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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputats, a més dels diputats que
som aquí presents a la Sala de Plens saludam...

(Mal funcionament del so)

... saludam el Sr. Lafuente, el Sr. Camps, la Sra. Cabrera, la
Sra. Pons i també el Sr. Ensenyat els quals ens segueixen per
videoconferència, el motiu ja el saben vostès.

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

I.1) Pregunta RGE núm. 15941/20, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retallades en les
retribucions dels treballadors de l'administració de la
CAIB.

Primera pregunta, RGE núm. 15941/20, ajornada de la
sessió anterior, relativa a retallades en les retribucions dels
treballadors de l’administració de la CAIB, que formula el
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, president, bon dia a tothom, buenos días, bien, el
año pasado en estas fechas cuando estábamos en plena
tramitación del presupuesto, tanto sindicatos como desde la
oposición comentamos que el redactado del presupuesto de
2020 no garantizaba la actualización de los salarios de los
funcionarios y trabajadores públicos. Cuando dijimos esto
desde el Gobierno, desde los partidos que apoyan al Gobierno
nos dijeron que creábamos alarma, que crispábamos, que
faltábamos a la verdad y que esto no era así.

Ha pasado el año y a pesar de las graves dificultades que
todo el mundo ha tenido y que han tenido todas las
administraciones públicas, tanto los ayuntamientos como los
consejos insulares como la administración del Estado o el resto
de comunidades autónomas, todos han hecho la actualización
salarial prevista en el BOE; en cambio este gobierno no..., lo
han hecho todos menos el Govern.

Por tanto, pedimos cuáles son los motivos, queremos saber
cuáles son los motivos por los cuales el Govern discrimina a
sus trabajadores, a sus funcionarios respecto al resto de
trabajadores públicos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Bon dia, Sr. Lafuente, espero que esté
usted bien, igual que el resto de sus compañeros, tiene buena
cara así que entiendo que está bien, espero que pasen el
confinamiento de la mejor manera posible.

Mire, usted me habla de cuáles son las razones por las que
este gobierno aprobó unos presupuestos el pasado día 2 donde
se planteaba una congelación de las nóminas de los
funcionarios públicos de nuestra comunidad autónoma, ya lo
hemos explicado reiteradamente, pero en ningún caso ningún
funcionario cobrará en enero de 2021 una cantidad inferior a la
que cobrará en diciembre de 2021 y las razones son evidentes.

En este camino, de por medio hay una crisis económica y
una crisis sanitaria que nos han obligado a apostar precisamente
y a reforzar lo público, y lo hemos hecho con un incremento
tanto de la apuesta por el personal, en los presupuestos que
presentamos hay un incremento del 6% en capítulo 1 y también
durante la propia pandemia. Hemos contratado más de 900
personal sanitario, más de 40 rastreadores y más de 450
profesores. 

Estas son las razones por las que plateamos esta
congelación.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, presidente. Gracias, consellera, muchas gracias por
interesarse por nosotros, estamos perfectamente, muchas
gracias, espero que todos también lo estén.

Bien, yo le preguntaba por los motivos de la congelación
salarial ya realizada. Usted me habla ya de la congelación
salarial futura, dos congelaciones salariales la del 2020 y la del
2021 que ustedes han hecho, le preguntaba los motivos
diferentes... que hay de diferente en el Govern que en el resto
de administraciones públicas, pero usted no me da
absolutamente ninguna diferencia, me vuelve a dar los mismos
motivos que se han encontrado absolutamente ayuntamientos,
consejos insulares, el Estado y el resto de comunidades
autónomas que han tenido que hacer el mismo esfuerzo y en
cambio ustedes discriminan y no cumplen lo que figuraba en el
boletín oficial.

Ustedes se llenan la boca a interferir en la negociación
colectiva del sector privado y al final paga el sector privado,
ustedes que abren, chillan la boca de estar en negociación con
los sindicatos, ellos, los sindicatos, le pidieron negociar y
ustedes reinstauraron la fuerza y no negocian, ustedes que se
llenan la boca de perseguir y poner (...) al sector privado si
hace contratación en temporal y ustedes han multiplicado un
80% la contratación temporal en el sector público. Ustedes se
llenan la boca de respetar los derechos de los trabajadores y
deben 10.000 horas extras al personal sanitario. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015941
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Es que el paro no se arregla contratando a familiares del
partido y el paro no se arregla...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Lafuente, ho sent, però el seu temps ha finalitzat...

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Lafuente, bueno, hay una
diferencia fundamental de esta comunidad autónoma respecto
al resto de personal y es que nosotros veníamos después de
cuatro años de gobierno de ustedes que evidentemente supuso
un retraso enorme en la administración pública, y no lo digo yo,
ustedes despedían trabajadores públicos, 2.800, lo decía mi
predecesora la consellera de Administraciones Públicas que se
enorgullecía de haber despedido a 2.891 trabajadores públicos.

Nosotros venimos de un camino de recorrido desde 2015
que ha supuesto volver a devolver la administración pública
donde ustedes la destrozaron.

Ustedes despidieron empleados públicos, su política de
despidos nos costó a todos, a todos los ciudadanos y las
ciudadanas de Baleares, 13,5 millones de euros porque fueron
declarados improcedentes por todos los tribunales, 13 millones
que pagaron todos los ciudadanos y ciudadanas de estas islas.
Esta fue su política de personal.

¿La nuestra? La de la apuesta por la administración pública,
un incremento del 12% en plantilla, más de 4.000 empleados
públicos mientras ustedes despedían a 2.800 y además la
consellera se enorgullecía de esos despidos. Esa es la diferencia
entre ustedes y nosotros.

Usted me habla de diálogo social, nosotros continuamos en
el diálogo social siempre y los números también nos avalan.
¿Sabe a cuántos acuerdos llegaron ustedes en la mesa de
servicios generales en cuatro años? A dos acuerdos: el primero,
un gran acuerdo que pasará a los anales de la historia del
diálogo social, la constitución de un grupo de trabajo, y el
segundo acuerdo lo firmó usted -se debe de acordar- el 8 de
mayo del 2015, confundiendo un acto de campaña electoral con
la firma de un acuerdo.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 15938/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a promocions de l’IBAVI a Menorca. 

Segona pregunta, RGE núm. 15938/20, ajornada a la sessió
anterior, relativa a promocions de l’IBAVI a Menorca, que
formula el diputat José Luis Camps i Pons, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors diputats,
Sr. Pons, si vostè fos un pare de família que tingués una
necessitat (...) habitatge públic, des de fa quatre anys...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps... Sr. Camps, pugi el volum...

EL SR. CAMPS I PONS:

Ja està. Bon dia de nou, Sr. President. Si vostè fos un pare
de família que tingués la necessitat de disposar d’un habitatge
públic inscrit des de fa quatre anys al registre de l’IBAVI i
seguís l’evolució de les promocions de Maó com a mínim es
posaria les mans al cap.

Dia 4 de novembre de 2017 el Govern anuncia una
promoció; pressuposts 2018, les dues promocions de Borja
Moll per 2,4 milions d’euros; 7 de febrer de 2019 posen la
primera pedra; pressuposts 2020, partides per 3,7 milions
d’euros; 23 de juny, presentació del Pla de reactivació, torna
anunciar les dues promocions, ara sí, per 5,4 milions d’euros;
dia 31 d’octubre l’IBAVI romp un tracte de les promocions de
Borja Moll, aturades per cert des del mes de març; pressuposts
2021, només hi figura una promoció per 1,4 milions d’euros. És
un caos total. Consultades persones del sector tot coincideix, a
l’IBISEC, ib-salut, ABAQUA (...), ara a l’IBAVI tot són
emperons. La mateixa empresa fa la reforma del Verge del
Toro amb total normalitat dins els terminis prevists i a punt
d’entregar l’obra. 

Sap que el problema té nom i llinatges? Marc Pons i Pons,
el coneix?, perquè ara és capça de dir aquí que no sap qui és
aquesta persona. Sr. Conseller, què pensa fer si l’empresa
presenta una demanda i queden bloquejades les dues
promocions?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015938
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EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Camps, esper que hagi
passat aquesta setmana ja a Palma i es trobi bé i vagi passant
aquests dies de confinament...

Ho explicava dimecres passat a la compareixença que vaig
fer de pressuposts, però no tenc inconvenient a tornar-li-ho
explicar. 

Tenim 20 promocions en marxa a tot Balears, 20 obres que
són 20 adjudicacions amb 20 empreses diferents que
construeixen i cada empresa és un món, amb totes les dificultats
que açò suposa. I és cert, una empresa de Galícia va decidir
jugar molt fort, va fer una baixa duríssima i es va endur l’obra,
i després què ha succeït?, que ha decidit que fa una estratègia,
que a cop de modificat intentar recuperar part dels diners de
baixa que va fer, i si no estan justificats el Govern de les Illes
Balears no acceptarà aquests modificats. 

I vam intentar negociar, i vam fer tot el que vam poder
perquè estava al nostre abast, sempre que estiguessin
justificades les coses, i n’hi havia que els nostres tècnics ens
van dir que no, i per tant vam arribar al punt de fer allò que
pertoca, defensar l’interès general, rescindir el contracte i licitar
de nou les obres en la part que queda. En aquesta mateixa
setmana, ahir mateix, ja s’ha licitat la de 18, la part que queda,
i properament ara farem el mateix amb la de 40. 

I jo a vostè li he de demanar, emperò, Sr. Camps, quan
l’escolt: de part de qui està? De part de l’empresa privada que
persegueix a cop de modificat intentar treure uns diners que no
li pertoquen?, o de part de l’interès general i de l’administració
pública?, perquè quan el sent la veritat és que em queden
dubtes. Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per l’interès
pel meu estat de salut. I jo estic per fer les coses ben fetes.
M’explic. No hi ha cap promoció d’habitatge públic que
funcioni a Menorca, Sr. Conseller. Darrera licitació de dues
obres, promocions a Maó de 14 i 15 habitatges per 5 milions
d’euros. Senyores i senyors diputats, escoltin com funciona el
Sr. Pons. Les anuncia el 14 de novembre de 2019 a la Comissió
de Pressuposts sense partida; les anuncia el 22 de juny per 5
milions d’euros; licita l’obra dia 6 d’octubre per 4,2 milions
d’euros. Dia 21 d’octubre es modifiquen els plecs quan faltaven
set dies laborables pel termini final de presentar l’oferta,
canvien el sistema de puntuació i esmenen una errada per mig
milió d’euros. Açò fa un poc de mala olor, Sr. Pons. Ara en el
pressupost 2021 hi consta una partida inferior a la licitació per
3,7 milions d’euros. A què jugam?

Promoció de Fornells. Estan contents amb vostè, els
fornellers, Sr. Conseller. Abril 2020, concurs redacció projecte,
es presenten nou empreses; dia 3 de juliol, adjudicació de
l’empresa; 23 d’octubre resolen l’adjudicació de mutu acord,
i per quin motiu? Dia 9 de novembre publiquen l’acord de
resolució. Quina seguretat i confiança poden tenir els ciutadans
i les empreses de les Balears per disposar d’un habitatge públic
en vostè, Sr. Conseller?

(...)...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, el seu temps ha finalitzat. Gràcies, Sr. Camps.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el conseller de Mobilitat.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Camps, les promocions de
14 i 15 habitatges de Maó abans de final d’any estaran ja
iniciades, formen part d’aquest paquet de 502 habitatges. Per
tant complim aquells calendaris que ens havíem marcat i que
havíem explicat a principi d’any. 

Com també la promoció de Fornells, en aquests moments ja
amb la sol·licitud de llicència demanada a l’ajuntament,
pendent que ens donin llicència, i en el moment en què ho facin
licitarem obres i les adjudicarem. Quan està previst?, per al
2021. 

I així si vol vostè podem seguir, perquè tenim una promoció
de 9 habitatges més a Es Migjorn, on en aquests moments
estam redactant projecte. Tenim una altra promoció de 45
habitatges a Es Castell, on ja tenim el conveni que està signat.
Tenim una segona promoció a Sant Lluís de 10 habitatges més,
aquesta amb protocol. Cada una d’aquestes coses, d’aquestes
promocions, si les suma són 180 habitatges, a Menorca
suposarà un increment d’un 80% més del que teníem. Per tant
sí que feim passes endavant, i els resultats a poc a poc van
sortint. Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.3) Pregunta RGE núm. 16188/20, presentada pel
diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a cessament del cap de servei de la
UCI de l’Hospital Mateu Orfila. 

Tercera pregunta, RGE núm. 16188/20, presentada en
substitució de la RGE núm. 16076/20, relativa a cessament del
cap de servei de la UCI de l’Hospital Mateu Orfila, que
formula el diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Méndez.
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EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Buenos días. Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, Sra.
Consellera. Sra. Gómez, nos preguntamos si resulta pertinente
y oportuno realizar cambios en los servicios UCI en estos
momentos de lucha contra la pandemia.

Me explicaré. La semana pasada la dirección del Hospital
Mateu Orfila comunicó verbalmente el cese del director de la
UCI, del servicio UCI, y realizó además otra comunicación al
personal argumentando las causas, por las que nos preguntamos
porque no las acabamos de entender; hay unos cambios de
modelo asistencial, lo que nos suena un poco hueco, no
entendemos exactamente qué es un cambio de modelo
asistencial, ni entendemos la pertinencia y oportunidad de ese
cambio de modelo asistencial precisamente ahora, durante la
crisis, y no entendemos tampoco las causas poderosas que se
arguyeron en la explicación en la reunión de profesionales.

Este asunto ha creado un enorme revuelo en Menorca, un
revuelo tanto en la comunidad sanitaria, que se manifiesta cada
mañana; en unas solicitudes de cambio de sección por parte del
personal de enfermería y de los auxiliares; ayer se presentó una
carta firmada por veintiún jefes de sección, coordinadores y
responsables en apoyo a este director de servicio; se han
encontrado muestras de apoyo por parte de los hospitales de
Can Misses y Son Espases, que reconocen especialmente a este
profesional. El asunto está en prensa todos los días.
Socialmente es un poco pues lo que se habla todos los días
ahora en Menorca, con lo que te encuentras esa conversación
generalizada. En lo social además hay que contar a los
sindicatos, que también muestran su apoyo a este responsable.
Y en lo político tenemos cuatro preguntas realizadas por
diversos grupos de diversas ideologías políticas.

Entonces, Sra. Consellera, nos gustaría saber qué significa
este cambio de modelo asistencial; por qué este cambio de
modelo asistencial debe implicar un cambio en los responsables
y en el personal; y qué son estas razones poderosas por la
cuales debe realizarse este cambio, que ya le digo que está
generando verdadero malestar en la sociedad menorquina.

Gracias, Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

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

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Gracias, Sr.
Diputado, por su pregunta. El que li vull dir és que l’objectiu
de la Conselleria de Salut sempre és millorar, és millorar a
nivell assistencial per donar la millor resposta a tots els
pacients. Hi ha serveis molt claus en aquests moments, durant
la pandèmia. És cert que els serveis de cures intensives són dels
serveis més claus, igual que molts d’altres, però aquest és un
d’ells. Llavors voldria que s’entengués que aquesta proposta de
la Gerència del Mateu Orfila va en la línia de donar una millor

resposta, va en la línia de fer canvis per..., bé, idò això, per
poder donar una millor atenció als pacients.

Vull deixar clar que de moment no s’ha produït cap
cessament, també això ho vull deixar clar. De fet el gerent en
aquests moments i des de fa dies s’estan mantenint converses
amb el responsable, amb el cap de servei de la UCI del Mateu
Orfila, el doctor Ramon Fernández, i s’està dialogant per trobar
la millor solució. Evidentment en aquest encontre entre el
gerent i el responsable s’ha presentat, s’ha traslladat una
proposta d’acord que ha fet la Gerència de l’hospital a aquest
professional, i el meu desig, com es pot imaginar, esper que el
diàleg arribi a un consens per la millor solució per a tots.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Ara correspon al Sr. Méndez.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Presidente. Sí, Sra. Consellera. Como ve en
todo momento me he referido a una comunicación verbal de
cese, que es lo único que hasta ahora (...) y una comunicación
generalizada al equipo. En cualquier caso lo que le planteo es
si en serio consideran ustedes que es el mejor momento para
plantearse estos cambios, aunque sean a mejor, ¿eh?, pero, en
fin, en tiempos de mudanza mejor mantenerse tranquilos, ¿no?

Gracias, Sr. Presidente. He terminado.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Méndez. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

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

Gràcies, president. La proposta se centra..., vostè em
demanava la proposta, se centra en canvis organitzatius,
d’avaluació de gestió, assistencials també, de pacients crítics,
amb uns criteris, o sigui, s’han proposat uns criteris d’avaluació
que s’estan emprant a molts de llocs, proposats per la Societat
Espanyola de Medicina Intensiva, un major suport a la
docència, és a dir, que es pugui promocionar o impulsar la
docència en el servei, i estic segura que el cap d’UCI acceptarà
aquestes millores, estic seguríssima, igual que vostè, igual que
jo, igual que qualsevol ciutadà. I si és així no hi ha cap
problema perquè continuï al capdavant del servei.

I jo, com li deia, el que vull destacar, i ho vull destacar
abans d’acabar, és que en cap moment no s’ha qüestionat la
professionalitat d’aquest metge ni de tot l’equip, la feina ingent
que han fet, i boníssima, durant tot aquest temps de la
pandèmia.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.4) Pregunta RGE núm. 16083/20, presentada pel
diputat Sr. Mariano Juan i Guasch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a neteja de torrents.

Quarta pregunta, RGE núm. 16083/20, relativa a neteja de
torrents, que formula el diputat Sr. Mariano Juan i Guasch, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Juan.

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, senyors
consellers, bon dia a tots. Creu, Sr. Conseller, que està portant
la neteja dels torrents d’acord amb la normativa vigent i tenint
cura de la fauna i la flora?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President, molt bon dia a tothom. Sr.
Juan, sí, així ho consideram.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUAN I GUASCH:

Gràcies, Sr. President. Bé, tots som conscients de la
importància que té netejar els torrents abans que arribin les
pluges i, a més, des del PP ja li hem sol·licitat en diverses
ocasions que s’havia de fer abans que es produïssin alguns
desastres, com, desgraciadament, qualque vegada s’ha produït,
i som conscients que s’han d’utilitzar màquines per fer-ho, això
està clar. Però, dit això, també és cert que són vostès mateixos
els que, d’una banda, critiquen la destrucció de la biodiversitat,
com ha de ser, i per una altra, la practiquen.

Miri, sense anar més abans, el dia 7 de setembre vostès
varen dur aquí una PNL, presentada per vostès mateixos, que
la vàrem aprovar per unanimitat, que deia: “per reivindicar el
dia del medi ambient impulsant, això, desenvolupar models
més ecològics per salvaguardar els espais naturals i la
biodiversitat”, veiem ara, per cert, que el Govern balear, a
l’hora de la neteja dels torrents ho fa d’una forma poc coherent.

Miri, aqueixa foto que li mostr, això li puc assegurar que no
és l’ampliació de la pista de l’aeroport de Palma, li puc

assegurar que no, això, en realitat era un torrent de Menorca,
concretament; fins i tot el GOB li recorda que, en contradicció
amb la normativa vigent, el Govern balear du a terme la neteja
de torrents de Menorca amb una enorme destrossa del medi
ambient.

Per tant, es poden utilitzar les màquines per fer els torrents?
Per descomptat, però amb la prudència necessària per no fer
massa destrossa, que només volen els socialistes i els
d’esquerres quan ho fes els del Partit Popular, però quan ho fan
vostès mateixos callen, s’ha de tenir certa coherència.

Miri, jo li puc donar dues possibilitats, i no li cobraré per
donar-les-hi, miri, allà on no es poden utilitzar màquines
pesants, hi ha mecanismes que amb la manipulació humana es
poden utilitzar i no destrossen tant la fauna i la flora. Per tant,
està molt bé donar un ingrés mínim vital, és necessari, però
també es podria implementar un treball mínim vital, de tal
forma que es contribuís al sosteniment de l’economia i al medi
ambient i, fins i tot, es podria complementar aquest sou mínim
vital.

I per un altre costat, hi ha una altra possibilitat: vostè té la
possibilitat, mitjançant convenis, que aquestes feines les
transferís als consells insulars, ells són els coneixedors, els
primers coneixedors de quins problemes tenen els torrents i
quines...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juan, el seu temps ha finalitzat. Té la paraula el
conseller de Medi Ambient i Territori.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Jo he escoltat moltes coses a
la meva vida, però he de reconèixer que m’ha deixat
estupefacte aquesta preocupació que ara mostra el Partit
Popular envers els paràmetres ambientals pel que fa a la
conservació i al manteniment dels torrents, ara resultarà que
vostès són experts en aquesta temàtica quan les destrosses que
vostès varen escometre quan governaven, varen ser de primera
categoria.

Miri, Sr. Juan, tal vegada hauria d’estudiar un poquet abans
de vostè formular determinades preguntes, la normativa que
marca el manteniment i la conservació dels torrents, no la
neteja, com bé vostè diu, bàsicament són dues: el Pla de gestió
de riscs d’inundació i el Pla hidrològic de les Illes Balears,
ambdues aprovades pel mateix Govern de les Illes Balears. Pel
que fa al primer, aquest estableix que hi ha d’haver un
programa de conservació i manteniment de torrents prolongat
en el temps i que alhora també ajudi a acomplir els paràmetres
ambientals del manteniment i d’aquesta conservació que
estipula el mateix Pla hidrològic de les Illes Balears.
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Que li he de dir que dins el contracte amb el qual treballa el
Govern de les Illes Balears de cara al futur període, doncs
aquest paràmetre de conservació ambiental s’incrementarà amb
un seguiment respecte d’això.

Òbviament, la neteja i el manteniment dels torrents també
és un tema de corresponsabilitat, Sr. Juan, vostè em demana:
com així no ho traspassen als consells insulars? Bé, és que els
ajuntaments, segons el mateix Pla hidrològic, Sr. Juan, ja poden
executar feines de manteniment i de conservació dels torrents,
en tots aquells trams dels torrents que passin pels nuclis urbans.
Per tant, també és un tema de corresponsabilitat, Sr. Juan.

I el tema dels torrents és un tema molt sensible com per fer
política. I jo crec que el Partit Popular no té absolutament ni
una sola autoritat per parlar de polítiques en neteja de torrents,
perquè les actuacions que vostès feren la darrera legislatura que
varen governar es varen concentrar en sol any i varen tenir els
torrents abandonats tres anys al llarg de la seva legislatura. Per
tant, Sr. Juan, tal vegada qui hauria de cercar coherència de la
seva argumentació són vostès.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 16074/20, presentada per la
diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a neteja de torrents.

Cinquena pregunta, RGE núm. 16074/20, relativa a neteja
de torrents, que formula la diputada Sra. Maria Antònia Sureda
i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears. Té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats, molt bon
dia. Avui les preguntes es veu que van de torrents, almanco
aquestes dues.

Sé que aquesta pregunta és recurrent a cada legislatura i
també cada any, però és una qüestió, Sr. Conseller, que ens
preocupa. Vàrem tenir algunes pluges abundants a principi
d’aquesta tardor, però, darrerament, tenim unes setmanes més
properes a la primavera que a l’hivern i això, per a alguns, vol
dir que quan comenci a ploure ho farà amb més força i
intensitat i, per tant, hem d’estar preparats.

Per tant, Sr. Conseller, ens agradaria saber quina campanya
de neteja de torrents ha fet aquesta temporada. Gràcies,
president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Sureda, jo li he de dir
que des de fa anys, almanco des de l’any 2015, la conselleria
no treballa amb campanyes de neteja de torrents, sinó que
treballa en un programa de conservació i de manteniment
continu al llarg de tot l’any, perquè entenem que aquesta és
precisament la manera d’actuar, i sobretot sempre es fa atenent
un paràmetre, que és prioritzar aquelles actuacions a les zones
que puguin suposar risc per a les persones.

Entenem també que aquest sistema de fer feina ens permet
una cosa que abans no es podia abordar i és que ens permet
donar resposta a situacions o a necessitats sobrevingudes al
llarg de l’any, d’acord amb la flexibilitat que ara tenim amb el
contracte vigent. Per tant, entenem que aquest manteniment i
conservació dels torrents no pot i mai no ha de dependre de
terminis i que el fet de fer-ho amb un sistema anual i recurrent
ens permet, segons les estadístiques, poder actuar entre 60 i 90
quilòmetres de torrents cada any a les Illes Balears, i que ja
enguany, només enguany, ja en duem actuats al llarg de 91
quilòmetres. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Sr. Conseller, l’any passat a una
pregunta del nostre portaveu en aquell moment, el Sr. Font, la
presidenta li va dir que dels aproximadament mil quilòmetres
de torrents des del 2016 s’havia actuat a uns 300, per tant, ara
hi podem afegir aquests 91 i seran prop de 400 quilòmetres,
prioritzant, com vostè ha dit, els que estaven en rústic prop de
nuclis urbans. Per tant, com ens ha dit aquests 91 quilòmetres
s’han fet dins aquest any.

