segueix perjudicant
comunitats com València, Catalunya, Illes Balears i és que és
un sistema arbitrari i no hi ha cap regla que marqui el seu
funcionament. La manera més gràfica d’entendre aquest
arbitrari sistema de finançament és comparar la capacitat
fiscal d’un territori i el volum real de transferències fiscals
que rep en relació amb el nombre d’habitants, en el nostre cas
mentre en capacitat tributària per habitant estem en el segon
lloc, en recursos rebuts per habitant quedem en el vuitè lloc.

Per tant, les esmenes presentades per l’oposició són
coherents amb els seus principis, el PP no defalleix en la seva
voluntat d’anar contra l’Oficina Anticorrupció, que té
pressupostats més de 900.000 euros i li fan baixes que sumen
més d’1.200.000 euros, i han mantengut esmenes clàssiques
com són les que fan baixa-deute, tot és coherència i és el que
s’acostuma a fer.

Una diferència que hem trobat respecte d’altres anys és
que només han fet una esmena que fan baixa als interessos de
demora; sempre ho dic, però em sorprèn moltíssim aquesta
voluntat de deixar de pagar el que es deu, més quan aquesta
acumulació de deute s’ha produït també mentre vostès
governaven.

Un altre debat és si aquest deute és legítim, però no
mentre no ens posicionem clarament davant aquesta situació
l’obligació és pagar el que es deu, tant de bo que poguéssim
disposar d’aquests milions per invertir en salut, en educació,
afers socials, medi ambient, però vivim una situació financera
que pateix massa greuges. Per tant, totes aquelles esmenes que
facin baixa a deute tendran el nostre vot en contra.

I ja que parlam de deute, cal recordar que el Govern encara
arrossega un deute superior als 600 milions d’euros de les
grans obres d’infraestructures que van fer a l’època de Jaume
Matas, i ho dic perquè les haurem de seguir pagant fins a l’any
2039, és a dir que ens queden uns quants pressuposts encara.

Altres grups han fet esmenes a la secció de l’impost del
turisme sostenible i han triat deixar buides algunes partides
com les assignades a turisme i treball, educació, mobilitat,
habitatge, projectes d’emergències. Ciudadanos també en té,
però ha estat molt més curós i no ha deixat tan afectades dites
partides.

A aquesta secció hi trobem esmenes que tenen la intenció
de reforçar l’Agència Tributària de les Illes Balears o
fomentar projectes de turisme per posar dos exemples.
Nosaltres pensam que, tot i que sempre cal lluitar contra el
frau, i més en aquest país, l’ATIB fa bona feina.

I pel que fa a promocionar el turisme de creuers a
Menorca, partim d’un concepte molt diferent, per la qual cosa
no votarem cap esmena d’aquest tipus.

Entraré en una en concret del PP, que és l’esmena 10015,
la qual demana una partida per a la Llei de Reserva de la

Biosfera i , s i  bé coincidim amb el fons d’aquesta més que
justa reivindicació, pensam que en el moment inicial
d’elaboració de la Llei de Reserva de la Biosfera no és
necessària una aportació tan grossa. Ara sí, sí que ens
trobarem en aquesta reivindicació un cop sigui aprovada dita
llei, perquè Menorca necessitarà millorar el seu finançament
per desenvolupar-la. Mentrestant, ja s’ha incorporat la nostra
esmena de 75.000 euros per començar.

I gairebé a la resta d’esmenes mantindrem el sentit de vot
fet a comissió.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, som aquí debatent la
secció 14 i bé, dins aquesta secció també toca debatre
l’Agència Tributària de les Illes Balears, les esmenes
presentades pels grups parlamentaris.

Primer de tot, dir que dia 2 de gener de l’any 2020 farà deu
anys de la creació de l’Agència Tributària de les Illes Balears
i que l’objectiu prioritari de l’agència tributària sempre ha
estat la lluita contra el frau fiscal, des de tots els vessants,
perquè es pot lluitar contra el frau fiscal des del Pla de lluita
pròpiament dit, però també hi ha altres maneres de lluitar
contra el frau fiscal, en primer lloc, el tema de la prevenció;
crec que l’Agència Tributària de les Illes Balears ha estat un
ens pioner en l’assistència i informació als contribuents. Hem
de recordar que vàrem ser una agència tributària, que, ho
repeteix, vàrem nàixer fa ja quasi deu anys, que posava com a
prioritat absoluta el fet de comptar, per exemple, amb una
carpeta fiscal de tal manera que els contribuents o ciutadans
i ciutadanes d’aquestes illes poguessin accedir al seu historial
de deutes tributaris, això abans que l’Agència Tributària
estatal, un any abans, tengués un apartat similar que era mis
expedientes. Parlam d’una agència tributària petita, però com
veuen amb un alt potencial.