Sabem que cada any molts municipis fan peticions a la
conselleria, informen de la situació amb fotografies i informes
tècnics municipals davant la notable deixadesa de la neteja dels
torrents dels seus pobles, preocupats per si hi ha pluges
abundants i que puguin derivar en inundacions d’horts, edificis
o desgràcies més grosses, que no fa molt tenguérem i que no
voldríem que es repetissin. Perquè, i em dirà: no és pels
torrents; i jo li contestaria que no, que no és només pels
torrents, però que la suma de moltes coses pot influir en una
desgràcia.

Dit això, des d’El Pi cada any presentam una esmena al
pressupost per ampliar la partida destinada a la neteja de
torrents i enguany la tornarem fer, perquè sabem que hi ha
necessitat, com, per exemple, el torrent de Consell, el de
Porreres, el gorg de Costitx cap a Llubí, els torrents d’Artà,
Sant Llorenç, el torrent de Sant Miquel, que passa per Sa Pobla
i Muro, i que, per cert, a la pregunta de l’1 d’octubre, que jo li
he fet referència, es va demanar que s’arreglàs el talús que tenia
més de set obertes i que era perillós si les Fonts Ufanes venien
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carregades, perquè n’hi hauria per tot d’aigua. Tots aquests i
molts d’altres necessiten actuacions i no s’han fet.

Per tant, Sr. Conseller, si no ho pot fer tot des de la
conselleria, per ventura estaria bé plantejar-se convenir i
destinar una partida amb els municipis perquè ells, amb l’ajuda
dels pagesos, voldrien o podrien fer-ho. Per tant, per ventura és
una manera que molts dirien que sí i es podrien fer més trams. 

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Sureda,
també pel seu to constructiu. I la seva reflexió a mi em permet
tornar parlar de la corresponsabilitat, perquè no hem d’oblidar
que aquesta existeix i existeix d’acord amb la norma vigent; el
Pla hidrològic de les Illes Balears precisament estipula que dins
tots els trams que passen per zones urbanes, els ajuntaments
poden dur a terme tasques de manteniment i de conservació.
Perquè, bé com vostè apuntava, el manteniment d’un torrent no
sols és eliminar la vegetació, sinó que també, per exemple, pot
ser eliminar sediment o fins i tot restaurar els murs als quals
vostè feia referència.

Per tant, jo crec que aquest tema, i és un tema que li puc
ben assegurar que treballam i que impulsam des de la
conselleria, és imprescindible també fer tasques col·laboratives
amb els ajuntaments, perquè ells també puguin dur a terme
aquestes tasques. Val a dir que hi ha molts municipis que ja ho
fan i un dels millors exemples, sens dubte, és el municipi
d’Esporles, i, per tant, també en aquest sentit és possible.

Sí que és vera que vostè demanava, m’apel·lava a algunes
dades, jo sé que vostè és d’Artà i que també aquí hi té
preocupació i que el seu grup parlamentari sempre també ha
estat preocupat pel tema que va succeir a Sant Llorenç. Jo li he
de dir que...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, el seu temps ha finalitzat. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 16190/20, presentada pel
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a proves PCR en origen.

Sisena pregunta, RGE núm. 16190/20, presentada en
substitució de la RGE núm. 16082/20, relativa a proves PCR en
origen, que formula el diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i

Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Negueruela, hemos
observado como usted y la Sra. Armengol han hecho un
anuncio triunfante por la obligación de PCR en origen, como si
realmente fuese algo por lo que ustedes hubiesen luchado. Pero
lo celebramos, lo celebramos porque es un paso para constituir
a Baleares como destino seguro. Desde el Partido Popular se lo
llevamos pidiendo desde el mes de abril, también todo el sector
turístico y también todo el sector sanitario, y pedimos también
PCR para pasajeros nacionales, pero usted y la Sra. Armengol
han venido haciendo caso omiso porque han preferido ir a
remolque de Sánchez y agachar la cabeza, como siempre antes
de defender los intereses de Baleares, como sí ha hecho, por
ejemplo, el gobierno de Canarias.

Por tanto, Sr. Conseller, llega tarde, muy tarde, y por eso le
preguntamos: ¿qué valoración hace de la posibilidad de haber
hecho PCR en origen desde que se lo pidió el Partido Popular
el mes de abril?

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Creo que, no sé si tarde, pero creo
que a usted leer le cuesta, porque acaba de hablar de Canarias,
que no sé si usted sabe siquiera lo que pide el Gobierno de
Canarias, creo que usted al menos debería informarse para
saber qué está pidiendo cada gobierno. Lo que está pidiendo el
Gobierno de Baleares, claramente, es la posición que trasladó
la semana el Gobierno de España para las pruebas
internacionales, esa fue la petición del Gobierno de Baleares.
Revise usted qué ha pedido Canarias porque a lo mejor se está
equivocando una vez más, revise lo que ha pedido Canarias,
para que usted vea qué está diciendo aquí y qué dice cada
gobierno, escúchelo y mírelo.

Desde el pasado mes de abril, el Gobierno de Baleares sí
solicitó, cuando hizo el plan piloto, las PCR en origen, está en
un documento enviado al ministerio. Lo que sucede es que el
Gobierno de España, en ese momento, cuando se pidieron los
meses de junio y julio, porque usted en el mes de abril, créame
que estábamos confinados, en el mes de mayo estábamos
confinados, a mitad de junio estábamos confinados, no había
reactivos suficientes para hacer PCR en los aeropuertos ni en
origen, como también sucedió cuando Alemania los retira de
los aeropuertos porque no hay capacidad a nivel mundial de
producción en el pasado verano para hacerlas a ese nivel, esa
es una realidad que ustedes quieren ignorar.

Lo real es que en el mes de julio, cuando se pusieron
determinadas medidas de protección y prevención, ustedes no
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estaban, los que llegan tarde siempre, históricamente, son
ustedes; han llegado tarde a cada avance social de este país. El
Sr. Company, en el pasado mes de julio, cuando había
producción para hacer más mascarillas, dudó de la eficacia de
las mascarillas, eso es el Sr. Company, dudando de las
mascarillas...

(Remor de veus)

..., ustedes dudando del cierre del ocio nocturno, cuando todo
el mundo dice lo que hay que hacer ustedes dicen que no, y
cuando ustedes en abril dicen: hay que hacer PCR (...) no hay
producción, ahora se puede hacer. Este gobierno es serio,
trabaja con el Gobierno de España de forma seria, consigue
resultados de forma seria...

(Remor de veus)

... en todos los órdenes, por ejemplo, cuando ustedes hablaban
de ERE ahora hay ERTE; cuando antes había (...)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, senyors diputats.

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

... ahora hay protección -es difícil consumir todo el tiempo
mientras hablan ustedes, la Sra. Riera y la Sra. Durán, cinco
años, Sra. Riera, hablando de educación, mantenga un poco de
educación ya que usted es la que hace las preguntas de
educación.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Muchas gracias, Sr. Presidente, Sr. President. Sr.
Negueruela, mire, Baleares es la comunidad más dañada
porque ustedes no han reaccionado ni con las PCR ni con nada,
y viene usted aquí a hablar de seriedad. Escuche...

(Alguns aplaudiments, remor de veus i petit aldarull)

..., escuche la realidad, la realidad que usted me describía,
escúchela: 80.000 parados, cientos de empresas en quiebra, sin
ayudas a autónomos y a PYME, ERTE sin cobrar y algunos a
pagar con recargo; el comercio, la restauración, las agencias de
viajes, el transporte, el ocio, los feriantes, todos heridos de
muerte y sin soluciones. Y usted se empeña todo a limitarlo a
medidas paliativas, hace falta generar demanda y confianza, Sr.
Conseller, y usted, con este tipo de intervenciones y con lo que
hace, está claro que lo que genera es "inconfianza", si se puede
decir de alguna manera.

Ustedes no constituyeron Baleares como destino seguro y
por eso su plan piloto no funcionó, porque fue el marketing y

decorado, por eso nuestros mercados nos cerraron el grifo y se
llevaron a nuestros turistas a Grecia y a Portugal. Por eso, no
nos parece de recibo venir a hacer lo que hace usted aquí, que
es sacar pecho, porque si ustedes hubiesen tenido un poco de
decencia no hubiésemos tenido la temporada turística que
tuvimos, que, desgraciadamente, acabó en el mes de agosto.
Por eso usted tendría que pedir disculpas por tanta ineptitud,
Sr. Conseller.

Por cierto, ¿es esta la realidad infinita, la lealtad infinita de
su presidenta hacia Baleares? Pues mire, su lealtad a Baleares
es como su ejemplaridad incumpliendo las normas, papel
mojado. Menos hubs, menos fiesta y más eficiencia, Sr.
Conseller. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Y esto, señorías, es el nivel del Partido Popular, del
principal partido de la oposición...

(Alguns aplaudiments)

... y de alguien que aspira a gobernar algo después de fracasar
tras cada vez. Por favor, al menos educación a sus diputados y
a usted mismo, es desconfianza, no "inconfianza". Creo que en
cualquier nivel de educación, usted podría aprender un poco
más.

Este gobierno es serio, trabaja las respuestas y prepara el
año que viene con el conjunto del sector, como pudieron ver
durante la pasada semana, con las reuniones que hemos
mantenido, con las que mantenemos esta semana...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, el seu temps ha finalitzat. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 16077/20, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a impacte a les famílies dels
pressuposts generals per al 2021.

Podem continuar? Setena pregunta, RGE núm. 16077/20,
relativa a impacte a les famílies dels pressuposts generals per
al 2021, que formula la diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula la Sra.
Ribas.
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LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados, buenos
días. Sra. Santiago, el Gobierno autonómico al que usted
pertenece ha presentado un proyecto de presupuestos para el
año 2021, sin acompañar, como usted ya sabe, el informe
preceptivo de impacto familiar. Por tal motivo, y dado que es
usted la consejera responsable de las políticas de familia,
solicito que me indique si conoce usted de algun modo cuál
será el impacto que tendrá en las familias de Baleares el
presupuesto elaborado por el Gobierno balear en el año 2021?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials i Esports.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president, bon dia a tothom. Com a vostè ja vàrem
contestar no era necessari fer aquest document d’impacte de les
famílies en el pressupost, perquè això només es fa amb les lleis
sectorials.

L’impacte és positiu a les famílies, perquè un dels eixos
centrals d’aquests pressuposts és mantenir l’estat de benestar,
no només mantenir-lo, sinó avançar i en moltes partides
s’avança cap aquest estat de benestar. L’estat de benestar té
l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones i les
persones conviuen normalment en famílies. Per tant, aquests
pressupost és positiu per a les famílies.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sra. Santiago, usted no tiene ni idea de cuál será el impacto
sobre las familias del presupuesto para el año que viene y no lo
sabe porque se han saltado ustedes la Ley de apoyo a las
familias y no han elaborado un informe, que es obligatorio,
sobre el impacto que tendrán los presupuestos en las familias
de Baleares. Es obligatorio porque aparecen en una ley que es
posterior a la ley que dice cómo deben hacerse los
presupuestos, y como todos ustedes deberían saber, las leyes
posteriores afectan a las anteriores en todo aquello que queda
modificado. 

Pero no lo han hecho porque a ustedes les importan cero las
familias de Baleares. Ustedes están a otras cosas, al fomento de
la cultura y la lengua de Cataluña, a implantar medidas social
comunistas de adoctrinamiento en las escuelas, de control en
los medios de comunicación en las redes sociales y de
sometimiento de los ciudadanos al poder político que ustedes
ostentan. Y a ustedes les molestan las familias, porque las
familias son quienes protegen a los ciudadanos, les dan amparo

y evitan que los individuos quedemos desprotegidos,
dependiendo únicamente del poder político. Por eso ustedes, no
quieren fortalecer a las familias, quieren debilitarlas y
relegarlas a un papel residual en la sociedad.

La Ley de apoyo a las familias que ustedes vendieron a
bombo y platillo cuando la aprobaron en 2018, se está
incumpliendo sistemáticamente, no incluyen beneficios fiscales
ni ayudas específicas para las familias que la ley califica como
prioritarias, familias numerosas, familias monoparentales,
familias con dependientes o discapacitados a su cargo. Esta
comunidad no hace nada por las familias de Baleares, estamos
a la cola con respecto a otras comunidades autónomas. 

Pero lo que no tiene ningún pase es que su desprecio por las
familias llegue al descaro de incumplir la ley. Ni el Gobierno
social comunista de Sánchez ha llegado a tanto. ¿Sabe qué es
esto, Sra. Santiago? ¿Sabe qué es esto? Esto es el informe de
impacto sobre las familias de los presupuestos del Estado para
el 2021, y el de la comunidad autónoma ¿dónde está? No hay,
porque ustedes han pasado olímpicamente, porque ustedes
incumplen sistemáticamente las leyes aprobadas
democráticamente y ¿por qué lo hacen? Porque son unos
comunistas totalitarios y los ciudadanos corremos un serio
peligro en sus manos...

(Algunes rialles i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula la consellera d’Afers
Socials i Esports.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I
ESPORTS (Josefa Santiago i Rodríguez):

Gràcies, Sra. Diputada de VOX, per expressar-se de forma
tan clara, que els ciutadans els coneguin jo crec que està cada
vegada millor...

(Alguns aplaudiments)

Els beneficis fiscals ..., són els juristes que ens han dit que
no és necessari fer aquest informe, perquè si l’haguéssim fet,
hauríem pogut posar un 45% de creixement en relació del
pressupost del 20, van a les famílies i a les entitats sense ànim
de lucre. Si vostè llegeix l’articulat que ja està presentat, veurà
que sí que hi ha beneficis fiscals per a les famílies que es
consideren de risc. Si vostè llegeix el pressupost veurà que
mantenim la renda social. Si vostè llegeix el pressupost, veurà
que hi ha 13 milions més per a ajudes econòmiques a les
famílies amb persones amb dependència. Si vostè llegeix el
pressupost veurà que es duplica el pressupost per a ajudes a
menjador escolar, que incrementam el pressupost per a
polítiques actives d’ocupació en persones amb atur, que
beneficia a les famílies, que incrementam les places de dia, que
incrementam el servei d’ajuda a domicili, que mantenim i
milloram el punt de trobada, la mediació familiar, el programa
de tractament de la violència filioparental. En general, tot allò
dirigit a les famílies es millora.
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I a més, nosaltres donam suport a tot tipus de famílies,
perquè nosaltres defensam tot tipus de famílies, les
homosexuals, les heterosexuals, les que estan casades, les que
estan separades, les que es casen per un ritual religiós o per un
altre, les que viuen aquí, les que vénen aquí i volen compartir
una vida amb nosaltres, perquè famílies per a nosaltres en
plural no significa que n’hi hagi moltes, significa que hi ha
molta varietat. I per a vostès, senyors de VOX, què significa?

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.8) Pregunta RGE núm. 16080/20, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a aplicació del Reglament
de la Unió Europea 2019/1022 en el 2021. 

Vuitena pregunta RGE núm. 16080, relativa a aplicació del
Reglament de la Unió Europea 2019/1022, -no sé si és 2022-,
en el 2021 que formula la diputada Sra. Virginia Marí i
Rennesson del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, diputats, diputades,
premsa, tothom en general. Sra. De la Concha, le voy a hacer
previamente la misma pregunta que le hice hace un año, ¿qué
ha hecho la Dirección General de Pesca para evitar que se
aplique sobre todo en el 2021, lo que dice el Reglamento de la
Unión Europea UE 2019/1022?

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Bon dia, gràcies, president. Bon dia, Sra. Marí. Como
usted acaba de decir este reglamento se votó en el Parlamento
Europeo y este reglamento es de obligado cumplimiento para
el Estado y para las comunidades autónomas, es decir, no me
arrogue competencias que ya me gustaría a mi tener, pero no
tengo. 

En lo que no estamos de acuerdo es con las exigencias que
hay para Baleares, porque Baleares, aunque está en el
Mediterráneo, que se considera una zona de sobreexplotación
pesquera, al tener las medidas de protección que ya tenemos
aquí y las reservas marinas de interés pesquero que tenemos
aquí y una flota muchísimo más pequeña que en otros sitios, no
merece que se le apliquen las mismas reducciones. El día 10 de
diciembre tenemos una reunión en el ministerio, que este será
uno de los temas principales y luego podré darle más noticias
al respecto.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Muchas gracias, consellera. Este tema ya lo hablamos el año
pasado y el año pasado las condiciones no eran la de éste, usted
lo sabe bien. Esta aplicación de este reglamento, usted sabe que
este año les va a implicar a las embarcaciones de pesca una
reducción que puede ir desde el 15 al 30%, cuando este año ya
han sufrido una reducción en sus días de trabajo. Creo que la
crisis creada por la pandemia, ha mermado mucho los ingresos
de nuestras embarcaciones y entre otras preguntas también me
gustaría que contestara si ya han cobrado las ayudas de la FEM.

Usted sabed que la situación es la que es y que la intención
de la Unión Europea es implantar esto. Esto no es viable en
este momento, estoy de acuerdo con usted, por una vez creo
que estamos de acuerdo en que esto no es para el sector ahora.
Sabe que las Baleares ya cuentan con suficientes zonas de veda
y sobre todo zonas de desove de una de las especias objetivo,
que es la de la merluza. Tenemos en los montes Ausias March,
Emile Baudot, el Parque Nacional de Cabrera, las zonas
protegidas del Canal de Menorca y la Reserva Marina de
Mallorca o Cala Ratjada, entre otras. Este sector ahora no
puede admitir esta reducción. Además hay países como Francia
e Italia que tampoco están de acuerdo que se aplique esta
reducción.

Por otro lado, ya se lo pregunté en su momento, ¿qué
estudios hay, en qué estudios se basan sobre todo de Baleares
para que les obliguen a aplicar esta reducción del esfuerzo?
Estos estudios deberían ser básicos y de momento nadie ha
hablado de ningún estudio de Baleares que apoye esta
reducción.

Mire, Sra. De la Concha, veo que se va a reunir con la
Secretaría General de Pesca, espero que lo haga este día 10 y
me comente lo que ha habido, después habrá un Consejo de
Ministros, en el cual tendrá mucha importancia lo que se trate
de esta reducción del sector pesquera. Le pido que de verdad
defienda los intereses de las embarcaciones profesionales de
arrastre de las Baleares, que ya están bastante castigadas, y deje
de preocuparse tanto por sus contratados a dedo, como asesores
o directores.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gracias, Sr. Presidente. Obviaré su último comentario que
creo que no está en linea con el resto de su intervención, que
entiendo como colaborativa, y agradezco.
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Nosotros lo que estamos haciendo por un lado es reclamar
que se pidan informes científicos que muestren qué presión
ejerce sobre la pesca cada región concreta y además que se nos
muestren los resultados de este año de 10% de reducción, a ver
qué beneficios ha tenido y qué cambios ha operado esta
reducción que ya supone un esfuerzo para la flota. También
pedimos que se tengan en cuenta nuestras propias estadísticas,
como estamos haciendo también con el Ministerio de
Agricultura.

No queremos que se haga esta reducción tan drástica para
la pesca, usted lo sabe, y coincidimos totalmente. Sería muy
grave, nos afectaría de una forma muy importante y estamos
trabajando en esta linea. Como vamos a tener una reunión el
día 10, como le decía, cualquier sugerencia que usted pueda
hacerme, cualquier aportación que pueda hacerme ya sabe que
siempre es bien recibida, pero tenemos que pelear como
tenemos que pelear en el ministerio en su conjunto lo que es
específico de estas islas, hacerles entender lo que es vivir en
islas, lo que es un archipiélago y que a esto, aunque esté en el
Mediterráneo, no se le pueden aplicar las normas que se puedan
aplicar a otras zonas del Mediterráneo. Muy de acuerdo.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.9) Pregunta RGE núm. 16085/20, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a autorització de
l’eliminació del castellà dels centres educatius. 

Novena pregunta, RGE núm. 16085/20, relativa a
autorització de l’eliminació del castellà dels centres educatius,
que formula la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. March, familias y profesores
rechazan la ley Celaá, su ley educativa, tramitada sin consenso.
Una ley chantaje que han utilizado ustedes como moneda de
cambio para conseguir apoyo en los presupuestos y uno de los
chantajes que han aceptado ustedes y sus socios de
presupuestos es una enmienda de Esquerra Republicana de
Catalunya que elimina el castellano como lengua vehicular en
las aulas, a pesar de ser la lengua oficial de todo el Estado.

¿Qué piensa hacer, Sr. March, si se aprueba la ley Celaá?,
¿piensa usted aprobar su ley autonómica permitiendo la
inmersión?, ¿piensa retirar el castellano de las aulas si lo pide
algún colegio en contra de lo que dicen los tribunales?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades. Sra. Riera,
moltes gràcies per aquesta pregunta que demostra el tarannà
real conflictiu que vostès tenen.

Miri, són evidents dues coses, aquest conseller aplicarà la
normativa com ho ha fet sempre, normativa de tot tipus. Miri,
li diré una cosa, m’agradaria, m’agradaria molt, que les
organitzacions que estan en contra de la LOMLOE, que jo
respect absolutament, siguin capaces de respectar també el dret
que tenen els infants que utilitzen per anar en contra de la
LOMLOE. És lamentable que alguns centres concertats utilitzin
els al·lots contra la LOMLOE. Crec que seria important...

(Alguns aplaudiments)

... sí, Sra. Riera. Miri, aquesta llei, LOMLOE, que encara no és
llei, crec que l’hauria de llegir un parell de vegades. Li he dit
moltes vegades que la repetició és la base de l’aprenentatge.

Miri, la disposició addicional 38 diu el següent: “las
administraciones educativas garantizarán el derecho de las
alumnas y los alumnos a recibir enseñanza en castellano y en
las demás lenguas cooficiales de sus respectivos territorios, de
conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de
Autonomía y la normativa aplicable. 2. Al final de la
educación básica todos los alumnos y alumnas deberán
alcanzar el dominio pleno y equivalente de la lengua
castellana y en su caso de la lengua cooficial
correspondiente”.

Sra. Riera, la LOMLOE no va ni en contra del castellà ni en
contra de la concertada ni contra la llibertat dels pares d’elegir,
va a favor de l’educació en sentit ample. I li diria més,
m’agradaria que deixassin d’utilitzar la llengua com a element
de conflicte. Vostès només són feliços quan fan aquest tipus
d’utilització, i les llengües són instruments de comunicació, no
instruments de conflicte.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. March, el Partido Popular sólo
le pedimos que cumpla usted el artículo 3 de la Constitución,
“el castellano es lengua oficial de todos los españoles y
tenemos el deber de conocerlo y el derecho a usarlo”. Y el
Tribunal Constitucional y el Supremo interpretan que eso
significa que tiene que ser lengua vehicular, no una simple
lengua o una simple asignatura que se estudie una hora a la
semana. Quizás debería usted leer algo más que su ley sectaria
como la Constitución o las sentencias de los tribunales.
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Mire, usted es el conseller de Educación y debe garantizar
ese aprendizaje y ese uso, igual que tiene que garantizar el
aprendizaje y el uso de nuestra lengua propia, como dice el
artículo 4 del Estatuto de Autonomía. 

Sea riguroso, no pervierta la finalidad, Sr. March,
escúcheme, no pervierta la finalidad de un decreto de mínimos
que consensuó su partido y el mío precisamente para garantizar
un bilingüismo cordial, no la inmersión ni la imposición de una
lengua contra otra, porque sabe usted que tan malos son los que
quieren la inmersión en una como los que quieren la inmersión
en otra. Así que aproveche, hágase un favor, retire su proyecto
de ley autonómico y no pierda la credibilidad, porque hace un
año usted prometió que mantendría un plurilingüismo y que
mantendría el consenso educativo para elaborar una ley.

Por lo tanto, retire su proyecto. Ahora tiene la oportunidad
de hacer algo por el aprendizaje de los niños, por la riqueza de
nuestras dos lenguas, por el catalán propio de las Islas y por el
castellano y permita que el castellano siga siendo lengua
vehicular, como le han dicho los tribunales, si no el Partido
Popular, que es el partido mayoritario de la oposición, puede
estar seguro que será el que haga algo por la riqueza de los
niños y que no se lo permitirá. Por supuesto que sí.

Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sra. Riera, lliçons seves de llengües, cap ni una. Vostès
varen provocar un conflicte...

(Alguns aplaudiments)

... (...) a les Illes Balears. Mirin vostès, hi va haver una
sentència d’un tribunal i vostès se la varen saltar amb un decret
llei. Mirin vostès el respecte que tenen al Tribunal de Justícia. 

Miri, nosaltres el que volem són ciutadans plurilingües i
això és el que respectarem. Sí, Sra. Riera, vostè sap que els
estudis de l’IAQSE què diuen? Que hi ha igual de
competències en català i en castellà.

Sra. Riera, sap què estam aplicant nosaltres? El decret de
mínims. Sap què és el decret de mínims? El que vostès varen
aprovar, i el decret de llengües estrangeres. 

Per tant, Sra. Riera, nosaltres volem que els nostres
ciutadans siguin ciutadans lliures, que siguin capaços de tenir
una comunicació amb tot el món, però respectant de forma
clara, la nostra llengua, que la nostra llengua està en perill i no
ho està el castellà. Nosaltres volem estudiants competents...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, el seu temps ha finalitzat.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Conseller.

I.10) Pregunta RGE núm. 16086/20, presentada pel 
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació de les escoles de
Ca n’Estela, a Campos. 

Desena pregunta, RGE núm. 16086/20, relativa a situació
de les escoles de Ca n’Estela, a Campos, que formula el diputat
Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Bon dia, diputades i diputats. Bon dia,
conseller de Medi Ambient, Sr. Mir. 

Vostè i jo no coincidim políticament pràcticament en res,
les seves idees i les meves estan a les antípodes i els nostres
ordres de prioritats són ben diferents. Així i tot, sent vostè
director general de la seva conselleria i jo batlle de Campos
vàrem fer unió, encara que fos només per una vegada, i vàrem
aconseguir finançament per rehabilitar les escoles de Ca
n’Estela que estaven abandonades, en desús pràcticament des
de l’any 2009, feia més de deu anys.

Per això, jo li deman, conseller, quina previsió té vostè en
relació amb el començament d’aquestes obres que entre d’altres
coses tornaran aquests terrenys a l’ús pel qual varen ser donats
per una família generosa campanera fa molts d’anys? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Sagreras,
per aquesta pregunta. Com bé vostè sap, el Decret 8/2020,
posteriorment la Llei 2/2020, aprovada per aquest mateix
parlament, doncs, va estipular que tots aquells projectes
derivats de l’impost de turisme sostenible d’anualitats anteriors
que no s’haguessin iniciat quant a la seva execució, doncs,
quedarien ajornats per tal de poder pal·liar els efectes d’aquesta
crisi sanitària i en conseqüència també de la crisi social i
econòmica. 

Li he de dir, i vostè ho deia, conjuntament hi vàrem fer
molta feina, però li he de dir que malauradament aquest
projecte ha hagut de quedar ajornat i que, per tant, a l’espera
estam de poder-lo tirar endavant de cara al futur més proper.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, conseller, per la seva resposta. En relació amb
aquest cas vostè sap que l’ajuntament hi va fer molta feina i
consider que vostè també. Vàrem deixar enrere tot el que ens
separava, que en aquella època era molt, i vàrem aconseguir
plegats una inversió per a Campos que no sol passar mai amb
un govern d’esquerres. Estic segur que vostè recorda amb la
mateixa emoció que jo les llàgrimes dels hereus de la família
que en el seu moment va donar aquests terrenys al poble de
Campos perquè els nins poguessin anar a escola. 

Ara sembla que Armengol, mitjançant el president de la
comissió del repartiment de l’ecotaxa troba que aquest projecte
no és una prioritat. Jo li he de dir que no és la primera vegada
que Armengol romp la seva paraula amb el poble de Campos
i també en temes educatius.

Però conseller, per això, jo li deman que faci força, que no
renunciï i si d’aquests doblers vostè no és l’amo segurament
serà capaç de trobar finançament l’any 2021, o bé amb fons
propi o bé amb fons europeus, que casarà bé amb l’objecte de
camp d’aprenentatge o centre d’interpretació. En això,
conseller, ens tendrà al seu costat, i li diré més, si perquè és una
inversió a Campos Armengol no ho vol, en això ens tendrà en
el seu costat en contra d’Armengol.

Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sí, Sr. Sagreras. Li he de
reconèixer, li he de reconèixer la tasca que varen fer, ho record
perfectament, i record perfectament aquella situació que vostè
em recordava, i crec que va ser una d’aquestes situacions
entranyables.

Li he de dir que durant l’any 2019 des de la Direcció
General d’Espais Naturals i Biodiversitat, conjuntament amb la
Direcció General d’Arquitectura del Govern, vàrem treballar en
el projecte executiu, que de fet aquest ja està gairebé enllestit.
No es va poder dur a terme la cessió demanial per part de
l’ajuntament de les cases, i després òbviament no s’ha pogut
tirar endavant, o no es va poder començar, iniciar, l’execució
d’aquest projecte. Però feina, com bé vostè deia, n’hi ha de
feta.

I com jo també li comentava, ajornar no vol dir renunciar,
i jo com a conseller li puc assegurar que no renunciaré a aquest
projecte, que és un projecte que vàrem començar a treballar

conjuntament. Vostè hi feia referència, eren moltes les
diferències que ens unien a l’inici i en la posterior gestió del
parc natural d’Es Trenc. Crec que vàrem arribar a una bona
situació de sinèrgies per poder tirar iniciatives importants
endavant, aquesta era una d’elles, i per tant òbviament el meu
compromís com a conseller, i també perquè és un projecte que
òbviament sent des d’un punt de vista personal, doncs
intentarem poder-lo tirar endavant de cara a un futur, i sobretot
trobar finançament perquè aquest projecte pugui ser duit a
terme pel municipi de Campos, però òbviament també pel parc
natural d’Es Trenc, i òbviament també per tots aquells sobretot
escolars de tota l’illa de Mallorca, que puguin visitar aquest
centre d’interpretació, aprendre sobre Es Trenc i sobretot
també estimar aquest espai.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 16068/20, presentada per la
diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a servei d’hemodiàlisi a l’Hospital de
Formentera. 

Onzena pregunta, RGE núm. 16068/20, relativa a servei
d’hemodiàlisi a l’Hospital de Formentera, que formula la
diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt.
Té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom, i sobretot bon
dia a tots els diputats i diputades que participau telemàticament.
Vos desitj una ràpida recuperació de tots i a totes.

Bé, en aquest cas el que volem saber, Sra. Consellera, és si
el Govern té previst restablir el servei d’hemodiàlisi a
l’Hospital de Formentera, perquè els tres pacients que
actualment viatgen tres vegades per setmana a Eivissa al llarg
de tot l’any per rebre aquest tractament ho puguin fer des de ca
seva, no veient-se obligats així a un empitjorament important
del seu estat de salut, que evidentment és fruit de tants trasllats
que d’altra manera serien innecessaris.

M’interessa saber què en pensa, consellera, i si vostè ha
previst ja una partida per fer possible aquest servei des de la
nostra illa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Gràcies, diputada. Ho vaig dir a la meva
compareixença la setmana passada, que estam estudiant com
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poder millorar el servei que s’està donant als tres pacients que
vostè diu de Formentera que fan hemodiàlisi en aquests
moments.

Hem de dir que per posar en marxa aquest servei necessitam
un nefròleg. No és fàcil trobar determinades especialitats
mèdiques i poder contractar un nefròleg fàcilment, això per una
banda. Hem de pensar que a l’Hospital de Can Misses un
nefròleg està atenent 50 pacients d’hemodiàlisi, on tenen totes
les condicions, perquè no només més l’atenció sinó també les
condicions d’infraestructura en el cas que hi pugui haver una
complicació, etc.; idò l’Hospital de Can Misses en aquests
moments està preparat, l’Hospital de Formentera en aquests
moments no està preparat per poder..., no té els estàndards de
qualitat per poder donar aquest servei en aquest moment.

De totes formes ja li vaig dir la setmana passada a vostè
també, i a la meva compareixença, que estam estudiant el tema,
perquè si hi ha capacitat de millora evidentment ho farem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, jo només vull, a
mode de recordatori, il·lustrar un poc més aquesta qüestió.
Quan es va obrir l’Hospital de Formentera l’any 2007 es va
implantar el servei d’hemodiàlisi, que es va desmantellar l’any
2009 perquè l’únic pacient que havia fet servir aquest servei
fins aleshores va deixar de necessitar-lo. Per tant si aquest
govern va muntar un servei d’hemodiàlisi a l’Hospital de
Formentera durant dos anys per un pacient, què no hem de fer
quan són tres? A més parlam de tres persones que tenen entre
60 i 80 anys, amb la qual cosa ja m’explicarà qualsevol de
vostès, qualsevol de vostès, què pensarien si cada dia..., si dia
sí, dia no, haguessin de desplaçar-se a Menorca per anar a rebre
tractament d’hemodiàlisi, per exemple. Ho dic perquè la
majoria de vostès són mallorquins, una part molt important.

Crec que no és tan complicat. És a dir, falten recursos,
evidentment; es necessita tornar a posar l’equipament a
l’hospital, això té un cost i durà un temps, evidentment, però és
viable. I després es requerirà contractar un nefròleg o una
nefròloga addicional als tres que ja té la unitat de Can Misses,
però que no tenen cap obligació de desplaçar-se a Formentera.
Per tant si en un moment donat depenem del servei d’Eivissa i
cap d’aquests especialistes no es vol desplaçar a Formentera no
haurem avançat absolutament res. 

Per tant jo, Sra. Consellera, seré molt directa: nosaltres li
demanam que en el seu pressupost prevegi la instal·lació
d’aquest equipament a l’Hospital de Formentera per a l’any
2021, i la contractació d’un especialista adscrit a l’Hospital de
Formentera, i si vostès no tenen previst fer-ho així nosaltres
procurarem arreglar-ho a través de les nostres esmenes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president. Miri, jo el que també crec que és
important dir és que es donen tot tipus de facilitats a aquests
pacients dins les nostres possibilitats, amb una ambulància que
els va a cercar a ca seva, els du al port; del port d’Eivissa els
recullen per dur-los a l’Hospital d’Eivissa, i evidentment a la
tornada també el mateix. Es fan horaris especials en funció de
l’arribada de la barca o de l’arribada d’aquests pacients; tenen
un torn especial, no han d’esperar, com fa la resta de pacients. 

I crec que tampoc no pot qüestionar que aquest govern té
com una de les seves prioritats evitar, precisament,
desplaçaments amb els nous serveis; només en els darrers
temps -el nou TAC que hem posat a l’illa de Formentera; els
serveis d’hemodinàmica, el nou servei d’hemodinàmica a l’illa
d’Eivissa; o la radioteràpia- s’han evitat 3.900 desplaçaments
per any. Són persones que no s’han de desplaçar.

I també m’agradaria que acabar amb una notícia
esperançadora, que és que s’han fet 62 trasplantaments de
ronyó durant l’any 2020, en plena pandèmia, quan moltes
comunitats autònomes han deixat de fer trasplantaments;
s’estan fent i s’estan fent amb molt bons resultats. Crec que són
mostres que a aquest govern ens preocupen les persones i ens
preocupen totes i de totes les Illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.12) Pregunta RGE núm. 16084/20, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política de mobilitat del
Govern a Palma. 

Dotzena pregunta, RGE núm. 16084/20, relativa a política
de mobilitat del Govern a Palma, que formula la diputada Sra.
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, president. Molt bon dia, diputades i diputats. Com
valora el Govern la política de mobilitat duta a terme a Palma?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.
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EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

De forma molt encertada. Una política valenta, de llums
llargues, que transforma Ciutat, amb vocació de permanència,
en sintonia amb les polítiques de les grans ciutats europees. 

I a més a més hem tingut capacitat de fer passes cap
endavant importants: la integració tarifària entre l’EMT i el
metro ja és una realitat i hem guanyat més de 300.000
passatgers; dins aquest 2021 serà una realitat la integració de
la xarxa TIB dins els autobusos de l’EMT; hem pactat i acordat
el traçat del tramvia de Son Espases a Plaça d’Espanya, de
Plaça d’Espanya a l’aeroport passant per Can Pastilla fins a
S’Arenal de Llucmajor; hem donat a més a més resposta a les
ajudes per a l’adquisició de 100 nous autobusos a l’EMT, que
està canviant tota la flota amb el que açò suposa. 

I a més a més hem vist altres propostes crec que molt
interessants: la incorporació de carrils autobús dins les zones
d’Avingudes, tot el que representa el Palma 30, la regulació
dels patinets elèctrics, demostra que veim que hi ha un govern
que té clar un camí i que és una millora sense cap tipus de
dubte de la mobilitat respecte del que havíem conegut fins ara.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

No sé en quina realitat viu vostè, però els ciutadans de
Palma, per descomptat no, Sr. Conseller. 

Parlar de mobilitat a Palma és sinònim de col·lapse i de
caos, que és la capital de les Illes Balears, i una de les
principals mancances i fracassos d’aquesta mobilitat d’aquests
darrers cinc anys ha estat no comptar amb una connexió més
fluïda i sostenible amb la Platja de Palma, l’aeroport, i també
amb l’hospital de referència, Son Espases. Ja sigui per
incapacitat o per falta de voluntat de l’Ajuntament de Palma, no
ho han fet amb autobús, amb l’EMT, que en lloc d’augmentar
línies i freqüències han fet tot el contrari, després de les
darreres modificacions, si ja estàvem malament, ara estam
pitjor que mai. I, com a exemple, anar de Palma -del centre de
Palma- al final de la platja de Palma, significa fer un transbord,
i quaranta minuts.

Amb aquest escenari, cada dos per tres, el Govern recupera
dos projectes: l’ampliació del metro i el tramvia. El desembre
del 2018, abans de les eleccions, arribà el Sr. Àbalos a Palma,
i després de tenir una entrevista amb la presidenta anunciaren
un macroconveni ferroviari per import de 100 milions d’euros
per a l’ampliació del tren, del ParcBit i Son Espases, i la
construcció del tramvia que connectaria l’aeroport amb la badia
i el centre. Mig any després, en el discurs de la presidenta,
d’investidura, anuncià el desenvolupament del metro fins al
ParcBit i Son Espases; no n’hem sabut res fins el debat de

política general d’octubre d’enguany, allà on la presidenta
novament parla de mobilitat, i va fer un nou gran anunci: el
tramvia de l’aeroport a la platja de Palma, i la connexió del
tramvia de la plaça d’Espanya fins a Son Espases. 

Sense cap explicació, descartava l’ampliació del metro i,
per suposat, un conveni amb el Sr. Àbalos, que mai no va
existir. I ara deien que el finançament seria d’Europa. Suposant
que tenien pressa per presentar qualque projecte a Europa i, dia
5 de novembre, la Direcció General de Mobilitat i Transport va
resoldre aprovar definitivament a un estudi informatiu, la
primera fase del tramvia a la badia de Palma, fet fa deu anys, i
aprovat a la comissió de Medi Ambient dia 5 de març de 2011.

La legislació quan es va aprovar l’informe està derogada i
just se sustenta -segons vostès- per una disposició transitòria.
És a dir, el Govern Armengol tira cap endavant l’estudi sobre
el traçat del tramvia de Palma, malgrat els múltiples dubtes
sobre si aquest projecte de fa una dècada s’ajusta avui a les
disposicions legals i mediambientals. Com sempre, així tot, Sr.
Conseller, el Govern Armengol, el Govern bluf. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge. 

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

Fa deu anys; només feim passes quan hi ha governs de
progrés. Enmig hem vist consellers de Mobilitat incapaços de
fer cap passa endavant, que han anul·lat convenis ferroviaris
per valor de 300 milions d’euros, que no han estat capaços
d’impulsar ni una sola mesura, i sí, efectivament, d’aquests cinc
anys n’hi va haver tres i mig del Partit Popular. Impossibilitat
que arribessin recursos. I els seguim batallant. 

Però no només açò, Sra. Durán. Perquè en matèria de
mobilitat a vostès jo els he sentit dir a vostès que estan en
contra dels carrils bici; han dit que no a la "peatonalització" de
Palma; han dit que no a la modernització de l’EMT; han dit que
no a la integració tarifària; han dit que no a la unitat
institucional i a la possibilitat que l’Ajuntament de Palma formi
part del Consorci de Transports; han dit que no al tramvia; han
dit que no a la reducció de velocitat dels vehicles privats...
Alguna vegada diran que sí, Sra. Durán? , o seguiran mantenint
un discurs de mobilitat propi del segle passat? Ja és hora de
mirar cap endavant, amb les llums llargues, i de fer possible els
canvis que a pesar de ser molt costosos, són necessaris per a la
ciutat de Palma. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. 
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I.13) Pregunta RGE núm. 16081/20, presentada per la
diputada Sra. María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a congestió dels llits de les
UCI dels centres hospitalaris de les Illes Balears. 

Tretzena pregunta, RGE núm. 16081/20, relativa a
congestió dels llits de les UCI dels centres hospitalaris de les
Illes Balears, que formula la diputada Sra. María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Marí. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ: 

Gràcies, Sr. President. Bon dia diputats i diputades. Fa una
setmana el 70% dels llits UCI a Balears estaven ocupats, amb
capacitat d’ampliar però sense personal per assistir els malalts. 

Sra. Consellera, com té previst descongestionar l’ocupació
d’aquests llits? Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

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

Gràcies, president. Sra. Diputada no sé si és un problema de
desconeixement per part seva o de voler generar un alarmisme
innecessari, però cada setmana, quasi cada setmana, he de
desmentir l’enunciat de les seves preguntes. 

Les UCI no estan congestionades, per tant, no és necessari
descongestionar-les. Li torn a recordar, cada setmana, una
vegada més: som la segona comunitat autònoma de les
comunitats autònomes -la tercera en aquest cas, a dia d’avui-
amb l’ocupació més baixa a les UCI d’aquest país, de tot el
país. Només estan per davall: Galícia i Canàries. 

No sé si..., ja no sé com dir-li. És que no sé com dir-li, Sra.
Diputada. I per damunt, les que més ocupació... I estam parlant
d’una oscil·lació entre el 15 i el 20% d’ocupació en aquesta
comunitat autònoma, de llits COVID. I a les altres comunitats
autònomes, com per exemple, Catalunya o Castella i Lleó,
tenen un 45% d’ocupació; a Madrid, un 37%; a Andalusia, un
28%. De les quatre, tres governades pel Partit Popular. 

Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ: 

Gràcies, Sr. President. Menteix la premsa de les Illes
Balears? Periódico de Ibiza: El 70% de las camas de UCI de
los hospitales de Baleares están ocupadas. 10 de novembre, fa
una setmana. 

(Alguns aplaudiments)

Sra. Consellera, una setmana més segueix protegint el seu
grup bombolla del Consolat, una vegada més demostra que viu
al marge de la realitat sanitària.

A Mallorca, a l’Hospital Son Espases, vostè deu 10.000
hores de feina a infermeres de la UCI, 10.000. Personal sanitari
esgotat físicament i mentalment, amb jornades de treball
extremadament dures, excessives càrregues assistencials, i com
els ho agraeix? Sense control PCR a nous ingressos, sense
abonar hores de feina, sense contractar més personal i retallant
un 3% del seu salari. 

A l’Hospital Son Llàtzer no es respecten les mesures de
protecció, ni distància de seguretat, amb sales d’espera
abarrotades, gent amuntegada als passadissos mentre redueix
aforaments al comerç i a la restauració.

A Menorca ha intentat cessar el cap de la UCI, sense
informar del motiu. El personal va renunciar en bloc, no
accepten les seves condicions i sol·liciten el canvi de
departament, més de 200 persones s’han manifestat a les portes
de l’hospital per una decisió extemporània, provocant una
imatge de servei que no transmet tranquil·litat. Aquest mes,
Menorca ha patit una fuga d’especialistes: ha fuit un cardiòleg,
un digestòleg, un endocrí i un hematòleg. Què està passant, Sra.
Consellera? Per quin motiu ha decidit un canvi de model en la
gestió, ara? Amb 22.000 contagis i en plena pandèmia. Vostè
ha provocat un caos i ho pretén tancar en fals. 

A Eivissa el sindicat SAE denuncia que la planta pacients
COVID i la UCI estan al límit, mentre la seva solució és oferir
contractes precaris i és incapaç de cobrir les places vacants. 

A Formentera diversos pacients segueixen sense servei
d’hemodiàlisi. És aquest el seu concepte de sanitat accessible
i universal?

La setmana passada acusava el Partit Popular de fer política
de “com pitjor, millor”, de no col·laborar, de fer política
destructiva. Faci la seva feina. Repassi les més de 200
propostes constructives del Partit Popular per fer front a la
COVID i les més de 100...

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Marí. El seu temps ha finalitzat. 

(Alguns aplaudiments)

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

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

Gràcies, president. Com que no podia parlar d’aquest tema
perquè li he demostrat que és fals el seu enunciat, idò em parla
de quinze temes diferents. Em centraré en aquest tema. 

(Alguns aplaudiments)
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Quant a aquest tema, ja li he dit abans: el 15 o 20%
d’ocupació. Tenim 382..., perdoni. 280 llits d’UCI i, dels quals,
el dia que més n’hem tengut ocupats és 69 llits, evidentment,
als diferents hospitals; però és igual les dades tècniques que jo
li pugui donar, perquè vostè, jo el que no puc entendre és com
pot fer creure que la nostra comunitat autònoma està pitjor del
que realment està, se n’adona, que només vol generar
alarmisme? Jo no esper res del Partit Popular, però els
ciutadans ja tampoc no esperen res de vostès, senyors diputats
i diputades del Partit Popular. 

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.14) Pregunta RGE núm. 16087/20, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a consideració del REIB en els
pressuposts generals de l’estat per a l’any 2021. 

Catorzena pregunta, RGE núm. 16087/20, relativa a
consideració del REIB en els pressuposts generals de l’estat per
a l’any 2021, que formula el diputat Sr. Antonio Costa i Costa
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Costa. 

SR. COSTA I COSTA: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Bon dia,
Sra. Consellera. Febrer de 2019, el Sr. Sánchez aprova el Reial
Decret Llei 4/2019, de Règim Especial de les Illes Balears.
Vostès, Sra. Armengol, concretament ho qualifiquen
d’“històric”. Mai més Balears no quedarà per davall de la
mitjana d’inversions de l’Estat, ens diuen. Projecte de
Pressuposts Generals de l’Estat per a l’any 2021: Balears a la
cua de les inversions. 

Sra. Consellera, com valora la consideració del REIB que
ha tengut el Sr. Sánchez en els pressuposts generals de l’Estat?

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula la consellera d’Hisenda i
Relacions Exteriors. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Costa, bon dia, gràcies per parlar
dels pressuposts generals de l’Estat, que ara continuen la seva
tramitació en el Congrés dels Diputats, malgrat el seu intent de
bloqueig, del Partit Popular, que pretenia que continuàssim
amb els pressuposts de Montoro...

(Alguns aplaudiments)

... per fer front a la pandèmia sanitària i a les seves
conseqüències econòmiques i socials.

Quant a la inversió territorialitzada de l’Estat a les Illes en
el pressupost que són aquelles inversions que fa l’Estat
directament en el territori de les seves competències, 201
milions d’euros, encara que sigui un 30% més alt d’aquest
pressupost que volia prorrogar, el pressupost de Montoro,
consideram que encara són insuficients i deim que l’estat ha
d’invertir més en les competències que li són pròpies,
especialment en justícia, en estrangeria, en cossos i forces de
seguretat i en costes.

Quant a les inversions indirectes, aquelles que han de
compensar aquesta manca d’inversió de l’Estat en el territori,
en aquest moment estam en 170 milions d’euros entre els
convenis definits en matèria d’habitatges, carreteres, ferroviari,
turisme i la consignació dels fons europeus.

Això apunta en la bona direcció i continuarem fent feina
perquè les Balears estiguin no només a la mitjana, sinó per
damunt de la mitjana de les inversions atesa la situació a què
ens enfrontam.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR, COSTA I COSTA:

Sra. Consellera, vostès, a tres mesos de les eleccions, varen
signar un REB amb zero euros, un REB frau, un paperet que no
serveix per a res, un REB sense cap compromís addicional, el
75% de descompte per als residents ja estava concedit des dels
pressuposts de 2017 i 2018, i un REB sense el bloc de
fiscalitat.

És normal que el Sr. Sánchez deixi a la cua de les
inversions les Illes Balears, perquè el Sr. Sánchez no situa
Balears en el mapa, la Sra. Armengol és un zero a l’esquerra i
no pinta res a Madrid. Vostès mentiren acceptant un REB que
no servia absolutament per a res. Tenia raó la Sra. Calvo quan
va dir que complien la llei, efectivament, compleixen la llei
perquè vostès no varen adquirir ni un compromís amb el REB
que varen firmar per a les Illes Balears i ens el varen vendre
com si fos una cosa ..., bé, un ou de dos rovells. Vostès ens
varen vendre que era una cosa fabulosa.

A dia d’avui, Sra. Consellera, ens aniria molt bé tenir un
REB en condicions, la veritat, un REB que compensàs de
forma efectiva la insularitat als ciutadans i a les empreses de les
Illes Balears, amb inversions de l’Estat que estiguessin
pròximes a la mitjana, vostè ens diu que superarem la mitjana,
home!, si arribàssim a la mitjana ja aniria bé, en primer
escenari, som a cua a dia d’avui. I, per suposat, si tenguéssim
un règim fiscal propi, definit el bloc de fiscalitat, ens aniria
encara millor.
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Sra. Consellera, pensa el Govern de les Illes Balears
presentar esmenes als pressuposts generals de l’Estat per dotar
el fons d’insularitat o el deixam a zero com està a l’actualitat?
Sra. Consellera, donarà suport el Govern de les Illes Balears la
part fiscal del REB (...) Pel Partit Popular, que és pràcticament
la mateixa que vostès negociaren amb el Sr. Sánchez i que el
Sr. Sánchez va aprovar com a avantprojecte el mes de febrer de
2019, sí o no, Sra. Consellera? Ja sé que vostè no contesta les
preguntes, però ens aniria molt bé que avui ens les contestàs.

Sra. Consellera, els ciutadans de les Illes Balears van farts
de decorats i fotos, les fotos no reactiven absolutament res,
abandonin aquesta política, aquesta forma de fer política, els
ciutadans de les Illes Balears els ho agrairan molt sincerament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula la consellera d’Hisenda i
Relacions Exteriors.