Per exemple, també podríem parlar del Carter Virtual, que
s’ha posat en marxa a alguns municipis d’aquí de les nostres
illes. Vull recordar, per exemple, que en aquesta darrera
campanya del Carter Virtual que permet pagar els tributs
locals, si es domiciliava el rebut es carregava el rebut dins la
darrera quinzena de termini voluntari de pagament, la qual cosa
facilitat el pagament dels tributs. És més, des que em vaig anar
varen deixar en marxa un projecte que precisament dins l’any
2020 ha de ser el propi contribuent que pugui triar el dia que
se li carregui el rebut a la seva entitat financera. Per tant,
molts d’avanços en aquest tema de prevenció de lluita contra
el frau fiscal.
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Després el Pla de lluita pròpiament dit. La Sra. Riera ens
ha dit que l’any 2018 va ser un fracàs en relació amb la lluita
contra el frau fiscal. Bé, Sra. Riera, li dic, primer de tot, la
consellera ja ha tret un parell de xifres que crec que són
importantíssimes, en relació amb la comparativa amb la resta
de comunitats autònomes la majoria d’elles ja tenen ara
agències tributàries, perquè així ho determinaven els seus
Estatuts d’Autonomia, com deia, comparativament amb altres
comunitats autònomes si miram el percentatge d’expedients
prescrits sobre el total d’expedients som la comunitat
autònoma que menys deixam prescriure, un 1,4%, quan a nivell
nacional la mitjana està en un 9,43%. 

Després, des d’Inspecció de Serveis, perquè l’Agència
Tributària és un dels òrgans de la comunitat autònoma i també
a la resta de comunitats, com no, més controlats, perquè tenim
la Sindicatura de Comptes com a qualsevol altra entitat que
controla temes de contractació, subvencions i més, tenim una
auditoria externa que passam anualment i també tenim una
auditoria per part d’Inspecció de Serveis que determina quin
és, diguem, el percentatge de gestió o la bona o mala gestió de
l’Agència Tributària. Bé, idò, en aquest darrer informe, darrers
informes, any 2016 i any 2017, li he de dir que la comunitat
autònoma de les Illes Balears, l’ATIB en aquest cas, està dins
els tres primers llocs, tant el 2016 com 2017, d’índex
d’eficàcia inspectora i índex d’eficàcia recaptadora. Per tant,
les xifres no són dolentes.

Vostè em parlava de l’any 2018. A l’any 2018 hi ha un
tema que és molt important, durant deu mesos un grapat
d’inspectors de l’Agència Tributària de les Illes Balears es
varen dedicar a comprovar una gran operació immobiliària,
que ara mateix s’està efectuant la liquidació, i aquesta
operació immobiliària generarà uns ingressos per a aquesta
comunitat autònoma de més de 20 milions d’euros.
Evidentment, s i vostè em diu que l’any 2018 vàrem estar 3
milions per sota en lluita contra el frau fiscal, aquesta
operació es va iniciar dins l’any 2018. Repetesc, deu mesos de
feina; el que passa és que veurem els fruits evidentment dins
l’any 2020 per un tema que parlam d’una operació molt
important.

Tercera qüestió a tenir en compte en la lluita contra el frau
fiscal, la col·laboració amb altres organismes: l’Agència
Tributària estatal, l’Institut Nacional de la Seguretat Social, les
entitats locals o fins i tot la Guàrdia Civil. Precisament també
a finals de l’any 2017 principis de l’any 2018 hi ha una
operació on es descobreix una trama fraudulenta en relació
amb compravenda de cotxes de segona mà, que això també
dóna fruits no només dins un any sinó dins anys successius.

Finalment, també s’ha de lluitar contra el frau fiscal
formant els nostres inspectors, des de la formació, i l’Agència
Tributària de les Illes Balears en aquest sentit també ha fet un
gran esforç. Li record, a més, que està en període de
convocatòria unes oposicions per tal de poder treure places
d’inspector, el temaris estan aprovats i la gent ja està estudiant
per poder presentar-se dins el període que correspongui.

Volem agrair a Ciutadans, al Grup Parlamentari Ciutadans,
l’esmena 9574, que destina 50.000 euros perquè el portal web
s’adapti a necessitats especials, gent que té problemes
audiovisuals i més, entre d’altres. S’hi fa feina, Sr. Gómez, s’hi
fa feina i de fet d’aquí poc estarem adaptats a la versió 2.1. A
nivell de l’Agència Tributària de les Illes Balears quant a
aquest tema serà un nivell AA, certificat com AA, que és el
mateix nivell que correspon a la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

En relació amb l’eliminació de barreres arquitectòniques
li he de dir que també hi ha una esmena presentada pel Grup
Ciutadans, els he de dir que l’Agència Tributària compleix amb
tots els requisits quant a accessibilitat, no només des del punt
de vista de ciutadà com accessibilitat al portal o també a les
oficines sinó també quant a eliminació  de barreres
arquitectòniques. De fet, l’any 2017, finals de l’any 2017
principis de l’any 2018, vàrem crear, bé, crear, vàrem tenir una
nova oficina a Eivissa que tenia problemes d’accessibilitat i
amb aquesta nova oficina els hem solucionat.

Sí que els presentam una proposta de transacció a l’esmena
9576, vostès demanaven 30.000 euros, aquesta transacció serà
per import de 20.000 euros, per millorar la campanya de
participació ciutadana per a la celebració del Dia d’Europa a
les quatre illes. 

Bé, en relació amb el tema de la Direcció General de Fons
Europeus i Centre Balears Europa, crec que és important que
aquest govern aposti per la creació de lobbys a la Unió
Europea, tot el que sigui canviar, per exemple, ara mateix hi ha
un pla d’acció d’IVA on s’analitzen els tipus reduïts per a
productes i sembla que la idea serà flexibilitzar aquests tipus
reduïts. Recordam que, per exemple, Còrsega té un tipus
reduït del 2,5% per a la compra de llibres quan el seu
continent França està aplicant un 5%. Com a comunitat
autònoma, i saben que ho duem dins les propostes del règim
econòmic especial per a les Illes Balears, doncs, estaria bé fer
feina en aquest sentit.

També el que ha comentat la diputada de MÉS per
Mallorca, la Sra. Campomar, crec que és important fer feina
a Europa perquè també ara hi ha damunt la taula el procés de
negociació de les ajudes de minimis, que com saben el que fan
és limitar que les empreses puguin obtenir ajudes com a
màxim de 200.000 euros en tres anys, s’ha d’intentar per tant
a veure si aquests límits passen a tenir una quantia més elevada
i així les nostres empreses puguin gaudir d’aquestes ajudes,
diguem, des del punt de vista quantitatiu de forma millor.

Quant a la Sra. Riera. Sra. Riera, és clar que aquests
pressuposts són uns pressuposts socials, però també per què
no poden ser socialistes?, per què no?, precisament és el que
volem, i d’esquerres.

(Alguns aplaudiments) 

És que això és el que marca la diferència també, Sr.
Rodríguez, és el que marca la diferència. Nosaltres volem
defensar la memòria democràtica, la transparència i el bon
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govern, l’IB Dona i la participació ciutadana. Precisament les
esmenes de VOX anaven en el sentit de reduir totes aquestes
qüestions.

Per tant, pressuposts socials , pressuposts socialistes,
pressuposts d’esquerres.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Faré la intervenció des del meu
escó, seré més breu i segur que tothom m’ho agrairà i
m’escoltarà per ventura amb una mica més d’atenció.

El sentit del nostre vot a aquesta secció, votarem a favor de
l’esmena a la totalitat de VOX perquè va en la línia de la nostra
i a aquella que fa referència a reforçar el Pla antifrau. No a la
resta per les baixes que fa, que consideram que no són
coherents. I votarem a favor les esmenes d’afectació de
Ciutadans, també perquè van en la línia del que consideram
hauria de ser la gestió d’aquesta conselleria. Ens abstendrem
a les que fan reforç a les dotacions dels consells precisament
també per les baixes, perquè fan referència a temes d’ecotaxa. 

Només dues puntualitzacions. Sra. Truyols, jo no he volgut
qüestionar la seva feina al capdavant de l’Agència Tributària,
Dios me libre, l’únic que li deia és que el seu pla antifrau no
va funcionar perquè va tenir vostè 3 milions manco
d’ingressos. Per tant, doni suport a l’esmena, li doni suport, i
no haurem d’esperar a veure la liquidació de 2019 i veure que
tal vegada hem perdut un any. Tant de bo no fos així, però per
si un cas podrien donar suport a les nostres..., la nostra
esmena, almanco aquesta. 

Lamentam que en general no es tenguin en compte ni es
mirin amb bons ulls cap de les esmenes del Partit Popular, ni
PSOE, ni MÉS per Mallorca, ni Podemos, ni una transacció,
ni una aprovació en aquesta conselleria. Rodillo, després
parlen vostès de diàleg i consens, després la Sra. Armengol
ens parla de diàleg i consens i arribarà un moment que no la
creuran, evidentment no nosaltres, no la creurà ni la gent del
carrer ni els seus mateixos. I perdoni, no és que no els
escoltin, jo no he dit que no els escoltin Sra. Campomar, és
que no reclamen, el problema és que vostès no reclamen, es
varen carregar el REB de l’any 2015, que haurien estat 90
milions d’euros més cada any per a aquestes illes, vostès hi
varen votar en contra i s’ho varen carregar, va ser el primer que
va fer la Sra. Armengol. Han posat un règim fiscal a 1 de gener
del 2019, que no té ni una previsió d’ingressos i no han lluitat
el sistema de finançament per a una reforma en 4 anys. No és
que no els escoltin, és que no reclamen, les xifres són
evidents.