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

Gràcies, Sr. President. Òbviament en aquesta comunitat
autònoma tenim històricament qüestions pendents amb l’Estat.
Vàrem fer avanços amb l’aprovació per decret, amb el Reial
decret llei del règim especial de les Illes Balears i hem de fer
feina per continuar amb el seu total desplegament i hem de
continuar fent feina per la tramitació del règim fiscal en el
Congrés dels Diputats. Però vostè ho ha dit, no es menja ni de
postureos ni de fotografies, el bloqueig al pressupost de l’Estat
en el Congrés dels Diputats és un error per part del Partit
Popular, perquè el pressupost de l’Estat té conseqüències
directes favorables a les Illes Balears, són uns pressuposts per
afrontar una situació extraordinària, preveuen l’ingrés mínim
vital, beques, increment de l’educació 0-3, FP, preveuen la
despesa dels ERTO, tan necessària per a aquesta comunitat
autònoma, preveuen 13.000 milions d’euros per a les
comunitats autònomes perquè no ens haguem d’endeutar tant
amb aquesta situació de necessitat creixent, ingressos minvants.

Preveuen 27.000 milions de fons europeus que aniran a les
empreses, 19.000 directament a les comunitat autònomes.
Enguany com a mínim arribaran a la comunitat autònoma 370
milions d’euros en inversions. Que en volem més?, sí, en volem
més, perquè aquesta comunitat autònoma es mereix no només
estar a la mitjana, sinó per damunt de la mitjana amb la situació
que afronta.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.15) Pregunta RGE núm. 16072/20, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a tests PCR en origen
per accedir a les Illes Balears. 

Quinzena pregunta, RGE núm. 16072/20, relativa a tests
PCR en origen per accedir a les Illes Balears, que formula el
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Sr. Conseller, se ha anunciado que a
partir del 23 de noviembre, los extranjeros que nos visiten
deberán presentar un test PCR negativo en los aeropuertos, y
aunque la medida llega tarde, nos congratulamos por ello. Si
me lo permite, le adaptaré la pregunta a la situación a día de
hoy.

Sr. Conseller, ¿va a presionar al gobierno Sánchez para que
los visitantes que vengan de la península deban presentar en
puertos y aeropuertos de las Islas Baleares un test COVID
negativo? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

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

Gracias, Sr. Presidente. El Govern trabaja con el Gobierno
de España en las distintas medidas que hay que poner en
marcha para garantizar un destino seguro y unas islas seguras.
Hemos trabajado, y lo hemos visto, con la puesta en marcha de
los PCR en origen en turismo internacional, puesta en marcha
la semana pasada, y le aseguro que seguimos trabajando.
Hemos estado trabajando con discreción, con lealtad para
superar la situación muy difícil, donde es más necesario el
trabajo que la presión, donde es más necesaria la confianza que
la desconfianza, donde es más necesario un trabajo unidos que
un trabajo desunidos. Por eso le agradezco su pregunta,
seguiremos trabajando y le mantendremos informado de todas
las negociaciones que se mantienen con el Gobierno de España.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sr. Conseller, le tomo la palabra, pero los ciudadanos
quieren resultados. Y, como ya le dije cuando se inició el plan
piloto, allá por el mes de junio, la colaboración público-privada
es imprescindible para la reactivación, para la reactivación del
sector turístico y del resto de los sectores, y usted debe
escuchar las reivindicaciones de todos los sectores que forman
parte de la cadena de valor de la industria turística, y aestos
sectores ahora le piden tests para todos.
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Sr. Negueruela, como conseller de una comunidad que es
referente mundial del turismo, le pedimos que lidere todas las
medidas que ayuden a lo que denominamos destino seguro,
aplicando procedimientos innovadores y, si es necesario, más
rigurosos que nuestra competencia, que no perdamos otra vez,
como nos pasó con el plan piloto, una oportunidad para
impulsar nuestras tecnológicas y el sector biomédico de
nuestras islas, mediante compra pública innovadora, mediante
uso de tecnología (...) Para gestionar los flujos turísticos, y
recuerde que en Baleares tenemos un cluster de biomedicina.
Todo ello para posicionarnos como un destino seguro y un
destino inteligente.

Sr. Conseller, asuma que somos una potencia turística y que
debemos seguir siéndolo, no hacer nada o esperar que otros
decidan por nosotros no es una opción. Ser una potencia
turística le obliga a buscar medidas y a implementarlas
orientadas precisamente para mantener ese liderazgo. Por tanto,
negocie y gestione con AENA controles sanitarios eficaces,
innovadores, con tecnología balear de vanguardia, que
impacten a nuestros visitantes. Potencie el know how balear y
focalice esfuerzos para que seamos el destino seguro y el
destino inteligente que todos esperamos. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

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

Gracias, Sr. Pérez-Ribas, por sus aportaciones y por el
trabajo conjunto que estamos desarrollando. Le voy a señalar
varias cosas. Esta semana mantendremos en el marco de la
World Travel que, como sabe se hace de forma virtual, esta
semana mantendremos reuniones con los principales
touroperadores a nivel mundial, la semana pasada las
mantuvimos con diferentes agentes británicos, el viernes
tuvimos reuniones con todas las federaciones hoteleras de
nuestras islas, tambin con las organizaciones sindicales, para
trabajar en ese marco de destino seguro.

Sabe, además, que dentro del plan de ractivación hay una
comisión de turismo seguro, de la que formará parte, que
estamos además trabajando con ustedes las propu estas para
poder ser ese referente mundial que fuimos en verano, lo que
pasa es que no hubo capacidad de hacer PCR porque no había
producción, y lo volvemos a decir claramente, y creo que es
claro, porque el plan del verano se hizo con la colaboración
público-privada, no falló ni la parte pública ni la parte privada,
con los medios que se tuvieron se pusieron en marcha, pactadas
con todos los agentes todas las medidas, y ahora trabajamos
precisamente para volver a ser un destino seguro que somos,
como fuimos en verano, a nivel de los distintos protocolos que
se hiucieron para ese posicionamiento que tenemos que tener
desde ahora y has marzo para una mejor comercialización.

En ese trabajo contaremos con sus aportaciones,
contaremos con ese plan de reactivación pata poder ponerlas en
marcha. Todas las medidas que planteen ... no sé por qué
siempre que se dice algo de contamos con ustedes y hacemos

planes y pactos, hay gente que oye voces ... yo creo que son los
que nunca hacen propuestas ni pactos ...

(Remos de veus i alguns aplaudiments )

En todo caso con ustedes trabajaremos en ese sentido y
trabajaremos, como ya le he dicho, desde el primer momento
con confianza en la mejora de nuestro destino y en
posicionamiento, en referente mundial que somos. Muchas
gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.16) Pregunta RGE núm. 16079/20, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a valoració de la
inversió pressupostària del Govern per a autònoms, PIME
i empreses. 

Setzena pregunta, RGE núm. 16079/20, relativa a valoració
de la inversió pressupostària del Govern per a autònoms, PIME
i empreses, que formula la diputada Sra. Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la
Sra. Guasp. 

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies president. Sra. Presidenta, ¿cómo valora la
inversión presupuestaria destinada por su gobierno para ayudas
a autónomos, PIME y empresas de nuestras islas para
garantizar la sostenibilidad de nuestro tejido productivo y la
reactivación económica en nuestras islas? Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la presidenta del Govern. 

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, per la seva
pregunta. Crec que és molt important que puguem parlar del
pressupost per a l’any 2021, el pressupost que ha presentat el
Govern de les Illes Balears i que ara està en tramitació
parlamentària, que esper que sigui enriquit per part dels grups
parlamentaris. Li vull agrair que vostès no hagin presentat
esmena a la totalitat i que per tant, tenguin aquesta actitud
constructiva davant un moment de moltíssimes dificultats per
a la ciutadania d’aquesta comunitat autònoma.

Vostè feia referència a l’aportació del pressupost entorn les
petites i mitjanes empreses i als autònoms. Li he de recordar,
que crec que és molt important, l’aposta que ha fet el Govern
de les Illes Balears entorn als autònoms, amb unes partides
pressupostàries que s’han lligat també amb les dels consells
insulars i ajuntaments que han participat, als quals també els ho
vull agrair, amb un pla de 15 milions d’euros, que sé que ha
tengut les seves dificultats de tramitació, però que ara està
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arribant als ciutadans i ciutadanes. Només per fer una
comparació, el pla que ha fet Catalunya és de 20 milions
d’euros, amb les diferències poblacionals que hi ha entre una i
altra comunitat autònoma i també l’aposta forta que hem fet des
del Govern de les Illes Balears amb tot el suport a través de
l’ISBA, de fins a 200 milions d’euros que s’ha mobilitzat, que
vostè sap, com ja vaig anunciar, que s’han allargat fins a 15 de
desembre les possibles peticions de la ciutadania d’aquestes
illes.

En el pressupost per a l’any 2021 hi ha tot una sèrie de
partides de fons que han d’arribar des del Govern d’Espanya,
que podrem utilitzar també per a petites i mitjanes empreses i
autònoms. Amb aquests recursos hi comptam i que vostè sap
que no és cap problema que els puguem posar a disposició de
la ciutadania i en aquests moments és cert que la partida que hi
ha, supòs que és a la qual vostè es refereix, que ha trobat en el
pressupost és d’1,5 milions d’euros, però que anirà enfortida
amb aquests plantejaments a nivell estatal i també amb una
previsió de 100 milions més d’euros, per fer front a avals que
pugui donar l’ISBA a petites i mitjanes empreses de les illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí presidenta, claramente insuficientes. No intente maquillar
la realidad, en estos presupuestos queda claro que no son una
prioridad para su gobierno los autónomos, los comercios, las
PIME, las empresas. Están en una situación límite, viviendo un
momento extremadamente dramático. Muchos de ellos están
perdiendo sus ahorros familiares, para poder hacer frente a los
pagos de impuestos, al pago del alquiler de sus negocios,
cuando no tienen prácticamente ingresos. 

Y los avales, los créditos ICO, los préstamos ISBA no son
la solución, son importantes, pero no solucionan el gran
endeudamiento que tienen ahora mismo estas pequeñas
empresas. Si no ayudamos, presidenta, habrá un incendio social
y un hundimiento de la estructura económica de nuestra
comunidad. Les están pidiendo auxilio aquí fuera cada semana
uno de los sectores damnificados. Presidenta, urge un plan de
rescate, con ayudas directas, no sólo avales, no sólo préstamos,
ayudas directas a fondos perdidos, medidas de alivio fiscal y de
liquidez. El objetivo de este plan debe ser anticipar soluciones
y amortiguar las dificultades actuales y futuras de nuestras
PIME y de nuestros autónomos.

Sra. Armengol, nos falta ver por su parte y por parte del
Govern, una apuesta clara e irrenunciable por la consolidación
de nuestro tejido productivo y sus emprendedores, para
sostener y generar empleo en nuestra comunidad. También un
apoyo más contundente a los autónomos del sector de la
cultura, presidenta. Un plan de ayudas para hacer más sólido
nuestro tejido empresarial, frente al envite de la crisis por la
pandemia y dar viabilidad a corto, medio y largo plazo a

emprendedores, autónomos y pequeñas empresas, que por sus
medios no tendrían garantías de supervivencia.

Y ya lo anuncio, mi grupo parlamentario sí registrará
enmiendas en este sentido. Queremos negociar con todos los
grupos parlamentarios para que vean la luz estas enmiendas y
permitan mejorar estos presupuestos. Desde el sector turístico,
la cultura, espectáculos, pasando por la venta ambulante, los
feriantes, el comercio, el ocio nocturno, el ocio infantil, el taxi,
la industria, la agricultura, ayudarles es nuestra prioridad, y
también quiero y le pido que sea la prioridad de su gobierno.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la presidenta del Govern. 

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, benvingudes
seran les esmenes i estic segura que en el debat parlamentari es
podran enriquir els pressuposts. Dir que el Govern de les Illes
Balears no maquilla la seva política, és molt clara l’aposta que
ha fet en diferents sectors productius de les nostres illes, amb
línies de subvenció directes, podríem citar les de cultura, les
d’agricultura, les de comerç, les d’indústria, podríem citar
aquesta que li deia, que és un pla de 15 milions d’euros
d’autònoms. Per tant, són realitats bastant objectives, que a més
hem acompanyat amb el suport de préstecs de l’ISBA, que jo
sé que no són la solució, però sí que sé que han pogut aguantar
moltíssimes d’empreses i així ho hem treballat conjuntament
amb la mesa de diàleg social.

També he de dir que les nostres propostes sorgeixen i vénen
avalades pels agents socials i econòmics, que crec que és
rellevant i crec que és important. I gràcies a la seva petició per
exemple, hem allargat un any de carència dels préstecs ISBA,
que és fonamental i avui el Consell de Ministres allarga també
un any de carència dels préstecs ICO, que també és una
reclamació que hem fet des de les Illes Balears, que seguirem
treballant en aquesta situació, perquè sens dubte el moment
complex necessita també de propostes en positiu, i seran
escoltades les que venguin de Ciutadans. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.17) Pregunta RGE núm. 16075/20, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a actuació de Ports IB respecte de l’opinió
dels ajuntaments. 

Dissetena pregunta, RGE núm. 16075/20, relativa a
actuació de Ports IB respecte de l’opinió dels ajuntaments, que
formula el diputat Sr. Josep Castells i Baró del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Castells.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bon dia,
Sra. Presidenta. L’Ajuntament d’Es Mercadal ha tingut ocasió
de manifestar-se en diverses ocasions en contra dels plans que
Ports IB té respecte del port de Fornells. Bàsicament les
diferències han vingut perquè el municipi s’oposa que es
construeixi damunt el pla de Fornells. I després també s’oposa
que es faci una cantina, després un restaurant, per descomptat
en el pla, perquè no es vol una edificació. Però ara que s’han
recuperat els habitatges del carrer Governador, que s’aprofiti
aquest espai per a altres usos i no precisament per fer-hi un
restaurant.

Malgrat aquests posicionaments repetits, continuats i
majoritaris, Ports IB continua amb el que podríem anomenar
una obsessió per construir en el pla de Fornells i per fer un
restaurant a un lloc on si alguna cosa no falten precisament són
restaurants.

Li sembla bé que Ports IB actuï en contra del parer de
l’ajuntament?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la presidenta del
Govern. 

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells, per la
seva pregunta, que ja vaig tenir oportunitat d’escoltar la
pregunta que va fer fa molt poquet temps al conseller de
Mobilitat i Habitatge sobre aquesta qüestió. Repetir-li una cosa
que és bastant òbvia, Ports Illes Balears té la responsabilitat,
sens dubte, de millorar els ports de la nostra comunitat
autònoma, per a la seva seguretat i per a la seva millora
d’infraestructures. Aquesta és una tasca que venim fent des de
la passada legislatura. Vostè sap perfectament que vàrem
heretar una situació a Ports Illes Balears molt complexa, on hi
havia un intent de privatització d’una empresa pública i hem
recuperat tots els recursos públics i els hem posat a disposició
de millorar espais, infraestructures absolutament necessàries
per a la nostra ciutadania i per als diferents municipis de les
nostres illes.

Aquest projecte a què vostè fa referència, ha estat un
objecte de debat i de participació, dels que més s’ha debatut i
més s’ha participat, hi ha hagut nombroses reunions amb
l’ajuntament, amb la junta local de Fornells, amb assembles
obertes amb els veïnats, amb sectors empresarials, s’han anat
fent canvis d’aquest projecte durant tot aquest temps de
tramitació, i nosaltres creiem que s’ha fet ja una primera part
d’aquest projecte i creiem que queda una segona part que és
fonamental i que creiem que és necessari per al municipi d’Es
Mercadal.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies per la seva resposta
Sra. Presidenta. Escolti, parlar està molt bé, però hi ha una cosa
que vostè no m’ha respost i que és indiscutible i és que
l’Ajuntament d’Es Mercadal, per majoria, s’ha oposat a aquests
plans i ens queixam que l’Autoritat Portuària de Balears fa
coses en els ports d’interès general, per exemple en el Port de
Maó i com aquell que diu, els ajuntament de Maó, Es Castell,
se n’assabenten pels diaris o perquè veuen les obres en marxa,
i en aquest cas estem fent el mateix.

Vostè ha fet referència a la pregunta que li vaig fer fa uns
dies al conseller Marc Pons. En aquella ocasió, ell va dir que
faria allò que digués la junta local de Fornells, junta local de
Fornells que en aquests moments està desballestada perquè
tenia una composició absolutament adulterada i, per tant, no és
representativa del poble de Fornells. I que jo sàpiga, per molta
junta local de Fornells que hi hagi, tenim uns municipis que
representen la voluntat del poble d’aquell municipi, i aquest
municipi s’ha manifestat de forma molt clara respecte d’això. 

Per tant està molt bé parlar, està molt bé fer reunions, està
molt bé intercanviar parers, però sàpiga i sigui conscient, Sra.
Presidenta, que en aquest cas Ports IB està actuant en contra
del municipi, i el municipi és en aquest cas qui representa el
poble. Per tant crec i deman, i apel al que consider que és el
tarannà que ha de tenir un govern de les Illes Balears en
congruència amb el que defensa respecte de l’Autoritat
Portuària de Balears, que Ports IB també sigui respectuós amb
el parer dels ajuntaments.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la presidenta del
Govern. 

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells. Evidentment
des del Govern de les Illes Balears intentam sempre pactar i
consensuar. Vostè sap que el diàleg és la nostra forma de fer
feina i la feim amb els representants de municipis i amb els
representants dels consells insulars, igual que ho feim amb els
representants dels agents socials i econòmics de la nostra
comunitat autònoma, i ho intentam fer també de manera àmplia
amb els diferents grups parlamentaris. 

Jo li repetia que aquest projecte du temps de debat, du
temps de participació, du temps d’acord amb els representants
de l’Ajuntament d’Es Mercadal, dels que governen a
l’Ajuntament d’Es Mercadal, òbviament. També du una
aprovació de la Comissió Balear de Medi Ambient, on hi ha
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representació també del Consell Insular de Menorca, que vostè
sap que han donat suport a aquest projecte. Que és veritat que
el conseller es va comprometre que la junta local de Fornells
seria informada i a més participaria activament en la decisió
d’aquest projectes; així ho va fer la junta local de Fornells. El
que és una mica sorprenent és que quan aquesta junta local ha
donat suport després hagi estat dissolta amb la minoria, que és
majoritària però que no governa, perquè governa un govern en
minoria. 

Per tant jo, Sr. Castells, li diré el que crec. El que crec és
que hem de pensar en els interessos generals, en aquest cas de
Fornells, d’Es Mercadal, de tot Menorca, que s’ha fet un
projecte amb molt bona intenció, un projecte exemplar en
termes ambientals, que és un projecte sòlid i que recupera una
part important per al municipi de Fornells que crec que és
absolutament important, i en aquesta línia seguirem treballant
i esper que ens hi puguem trobar pel camí.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.18) Pregunta RGE núm. 16073/20, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a inici de les proves per detectar la COVID-19 als ports i
aeroports de les Illes Balears.

Divuitena pregunta, RGE núm. 16073/20, relativa a inici de
les proves per detectar COVID-19 als ports i aeroports de les
Illes Balears, que formula la diputada Sra. Catalina Pons i
Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.
Presidenta, deia la meva companya Maria Antònia Sureda que
avui el Partit Popular i el Grup Parlamentari El Pi coincideixen
en algunes preguntes. Hem parlat de torrents i ara tornam parlar
de proves PCR. Vostè veurà que el tarannà és molt diferent i
que les nostres propostes són d’una altra manera. 

I, Sr. Fuster, li he de dir una cosa, ja no és ni efectista; ni
“hats” ni “hots”, aquest hit parade està caducat, superin això
d’una vegada perquè ja ens cansen fins i tot als que som a
l’oposició. Sra. Presidenta... Cap allà miraré quan acabi de dir
el que he de dir cap aquí. Sra. Riera, no em doni instruccions,
per favor.

Bé, Sra. Presidenta...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Sra. Presidenta... que nosaltres som inqueres i no ens
comanda ni la nostra mare. Bé, ella sí.

Anem per feina, que el temps és limitat a les preguntes que
tenim de control al Govern. Celebram que es facin les proves.
Sé que hi ha hagut canvis en relació amb quan vaig registrar la
pregunta, que com sap és el dimecres passat, és a dir, ara ja
sabem que el Ministeri de Sanitat posa a l’abasta 25.600 unitats
de tests ràpids d’antígens per a aquelles zones de risc. La
pregunta és molt clara: com està organitzat? Comença dia 23 de
novembre, crec que m’ho podrà confirmar. Com es faran
aquestes proves als ports i aeroports?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Pons. Vostè feia
referència a la seva pregunta a una de les qüestions que ha estat
clau i que és clau per a aquesta comunitat autònoma, que és
garantir la mobilitat segura, i per tant garantir que la nostra
comunitat autònoma, que les Illes Balears siguin un entorn
segur per als ciutadans d’aquestes illes. Això ha estat l’opció
número 1 del Govern de les Illes, i evidentment en aquesta línia
hem anat treballant durant tot aquest temps.

Una de les qüestions que hem plantejat des del principi, que
era el meu mantra a cada una de les conferències de presidents,
era la necessitat de fer feina no només dins Espanya sinó també
amb la Unió Europea per garantir les mateixes dinàmiques de
mobilitat i per tant les mateixes proves de seguretat dins la
mobilitat. En aquesta línia hem treballat, i és veritat que s’ha
anunciat per part del Govern d’Espanya, a la conferència
interterritorial, que va ser la setmana passada, que ja començam
amb les proves obligatòries als turistes internacionals que
arribaran a tot Espanya, també a la nostra comunitat autònoma,
que con s’ha explicat entre en vigor dia 23 de novembre. 

Tot turista que vengui, o tota persona que vengui d’un país
amb alta incidència, o sigui més de 150 per 100.000 habitants
casos positius de COVID, haurà de venir amb una PCR
negativa, perquè en aquest moment és la prova homologada a
Europa -això no vol dir que es pugui anar canviant la prova
segons es vagi avançant en la tecnologia. Si no la du quan arribi
als aeroports o als ports està sotmès a poder tenir una sanció,
una multa per part del Govern d’Espanya, del Ministeri de
Sanitat Exterior, que és el que ho practicarà, i alhora se li
ofereix fer un test d’antigen, que és el dispositiu que hi haurà
als ports i aeroports i que sufraga íntegrament el Govern
d’Espanya.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra. Pons.
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LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, el que més m’ha
agradat de tota la seva exposició és aquest final, que ho sufraga
íntegrament el Govern d’Espanya, això sí que ens agrada. 

I també li voldria dir una cosa: celebram que es facin
aquestes proves, però tenim com una sensació de frustració
perquè vostè sempre ens diu que facem propostes en positius,
que facem oposició constructiva, i nosaltres fa mesos que els
parlam d’aquestes PCR en origen, en aquelles zones que són
destinacions turístiques o que són zones de risc; i no podia ser
en aquell moment. Ha hagut de ser quan el Govern d’Espanya
ha dit que sí i sobretot quan Europa ha dit que sí. 

Idò miri, encara que sigui un parell de mesos abans, i a
veure si salvam la temporada turística de l’any que ve, li vull
proposar que zona de risc no són només aquestes destinacions;
les comunitats autònomes de l’Estat espanyol són zones de risc,
en aquest moment, i no només parl de turistes, sinó també
d’aquells que es mouen per feina i arriben aquí, i de tots
nosaltres, que som zona de risc i ens movem a altres indrets de
la geografia espanyola. Per tant blindem tot això, facem veure
a l’estadista Sánchez que això és urgent i que nosaltres som una
comunitat diferent, que no somos como ellos i que vivim
exclusivament del turisme, pràcticament d’aquest monocultiu,
i a veure si fan més via i encerten més la punteria de cara a un
futur, que no esperem sis mesos més sinó que es posi fil a
l’agulla, i si abans de final d’any aconseguim que a més
sufragui íntegrament el Govern d’Espanya totes aquestes
proves, que ens incloguin a nosaltres i incloguin la resta de
comunitats, crec que podríem dir enhorabona, chapeau, i 2021
el tendrem assegurat.

Gràcies, presidenta, i gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Pons. Efectivament les
illes som illes i per tant tenim la possibilitat de controlar la
mobilitat, perquè només arriba gent per aire o per mar. Això no
passa a altres territoris espanyols, que tenen una problemàtica
molt diferent i molt més complexa a l’hora de controlar la
mobilitat. Aquest és el plantejament que hem fet sempre,
aquesta és la feina rigorosa i seriosa que feim com a Govern
des de sempre, i és veritat que hem aconseguit una cosa molt
important, que és l’arribada d’internacionals, ja només arribin
amb una prova que ens doni seguretat als que vivim aquí.
Estam treballant evidentment amb els nacionals.

I li vull fer la part positiva, Sra. Pons. Vàrem dir “hem de
tancar ports i aeroports” i ho vàrem aconseguir. Vàrem dir
“s’ha de fer una política d’ERTO” i ho vàrem aconseguir.
Vàrem dir “s’han d’allargar els ERTO almanco fins al gener”,
s’ha aconseguit allargar els ERTO almanco fins al gener.
Tenim la PCR negativa en origen al turista internacional, que
era una demanda que fèiem des de fa estona; s’ha aconseguit.