Mirin, jo els desitj molta sort en aquest pressupost, seran
tot el socials que vostès vulguin dir, però de socials la veritat,
el fet que hagin de retallar la concertada, que hagin de
bloquejar la negociació sindical, que retallin el finançament
municipalista i que no posin els doblers per a la Llei de
capitalitat, seran socialistes, més que socials . I això de
socialistes, és clar que ens fa por això de socialistes, si
socialistes és el que va fer el Sr. Manera que ens va deixar les
nòmines retallades i n’hi aquí un parell que ho sabem, un 5%
de mitjana, 7%, molts dels que estam aquí i que fèiem feina a
l’administració, o feim feina a l’administració, si això és ser
socialistes, no volem evidentment un pressupost socialista,
volem pressuposts socials, no socialistes, pressuposts públics,
no polítics i pressuposts que siguin per a les Balears i no com
els deia, d’acotar el cap davant el Sr. Sánchez a Madrid.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Veo que su intervencionismo llega
al punto de..., que les gustaría decidir quien sube o no a esta
tribuna por nuestro grupo parlamentario. Yo jamás me he
metido con los que suben o dejan de subir en sus grupos, que
hay algunos que no les he visto nunca. No pasa nada y además
tan feo no soy, no soy Brad Pitt, pero bueno tengo mi público.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

La Sra. Campomar y la Sra. Martín de Unidas Podemos han
hablado de las enmiendas de la extrema derecha. ¿Y éstos
quiénes son? No sé quienes son, porque una cosa la tenemos
clara, la extrema izquierda sí está representada en el
Parlamento, son ustedes. El separatismo está representado en
este Parlamento, son los señores de MÉS, pero ¿la extrema
derecha? No está.

(Remor de veus)

Pero bueno. Con respecto a lo de trabajar en origen para
evitar la inmigración ilegal, arreglar los problemas en origen,
en lo que estamos completamente de acuerdo, en lo que no
estamos de acuerdo es que pensamos que no es una
competencia de la comunidad autónoma, pensamos que es una
competencia estatal, que debería ser materia exclusiva del
Estado, como toda la política exterior, y que ni este
Parlamento ni esta comunidad autónoma, evidentemente, va a
solventar los problemas de África, que producen esta
inmigración. El Mediterráneo es un crisol de culturas, lo es
hace miles de años, no han venido ustedes a descubrirnos nada,
por supuesto que es un crisol de culturas. 
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Pero al final lo que nos queda clarísimo de este
presupuesto, es que hemos creado una nueva industria, una
nueva industria en la que vamos a ser punteros en España, en
Europa, en el mundo y en los posibles planetas habitados del
exterior, vamos a ser los mayores productores mundiales de
fábricas de humo, porque este REB del que todos ustedes
hablan, no es más que una fábrica de humo. Igual que es una
fábrica de humo el tema de anticorrupción y tantos y tantos
temas de los que están ustedes hablando aquí y que no se
pueden tocar, son como tótems intocables, son fábricas de
humo. El día que tengamos un REB dotado con algo, pero es
que ustedes lo vendieron.

Y al final después de todo este esfuerzo que hemos hecho
los grupos de la oposición, el Gobierno, nos va a quedar al
final del día de hoy un sabor amargo en la boca, y ese sabor
amargo es que después de todo el trabajo que el Sr.
Negueruela, creo que cumplimos todas las leyes laborales
sobre jornada laboral, descanso entre jornadas, etc., el tema de
verdad está en que con todo este trabajo que hemos hecho, nos
acabamos de enterar hace un rato, de que ya han ido a pactar
ustedes 2 millones de euros más para IB3, no sé sabe muy
bien de dónde los van a sacar, no se sabe muy bien para qué van
a servir, pero ya han pactado ustedes esos 2 millones. Me
gustaría saber..., igual no se lo han dicho, Sra. Consellera, se
lo digo yo...

(Remor de veus)

..., pero esos 2 millones que no están en estos presupuestos,
que no saben de dónde los van a sacar, que no nos han dicho
para qué estamos aquí; o sea, todavía no hemos salido, todavía
están calientes estos presupuestos, todavía no lo hemos
aprobado y ya se han gastado ustedes 2 millones, no se sabe
muy bien de qué. Y luego hablan de rigor y luego nos vienen
a dar lecciones de lo que es el rigor presupuestario. Ya digo,
menos mal que tenemos alguna ley de estabilidad
presupuestaria que les impide echarse al monte, porque si no
Dios nos coja confesados.

Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Abans s’ha dit aquí que el pressupost és
el que és, i tant, és limitat, i el que fem amb el pressupost
també és el que és i el que resultarà. Permeti’m, Sra. Truyols,
quan ha dit vostè que els pressuposts són socials, socialistes
i d’esquerres, les nostres esmenes no són d’esquerres, no són
socialistes, però són socials, són liberals i són progressistes,
almanco les nostres esmenes que és el que pretenen.

Jo agraesc en primer lloc que s’hagi acceptat de zero,
s’hagi acceptat una esmena, maldament s’hagi reduïda en
10.000 euros d’import, de les 8 que hem presentat, i això avui
ha semblat amb les nostres esmenes, tot i que insistesc, els ho
agraesc, ha semblat que fèiem les panades de Pasqua, perquè
han fotut un rodillo aquí espectacular amb les nostres
esmenes, insistesc, crec que moltes vegades no han estat
estudiades amb profunditat, perquè la gran majoria han estat
perfecció. Trobam que han estat prou redactades amb rigor,
responsabilitat i sobretot el que sí ha fet aquest grup
parlamentaris és respectar les competències estatutàries que
tenim i no hem vist cap animalada en aquest sentit. I sobretot
per igualtat a les quatre illes, perquè hem presentat esmenes
que afavoreixen la municipalitat i sobretot les competències,
estiguem d’acord o no, però que tenen actualment els consells
insulars. 

Per tant, dins aquest poc marge que ens queda, sí que els
demanaria que fossin un poc més generosos en l’acceptació o
la transacció d’algunes esmenes. Perquè quan demanam que es
financiï el que els pertoca i especialment les bestretes en
tema del Consell de Mallorca, que és un deute històric, això
permetrà als consells i als ajuntaments, amb la Llei de
capitalitat i la resta, que puguin fer aquestes polítiques socials
i públiques que tant presumeix aquí el Govern, és a dir ,
permetin que ho facin les administracions que estan més a
prop dels ciutadans.

Vull aprofitar, i hi ha fet una referència el Sr. Rodríguez,
vull aprofitar per dir que el nostre grup parlamentari, no és la
primera vegada que no ho diu, es congratula de l’acord que
s’ha escenificat avui paral·lelament en el debat pressupostari
entre el Govern, la consellera d’Administracions Públiques i
dos partits polítics que donen resposta a una demanda que la
gran majoria de grups parlamentaris, i evidentment el nostre,
a la Comissió de Control de l’Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears ha demanat que és la dignitat en la situació
laboral dels treballadors i treballadores especialment d’IB3 i
especialment dels serveis externalitzats. Lògicament
l’aplaudim. Ja ens agradaria haver pogut participar en aquest
acord, entre altres coses perquè si mira el Diari de Sessions
és un debat i una exigència que hem fet -insistesc- la gran
majoria, però de totes maneres enhorabona.

I esperem que compleixi que es faci en aquest primer
trimestre, consellera, perquè sap vostè que haurà de fer una
modificació de crèdit o una incorporació perquè no s’ha dut
aquí, s’han retirat unes esmenes, però lògicament vostè
s’haurà dut avui de la cartera la foto i l’acord per al primer
trimestre fer-ho. Insistesc, ens congratulam i donam
l’enhorabona per a aquests treballadors... per a aquest acord,
especialment l’enhorabona als treballadors que vénen
reivindicant i esperem que no siguin aquí fora molt més temps
amb samarretes o amb roba negra reivindicant els seus drets.

Crec que l’important d’un pressupost, no és tan sols el que
s’aprovi d’aquí, legítim i democràtic, com no pot ser d’una
altra manera, sinó que l’important d’aquests pressuposts és el
que es farà l’any que ve, el que es farà l’any que ve amb les
modificacions pressupostàries i  amb l’execució
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pressupostària on el nostre grup parlamentari farà especial
seguiment a través del control que li pertoca.

Finalment, donarem la nostra votació , acceptarem
l’esmena 10112 del Partit Popular i manifestarem la nostra
abstenció a la resta. Ja hem explicat aquí això de la secció 34,
no l’admetrem de cap de les maneres entre altres coses perquè
suposa fer una motxilla molt més grossa per a l’exercici
pressupostari del 2021. Aquí hem de pensar no en l’any que
ve, hem de pensar en el que suposa el pagament del deute
progressiu durant els diferents anys.

I baldament sembli estrany al Sr. Rodríguez, votarem sí a
dues esmenes perquè ens pareixen en la línia que pertoca i
sobretot perquè per un moment s’ha oblidat de carregar-se
l’estructura orgànica d’aquesta comunitat autònoma, que no
ens preocupa que vostè es carregui una direcció general, ens
preocupa que es carreguin el programa, i si du vostè una
esmena que el director general assumeixi les funcions del
director gerent d’una empresa pública nosaltres li donarem
suport, però no n’ha duta cap. 

Votarem no a les esmenes 9403, 9463 i 9478 i abstenció
a la resta de cinc esmenes que vostès presenten.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gómez. Començam el torn de contrarèplica,
pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president, faré la intervenció des del meu escó.
Evidentment, nosaltres consideram molt positiu l’increment
de 2 milions d’euros a la partida d’IB3 per millorar les
condicions dels treballadors i treballadores d’aquest ens que
és fonamental, no només pel seu aspecte comunicatiu, sinó
també cohesionador de la nostra comunitat autònoma.

I ja per acabar aquesta llarga jornada, vull dir al
representant de la ultradreta o com es vulgui qualificar que sí
que són uns pressuposts que s’han fet amb rigor i vostès el que
pretenen amb les esmenes que han presentat en aquesta secció
és una administració amb rigor mortis. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

També faré la meva intervenció des d’aquí. Evidentment
des de MÉS per Mallorca també donam suport a aquest acord
per millorar els serveis d’IB3 i millorar les condicions dels

treballadors d’IB3 Televisió, no com altres que el que volen és
fer desaparèixer un mitjà públic en català que precisament és
el que nosaltres defensam i crec que és molt necessari en la
nostra comunitat autònoma.