Estic convençuda que si seguim treballant en aquesta línia
també aconseguirem els nacionals.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.19) Pregunta RGE núm. 16078/20, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a silenciar VOX als mitjans
de comunicació.

Dinovena pregunta, RGE núm. 16078/20, relativa a
silenciar VOX als mitjans de comunicació, que formula el
diputat Sr. Jorge Campos Asensi, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares. Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, ¿comparte las
afirmaciones de su consejera Pilar Costa en las que desea que
los medios de comunicación silencien a VOX?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Sr. Campos, com sempre parteix
d’un enunciat fals, i per tant vostè fa una afirmació que no va
ser tal com es va correspondre al que va succeir en el plenari
d’aquesta cambra autonòmica.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Que desfachatez, Sra. Armengol. “Sólo deseo que los
medios de comunicación cierren la voz a la mentira, que es lo
que ustedes representan en este parlamento”. Pilar Costa,
consejera de Presidencia la semana pasada.

Mire, ustedes es que generan noticias falsas ahora mismo,
usted, es que es algo asombroso. Usted, además, la que ha
intentado engañarnos con su salida de copas de madrugada.
Mire, Sra. Armengol, lo que no puede suceder es lo que usted
nos está relatando y lo que está diciendo cada semana. 
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Usted..., yo entiendo además que a ustedes no les baste con
los vetos que establecen y que imponen a la televisión pública
autonómica, porque, como no la ve nadie, pues, bueno,
entiendo que eso le da lo mismo a usted, también nos da lo
mismo a nosotros, pero, ya que su gobierno les diga a los
medios, como hizo la Sra. Costa la semana pasada, que nos
silencien, es propio de regímenes autoritarios. También es
triste, ¿no?, que ya le obedezca la mayoría de la prensa papel,
por lo que nos cuesta, no por nada más.

Mire, los ciudadanos, Sra. Armengol, deben saber cuál es
la agenda que usted está aplicando. Noviembre de 2017: “la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones buscará controlar
e impedir las intenciones de sembrar el odio en las redes
sociales y en los medios de comunicación para poner fin a los
mensajes de odio, intolerancia y racismo”, Nicolás Maduro,
presidente de la Venezuela comunista.

Noviembre de 2020: “El discurso de VOX puede estimular
el odio, el racismo y la xenofobia, es un discurso fascista”,
Francina Armengol, presidenta de las Islas Baleares en Proceso
Bolivariano.

Mire, yo creo que está claro lo que ustedes pretenden, Sra.
Armengol. Además, con este discurso que usted plantea nos
señalan, y nosotros sufrimos las agresiones y amenazas que
hasta el fiscal jefe de Baleares señala como intolerables y son
objeto de investigación. 

Usted, Sra. Armengol, y su gobierno son un peligro para la
democracia, para los derechos y las libertades ciudadanas que
nosotros sí vamos a defender.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern. 

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. No sé si val la pena, fins i tot,
contestar-li a vostè, perquè tanmateix segueix en el mateix que
és amb el seu discurs que no té res a veure amb la realitat.

Què va succeir? La Sra. Costa li va dir, com a exemple, el
que havia succeït a Estats Units, que els mitjans de
comunicació, en un exercici de periodisme independent i de
fortalesa per protegir la ciutadania, varen tallar la veu al que
vostès animen tant, l’expresident Trump, que deuen tenir un
disgust que no poden del que ha succeït democràticament a
Estats Units, perquè mentia a la població, i li va dir: esper que
silenciïn la mentida. 

I li he de recordar què va dir el seu company d’escó a
aquesta cambra parlamentària, que va molt més enllà de la
mentida? Que a mi em fa vergonya que vostès puguin dir això
en cambra parlamentària, que relacionen la immigració amb la
delinqüència, però és que, a més, va dir “aquests immigrants
barco de rejilla”. Sap què vol dir això? Que es morin enmig de
la mar! Creu vostè que això no és incitar l’odi? Creu vostè que
això s’ha de publicar? Creu vostè que això són paraules per dir

en aquest parlament, Sr. Campos? Jo crec que hauria de tenir
un poc de vergonya!

(Alguns aplaudiments)

Crec que haurien de tenir un poc de respecte als ciutadans
d’aquestes illes i un poc de respecte als drets humans d’aquesta
comunitat autònoma i de tot el món. 

I li diré, no ens digui que nosaltres volem controlar els
mitjans de comunicació, en absolut, qui vol tancar IB3 són
vostès; qui, de fet, quan han governat a aquesta comunitat
autònoma, crec que són els únics del món, que vostè pertanyia
al Govern Bauzá, Sr. Campos, -sí, ja no voldrà recordar la seva
història, però vostè ha fet part del govern Delgado i del govern
Bauzá, sí-, i varen tancar una televisió pública, Radio i
Televisió de Mallorca, i varen tirar al carrer 127 periodistes
d’aquesta comunitat autònoma. Això tampoc no ho oblidarem
mai!

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.20) Pregunta RGE núm. 16088/20, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reactivació de l’ocupació.

Vintena pregunta, RGE núm. 16088/20, relativa a
reactivació de l’ocupació, que formula el diputat Sr. Gabriel
Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Company. 

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, mentre l’atur
ha pujat un 20,4% de mitjana a Espanya o un 24% a la
comunitat de Canàries, aquí a Balears l’increment de l’atur s’ha
triplicat, és tres vegades superior a la mitjana nacional, que és
aquí a Balears d’un 61%.

Per això li deman, Sra. Armengol, creu que les mesures que
ha anunciat el seu govern reactivaran l’ocupació a la nostra
comunitat autònoma?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la presidenta del
Govern. 

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company. Som
conscients, i ho hem dit moltes vegades, que la situació d’una
pandèmia sanitària, que afecta directament a la seguretat i a la
confiança, a qui més afecta és als qui viuen de la mobilitat i de
la confiança necessària per fer turisme, i aquestes illes, com
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vostè sap perfectament, depenen exclusivament del sector
turístic d’una forma molt clara i que, per tant, en aquest
moment pateixen una situació econòmica molt més dura que
altres territoris.

Ho hem dit des del principi i, òbviament, per fer front a
això es necessita política de protecció de les empreses i dels
treballadors, a través de la política dels ERTO; polítiques de
suport i d’ajuda directa a l’empreses, com es fa per part del
Govern d’Espanya i del Govern de les Illes Balears; i es
necessiten mesures acordades a través de la Mesa de Diàleg
social, els agents socials i econòmics, amb qui treballam
conjuntament i amb qui plantejam aquestes propostes.

I en aquest moment hem presentat un pla de xoc, que supòs
que vostè hi fa referència, de 72 milions d’euros, mentre es
prepara el Pla d’ocupació de tres, de quatre anys, que es
treballa ja amb els agents socials i econòmics, deia un pla de
xoc de 72 milions d’euros per a polítiques actives d’ocupació
i ajudar la gent desocupada a poder trobar aquell lloc de feina. 

Creiem que aquestes són les mesures adequades per a la
nostra comunitat autònoma. Sí, Sr. Company, així ho creiem.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Miri, Sra. Armengol, si ens atenem a la realitat i no al
decorat i a la propaganda del seu govern, ens trobam que vostès
varen calcular tres escenaris possibles: un normal, un dolent i
un molt dolent, i ara, després de tant de mesos, vostès estan en
el molt dolent. La qual cosa l’únic que fa és confirmar que les
mesures que vostès han pres són totalment nefastes, no podíem
estar pitjor. No és que estigui igual que Canàries, és que està
tres vegades pitjor que Canàries, això és el que li dic, som els
pitjors de tota Europa, Sra. Armengol, qualque cosa hauran fet
vostès malament. I sembla que no.

Ens varen presentar decorats, el Decret 8/2020 havia de
generar 30.000 llocs de feina, 33.000. Res, 35.000 a l’atur!

Ara ens presenta un pla de xoc per a l’ocupació que torna
a ser trilerisme, perquè això és el mateix pla que té cada any en
polítiques d’educació, finançat amb 45 milions d’euros des de
Madrid. I vostè ens ho ven també com a una cosa
extraordinària, i això ja li pot demanar a la vicepresidenta,
torna ser mentida, Sra. Armengol, 30.000 llocs més de feina. A
vostès els 30.000 els van. Amb una altra presentació ja no
tendrà atur a aquesta comunitat autònoma, ja haurem copat els
90.000.

Per tant, vostè viu d’un bluf i aquest bluf no serveix per
sortir d’aquí on som.

Jo li reconec coses que són positives. Vostè mateixa ara ha
comentat que a l’ICO han augmentat el període de carència.
Vostè hauria d’haver fet aquí una cosa encara més expeditiva,
es nota que vostè no ha estat mai empresària, es nota que duu
22 anys aquí, perquè, escolti, quan un és empresari allà fora sap
que les mesures a curt termini no serveixen per aturar el que ve
a mig i a llarg termini, han de ser més llargues. Jo li propòs que
allargui el període de carència, que fins i tot es plantegi que
aquest gent que té préstecs a ISBA els pugui allargar i pagar al
final de tot del préstec.

Sobren decorats, Sra. Armengol, sobren decorats i faltes
mesures contundents.

Escolti, em sembla bé que vostè les prengui, però no les
prengui tard perquè no hi serà a temps. Vostès ens diuen que
aquí no es poden prendre mesures de PCR, però escolti, a
Àustria, Bahames, Bolívia, El Salvador, Cap Verd, Burkina
Faso, Costa de Marfil, Egipte, Grècia, Madeira, tots aquests
han pres mesures de control als aeroports des de fa mesos, i el
Sr. Negueruela no ha trobat on eren encara les proves.

Sra. Armengol, posi’ns a fer feina, per favor, que ho
necessitam tots i aquí nosaltres l’ajudarem. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la presidenta del
Govern. 

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Si es volen posar a ajudar, fantàstic,
perquè fa mesos que esperem alguna proposta positiva i no hi
ha manera que la puguem tenir damunt la taula, Sr. Company...

(Alguns aplaudiments)

... i molt manco que facin un poquet de feina per poder-la tirar
endavant.

Li explicaré una vegada més. Nosaltres vàrem dir, des del
Govern de les Illes Balears, l’escenari econòmic que teníem i
és un escenari absolutament complicat, efectivament, perquè
vivim del turisme, no estam en la mateixa situació que
Canàries, Sr. Company, la xifra d’atur a Canàries és prou més
elevada que la nostra, aquesta és la realitat. També ho hauria de
valorar des d’aquests punts de vista.

I què fem? Mesures de protecció de les empreses i de les
persones treballadores de la nostra comunitat autònoma que
sorgeixen efecte, Sr. Company, si no fos per aquestes mesures
de protecció la situació seria infinitament pitjor. Aquesta és una
realitat que entén tothom i que tenim pactada amb tots els
agents socials i econòmics, i ja està bé de menysprear-los!, Sr.
Company, com fa habitualment amb les seves intervencions. I
fem les mesures econòmiques i mesures de suport social a la
població, deia, pactades amb els agents socials i econòmics.
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Què li sembla malament a vostè, Sr. Company, que invertim
recursos públics per a la contractació de dones víctimes de
violència masclista? Què posen 22,3 milions d’euros per
contractar persones que han perdut la feina per la pandèmia de
la COVID? Què destinem 6,3 milions d’euros a la formació
dual? Això és el que contempla el Pla de xoc, entre moltes
altres qüestions.

O li semblava més bé el que feien vostès, Sr. Company, que
en quatre anys els sindicats, que són els representants dels
treballadors, varen tenir la porta tancada del Consolat de la
Mar? Això era la seva política, la nostra és la del diàleg social.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

II. Interpel·lació RGE núm. 15325/20, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en matèria de gestió de les ajudes PDR i de la PAC.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 15325/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en
matèria de gestió de les ajudes PDR i de la PAC.

(Remor de veus)

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera,...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pons, un momentet, per favor, un momentet...

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí?

EL SR. PRESIDENT:

Ara li don la paraula tot d’una...

(Remor de veus)

En voler, Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, la
interpel·lam avui per valorar la gestió duta a terme de les
ajudes del PDR i de la PAC a Balears i a la vegada també per
conèixer quina és la posició, quins són els criteris i quines són
les reclamacions del Govern de la Sra. Armengol en relació
amb la nova política agrària comunitària, per defensar els
interessos del sector primari.

Ens referim concretament al pagament de les ajudes del
PDR i de la PAC d’enguany. De la PAC, ja li ho vaig dir a la
compareixença, lamentam que Balears no fos una de les
comunitats que van anticipar el pagament als pagesos a partir
de dia 16 d’octubre, com succeïa quan el Partit Popular era al
front de la conselleria. Però ens preocupa molt especialment,
tal com va reconèixer vostè mateixa a la Comissió d’Hisenda,
que els pressuposts per al pròxim any del FOGAIBA són de
104 milions d’euros, però 21 milions són romanents vinculats
amb resolucions i pagaments pendents, 21 milions. Aquesta
quantitat suposa quasi bé un 22% dels pressupost del
FOGAIBA per al 2021. 

Ens pot explicar per què hi ha tots aquests pagaments
pendents? Sap a quines anualitats corresponen i quants de
pagesos es troben afectats per la seva mala gestió?

I què passarà, Sra. Consellera, amb les ajudes del PDR que
van destinades a inversions? Per què es retarda la seva
tramitació i el pagament s’ha passat al 2021?

Hi ha pagesos que van fer inversions dins el 2018 confiant,
Sra. Consellera, en aquestes ajudes, i encara a dia d’avui no han
vist un euro.

Per què dia 9 de maig va tancar la convocatòria del PDR
per a enguany quan l’havia oberta fins dia 30 de juny?

Miri aquest passat mes d’octubre els ministres d’Agricultura
de la Unió Europea van arribar a un acord per prorrogar la part
del període 2014-2020 durant el 2021 i el 2022, d’aquesta
manera els pròxims dos anys seran de transició, mentre es
redacta l’estratègia i es fixen els criteris que s’aplicaran a partir
del 2023. Però la distribució de fons de la PAC per als pròxims
dos anys, per al 2021 i per al 2022, encara no està tancada.

I volem manifestar la preocupació del Partit Popular perquè
pateix una significativa reducció pressupostària, concretament,
Sra. Consellera, un 12% manco, el que suposa una retallada de
5.000 milions d’euros. I aquesta disminució de recursos es (...)

(Mal funcionament del so)

... entre un 11% més de superfície, perquè s’inclouen al primer
pilar produccions que abans no hi eren.

Per tots aquests fets, que afecten molt directament
l’agricultura i la ramaderia de les nostres illes, el Partit Popular
ja ha exigit al Govern de Pedro Sánchez que posi sobre la taula
quin és el seu model de PAC perquè a dia d’avui el du ben
amagat i no el coneix ningú.

El passat mes de febrer el Partit Popular va registrar una
proposició no de llei sobre el Pla estratègic nacional de la nova
PAC i l’impacte per a Balears, que encara no hem tingut
l’oportunitat de debatre a aquest parlament. Ja vam manifestar
en aquesta PNL que la futura PAC ha d’incrementar el fons per
a l’agricultura i la ramaderia de les Illes amb càrrec als
programes de la Unió Europa, perquè a l’actualitat dels 6.400
beneficiaris de Balears el 45% rep manco de 1.200 euros, quan
la quantitat, la mitjana d’Espanya és de 1.400.
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Els objectius estan clars: aturar la caiguda de preus, donar
major valor al producte local i al cas concret de Balears
incorporar el règim especial agrari per reduir i compensar els
sobrecosts d’insularitat.

Sra. Consellera, una explotació agrària tanca cada dia a
Balears, una explotació agrària. La situació del sector és
insostenible i açò no ho diu el Partit Popular, ho afirma vostè
mateixa a l’informe L’agricultura i la ramaderia en un punt
d’inflexió, que -se’n recordarà- va presentar dia 10 de març,
just abans de l’estat d’alarma per la pandèmia. 

I aquest passat divendres, l’endemà de comparèixer per
presentar els pressuposts de la seva conselleria, els petits
agricultors i ramaders van denunciar que la PAC discrimina les
nostres illes i van fer públic un dolorós crit d’alarma: “La PAC
s’ha d’adaptar per salvar-nos”, deien, després de qualificar de
dramàtica l’evolució del sector primari a Balears. Costs elevats,
preus baixos, manca de relleu generacional, han enfonsat la
producció d’aliments que ha caigut un 22%.

Sra. Consellera, els pagesos i ramaders de Balears són més
pobres que els de la resta d’Espanya. La renda agrària per
explotació és d’uns 14.000 euros, mentre que la mitjana
espanyola se situa a 31.000, tal com denuncien ASAJA, UPA,
FAGME, Unió de Pagesos i AGRAME.

Per tant, i amb l’objectiu d’augmentar la rendibilitat i la
competitivitat del sector cal que la PAC tengui en compte
aquesta situació dramàtica per salvar els productors d’aliments
de les nostres illes; en cas contrari, Sra. Consellera, els
condemnarem a desaparèixer.

I tampoc no volem, tampoc no volem que es converteixin en
uns jardiners del paisatge. L’activitat agrària ha de generar
rendes perquè els pagesos i les seves famílies puguin viure amb
dignitat, i aquí li tornam reclamar el desenvolupament i
l’aplicació de totes les mesures i tots els instruments de la
primera llei agrària de Balears, que va aprovar el Sr. Company
quan va ser al front de la conselleria.

Finalment, Sra. Consellera, el Partit Popular la suportarà si
acaba amb el retard en pagar els pagesos, si recupera el consens
entorn de la llei agrària, i si defensa amb energia i amb valentia
els interessos del sector primari de Balears a la nova PAC.

Moltes gràcies, Sr. President.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la representant del Govern, la
consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

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

Perdone, presidenta, no sé si tengo que acudir al estrado o
si es desde mi sitio...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Disculpe, consellera, sí, sí, si es tan amable, puede acudir al
estrado, sí. 

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

Muchas gracias. ¡Ay!, se me han roto las gafas... Se me han
roto las gafas. Tres y medio. No. Qué rabia. Quizá, lo veo
borroso, pero quizá pueda arreglármelas. Pero no veo casi
nada. De una no, si hay alguien que tenga de dos y medio, a lo
mejor sí. 

(Se sent una veu de fons que diu: “De dos”)

De dos, a lo mejor sí. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

No hay problema, esperamos un poco. 

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

¿De cuánto son? ¡Qué Lennon son estas! Veo borroso pero
veo, muy amable. 

Bueno, bon dia a tothom. Lo primero, Sra. Pons, encantada
de que los datos que nos costó tantísimo trabajo reelaborar,
puesto que el ministerio tenía confundidos prácticamente todos
los datos de Baleares, le sean de utilidad, y los utilice ahora en
su discurso para pedir cosas que son justamente las que
nosotras reclamamos. 

En cuanto al anticipo que ya me hizo alusión a este tema el
otro día, recordarle que el plazo para el pago del anticipo de la
PAC era de 15 de octubre a 30 de noviembre, y que lo pagamos
el 3 de noviembre. O sea, no hay ningún atraso. Y además se
pagaron 2 millones más que en 2019. Entonces, quitando este
tema... 

Y, en cuanto al tema de los INEA, en mi comparecencia
para explicar el plan de choque, lo expliqué sobradamente y
remito al Diario de Sesiones.

Por lo demás, voy a aprovechar esta comparecencia, sobre
todo para los diputados que no pertenecen a la Comisión de
Economía, para explicar todo el trabajo que se está haciendo
con el tema de la negociación de la PAC.

A partir de 2021 y hasta 2027 entramos en el nuevo período
de la PAC, que tendrá un nuevo marco financiero plurianual
para todo el período pero, a pesar que ese período empieza en
2021, la nueva PAC no será aplicable hasta enero de 2023. Así
que, tanto en 2021 como en 2022, nos tendremos que regir por
el Reglamento de transitoriedad que ya se aprobó en el Consejo
Europeo el pasado 30 de junio, y se ratificará ahora en
noviembre. 
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Como usted también sabe, todo el segundo pilar de la PAC,
es decir, lo que se conoce normalmente como el PDR, y todas
las medidas que salen de aquí necesitan, en distinto grado, pero
necesitan de la cofinanciación autonómica. En el caso de
Baleares ya tenemos asegurada esta cofinanciación para el año
2021.

Sin embargo, en este momento, la elaboración del Plan
estratégico nacional de la PAC al que usted aludía, todavía está
en proceso, cosa que creo que sabe todo el mundo, y la
negociación sobre lo que cada comunidad autónoma finalmente
tendrá es que ni siquiera está en la mesa, no está planteado aún.
Por ello, lo que toca hacer ahora y lo que es prudente es que
cada comunidad autónoma decida, al menos para este primer
año de transitoriedad, cuáles son las líneas a las que quiere dar
prioridad de forma que nos permitan impulsar la actividad
económica y favorecer la creación de empleo. Y, por supuesto,
todo el tema de atraer a los jóvenes para un relevo
generacional, que es imprescindible. 

Quiero aprovechar aquí también para destacar y subrayar la
importancia de cara al futuro que tiene cualquier acción que
dinamice las industrias agroalimentarias de todas nuestras islas,
la inversión en explotaciones agrarias, que se convocará de
nuevo en el 21, Sra. Pons; la incorporación de jóvenes al
sector; y el apoyo decidido que estamos dando y que vamos a
seguir dando a la agricultura ecológica. 

Además, a lo largo del año que viene, del 2021, y en
coordinación con el sector y también con el ministerio,
seguiremos impulsando proyectos que tienen que servir para
este cambio que queremos hacer de forma que el sector
primario sea no solamente estratégico, sino rentable y que tenga
un futuro. 

Ya dije en la comparecencia de presupuestos que nuestra
política a seguir durante estos años, respecto al reparto de los
fondos de la PAC y del PDR, es conseguir un sector primario
innovador y sostenible desde el punto de vista económico,
ambiental y social; que sea un sector rentable, que permita vivir
de él, y que sea un pilar fundamental, que, de hecho, ya lo es,
en la lucha contra el cambio climático y a favor de la
biodiversidad. Para ello vamos a dar prioridad a cualquier
actuación que esté dirigida, por ejemplo, a la adaptación a
nuevos cultivos, al apoyo al sector ecológico, al sistema de
riego sostenible, que va a ser fundamental en los próximos
años. Esto sin olvidar el objetivo de poder conseguir mayor
igualdad entre hombres y mujeres en el campo y en la mar, y
también que el sector tenga un acceso a la modernización y a
la digitalización. Todas estas prioridades pues se irán
traduciendo en medidas que se incluirán en el PDR.

La PAC, quizá haya gente que no lo sepa pero es uno de los
pilares para la construcción europea, es una cosa que fue
troncal desde un principio, y es la política comunitaria que
tiene realmente una implantación territorial, supone alrededor
de un 40% del presupuesto total de la Unión Europea y es una
de las razones de ser del proyecto europeo, sin más.

La PAC tradicionalmente ha sido defensora de una visión
del mundo rural europeo y un modelo de agricultura en Europa
que coincide bastante con el que tenemos aquí: es una

agricultura familiar, social, de pequeñas y medianas
explotaciones, muy ligada al territorio. Pero ha habido
momentos en que este modelo se ha ido perdiendo, la PAC ha
tomado decisiones en que se ha desviado, y en esta reforma
esperamos -y parece que va a ser así- que se vuelva a cambiar
el rumbo en esta dirección. 

¿Y cuál es el cambio fundamental que tiene esta nueva
PAC? Pues el Plan estratégico nacional. Como saben, antes
teníamos 17 planes diferentes para el país, y ahora vamos a
tener un único plan estratégico nacional que considere luego las
peculiaridades de ciertas regiones. Este plan tiene que
responder a nuevos objetivos específicos: tres son económicos,
tres son medioambientales y tres son sociales. Este plan
estratégico que estamos elaborando implica que cada país
tenemos que pensar a dónde queremos llevar esta agricultura
nuestra, en los próximos siete años, o sea, con ese plazo de
siete años; pero, además, implica objetivos concretos y algo
muy importante: que la Unión Europea esta vez nos evaluará en
función de lo que hemos sido capaces de cumplir con los
indicadores de impacto y de resultados que habrá para cada
objetivo. Es decir, no se trata simplemente de repartir dinero,
cuanto más mejor, muchas ayudas, sino de ver cómo se
alcanzan esos objetivos marcados; nos parece un cambio
fundamental.

Nosotros, como saben, llegamos en julio del 19 a esta
conselleria, el ministerio en cambio, ya había empezado a
trabajar desde febrero de 2019 y, cuando llegamos en julio,
tengo que decir que no había habido ni una sola reunión de
información con el sector respecto a la futura PAC y mucho
menos una sola reunión con el ministerio sobre este asunto. 

Por cierto, que quiero dar aquí públicamente mi apoyo al
ministro Luis Planas y a todo su equipo, con quienes estamos
trabajando con mucha fluidez, y que valoro mucho su actitud
de escucha; están impulsando este proceso, que es muy
complejo, que es muy laborioso, y nos gusta la forma en la que
lo están haciendo, una forma muy colaborativa, dialogante y
que es muy seria en el trabajo que está haciendo el trabajo con
cada una de las comunidades autónomas y con todos en
conjunto cuando tenemos reuniones de todas las comunidades.
Hay fases claras, hay tareas claras, todos las vamos cumpliendo
y vamos avanzando hacia el objetivo de poder enviar a
Bruselas el borrador del Plan estratégico nacional de la PAC en
la primavera de 2021. 