Dit això, Sra. Riera, com a MÉS per Mallorca li donaré la
raó en una cosa, a l’Estat espanyol no escolten ni veuen la
problemàtica de les Illes Balears, en això li don, però és que
no ho veu ningú, però aquí com a MÉS per Mallorca sempre
ens trobarà en aquesta demanda, això sí que li ho dic ben cert,
sempre ho hem denunciat i ens trobarà, però li puc dir quan ha
governat el PP i quan ha governat el PSOE, vull dir, li dic això.

I li diré més, que o el Sr. Rajoy era sord de les dues orelles
o el Sr. Company va quedar ben mut, perquè ens varen fet net,
ens varen fer net, això és la realitat...

(Remor de veus)

... -sí, sí, sí-... d’estatutàries, de tren de Llevant, de moltes... -
sí, per favor, Sra. Riera, però canten-..., però bé...

Després, Sr. Rodríguez, pel que fa..., jo crec que sí que
s’ha sentit al·ludit, s’ha sentit al·ludit perquè..., o és l’únic que
s’ha sentit al·ludit, perquè quan hem assenyalat que hi havia
aquí diputats d’extrema dreta, perquè només pel fet de la seva
intervenció, que ho ha hagut de negar, jo crec que el fa ja
culpable de ser-ho, vull dir immediatament. Per tant, qui té la
cua de palla aviat se l’encén.

Moltes gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

No hi ha intervenció.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt,
MÉS per Menorca, té la paraula la Sra. Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús, gràcies.

(Petit aldarull i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula pel Grup Parlamentari
Socialista la Sra. Truyols.
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LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Atesa l’hora tampoc en faré ús.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, senyors i senyores diputats, són les 21,45, tothom és
aquí, o sigui que podem començar la votació.

Debat núm 3, de totalitat i globalitat. Agrupació de la
Secció 12, Conselleria de Model Econòmic, Turisme i
Treball, amb les seccions i entitats afins.

En primer lloc votarem les esmenes del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares.

Votació de l’esmena 9406. Passam a votar. Votam.

19 vots sí, 32 no, 8 abstencions. 

9417. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9418. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9420. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9450. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9452. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9482. Votam.

(Remor de veus)

Tornam a repetir, que m’he equivocat amb el número.

Esmena 9486. Votam.

4 sí, 35 no, 19 abstencions.

A continuació votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos.

Esmena 9521. Votam.

10 sí, 30 no, 19 abstencions.

9551. Votam.

21 sí, 31 no, 6 abstencions.

9552. Votam.

21 sí, 32 no, 6 abstencions.

9618. Votam.

25 sí, 31 no, 3 abstencions.

9636. Votam. 

27 sí, 32 no, cap abstenció.

Ara passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears. 

Votació de l’esmena 9662. Votam.

11 sí, 32 no, 16 abstencions.

9663. Votam.

3 sí, 35 no, 21 abstencions.

9710. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9711. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

9719. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció. 

A continuació votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Popular. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sr. Presidente, queríamos desagrupar estos dos grupos del
Partido Popular. No queremos votar por separado.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, passam a votar les esmenes una a una. 

9804. Votam.

21 sí, 32 no, 6 abstencions.

9805. Votam.

22 sí, 31 no, 5 abstencions.

9806. Votam.

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 / fascicle 2 / 17 de desembre de 2019 1071

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9807. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9808. Votam.

22 sí, 32 no, 5 abstencions.

9809. Votam. 

22 sí, 32 no, 5 abstencions.

9810. Votam.

22 sí, 32 no, 5 abstencions.

9855. Votam. 

26...

(Petit aldarull, remor de veus i algunes rialles)

LA SRA. CANO I JUAN:

Perdoni, president, he entès 9865. Disculpi, pot repetir la
votació?

(Remor de veus)

Ha estat un malentès, és que com..., bé, es van agrupant així
les esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

A veure, passam a votar la 9855. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

Esmena 9858. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9859. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9860. Votam.

22 sí, 30 no, 7 abstencions.

9861. Votam.

16 sí, 35 no, 8 abstencions.

9862. Votam. 

22 sí, 32 no, 5 abstencions.

9863. Votam.

16 sí, 33 no, 10 abstencions.

9864. Votam.

19 sí, 35 no, 5 abstencions.

L’esmena 9865, té una transacció que el Partit Popular ha
acceptat i hem de demanar si cap grup s’hi oposa. Doncs, la
votam.

Esmena 9865. Votam.

51 sí, cap no, 8 abstencions.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Perdó, president, que ens hem equivocat a l’anterior, si es
pot repetir, a la 66.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, sé que duim moltes hores, però si ens
posam un poc més tranquils tots, igual fem més via. 

9866. Votam.

19 sí, 35 no, 4 abstencions.

9867. Votam.

19 sí, 35 no, 5 abstencions.

9868. Votam.

16 sí, 35 no, 8 abstencions.

9982. Votam.

21 sí, 35 no, 3 abstencions.

10002. Votam.

16 sí, 33 no, 10 abstencions.

10003. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

10004. Votam.

23 sí, 32 no, 3 abstencions.

10018. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

10020. Votam.
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27 sí, 32 no, cap abstenció.

10038. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

10039. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

10040. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

10041. Votam.

24 sí, 30 no, 5 abstencions.

10042. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

10043. Votam.

24 sí, 31 no, 4 abstencions.

10044. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

10045. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

10046. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

10047. Votam.

16 sí, 33 no, 10 abstencions.

10048. Votam.

19 sí, 35 no, 5 abstencions.

10051. Votam.

16 sí, 35 no, 8 abstencions.

10052. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

10053. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

10119. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

Sr. Pérez-Ribas, perdoni, jo he entès que vostè al final no
demanava la repetició de la votació?

(Se sent de fons el Sr. Pérez-Ribas i Guerrero de manera
inintel·ligible)

Bé, se’n recorda vostè de quina esmena era?

(Algunes rialles i remor de veus)

Doncs passam a votar una altra vegada l’esmena 9865.
Votam.

55 sí, cap no, 3 abstencions.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
MÉS per Menorca. Els record que les esmenes 10158, 10159
i 10161 han estat retirades. 

Per tant, passam a votar l’esmena 10177. Votam.

10 sí, 30 no, 19 abstencions.

Passam a les votacions del debat número 4, de totalitat i
globalitat, agrupació de la secció 13, Conselleria d’Educació,
Universitat i Recerca, amb les seccions i entitats afins.

En primer lloc votarem les esmenes del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares.

Esmena 9407. Votam.

19 sí, 35 no, 5 abstencions.

9426. Votam.

19 sí, 35 no, 5 abstencions.

9439. Votam.

19 sí, 35 no, 5 abstencions.

9459. Votam.

3 sí, 40 no, 16 abstencions.

9460. Votam.

3 sí, 40 no, 16 abstencions.

9461. Votam.
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3 sí, 40 no, 16 abstencions.

4985. Votam.

3 sí, 33 no, 21 abstencions.

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos.

9501. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9502. Votam.

27 sí, 31 no, cap abstenció.

9503. Votam.

27 sí, 31 no, cap abstenció.

9515. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9517. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9518. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9519. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9520. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9522. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9523. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

A l’esmena 9524 s’ha fet una transacció, que el Grup
Ciudadanos acceptava, algun grup s’hi oposa? Idò votam
l’esmena 9524, amb la transacció incorporada. Votam.

56 sí, cap en contra i 3 abstencions.

9525. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9526. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

9527. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9528. Votam.

8 sí, 32 no, 19 abstencions.

9529. Votam.

24 sí, 31 no, 4 abstencions.

9530. Votam.

24 sí, 30 no, 5 abstencions.

9531. Votam.

11 sí, 32 no, 16 abstencions.

9572. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9633. Votam.

5 sí, 35 no, 19 abstencions.

9643. Votam.

8 sí, 32 no, 19 abstencions.

A continuació votarem les esmenes del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears. 

9680.

21 sí, 32 no, 5 abstencions.

9681. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9682. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9684. Votam.

11 sí, 32 no, 16 abstencions.

9687. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

9688. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.
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9702. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9706. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

9709. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

9722. Votam.

3 sí, 56 no, cap abstenció.

9723. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

L’esmena 9730 té una transacció que El Pi ha aprovat, i
deman si algun grup s’hi oposa. Passam a votar-la, la 9730 amb
la transacció incorporada. Votam.

59 sí, cap no, cap abstenció.

(Remor de veus)

(Pausa)

Continuam. Votació de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular. Si cap grup no demana votació separada, farem una
votació conjunta de les esmenes 9811, 9812, 9813 i 9932.
Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9954. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

Ara, el següent bloc, ens han demanat votació separada, que
jo els diré. Ara passam a votar de manera conjunta la 9993,
9924, 9925, 9926, 9927, 9933, 9938, 9940, 9941 i 9942. La
primera és la 9923. Votam. 

19 sí, 31 no, 8 abstencions.

Ara passam a votar la 9928, 9929, 9931, 9934, 9936,
9943, 9944, 9949, 9953, 9955, 9956, 9957, 9958, 9960,
9961, 9962, 9963, 9964, 9965, 9966, 9967, 9968, 9969,
9971, 9973, 9974, 9975, 9976, 9977, 10068, 10070, 10071,
10073, 10074, 10088 i 10127. Votam. 

21 sí, 28 no, cap abstenció.

Ara ens han demanat també votació separada...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdoni, Sr. President. Jo no li he demanat votació
separada, però d’aquest bloc voldria votar separadament la
9930 i la 9972.

EL SR. PRESIDENT:

Bé. Passam a votar en primer lloc aquestes dues esmenes,
la 9930 i la 9972. Votam.

18 sí, 31 no, 10 abstencions.

Ara votam la 9939, la 9947 i la 10065. Votam.

16 sí, 32 no, 11 abstencions.

Ara votam la 9946. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

Ara votam la resta, 9935, 9937, 9945, 9948, 9950, 9951,
9952, 9959, 9970, 10034, 10069 i 10072. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

Ara votam les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, MÉS
per Menorca. 

10154. Votam.

20 sí, 34 no, 5 abstencions.