Y ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Pues desde julio
de 2019, cuando nos incorporamos a la conselleria, hasta
febrero del 20 -justo antes de la COVID- nos dedicamos tanto
desde las comunidades como desde el ministerio, a la fase del
diagnóstico para estos nueve objetivos, esto implicó la creación
de nueve grupos de trabajo, uno por cada objetivo, entre las
comunidades y el ministerio. Nuestra conselleria participó en
todos ellos, cosa que me parece muy relevante.

En esa fase, sin embargo, lo que constatamos es lo que dije
antes, que los datos disponibles de Baleares no disponían a la
realidad. Y en coordinación con el ministerio nos pusimos a
elaborar lo que ha sido un gran trabajo de recopilación, para
trasladarlos de forma correcta, y que luego ha sido de gran
utilidad durante las negociaciones, se reflejaron en un informe
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que se presentó en el ministerio, y también aquí públicamente,
el pasado 11 de marzo, y que es ese librito verde, que les
pasamos, que es un resumen de ese trabajo.

A esa fase del diagnóstico siguió la elaboración de un (...)
general de otros nueve para cada uno de los objetivos.

Y luego, a partir de marzo, hasta septiembre, con todas las
dificultades de la COVID, pues entramos en otra fase, definida
en el reglamento de los planes estratégicos, que es la que se
refiere a priorizar las necesidades, tanto a nivel nacional como
territorial balear. En esta fase participaron todas las
organizaciones del sector y de las islas y el 12 de septiembre
pudimos enviar nuestra priorización de necesidades al
ministerio.

Seguiré añadiendo datos a todo esto de la réplica porque
veo que se me acaba el tiempo, y muchas gracias por las copas,
Sr. Méndez.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Consellera. Corresponde ahora el
turno de réplica a la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Si, moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Sra. Consellera,
gràcies per les explicacions que ens ha donat, però jo li he fet
unes preguntes molt concretes, lament que no me les hagi
contestades.

En qualsevol cas, miri, darrera les paraules hi ha els fets, li
van dir: es que la Mesa Agrària de Mallorca, dia 25 d’octubre,
quan vostè va valorar la Unió Europea, havia arribat a un
primer acord sobre el volum total d’ajudes de la PAC. Darrera
les paraules hi ha els fets, li deia, però, a continuació va afegir
que encara falta veure la lletra petita de tot açò per entendre
millor cap on anam, i açò és el que avui li demanam, Sra.
Consellera: cap on va la conselleria?

Coincidim, coincidim tots que sense la PAC tot
empitjoraria, però coneix vostè quina és la lletra petita i tots els
canvis que introdueix? Volem saber si ja li ha dit al ministre
Planas, o si ja li ha enviat, ja que diu que hi té tanta relació, si
li ha enviat el model de la nova PAC i de quina manera afecta
Balears. Coneix quines retallades patiran les Illes per la
reducció dels pressuposts de la PAC durant els pròxims dos
anys? Quina expectativa real té que s’aprovi el règim que
compensi els sobrecosts d’insularitat?

Per totes aquestes raons, Sra. Consellera, el Partit Popular
ja ha demanat al ministre d’Agricultura, al ministre Planas que
expliqui la PAC, que defensa el Govern del Sr. Pedro Sánchez
i Pablo Iglesias, i també que obri una negociació amb totes les
comunitats autònomes i amb totes les organitzacions
professionals del sector. Supòs que no tendrà inconvenient a
donar suport, com a consellera d’Agricultura de Balears a
aquesta petició, perquè és imprescindible que el Govern de la
Sra. Armengol participi en aquesta negociació, per evitar més

maltractaments com el que patim amb el finançament
autonòmic, o haver de portar més de 400 milions amb forçada
solidaritat amb altres comunitats.

A la proposició no de llei que el Partit Popular ha registrat
al Congrés, instam a comprometre fons específics de la PAC
per sobre del període del 2014 al 2020 i, en tot cas,
incrementar-los de forma proporcional si de la negociació se’n
deriven noves exigències de despesa. I, en segon lloc, també,
que el Govern assumeixi l’augment de la cofinançació que han
aportat les comunitats.

Perquè, Sra. Consellera, les Balears aporten una part de la
finançació de la PAC i necessitam saber quina serà aquesta
aportació, si el Govern de la Sra. Armengol haurà d’augmentar-
lo o bé es veurà reduït amb el reconeixement de la insularitat.
Per tant, Sra. Consellera, perquè els diputats del seu partit, els
diputats de Podemos, esperam que votin a favor d’aquesta
proposició no de llei del Partit Popular en el Congrés i a veure
si aconseguim entre tots discernir quin és aquest nou model de
PAC. Amb una paraula, Sra. Consellera, esbrinar si beneficia
o si perjudica les Balears, perquè, sincerament, a dia d’avui
encara ho desconeixem.

I, finalment, Sra. Consellera, no torni dir, no torni dir que
Balears ha avançat el pagament, per amor de Déu!, no ho torni
dir, no s’engani, o que no l’enganin, Balears ha estat una de les
comunitats que no ha avançat aquest pagament, com ho havia
fet sempre -sí, Sra. Consellera, és així...

(Remor de veus)

..., és així, i em sap greu dir-li-ho.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Corresponde ahora el turno de
réplica a la representante del Govern, a la consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

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

Muchas gracias, presidenta. Gracias, Sra. Pons -muy
amable, muchas gracias. Se me hacen cortos los cinco minutos
para todo lo que habría que hablar sobre este tema.

Sra. Pons, lo primero, ¡por Dios! deje de decir una cosa que
evidentemente es falsa, una y otra vez, es muy desesperante,
por supuesto que se adelantó el pago en plazo, y además fue 2
millones más que el año anterior, ¡por Dios del alma, ya!

Y mire, ya que me saca estos temas, ya sabe que yo no soy
mucho de esto, pero es que ya, en serio, este año es el año que
hemos pagado más dinero de la PAC, en 2020, el que más,
28.468.074 euros, y en 2019, 27 millones, muy por encima de
lo que se pagaba cuando gobernaban ustedes, que se pagaron
entre 24 y 26. Me dirá, bueno, tampoco es tanta la diferencia,
pero es que en el PDR la diferencia es aún mayor, donde, desde
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2019, cada año hemos pagado más de 20 millones de euros,
que es una cifra que con el PP jamás alcanzó; por ejemplo, en
2011, 10,5 millones, en 2012, fue mejor y subieron a 19, pero
luego en 2013 fueron 18 y luego, en 2014, fueron 16, no llegó
a 17, y en 2020 llevamos pagados 22,4 millones de PDR, que
es una cifra récord histórica de la Conselleria de Agricultura.
Entonces, basta, basta de decir cosas que no corresponden a la
verdad, porque la verdad es que me enfada.

Y luego, con respecto a la negociación que estamos
haciendo para lograr un régimen especial para Baleares, que es
un trabajo tan serio, tan de puntada a puntada, tan meticuloso,
en el que tanta gente está implicada, de la que depende tanta
gente, háganme el favor de no ser frívolos y apuntarse a una
carrera que piensan que a lo mejor está ganada, hagan el favor;
porque lo que se necesita durante una negociación es prudencia
y discreción, prudencia y discreción, y estamos trabajando para
definir el encaje específico insular de Baleares en la nueva
PAC.

Y cuando tengamos algo concreto que decir vendremos a
este parlamento e informaremos.

Y se refiere usted a la letra pequeña, la letra pequeña la
estamos escribiendo nosotros también, conjuntamente con el
ministerio, y la estamos redactando con el sector. Y hable usted
con el sector, que a lo mejor es que no habla tanto, porque el
sector está haciendo aportaciones, está haciendo un trabajo muy
serio y está haciendo lo que se debería hacer en este
parlamento, ser conscientes de que estamos en una emergencia
climática, en una emergencia COVID, con consecuencias
catastróficas para la economía, para la ciudadanía, y que es el
momento de remar todos en la misma dirección, siempre y
cuando esa dirección sea en benefició del bien común, no de
apuntarse un tanto para no se sabe qué carrera.

Entonces, estamos acordando con el ministerio medida a
medida, definiendo qué es un agricultor profesional, un
agricultor genuino, adaptándolo a las formas de cultivo de aquí,
a las dimensiones de la tierra de aquí, a los gastos añadidos que
tienen todos los agricultores aquí. Se está haciendo un trabajo
muy serio, y es que, además, me consta, Sra. Pons, que usted lo
sabe, me consta que usted lo sabe. Ahora, cuando usted me
viene diciendo afirmaciones ya tan descabelladas como que no
se pagó en anticipo de la PAC, cuando resulta que el plazo era
del 15 de octubre al 30 de noviembre y se paga el 3 de
noviembre, y encima se pagan 2 millones de euros más, y ese
es uno de sus principales puntos de reclamación, pues no puedo
tomar seriamente gran parte de su discurso.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Abans de passar al tercer
punt, fem una petita aturada i obrirem i orejarem la Sala de
Plens. Moltes gràcies.

(Pausa)

III. Moció RGE núm. 16009/20, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a defensa de l’ordre
constitucional, derivada del debat de la Interpel·lació RGE
núm. 14976/20.

EL SR. PRESIDENT.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la Moció RGE núm. 16009/20, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a la defensa de l’ordre
constitucional, derivada del debat de la Interpel·lació RGE
núm. 14976/20.

Correspon començar per la intervenció del Grup
Parlamentari Popular i per això donam la paraula al Sr.
Lafuente, per un temps de cinc minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días. Bien, como se ha
dicho, esta moción viene derivada de la interpelación pasada y
tiene dos elementos fundamentales, un punto primero, en
defensa de los principios fundamentales de nuestra
Constitución como norma fundamental, y un punto segundo, en
que defendemos la independencia del poder judicial, la
separación de poderes, y la importancia en que una institución
del Estado, como es la Fiscalía General, pues que no haya
personas directamente vinculadas con el Gobierno sino que
tenga su cierta independencia.

Esta moción se produce en momentos que entendemos
especialmente delicados, en momentos en que vemos una
deriva política hacia posiciones radicales, posiciones que ponen
en cuestión nuestro sistema de libertad, de nuestro estado de
derecho, y entendemos que no se puede en este momento, sería
una irresponsabilidad, no decir nada, estar callado. 

Creemos que precisamente lo justo, lo democrático es salir
denunciando estas cuestiones, salir defendiendo estos
principios fundamentales, defender la independencia del poder
judicial como un elemento fundamental del estado de derecho,
defender los principios fundamentales de la Constitución.

Ya sabemos que hay gente que preferirá que estemos
callados, que nos dirán, no, el PP no tiene nada que decir, que
se callen, que no digan nada, no pueden darnos lecciones, pero
entendemos que ese es nuestro trabajo, nuestra función y por
eso, a pesar de saber ya que ataques vamos a sufrir, pues lo
hacemos.

Entendemos que fue especialmente grave que en este
parlamento, en el debate de política general, se votase en
contra, por los partidos que dan soporte al Gobierno, una
resolución que iba en este sentido. Y eso nos confirma que se
va en esa línea, en esa línea precisamente de radicalidad, de
ataque a las instituciones, de poner en cuestión los principios
fundamentales de la transición y de la Constitución del 78.

Pero hay cuestiones también que nos preocupan, por
ejemplo, que los partidos que dan soporte al Gobierno del
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Estado en las Cortes Generales tengan en trámite una
modificación de la Ley del Consejo General del Poder Judicial,
que va precisamente en bajar las mayorías, en quitarle las
mayorías reforzadas para elegir los miembros del Consejo
General del Poder Judicial; que haya dos miembros del
Gobierno que acusen de graves maniobras al jefe del Estado y
que esto no sea desautorizado por el jefe del Gobierno, o
proceda ya a su inmediato cese. Y toda esa campaña de acoso
y derribo a la forma de Estado, a la monarquía parlamentaria y
la transición que creemos que en este momento es una de las
estrategias de la izquierda más radical y que está en marcha. 

Por otro lado, las últimas noticias tampoco son
esperanzadores, el apoyo de los presupuestos del Estado por
parte de Bildu, una formación política que no ha condenado el
terrorismo ni que los terroristas hayan pedido perdón. Una
formación política que dice que va a Madrid a acabar con el
sistema. No entendemos que el vicepresidente del Gobierno
diga que Bildu se incorpora al sistema democrático cuando sus
representantes dicen estas cuestiones, hacen estas afirmaciones.

Por tanto, antes estas posiciones, ante estas declaraciones
políticas creemos que hay que reaccionar, son declaraciones
políticas que van en contra, desde nuestro punto de vista, de los
principios básicos de la Constitución y que van en contra
incluso pues esta última cuestión, de principios éticos que
deben regir un buen gobierno.

Por tanto, entendemos que hay otras cuestiones también
preocupantes como controlar los medios de comunicación, ir en
contra de la educación concertada, atacar constantemente o
quitar importancia a hechos como esos nos parece que lo que
tratan es de tranquilizar consciencias, pero no de asumir esa
realidad.

Respecto a las enmiendas presentadas, porque hay poco
tiempo en la moción, decirles que las enmiendas de El Pi, en
concreto la primera enmienda, aceptaríamos su propuesta
porque creemos que es un redactado que mejora el redactado
nuestro, si nos aceptasen una transacción que sería añadir al
listado de cuestiones básicas dos aspectos que para nosotros es
importante, que es hacer mención a la separación de poderes y
a la independencia judicial y a la monarquía parlamentaria.

Respecto a la enmienda 16141, en la que solicita que
ningún grupo debe apropiarse de la Constitución, y que
entendemos que la Constitución es un marco en que caben
todos, incluso quienes están en contra de aspectos
fundamentales, creemos que también se puede aceptar, siempre
que al final se añadiese también una añadida, proponemos la
transacción “respetando los procedimientos legalmente
establecidos”.

Respecto a la enmienda 16185, en relación a las
transferencias pendientes del Estatuto de Autonomía, también
creemos que en este momento es importante resaltarlo y
también la aceptaríamos, tal como viene redactada por El Pi. 

También admitiríamos la enmienda 16186 respecto al REB,
a la financiación y a las inversiones, teniendo en cuenta que no
es un tema que tenga una relación directa con nuestra moción,

pero sí que es una cuestión que en ese momento que se debaten
los presupuestos creemos que es de especial importancia.

La enmienda 16187 al final también en que cambian el
orden de los puntos, pues también estaríamos conformes.

Respecto a la enmienda sobre el punto segundo, la 16183,
ésta no la aceptaríamos porque entendemos que lo que se hace
es rebajar nuestra petición...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Lafuente, hauria d’acabar perquè s’ha passat de la
primera intervenció i en té una segona.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Vale. Pues manifestar respecto a esta última enmienda pues
ésta sí que no la aceptaríamos.

Y luego, en el turno de réplica, hablaría del resto.

Muchas gracias, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Intervenció per defensar les esmenes
RGE núm. 16182, 16183, 16184, 16185, 16186 i 16187/20,
intervenció del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears. Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades.
Bé, davant d’aquesta iniciativa del Grup Parlamentari Popular
en relació amb la Constitució i la defensa de l’ordre
constitucional, El Pi ha volgut presentar 6 esmenes perquè ens
sembla que hem de canviar el punt de vista que planteja, o
almanco la impressió que nosaltres tenim, que planteja aquesta
moció. Per què? Perquè entenem que la Constitució va ser una
conquesta de tota la societat i va ser una conquesta d’obertura,
de fer arribar la democràcia i el pluralisme a l’Estat espanyol,
i que la Constitució ha de ser un instrument on hi càpiga
tothom, totes les ideologies i totes les sensibilitats de la societat
espanyola. I no ens agrada gens que hi ha hagi grups, persones,
opinions que intenten crear dos bàndols, com si n’hi hagués uns
de constitucionalistes i uns altres de no constitucionalistes, això
crec que és el més inconstitucional que es pot fer, perquè és
excloure gent d’un règim que hauria de ser de tothom.

Per això, nosaltres presentam una esmena al punt primer,
perquè, dins els principis fonamentals de la Constitució o dins
els valors de la Constitució, hi ha els que determina la pròpia
Constitució, a l’article 1.1, que són l’estat social i democràtic
de dret, la llibertat, la justícia, la garantia del pluralisme polític.
Aquests són els valors fonamentals que estan establerts
expressament per la Constitució. Que un partit polític vagi
triant els que més els agraden i no parli dels que no els agraden
tant, em sembla que no és una manera sensata d’actuar si volem
ser respectuosos amb tot el conjunt de la Constitució.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016182
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016183
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016184
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016185
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016186
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016187


3254 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 58 / 17 de novembre de 2020 

Per tant, nosaltres el que hem fet és restringir aquest punt
als valors bàsics de l’article 1.1, per què? Per què no acceptam
la transacció? Perquè, és clar, aquí tornam que el Partit Popular
vol ficar el que més li interessa, la monarquia parlamentaria i
la separació de poders, però, per què no ficam l’estat autonòmic
o per què no ficam determinats drets o per què no ficam altres
parts de la Constitució. És clar, això ens duria a un debat
inabastable.

Nosaltres pensam que aquest punt, els valors bàsics de la
Constitució els defineix la mateixa Constitució i són a l’article
1.1, i són els que jo he comentat.

Al punt 2, també fem una esmena de modificació, perquè
aquí es mesclen coses diferents, perquè una cosa és el Consell
General del Poder Judicial, una altra cosa és la Fiscalia, una
altra cosa és el paper de les cambres legislatives amb els vocals
del Tribunal Superior de Justícia, són temes diferents. Per tant,
nosaltres hem volgut limitar aquest punt realment a l’objecte de
debat d’aquests dies, que és el Consell General del Poder
Judicial, i en aquest debat El Pi el que defensa és que sobretot
el que hi hauria d’haver és lleialtat institucional per part de
totes les parts, i això és el que ha faltat, perquè això és un
repartiment de quotes vergonyós entre els grans partits, i això
és inacceptable.

Per tant, els falta lleialtat a tots. I quan el Partit Popular és
deslleial, perquè no vol nomenar segons quins vocals perquè no
són de la seva corda, l’altre respon amb una altra deslleialtat
que és fer una llei i eliminar les majories qualificades. No és el
camí, ni un ni l’altre, no és el camí. Per tant, nosaltres el que
pensam és que sempre hi ha d’haver majoria qualificada si és
d’elecció per part de les cambres i és el que defensam a la
nostra esmena, i sobretot defensam aquesta deslleialtat
institucional que ens sembla fonamental.

El punt tercer el que diu és això, que la Constitució és de
tots, que totes les opcions són possibles, que tot és defensable
dins la Constitució i que, encara que hi hagi aspectes de la
Constitució que no t’agradin, lògicament, tu has de poder
defensar-ho perquè la Constitució t’ha de donar aixopluc, la
Constitució no és un marc tancat on tu t’has de restringir
l’emmarcat per la Constitució. Tothom vol modificar la
Constitució, perquè a mi em fa gràcia, no hi ha cap partit polític
que no vulgui modificar la Constitució, per tant, tots els partits
polítics consideren que hi ha coses de la Constitució
millorables, començant per si ha de ser mascle o femella
l’hereu de la Corona, començant per aquesta qüestió, jo crec
que hi ha consens que això s’hauria de canviar; o el Senat, que
no serveix per a res; hi ha moltes qüestions, molts d’aspectes de
la Constitució que no ens agraden. Per tant, és legítim
políticament defensar la modificació de la Constitució i no que
alguns se l’apropiïn perquè considerin que determinats aspectes
s’han d’accentuar en relació amb la resta.

Vaig acabant perquè em queda molt poc temps. En el punt
quart defensam que en aquest cas per a les Illes Balears
s’acompleixi l’Estatut d’Autonomia, hi ha un reconeixement de
l’autonomia per les nacionalitats i regions de l’Estat, que
s’acompleixi l’Estatut d’Autonomia, que l’Estat durant molts
d’anys incompleix sistemàticament i, evidentment, això tampoc
no seria massa constitucional.

I finalment defensam un model de finançament just per a les
Illes Balears, tant en el tema del sistema autonòmic de
repartiment dels recursos, com en el tema concret de les Illes
Balears de règim especial, com que els pressuposts generals de
l’Estat no discriminin sistemàticament aquesta terra any rere
any.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Intervencions per defensar les esmenes
RGE núm. 16197/20 i 16198/20, presentades conjuntament
pels Grups Parlamentaris Socialista i Unidas Podemos. Pel
Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Lafuente, estic contenta de
veure’l bé, per tant, esperam trobar-lo aquí la setmana que ve. 

Bé, bon dia, senyores i senyors diputats, crec que val la
pena començar deixant clar, per tal que tots entenguem els
termes d’aquest debat, que reduir la idea de constitucionalitat
o de constitucionalisme a una sèrie de símbols o a una sèrie de
figures, com s’ha fet per part del Sr. Lafuente, i com si fora
d’aquests símbols o d’aquestes figures s’acabàs o s’esgotàs la
Constitució, per una banda, ens sembla simplista, molt
simplista, i per l’altra, el que pensam és que cerca únicament
l’enfrontament, ja que es planteja des d’una disjuntiva que
qualsevol diferència d’opinió converteix una part de
l’hemicicle en més constitucionalista que l’altra part de
l’hemicicle.

Això és el que pensam que fa la moció que es presenta avui
per part del Partit Popular, cerca la divisió, de nou cerca
crispació, cerca enfrontament i poder afirmar que qui té davant
no és constitucionalista i que el Partit Popular sí que ho és. I si
hi ha una cosa que tenim clara els demòcrates és que la
Constitució i la democràcia es practiquen i es defensen cada
dia, a totes i cadascuna de les accions i no necessitam cap tipus
de proclamació. Vostè, Sr. Lafuente, sembla que sí necessita
aquesta proclamació i a nosaltres no ens trobarà en aquest
debat.

La Constitució té 169 articles, 17 disposicions i un
preàmbul, per tant, defensar l’ordre constitucional és defensar
els 169 articles, les 17 disposicions i el preàmbul, i la lectura i
defensa selectiva de la Constitució no és una ni una gran mostra
de tarannà democràtic ni constitucional i, per suposat, tampoc
no té res a veure amb l’esperit que va inspirar la Constitució al
1978.

La Constitució la podem definir, com fa la seva moció, des
d’un punt de vista formal, fixant-se únicament en què és una
norma suprema o en la forma de l’Estat, o la podem definir des
d’un punt de vista material, des del punt de vista del seu
contingut, des de la proclamació dels seus principis i valors
conceptualitzant la Constitució com a una norma que conté
principis fonamentals per regir l’ordre jurídic, econòmic, social
i polític d’aquest país.
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Vostès posen l’accent a l’ordre constitucional en la forma
de l’Estat i en la separació de poders, que no seré jo qui digui
que no són importants, ho són i molt, però la diferència és que
nosaltres posam l’accent de l’ordre constitucional en els valors,
en els principis constitucionals i posam l’accent a cercar
consensos i acords.

L’ordre constitucional ha d’assegurar la llibertat de les
persones, la llibertat que atorga a cada persona la possibilitat
d’emprendre el seu propi projecte de vida i per això són
fonamentals els serveis públics, garantir una bona assistència
sanitària, una educació de qualitat, una atenció social que
s’ajusti a les necessitats de cada moment i això és el que fem
cada dia des del Govern de les Illes.

La dignitat de la persona, la defensa dels drets que li són
inherents, el lliure desenvolupament de la seva personalitat, la
igualtat de tots i totes, la no discriminació per raons de sexe,
raça, religió, opinió o qualsevol altra circumstància personal o
social, la llibertat ideològica, la llibertat d’expressar pensament,
idees i opinions mitjançant la paraula, el dret a l’educació, el
dret a la protecció de la salut, la necessitat d’establir un sistema
tributari just, inspirat en els principis d’igualtat i progressivitat,
la negociació col·lectiva en termes laborals, la necessitat
d’impulsar mesures per aconseguir una distribució de la renta
regional i personal equitativa, l’accés a la cultura o el dret a
garantir un habitatge digne i adequat, tot això ho recull la
Constitució, literalment, a més.

Aquests són els drets en què s’inspiren els valors
constitucionals de llibertat, igualtat, justícia i pluralisme polític
recollits a l’article 1.1 de la Constitució i, precisament, aquest
és el sentit de la nostra primera esmena: defensar l’ordre
constitucional des de la defensa dels valors i principis
constitucionals. No crec que això sigui molt radical, molta
radicalitat, Sr. Lafuente.

Pel que fa a la segona esmena, des del Partit Popular se’ns
diu com ha de ser el sistema d’elecció dels jutges i què han de
fer uns i què han de fer els altres, però al mateix temps el Partit
Popular no fa el que li encomana la Constitució dins aquests
articles que també parlen d’aquests temes, i li encomana
renovar els principals òrgans i institucions d’aquest país.

Per tant, consejos vendo que para mí no tengo.