La 10157. Votam.

13 sí, 30 no, 16 abstencions.

La 10160. Votam.

5 sí, 30 no, 24 abstencions.

L’esmena 10162. Votam.

26 sí, 30 no, 3 abstencions.

L’esmena 10164 té una transacció que el Grup Mixt, MÉS
per Menorca, ha acceptat, qualque grup s’hi oposa? Doncs,
votam l’esmena 10164 amb la transacció incorporada. Votam.

51 sí, 5 no, 3 abstencions.

L’esmena 10165 també té una transacció feta, que el Grup
Mixt, MÉS per Menorca, ha acceptat, qualque grup s’hi oposa?
Doncs, votam l’esmena 10165 amb la transacció incorporada.
Votam.

51 sí, cap no, 8 abstencions.

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 / fascicle 2 / 17 de desembre de 2019 1075

L’esmena 10166 té una transacció que el Grup Mixt, MÉS
per Menorca ha acceptat, qualque grup s’hi oposa? Doncs,
votam l’esmena 10166 amb la transacció incorporada. Votam.

50 vots sí, cap no, 8 abstencions.

Esmena 10169. Votam.

21 sí, 30 no, 8 abstencions.

Esmena 10170. Votam.

29 sí, 29 no, cap abstenció.

(Remor de veus)

Repetim la votació de l’esmena 10170. Votam.

29 sí, 30 no, cap abstenció.

10171. Votam.

29 sí, 30 no, cap abstenció.

10172. Votam.

2 sí, 30 no, 27 abstencions.

10173. Votam.

29 sí, 30 no, cap abstenció.

10174. Votam.

13 sí, 30 no, 16 abstencions.

10183. Votam.

10 sí, 30 no, 19 abstencions.

Ara hem de votar la 10123, que el president se l’ha
deixada. És del Partit Popular. Votam.

15 sí, 28 no...

(Remor de veus)

No passa res, tornam repetir la votació.

L’esmena 10123 del Partit Popular. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

Passam ara a les votacions del debat número 5, de totalitat
i globalitat, agrupació de la secció 14, Conselleria d’Hisenda
i Relacions Exteriors, amb les seccions i entitats afins.

En primer lloc votarem les esmenes del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares.

Esmena 9403. Votam.

3 sí, 40 no, 16 abstencions.

9404. Votam.

19 sí, 35 no, 5 abstencions.

9408. Votam.

19 sí, 35 no, 5 abstencions.

9416. Votam.

19 sí, 35 no, 5 abstencions.

9448. Votam.

18 sí, 35 no, 5 abstencions.

9457. Votam.

18 sí, 35 no, 5 abstencions.

9463. Votam.

3 sí, 37 no, 19 abstencions.

9475. Votam.

24 sí, 35 no, cap abstenció.

9478. Votam.

4 sí, 40 no, 15 abstencions.

9481. Votam.

8 sí, 31 no, 19 abstencions.

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos.

9504. Votam.

5 sí, 32 no, 22 abstencions.

9505. Votam.

8 sí, 32 no, 19 abstencions.

9549. Votam.

21 sí, 32 no, 6 abstencions.

9574. Votam.

26 sí, 32 no, cap abstenció.

9575. Votam.
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29 sí, 28 no, cap abstenció.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. CANO I JUAN:

Disculpi Sr. President, m’he colat i pensava que era la
transaccionada, em sap molt de greu.

(Remor de veus)

Permetin-me repetir les votacions com hem repetit les
altres, per favor, els ho agrairia. Una mica de fair play.

Gràcies.

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, senyores diputades. Com hem fet durant
tot el vespre, a petició del Grup Parlamentari Socialista, com
han fet altres grups, repetirem aquesta votació.

Esmena 9575. Votam.

27 sí, 32 no, cap abstenció.

L’esmena 9576 té una transacció feta, que el Grup
Ciudadanos accepta i he de demanar si qualque grup
parlamentari s’hi oposa.

Votam l’esmena 9576 amb la transacció incorporada.
Votam.

56 sí, 3 no, cap abstenció.

La 9629. Votam.

8 sí, 32 no, 19 abstencions.

9630. Votam.

8 sí, 32 no, 19 abstencions.

Passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari
Popular.

9814. Votam.

18 sí, 35 no, 5 abstencions.

9815. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

9816. Votam.

19 sí, 31 no, 8 abstencions.

9817. Votam.

19 sí, 34 no, 5 abstencions.

9818. Votam.

19 sí, 35 no, 5 abstencions.

10015. Votam.

16 sí, 32 no, 11 abstencions.

10067. Votam.

16 sí, 32 no, 11 abstencions.

10087. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

10112. Votam.

21 sí, 32 no, 6 abstencions.

10115. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

10116. Votam.

22 sí, 31 no, 5 abstencions.

10117. Votam.

22 sí, 32 no, 5 abstencions.

10120. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

10122. Votam.

15 sí, 32 no, 11 abstencions.

Per tant, hem acabat per avui. 

Se suspèn la sessió fins demà a les nou del matí.
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