(Alguns aplaudiments)

Des del Partit Socialista estam disposats a arribar ja a un
acord per renovar, no únicament el Consell General del Poder
Judicial, sinó també el Tribunal Constitucional, que està fora de
termini, i el Defensor del Poble. El Partit Popular està disposat
a asseure’s i renovar aquestes institucions ja i com li mana la
Constitució? Ho veurem, veurem si accepta la nostra esmena,
per tant, veurem si està disposat a defensar les institucions
constitucionals o si simplement està disposat a fer renou, que
és al que ens té avesats.

I ja per acabar, i pel que fa a les esmenes d’El Pi, ja hem
entès que a la primera esmena no li acceptava la transacció,
nosaltres n’hi anàvem a fer una, però supòs que si no li accepta
la transacció no es podrà votar l’esmena.

La segona esmena que presenten, la 16183, nosaltres en
presentam una que va una mica més enllà del Consell General
del Poder Judicial.

A les 16184 i 16185, les donaríem suport. I a la 16186 li
donaríem suport, si se suprimís el punt c) de l’esmena. I a la
16187 també li donaríem suport.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Garrido. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Buenos días a todos, a todas, los que están aquí presentes y
también a las personas que nos escuchan desde el canal de
YouTube on line, les deseo una pronta recuperación, mucha
salud y mucho ánimo.

Verán, voy a decir cuál es la radicalidad del Grupo
Parlamentario Unidas Podemos, nuestra radicalidad estriba en
que estamos a favor del estado de derecho, del estado
democrático y del estado social. El Partido Popular que no
disimule, lo que quiere es seguir bloqueando la renovación del
Consejo General del Poder Judicial, que lleva bloqueado
durante dos años, eso es lo que quiere. En el Consejo General
del Poder Judicial aún siguen nombrados los jueces que
nombró el Partido Popular; pero es que esto de bloquear la
renovación del consejo ya lo ha hecho el Partido Popular en
otras ocasiones, lo hizo en el año 94, lo hizo en el año 2006 y
siempre por las mismas razones, por intereses partidistas, por
intereses políticos; lo vuelve a hacer ahora, en el año 2020,
ahora dice que no quiere renovar porque Unidas Podemos está
en el Gobierno.

Oigan, señores del Partido Popular, asuman la democracia
y asuman que Unidas Podemos está en el Gobierno, son 3,5
millones de personas que votaron a Unidas Podemos y que
ustedes día tras día las ningunean, sean serios señores y señoras
del Partido Popular; nosotras les hemos tendido la mano al
diálogo para esa renovación que lleva caduca dos años. Lo
curioso es que en año 2013 fue precisamente el Partido Popular
quien rebajó las mayorías necesarias para el nombramiento,
para garantizarse el nombramiento de jueces sin necesitar la
negociación de otros partidos. Debía ser importante para el
Partido Popular tener controlado a su favor la Sala de lo Penal
del Tribunal Supremo porque justo el mismo día que se
aprueba la reforma de Gallardón, la portada de El Mundo
señalaba como presunto beneficiario de sobresueldos a su
presidente don Mariano Rajoy.

El sistema de nombramiento corporativista que ustedes
están planteando nos lleva al absurdo de que si los jueces
eligen a los jueces siguientes, en ese caso, nosotras, como
diputadas y diputados, deberíamos de elegir a los siguientes
diputados y diputadas que estén en este parlamento, ¡por favor,
por favor!
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Miren, con todas sus imperfecciones, España es un estado
de derecho y es homologable, además, a los países europeos
que ustedes tanto nombran, básicamente lo es gracias al trabajo
de los jueces de base que, con muchísimas dificultades hacen
que el estado de derecho se mantenga en pie. Lo que ocurre es
que unas elites muy poderosas, que están protegidas por las
derechas, se empeñan en arrojar sospechas sobre el
funcionamiento del sistema y, con ello, lo que hacen ustedes es
hacer un daño incalculable al prestigio de este país. ¿Cómo van
a hacernos creer el Partido Popular que está a favor de la
separación de poderes si todos escuchamos a Fernández Díaz
diciendo eso de “la Fiscalía te lo afina”? ¿Cómo van a hacernos
ustedes creer que están a favor de la separación de poderes
cuando todos leímos el whatsapp de Cosidó diciendo que “el
Partido Popular iba a controlar la Sala de lo Penal por detrás”?
Pero es que , ¿en serio ustedes hablan de separación de
poderes, recuerdan a Concepción Espejel? Les voy a contar
quién es, ustedes la nombraron presidenta de la Sala de lo Penal
del Tribunal Supremo, cuando sus propios compañeros de la
Audiencia la habían apartado por estar íntimamente ligada al
Partido Popular, la apartaron de la trama Gürtel.

Bueno, pues les voy a decir una cosa, ya está bien, su
chiringuito se ha acabado.

Miren, nosotros somos demócratas, queremos que se
renueve el Consejo General del Poder Judicial y que se haga
respondiendo a los principios de justicia, igualdad y
democracia, esa es nuestra radicalidad. No sigan ustedes
bloqueando las instituciones, que son de todos y de todas.

Por último, quiero comentar que nosotras no estamos a
favor de todas las instituciones, pero las respetamos, y, eso sí,
trabajamos para lograr un sistema más plural, más moderno y,
evidentemente, menos injustamente arcaico como el de la
monarquía parlamentaria. No entiendo, no entendemos como,
después de las fotos del rey, con esos abrigos de pieles, después
de los 5 millones de euros en las maletas, después de las
presuntas tarjetas blak, después de todo eso siguen ustedes
llegando al absurdo de defender la inviolabilidad de un hombre
que, presuntamente, ha robado muchísimo, muchísimo al
pueblo español; pero lo que es seguro es que nunca, nunca, se
ha posicionado a favor de las mayorías humildes de este país,
que son quienes realmente están pasando un día a día, señores
del Partido Popular, muy complicado.

Vamos a votar, como ha dicho mi compañera, dependiendo
de si nos aceptan o no nuestras enmiendas, y están a favor de
dialogar, creemos que esta moción hace daño a la legitimidad
democrática del Consejo General, produce crispación entre la
gente y desinformación, no manipulen, por favor, sean serios,
dejen de engañar. Tienen ustedes, los del Partido Popular, muy
complicado dar una imagen de veracidad y de honestidad, de
verdad, lo tienen absolutamente complicado, pero estoy segura
que pueden ir saneando su pasado, colaboren con el Gobierno,
piensen en combatir las injusticias sociales y ayúdennos a
derribar los privilegios a favor de la mayoría humilde de este
país.

Muchas gracias, presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, presidente, buenos días. Es preocupante que nos
encontremos hoy debatiendo sobre una moción en la que se
insta al Govern de las Illes Balears a defender los articulados
de nuestro estado social y democrático de derecho, de nuestra
forma de gobierno, monarquía parlamentaria, y de la
separación de poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Y es
preocupante porque no tenemos muy claro el sentido de voto de
los grupos parlamentarios que apoyan al Govern, tenemos
realmente curiosidad por conocer el sentido de voto del PSIB,
una proposición en este sentido, en principio, no les debería
suponer ningún problema apoyarla.

También nos congratulamos del cambio de rumbo del PP,
pues lleva décadas repartiéndose los jueces con el PSOE y no
ha tocado esa ley cuando ha tenido mayoría absoluta para
hacerlo, es un acierto que nuestro grupo sabe reconocerle. En
Ciudadanos, desde su nacimiento, como partido liberal lleva en
su ADN la independencia del poder judicial, por tanto, en
Ciudadanos no daremos un paso atrás en mantener el respeto a
la ley y a la Constitución, en defender el jefe de Estado y en
amparar la independencia del poder judicial. Por tanto, no nos
cabe más que apoyar su moción en estos términos y las
enmiendas pues que van a aceptar también las aprobaremos.

Lo que si que solicitamos es que de la enmienda de El Pi,
la 16186, que hay varios apartados, sí que no estamos de
acuerdo en el apartado a), consideramos que el principio de
ordinalidad, aunque no es que estemos en contra, digamos que
si se da, pues se da, pero no debe ser una obligación, debemos
tener en cuenta que la propia Constitución, en su artículo 2, ya
habla de la solidaridad entre las regiones y que si se puede dar
se da y si no se puede dar no se da, no plantearlo como una
obligación. Si este apartado se pudiera votar por separado, y el
Grupo Parlamentario Popular lo acepta, solicitaría que se
pudiera votar el apartado por separado, o suprimirlo.

España somos el único país de Europa donde desde el
Gobierno se ataca la jefatura del Estado y el poder judicial,
menuda imagen estamos dando en Europa, ahora que debemos
recibir fondos de ayuda y, precisamente, fondos de ayuda
europeos.

En el propio artículo 103 de la Constitución, también hace
referencia a un tema que estamos debatiendo aquí, la
administración pública sirve con objetividad a los intereses
generales, y a eso vamos: España, que es una de las principales
democracias del mundo, y nadie lo duda, y nuestro sistema,
nuestro país y nuestra democracia es una de las veinte
principales democracias del mundo, y así lo reconocen ránkings
a nivel internacional, como, por ejemplo, el publicado en The
Economist.

Ciudadanos presentó, el pasado 22 de septiembre, en el
Congreso de los Diputados, una proposición de ley, nuestro
grupo parlamentario del Congreso, que pedía la modificación
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de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial, para
el refuerzo, precisamente, de la independencia judicial, con
ocho puntos principales, que la elección de los vocales, primer
punto la elección de los vocales, que los 12 vocales de
procedencia judicial sean elegidos directamente por los jueces
magistrados y que se refuerce la objetivización de los criterios
de mérito y capacidad en la elección de los 8 vocales del CGPJ.

Otro punto hablaba de la dedicación exclusiva de sus
miembros. También sobre la presidencia, que el presidente del
CGPJ, que lo es, a su vez, del Tribunal Supremo, deberá
proceder del propio Supremo, y con al menos cinco años de
antigüedad en este órgano. También hablábamos de avales,
necesarios 25 avales o el aval de una asignación profesional y
que luego cada juez podrá votar un máximo de 6 candidatos en
una única circunscripción nacional mediante listas abiertas y
voto personal libre, igual, directo y secreto. También
hablábamos de limitación de mandatos y de la carrera judicial
basada en el mérito y la capacidad. Y, finalmente, bueno,
hablábamos también de las comunidades autónomas, el texto
suprimía el nombramiento de magistrados en los tribunales
superiores de justicia de las diferentes comunidades autónomas
por parte de parlamentos autonómicos, para evitar así que los
políticos nombren aquellos magistrados que tendrán que
juzgarles si son investigados y procesados por algún delito. Y
también hablábamos de las puertas giratorias. Esta propuesta
fue rechazada en el Congreso por 152 votos a favor y 174 en
contra y 19 abstenciones.

Realmente, consideramos que es hora de acabar con el
espectáculo de nombrar a dedo un fiscal general del Estado que
hasta hace cinco minutos era miembro de un gobierno.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president, diputades, diputats. Sr. Lafuente, tenim
un problema, vostès pensen que qui ataca la Constitució, que hi
ha qui ataca la Constitució, el rei i la forma política de l’Estat
espanyol, i resulta que n’hi ha que ens sentim atacats per la
Constitució, la monarquia i la forma política de l’Estat
espanyol. Als que ens passa això, pensam que els
ultraconservadors immobilistes que fa més de quaranta anys
que no voleu que es modifiqui la Constitució, sou uns radicals
que no permeteu la lògica evolució política de la societat. En
aquests moments, segrestada la lògica evolució política, no la
societat, per un document redactat a uns moments molt
concrets, amb un context històric condicionat pel renou de
sabres dels quarters, per tant, aquí els radicals són vostès, no els
que volem evolucionar.

Qui ha menyspreat el poble en plena pandèmia, en plena
crisi econòmica i social, ha estat el borbó emèrit, Juan Carlos,
que, quan va sentir l’alè de la justícia en el clatell va fugir, amb
el suport de l’aparell de l’Estat, però va fugir, va fugir de la
justícia. I entre totes i tots li pagam els desplaçaments, l’estada,

la seguretat i l’oci, no entrarem a valorar l’oci del monarca,
perquè aquí ja ens ficaríem i s’ha ficat ell moltes vegades en un
jardí.

Com dèiem, els radicals són vostès, els defensors d’un
suposat ordre constitucional que deixa dins la llei la
inviolabilitat de tota la corrupció borbònica i que vostès es
neguen a moure una sola coma. A no ser que un dia d’estiu la
Sra. Merkel els dicti la reforma, així sí, amb una nit canviam el
que faci falta: és el mercat, amics!

Quant al segon punt, que és el que realment els pica a
vostès, perquè no ens enganem, que la Constitució i els
Borbons són intocables ho tenen acordat i fermat amb el PSOE,
ens ho duen aquí i fan un poc de folklore polític, però saben
ben cert que el PSOE no sortirà del solc. Com dèiem, quant al
segon punt, el PP i companyia ara es fan els ofesos perquè el
Govern de l’Estat vol canviar el sistema per elegir els membres
del Consell General del Poder Judicial, vostès que tenen
bloquejada la seva renovació, i la tenen bloquejada aposta, així
sense tenir majoria de vots a les eleccions, ni governar, tenen
el control d’una part de l’aparell de l’Estat.

Mirin, vostès són els creadors de, els ho ha dit la Sra.
Santiago: “La Fiscalía me lo afina”, són els creadors de la
policia patriòtica i ara ens volen donar lliçons d’imparcialitat
jurídica i de la Fiscalia, deixin d’embrutar la justícia, que hi ha
molta gent, jutges, fiscals, policies, administratius, etc., al món
de la justícia que fan molta feina cada dia per tal que tot sigui
més just per a totes i tots.

Quant a les esmenes, en saber com queda definitivament el
redactat, ens posicionarem.

I ja per acabar, nosaltres som republicans i sobiranistes, ni
la Constitució ni la Casa Reial ens representen, i seguirem fent
tant a les institucions com al carrer, com hem fet sempre, tot el
que puguem per posar en marxa un nou procés constituent.

La majoria del poble no ha pogut votar la Constitució, una
Constitució que perpetua privilegis i desigualtats, segur, com ha
dit el senyor (...) que totes i tots els que som aquí canviaríem
coses, coses com, per exemple, fer del dret a l’habitatge un dret
fonamental, dret a l’autodeterminació dels pobles, fora
privilegis si ets Borbó de llinatge, etc. Per tant, deixin de ser
radicals, obrim el meló de la Constitució i que el poble, que no
ha pogut opinar, que som la majoria, ho puguem fer. Aquesta
vegada amb plena llibertat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Sr. Mas, de MÉS per Mallorca, dice
usted que se siente atacado por la Constitución y que los demás
no permiten que la sociedad avance, pero si en cuarenta años de
existencia de su formación no han conseguida una sola acta de
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diputado electo, elegido democráticamente en el Congreso de
los Diputados, ¿hacia dónde quieren avanzar ustedes de forma
natural? Pero si no les sigue nadie, si tuviesen el necesario
apoyo social ya habrían podido impulsar una reforma
constitucional, pero no lo tienen, esa es la democracia, y por
eso les molesta la democracia.

Y el pueblo ha podido opinar cada cuatro años, cuando hay
elecciones.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Nosotros presentamos ante este Pleno una propuesta de
resolución en el debate de política general hace hoy tres
semanas, en la que pretendimos instar al Gobierno de las Islas
Baleares a comprometerse con los intereses generales, la
unidad y la permanencia de España, respetar el orden
constitucional y la democracia, asegurar el normal
funcionamiento de las instituciones y la vigencia del estado de
derecho basados en la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
Por supuesto, nuestra propuesta fue tumbada con los votos en
contra de la bancada de la izquierda, que está demostrando una
y otra vez, con hechos consumados, que eso de respetar la
Constitución y las leyes no va con ellos.

Los ejemplos son tantos que no cabrían en el tiempo que me
permiten extenderme en esta intervención. A título de ejemplo,
cuelgan símbolos independentistas en la fachada de este
parlamento, y no pasa nada; se saltan la Ley de apoyo a las
familias, sin aportar el preceptivo informe de impacto familiar,
junto a los presupuestos de la comunidad autónoma, y no pasa
nada; incumplen sistemáticamente, desde hace años, la
Constitución y las sentencias del Tribunal Constitucional y del
Supremo, que han establecido doctrina que dice que la
inmersión lingüística en catalán en todos los centros educativos
públicos es inconstitucional, y no pasa nada; crean un sistema
de contratación pública especial para el ib-salut, que burla la
Constitución y que es contrario a la Ley de contratos públicos,
y no pasa nada, se saltan las normas que ellos mismos
establecen, con motivos del virus chino y se van de copas fuera
del horario permitido, ¡y no pasa nada!

Porque la impunidad con la que actúan es fruto de la
dejadez durante décadas de los partidos que tradicionalmente
han ejercido la oposición, cuando la siniestra, o la izquierda,
que es lo mismo, ha gobernado. Y no solo lo han permitido,
sino que lo han propiciado...

(Remor de veus)

..., contribuyendo a estructurar un sistema donde el poder
político se extiende más allá del ámbito legislativo y ejecutivo,
llegando a controlar todos los ámbitos de la vida, desde los
sindicatos subvencionados hasta los medios de comunicación;
desde la educación de nuestros hijos hasta los nombramientos
en el Consejo General del Poder Judicial.

Como ustedes ja sabrán, la Constitución establece un
procedimiento para elegir a los 20 miembros del Consejo
General del Poder Judicial: 4 a propuesta del Congreso, por
mayoría de tres quintos; 4 a propuesta del Senado, por mayoría
de tres quintos; y 12, entre jueces y magistrados de todas las

categorías judiciales en los términos que establezca una ley
orgánica, y aquí es cuando los políticos entran en juego para
hacerle trampas a la Constitución y establecer en esa ley
orgánica un sistema que hace que, en la práctica, la totalidad de
los jueces sean elegidos por las Cortes Generales.

Por eso VOX ha presentado una proposición de ley para
acabar con esta dependencia de las Cortes Generales, de modo
que esos 12 miembros sean elegidos por todos los jueces y
magistrados que se encuentran en servicio activo, mediante
voto personal, igual, directo y secreto, sin que las Cortes
Generales tengan nada que decir ahí.

Se trata de volver a la Ley Orgánica de 1980, reformada
cinco años después por el PSOE, para que los 12 vocales de
procedencia judicial tuviesen que ser avalados por mayoría de
tres quintos del Congreso y del Senado, lo que desvirtúa la
Constitución, que distingue expresamente 8 miembros, que sí
deben ser elegidos entre el Congreso y el Senado, 4 cada uno,
de los otros 12. Si la voluntad constituyente hubiese sido que
los 20 miembros los eligiesen los políticos del Congreso y del
Senado, no tendría sentido el reparto que establece la propia
Constitución.

Y desde 1985 nos encontramos con un poder judicial
politizado, gracias a que otros tampoco han hecho nada para
revertir la situación, hubo mayorías absolutas del Partido
Popular, pero no hicieron nada por revertir la situación. Y
ahora resulta que, otra vez la siniestra, pretende dar un paso
más y rebajar incluso la mayoría de tres quintos para la
elección de esos 12 miembros por los políticos. Y, claro, ahora
vienen las lamentaciones y las reacciones, pero la
responsabilidad aquí es de todos los que han estado
representando a los ciudadanos durante estas cuatro décadas de
democracia y han permitido la perversión del sistema y el
deterioro de nuestra democracia.

El propio Tribunal Constitucional, que avaló el actual
sistema, advirtió del riesgo de que el Consejo General del
Poder Judicial se acabara convirtiendo en un reflejo de la lucha
parlamentaria, como así está ocurriendo en la actualidad.

Aún así, celebramos que el Partido Popular vuelva a la
senda del respeto a la democracia y al principio de separación
de poderes con este tipo de iniciativas, más vale tarde que
nunca; ahora solo falta que el Sr. Casado deje de hacerle guiños
a la izquierda para seguir tendiendo mano en el poder judicial,
porque, como todos sabemos, tras ponerse del lado del Sr.
Sánchez en la moción de censura presentada por VOX, tras
negarse a presentar él mismo, el mismo Sr. Casado su propia
moción de censura, le faltó tiempo al Sr. Sánchez para ofrecerle
al Sr. Casado, desde la tribuna del Congreso de los Diputados,
un pacto para elegir juntos a los miembros del Consejo General
del Poder Judicial.

Por tanto, tendrían nuestro apoyo en esta ocasión, en los
términos en que está redactada la moción, pero les
recomendamos y les pedimos un poco más de coherencia y,
como sabemos que van a aceptar algunas de las enmiendas
presentadas por El Pi, pues les solicito la votación por separada
de los puntos propuestos, dado que no podemos compartir lo
que dicen los señores de El Pi de que haya partidos....
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ribas, hauria d’acabar.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

... -acabo ya- que puedan apropiarse de la Constitución, y lo
que ocurre es al revés, hay partidos que la incumplen
sistemáticamente, nadie puede apropiarse de la Constitución, ni
de la bandera, ni de ninguna normativa o símbolo porque están
ahí para todos, y a nadie se le impide cumplir la Constitución...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

..., como a nadie se le impide el uso de la bandera.

Gracias, presidente.

(Remor de veus i algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bones tardes, bon dia a tothom. Sra. Ribas, en italià, una
llengua meravellosa que no sé si vostè coneix, esquerra es diu
sinistra, sinistra è una parola “bellísima”, no sé si la
“conoccelle”, jo sí.

(Remor de veus)

Dit això, vegem aquí, en resposta un poc al proposant
d’aquesta iniciativa, el primer de tot, crec que, per centrar la
qüestió, novament, com cada any, una o diverses vegades som
aquí i discutim sobre el mateix, vull dir, aquest debat que,
francament, és com vuitcentista, caspós, avorrit, perquè,
francament, no s’engany ningú, aquest debat amb la gent jove
no connecta per a res, si ens interessa mica parlar de la gent
jove; o sigui, aquest debat i la gent jove es troben a les
antípodes, absolutament a les antípodes, perquè vostès
parteixen d’una realitat absolutament desvirtuada i és que
pensen que amb aquest tipus de propostes connecten amb
l’electorat més jove que tenen vostès, i és que no, radicalment.

Perquè aquesta Constitució que regula el nostre sistema de
convivència democràtic es troba desfasada. A mi m’agradaria
que qualque dia vostès venguessin aquí i reconeguessin aquest
principi, la Constitució Espanyola està desfasada en una bona
part del seu articulat. I si poguéssim reconèixer tots això, amb
humilitat i amb ganes de progressar, segurament podríem
connectar molt millor amb l’electorat, sobretot em referesc a
vostès, que, francament, crec que, pel fet de portar aquesta
iniciativa un any rera l’altre, no sé si pensen que avançaran
gaire o si és que el manual dels grups parlamentaris populars

estableix que han de presentar aquest tipus d’iniciatives una
vegada rera l’altra. Però, bé, en tot cas, és cosa seva.

En qualsevol cas, jo em deman una cosa, m’agradaria que
vostès, el Sr. Lafuente, ens respongués una cosa: el primer punt
és inquietant, se suposa que el Govern de les Illes Balears,
pregunt, no acompleix la Constitució? No fa respectar la
Constitució en la seva opció de Govern? Perquè, jo, després de
llegir el primer paràgraf, sembla que acusam el Govern no
acomplir la Constitució, punt u.

Punt dos, sobre la reforma que vostès plantegen per fer la
reforma del sistema judicial, en aquest cas, o de selecció dels
jutges i jutgesses que han de ser dins el Consell General del
Poder Judicial, nosaltres hi votarem en contra perquè no estam
d’acord amb una part del seu articulat. Però, en tot cas, en tot
cas, la picabaralla que tenen vostès amb el Partit Socialista la
porten aquí, quan jo crec que realment ni vostès, ni vostès
Partit Socialista, i ara haurem de veure també Podem com es
posiciona en el Govern central, no tenen clar com fer-ho, i
tampoc no crec que tenguin una voluntat real de fer-ho d’una
manera veritablement democràtica i transparent.

Per tant, sí, votarem aquest punt, veurem com el votarem,
veurem també les esmenes que El Pi ha plantejat, algunes ens
sembla que tenen una redacció excel·lent, i si a partir d’aquí hi
ha transaccions, ja veurem al final com queda.

I després, sobre el punt 3, bé, també hi ha una esmena, crec
que del Partit Socialista, que proposa canviar l’ordre de punts.

I després m’agradaria també fer una reflexió més i és que jo
trob a faltar...

(Remor de veus)

... -perdonin, puc seguir? Gràcies-, jo trob a favor que alguna
vegada el Partit Popular, quan ens ve a parlar de la monarquia
faci també un poquet d’exercici de realisme, no?, un poc de
realisme, perquè és que jo no els he escoltat a vostès ni una sola
vegada, ni aquí ni a l’Estat, ni a Madrid ni a cap banda allà on
tenen representació, fer crítica de la situació vergonyosa,
lamentable i patètica que provoca i el dany que provoca la
monarquia a la imatge d’aquest país. Acoten el cap, veritat?,
perquè això no els interessa parlar-ho, no ho sé, llavors el Sr.
Lafuente ens ho dirà.

Però, de veritat, vostès no demanen transparència a la
monarquia? Li demanen transparència a la monarquia?

(Remor de veus)

Li demanen vostès transparència, -no em contestin, si és el
meu torn, estic acabant-, li demanen vostès -llavors ens
contestarà el Sr. Lafuente...

(Remor de veus i petita cridòria)

..., ens contestarà el Sr. Lafuente, ens contestarà el Sr.
Lafuente...
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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor. Senyors diputats, ara correspon
a la Sra. Tur parlar, per tant no entrin en un debat.

Continuï, Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

A veure, me’ls estic mirant, me’ls estic mirant, que no passa
res, supòs, per mirar-me’ls, no?

Per tant, la transparència i exemplaritat i rigor que ha de
tenir la monarquia d’aquesta país vostès en cap moment no
l’exigeixen, només pretenen que tots facem amén, acotem el
cap i diguem: al·leluia, la nostra monarquia és el millor del
món! Doncs mirin, a nosaltres no ens fa cap falta la monarquia,
però, com a mínim, si hi és voldríem que fos exemplar. I vostès
no en fan mai autocrítica d’això, mai, mai, mai.

Per tant, francament, el que crec és que vostès han portat
això, que tenien poques preocupacions, que els tocava dur-ho
i aquí som, perdent el temps, debatent una absurditat, perquè ja
el primer paràgraf parteix d’una absoluta absurditat. I el nostre
suport no el tendran.

Moltes gràcies.

(Se sent el timbre de crida per a votació)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Ara correspon donar la paraula al
grup proposant, al Sr. Lafuente, i especialment per definir el
posicionament respecte de les esmenes que han estat
presentades. Té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, president. Bien, es muy difícil contestar a todos en
tan poco tiempo, me voy a centrar en fijar la posición sobre las
enmiendas.

Lamentamos que El Pi nuestra transacción sobre el punto 1,
pensamos que su redactado era un redactado complicado, pero
hay dos cuestiones que son objeto de debate político en este
momento...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Lafuente? Sr. Lafuente? Podria apujar el volum.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí, gràcies, president. Se’m sent millor ara?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí, continuï.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

D’acord. Pues lamentamos que no nos acepten nuestra
transacción, incluyendo los dos puntos de debate que
entendemos que en ese momento son temas esenciales en la
Constitución, como es la independencia del poder judicial y el
modelo de Estado, que también es un elemento fundamental en
la Constitución, y sumado a los principios que figuran en su
enmienda, pues que no nos lo acepte. Por tanto, si no nos
acepta estos dos puntos, no podemos aceptar la enmienda de El
Pi al punto primero.

Como he dicho, al punto segundo entendemos que tampoco
la aceptamos, porque lo que queremos es, en todo caso, que se
retire el proyecto de ley para avanzar en la garantía de la
independencia judicial, pero además avanzar hacia la
independencia judicial en el sentido de nuestra propuesta.

Me llama la atención que haya alguno que diga no, es que
ustedes lo que pretenden es el enfrentamiento, pues, vamos, con
la aceptación de las enmiendas, con la aceptación de las
propuestas que hace El Pi, que sean cuestiones razonables, pues
es que nosotros no pretendemos, en ningún caso, el
enfrentamiento con esta propuesta. Pero también me llama la
atención que en el caso de Podemos nos digan:, bueno, es que
ustedes sobre el poder judicial no pueden decir absolutamente
nada; un partido que cuando le favorecen sus resoluciones en
el poder judicial las acata y cuando no les favorecen dicen que
son las cloacas del Estado y descalifican desde el poder
ejecutivo las resoluciones del poder judicial. Eso sí que es
radicalidad, eso sí que es poner pegas a cuestiones esenciales.

No voy a hacerle el listado de los imputados o de las
infracciones de quien no paga la Seguridad Social en los
dirigentes de Podemos y caer en sus provocaciones, no es
objeto de debate.

Respecto a las otras enmiendas de El Pi, tampoco me ha
comentado si aceptaría la transacción a la tercera enmienda, a
la tercera enmienda que ha presentado sobre la modificación de
la Constitución, pero siempre dentro del procedimiento
legalmente establecido; creo que es una transacción razonable,
dentro del marco de la Constitución, que aceptamos una
enmienda y decimos que es verdad, la Constitución tiene que
ser un, es un marco, no tiene que ser, es un marco abierto en el
que caben todas las posibilidades, y cabe su modificación,
efectivamente, lo que, para modificarla hay que modificarla
mejor, con un amplio consenso, no de forma unilateral. Es que
el problema es que algunos creen que el consenso es si se hace
lo que ellos quieren y si se olvida lo que quiere un grupo
mayoritario o un grupo importante de la sociedad, representado
por el Partido Popular, en la que no tiene derecho a hablar, ese
es el consenso que algunos quieren. Y, desgraciadamente, el
consenso consiste en ceder, en llegar a acuerdos, y eso,
desgraciadamente, a algunos les cuesta entenderlo, o su
concepción democrática pues tiene ese déficit en ese aspecto.

Y después, aceptaríamos la enmienda sobre el tema de
financiación y aceptaríamos la enmienda sobre el cumplimiento
del Estatuto de Autonomía que presenta El Pi.
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Sobre las enmiendas que presentan PSOE y Podemos,
hombre, me dice la portavoz de Podemos: es que ustedes son
muy simplistas. Es que su enmienda sí que es simplista, la
reduce a una línea, ¡eh!, no, escuche, la suya sí que es simplista.
¿Enfrentamiento? Estábamos intentando llegar a acuerdos,
hemos propuesto (...)

(Mal funcionament del so)

..., en su propuesta y creo que de forma razonable, ningún tipo
de enfrentamiento. Por tanto, desgraciadamente creo que quien
utiliza el enfrentamiento en este caso son ustedes.

Desgraciadamente, creo que con las propuestas que hemos
aceptado se consigue un acuerdo bastante amplio en que la
inmensa mayoría de los ciudadanos de Baleares se verían
representados, eso sí, me gustaría que la inmensa mayoría de
las formaciones políticas del Parlamento se verían
representadas con las incorporaciones, si se hacen, de El Pi,
pero, desgraciadamente, el PSOE sigue en la línea de la
realidad, sigue en la línea de seguir la senda que le marcan las
posiciones más radicales, y yo creo que no hay nada más
radical que la vulneración de los derechos humanos; es decir,
condenar a alguien sin (...) de juicio, condenar a alguien
simplemente sin juicio, eso es la vulneración de uno de los
principios fundamentales de la Declaración de derechos
humanos.

Evidentemente que son preocupantes determinadas noticias,
pero lo que no se puede hacer, lo que no es de recibo es
vulnerar un principio fundamental, que es decir que esa persona
es culpable sin que tenga juicio, eso es radicalidad, eso es
vulneración de los derechos humanos. Por tanto, en eso sí que
estamos muy (...) de las personas que se dedican a ese tipo de
comentarios.

Y nada más, espero que con estas cesiones y con estas
enmiendas sea aprobada con un amplio consenso esta
propuesta.

Gracias.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Abans de començar la votació, hi ha l’esmena 16184, que
ha fet El Pi, on el Sr. Lafuente ha fet una proposta de
transacció, relacionada amb procediments, que no queda clar
si s’aprova o no s’aprova.

Sí, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, president. Entenc que la proposta és afegir
“respectant el procediment constitucionalment establert”.
Acceptaríem si és això: “respectant el procediment
constitucionalment establert”.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, crec que, bàsicament, és el que ha dit el Sr. Lafuente.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sr. President, nosaltres havíem fet una transacció al punt, a
la cinquena esmena d’El Pi, que li dèiem que li podríem donar
suport si suprimien el punt 5, i no ens ha contestat tampoc. Bé,
no ha tengut oportunitat, de fet.

EL SR. PRESIDENT:

Això és l’esmena 16185? Sra. Garrido, li deman, el
comentari que vostè ha fet de la transacció és sobre l’esmena
16185 d’El Pi?

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

16186.

EL SR. PRESIDENT:

Sis.

EL SR. MELIÀ I QUES:

No, no ho acceptam.

EL SR. PRESIDENT:

Bé.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, senyor...

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Nosaltres també hem fet la sol·licitud d’aquesta mateixa
esmena, de la 16186, si es podia fer votació separada per a cada
punt o, si no suprimir l’apartat a).

EL SR. PRESIDENT: 

Perdoni, però... 

(Remor de veus)

Sr. Pérez-Ribas, vostè parla de l’esmena 16186?

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Sí, president.

EL SR. PRESIDENT: 

I aquí hi consten 3 punts, dins aquesta esmena d’addició.

 



3262 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 58 / 17 de novembre de 2020 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Això mateix, a), b) i c). Nosaltres demanam votació
separada del punt a).

EL SR. PRESIDENT: 

Bé, el grup proposant accepta aquesta petició?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí. 

EL SR. PRESIDENT: 

Cap grup s’oposa a aquestes transaccions?

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ: 

Sr. President. Em sap greu, però ara, s’ha acceptat suprimir
el principi d’ordinalitat?

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT: 

No, a veure, -per favor, senyors diputats- el que s’ha
demanat és que es voti per separat, no suprimir res, he entès jo.
Jo l’únic que deman és si tothom accepta les transaccions per
poder-ho votar. 

LA SRA. TUR I RIBAS: 

Sr. President, disculpi. Jo crec que perquè hi hagi un ordre
en aquesta votació i tots tenguem clar què votam, com a mínim
crec que parl en nom del meu grup, seria bo que el representant
d’El Pi -si m’ho permeten- expliqui realment quines
transaccions s’han pactat i quines s’han acordat i què és el que
es votarà i com quedarà redactat. Jo els demanaria un petit
recés perquè puguem aclarir-ho, si no és impossible fer-ho bé.

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Tur, El Pi simplement ha presentat esmenes, no ha
presentat transaccions. Qui ha fet transaccions ha estat el Grup
Popular: una, referent a l’esmena 16182, que no ha acceptat; i
una segona, respecte de la 16184, que acaba d’explicar el Sr.
Melià i li ha donat el vistiplau el Sr. Lafuente. Crec que tothom
ho té clar, no costa res repetir els conceptes, però a la primera
no procedeix, perquè no s’accepta; i a la segona, simplement,
si vol el Sr. Melià tornar-ho a repetir, parlava de procediments. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

M’agradaria dir-li en italià, però no en sé. “Respectant el
procediment legalment establert.”

(Se sent de fons la Sra. Tur i Ribas, que diu: “S’afegeix al
final. És redundant, però ja està bé.”)

EL SR. PRESIDENT: 

Bé, passam a votar. Record als..., -senyors diputats- record
als cinc diputats que ens segueixen per videoconferència que
han de mostrar un full amb el sentit del seu vot quan jo cridi a
votació.

Votam en primer lloc el punt número 1 amb la redacció
original. Votam.

Què diu?

(Remor de veus i algunes rialles)

Senyors diputats, senyors diputats... Votació presencial: 19
sí, 33 no, cap abstenció. Per videoconferència: 4 sí i un no.
Resultat total: 23 sí, 34 no, cap abstenció. 

Ara votam el punt número 2, amb la redacció original.
Votam. 

Resultat de la votació presencial són: 19 vots a favor, 33 en
contra i cap abstenció. I per videoconferència: 4 vots positius,
1 negatiu i cap abstenció. Per tant, el resultat total són: 23 sí, 34
no i cap abstenció. 

Ara votam el punt número 3 amb l’esmena 16187 d’El Pi,
incorporada. Votam. 

Resultat de la votació presencial: 49 sí, 3 no, cap abstenció.
Per videoconferència: 5 vots positius, cap negatiu, cap
abstenció. Resultat total: 54 sí i 3 no.

Ara votam l’esmena 16184, amb la transacció incorporada.
Passam a votar. Votam.

El resultat de la votació presencial són: 49 sí, 3 no, cap
abstenció. Per videoconferència: 5 sí, cap no, cap abstenció.
Resultat total: 54 sí, 3 no i cap abstenció. 

Ara votam l’esmena 16185. Passam a votar. Votam. Igual.

El resultat de la votació presencial són: 49 sí, 3 no, cap
abstenció. Per videoconferència: 5 vots afirmatius, cap no, cap
abstenció. Resultat total: 54 sí, 3 no, cap abstenció. 

I ara votam l’esmena 16186. Passam a votar. Votam. 

Perdó, perdó, sí un moment... Separat, sí. 

LA SRA. CANO I JUAN: 

Sr. President...

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, perdó, un moment. No, separat, sí. Bé, votam en primer
lloc l’esmena 16186 en el punt a). Passam a votar. Votam. 

El resultat d’aquest punt a) són, presencial: 44 sí, 3 no i 5
abstencions. I per videoconferència: 5 sí, cap no, cap abstenció.
Resultat total: 49 sí, 3 no i 5 abstencions. 
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I ara votam, d’aquesta mateixa esmena 16186, el punt b) i
el punt c), tots dos plegats. 

LA SRA. CANO I JUAN: 

Demanam votació separada, per favor, del b) i del c).

EL SR. PRESIDENT: 

Volen votació...?

(Remor de veus) 

Senyors diputats. Bé, passam a votar l’esmena 16186 en el
seu punt b). Passam a votar. Votam.

El resultat de la votació presencial són 52 vots afirmatius,
cap no, cap abstenció. Per videoconferència, 5 vots afirmatius,
cap no, cap abstenció. Resultat total, 57 sí, cap no, cap
abstenció.

I ara passam a votar l’esmena 16186, en el seu punt c).
Votam.

El resultat de la votació presencial són 23 vots a favor, 25
en contra i 3 abstencions. El resultat per videoconferència són
5 vots afirmatius, cap no, cap abstenció. I el resultat total són
28 vots a favor, 25 en contra i 3 abstencions.

IV. Debat de totalitat del Projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2021, RGE núm. 15981/20, amb les esmenes a la
totalitat, de devolució: RGE núm. 16013/20, del Grup
Parlamentari Popular; RGE núm. 16066/20, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares; i RGE núm. 16141/20,
del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
i fixació de les quanties globals.

Senyors diputats, passam al quart punt de l’ordre del dia,
que correspon al debat de totalitat del Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, amb les esmenes a la totalitat, de
devolució: la RGE núm. 16013/20, del Grup Parlamentari
Popular; la RGE núm. 16066/20, del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares; i la RGE núm. 16141/20, d’El Pi Proposta per
les Illes Balears, -senyors diputats, un poc de silenci!- i fixació
de les quantitats globals.

Per a la presentació del Projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2021 té la paraula la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, la Sra. Rosario Sánchez i Grau, sense limitació de
temps.

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

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
bon dia a tothom. Avui som aquí per defensar aquest nou
projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, el segon de la legislatura...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci.

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

... i el primer des de la irrupció del virus i la pandèmia que ha
sacsejat el món i la nostra comunitat; un pressupost per fer
front al major desafiament que hem tengut, controlar una
pandèmia sanitària, i en aquest context preservar la cohesió
social i afavorir la recuperació del nostre sistema productiu.

Fa un any vaig pujar a aquesta tribuna en un escenari
totalment diferent. Veníem de quatre anys de creixement
econòmic molt intens, amb un creixement de l’ocupació que
ens suposava la creació d’11.000 llocs de feina anuals a les
Illes Balears, amb un increment mitjà dels salaris per sobre la
mitjana de totes les comunitats. Veníem d’una etapa de
creixement que, si bé ja s’havia començat a moderar, també
havia afavorit una millora de les finances públiques destinades
al llarg dels quatre anys anteriors a millorar la vida dels
ciutadans d’aquestes illes i la qualitat dels serveis públics.
Aquest creixement i l’aposta ferma per aquest augment constant
del pressupost per a les polítiques socials havia permès a les
Balears assolir la despesa i inversió mitjana per càpita
d’Espanya en serveis públics essencials, malgrat la situació
d’infrafinançament que hem patit històricament en aquesta
comunitat autònoma. 

Arribàvem a la presentació del pressupost amb el mandat de
consolidar i preservar aquest nivell de serveis públics
fonamentals, malgrat les incerteses del moment polític a nivell
estatal i internacional, i del context global d’alentiment del
creixement econòmic. Defensàrem un pressupost per al 2020
que pràcticament congelava -de fer reduïa en 50 milions- la
despesa no financera en un exercici de responsabilitat social i
financera, però que avançava en els Acords de Bellver i que
tenia la vista posada en l’Agenda 2030 de desenvolupament
sostenible, amb la necessitat d’afrontar els desequilibris del
nostre sistema productiu i caminar cap a un model més inclusiu
i més respectuós amb el nostre planeta.

Pocs mesos després, el mes de març de 2020, es declarava
l’estat d’alarma a tot l’Estat espanyol com a resposta a
l’evolució de la pandèmia sanitària de la COVID-19. De llavors
ençà la vida de tota la nostra societat s’ha vist capgirada,
perquè aquesta emergència està tenint unes conseqüències
socials i econòmiques sense precedents, una pandèmia que fins
al moment ha suposat la pèrdua de 400 vides a les Illes Balears,
i des d’aquí vull tornar a traslladar el nostre condol i suport a
les seves famílies i amics.

És una crisi que ha segat el vigor de la nostra activitat social
i econòmica, i ha significat fins ara un augment de l’atur del
61,5% respecte de l’any passat. La pandèmia de la COVID-19
ha fet esclatar una crisi que causa patiment, angoixa i temors,
des de la salut a la feina, passant pel futur de les empreses i els
projectes vitals, i que condiciona, ja fa prop d’un any, i seguirà
condicionant la nostra quotidianitat.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015981
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016013
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016066
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016141
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Tenim un escenari absolutament nou, per la magnitud de la
crisi sanitària que afrontam, per la gravetat de les necessitats
socials que genera, i pel cop sense precedents que està
provocant a l’economia. Aquesta situació d’emergència marca
l’acció del Govern, i també aquests nous pressuposts que avui
presentam, i ho feim amb el màxim compromís davant el
moment que vivim i davant la ciutadania, ja que gestionam la
resposta pública que tothom ha cercat per poder encarar aquest
desafiament.

Enguany hem adaptat el pressupost que es va aprovar, i s’ha
fet un esforç per destinar tots els recursos necessaris a les
urgències i les necessitats derivades de la pandèmia. Hem
reforçat el sistema sanitari, que s’ha hagut de reinventar per fer
front a l’emergència i garantir la seguretat en matèria de salut
pública en tots els àmbits. Hem reforçat amb intensitat i hem
adaptat la protecció social que prestam a la ciutadania. Hem
reforçat el sistema educatiu per adaptar l’ensenyament a les
noves circumstàncies amb garanties. S’ha posat esment en el
suport a la protecció del teixit productiu, empreses i
treballadors de tots els sectors, primari, serveis, industrial,
cultural, etc., per afavorir les condicions que permetin transitar
aquesta conjuntura i encarar la recuperació de l’activitat social,
cultural i econòmica.

Ara presentam aquests nous comptes amb la voluntat
d’aportar confiança i estabilitat davant la incertesa i l’angoixa,
i a la vegada contribuir a la recuperació i a la millora del nostre
model productiu. Tenim davant un repte que a la vegada pot ser
una oportunitat per accelerar la millora del model productiu de
la comunitat, aprofitant l’impuls europeu per fer inversions amb
els nous fons comunitaris. 

És un pressupost que neix amb un esforç públic excepcional
per fer front a una situació d’emergència, i que hem elaborat
amb uns objectius que es resumeixen en quatre eixos: garantir
la seguretat sanitària en tots els sectors, clau tant des del punt
de vista de la salut com per a la reactivació econòmica; la
inversió pública és la principal mesures i la inversió econòmica
en aquests moments més rendible. Protegir les rendes de les
persones i de les empreses, amb un reforç de les prestacions i
també de les línies d’ajudes i finançament adreçades a
empreses i a autònoms. Preservar la cohesió social en aquests
moments tan complicats, ja que aquest pressupost reforça més
encara la seva component social i assoleix novament la despesa
social més alta de la història, que creix un 8% fins a superar els
3.340 milions en aquests comptes inicials. I ajudar a impulsar
la reactivació i la diversificació de la nostra economia i de la
nostra societat, amb un augment de les inversions del 14% en
el pressupost inicial de la comunitat, fins als 745 milions
d’euros que s’incrementaran amb els nous fons europeus.

Tenim molt present el panorama que està deixant la
pandèmia. La capacitat de recuperar l’activitat econòmica és
directament proporcional a la possibilitat de controlar
l’expansió del virus. El patiment fins que això sigui una realitat
i la capacitat de recuperació estaran marcats per l’esforç que es
faci des de les administracions; davant l’amenaça, més
presència d’allò que és públic.

(Alguns aplaudiments)

Afrontam així un camí cap a la recuperació amb incerteses
inevitables, i que no serà breu. Són temps durs i sabem que ens
queda camí per recórrer.

Ja ho hem dit, i es reflecteix a les previsions econòmiques
amb les quals feim el pressupost: el Govern manté per al 2020
una previsió de davallada del PIB mai vista, un 28,8%; i per al
2021 es preveu una recuperació parcial, una taxa positiva de
l’11,1%, segons les estimacions de la Direcció General de
Model Econòmic i Ocupació, des de la cautela davant les
incerteses que, com deia, implica la situació de la pandèmia i
la seva evolució. Aquestes estimacions coincideixen amb la
tendència d’altres organismes, com el Servei d’estudi del
BBVA, el qual estima un 20% de caiguda de l’economia balear
el 20 i una recuperació del 10,5 el 21; de fet des del Govern es
preveu un major descens enguany i, per tant, un impacte més
acusat. En tot cas apunten en el mateix sentit i ens mostren, a
les Baleares, com la comunitat que més reduirà el seu producte
interior brut aquest any i, a la vegada, com la que pot tenir una
taxa més positiva el proper any, tenint en compte, això sí, que
es tractaria d’una recuperació molt parcial del terreny perdut el
2020.

Amb totes les cauteles possibles, es recent anunci de les
vacunes obre esperances. La seva arribada efectiva afavoriria
un millor ritme de recuperació. Cal esperar a comprovar la seva
evolució, i mantenim l’absoluta prudència i realisme de les
previsions que havíem fer prèviament a preparar els
pressuposts. 

Aquest és el context social i econòmic en què s’ha elaborat
el pressupost, un escenari que genera demandes i necessitat de
despesa, i que requereix una resposta pública ferma i que sigui
capaç de mobilitzar el màxim de recursos, perquè estam
convençuts que aquesta resposta pública contundent és i ha de
seguir essent una clau fonamental per transitar i superar aquesta
situació. Per això amb aquests comptes per al 21 assolim el
màxim pressupost destinat a polítiques públiques que
desenvolupa la comunitat autònoma, amb 4.276,5 milions de
pressupost no financer, un 7,8% més que enguany, un
increment de 342,7 milions, inicialment. O un 41% més que el
pressupost de 2015, un augment que reflecteix també el
recorregut que ja havíem fet des de la passada legislatura,
centrat especialment a enfortir els serveis públics essencials, les
bases de l’estat del benestar.

A les polítiques públiques destinam el gruix d’un pressupost
global que el proper any se situa inicialment en 5.881,5 milions
d’euros, incloent en pressupost financer, aquell amb el qual
hem de pagar el deute acumulat de la comunitat, i a l’espera
d’incorporar bona part dels fons europeus, amb els quals els
pressuposts superaran els 6.000 milions d’euros.

La magnitud d’aquest pressupost es correspon amb la que
ha estat la resposta europea a aquesta crisi, tant pel que fa als
fons extraordinaris com per l’activació de la clàusula de
salvaguarda, que ha suposat suspendre per primera vegada els
límits de dèficit, deute i regla de la despesa. Quan parl de la
resposta de la Unió Europea estic parlant també de la resposta
d’Espanya com a estat membres que ha participat i contribuït
a aquesta manera d’afrontar la crisi, i que canalitza l’arribada
dels nous fons europeus. 
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Mai Europa no havia dit tan clarament, amb les seves
paraules i amb els seus fets, que les receptes de la crisi
financera de 2008 havien estat un fracàs. Mai no s’havia dit des
de les institucions de referència -FMI, OCDE, Comissió
Europea, el Banc Central Europeu-, amb tanta contundència el
que molta de gent ja sabia, que els estímuls s’havien retirat
massa prest. 

Aquestes dues vies adoptades pels països membres, la
suspensió dels objectius d’estabilitat per al 2020 i el 2021 i la
injecció de recursos extraordinaris tant europeus com estatals,
contribueixen a mantenir i incrementar la despesa que exigeix
aquesta resposta pública que hem de donar en un moment en el
qual davallen els ingressos propis perquè es redueix la
recaptació tributària a causa de la caiguda de l’economia.

Aquests factors conformen una situació excepcional per a
una resposta pública excepcional davant una situació
extraordinària. Aquesta resposta pública excepcional que avui
és l’objecte del debat és una decisió transcendent per al present
i el futur de la nostra societat, i condiciona no només la qualitat
de vida d’enguany sinó també la capacitat de recuperació i la
qualitat de vida del futur.

És per això que la suspensió de les regles fiscals no
significa en cap cas la suspensió de la responsabilitat fiscal que
ha de regir tota l’activitat del Govern. La necessitat de fer un
esforç públic extraordinari, que incrementarà també el dèficit
públic, no ha de perdre de vista i cobra tot el sentit quan
s’entén, com s’ha entès a tots els organismes nacionals i
internacionals de referència, que les conseqüències de no fer
aquest esforç, que ha de ser focalitzat, comprometrien
seriosament el futur de les nostres societats i les nostres
economies.

En un futur, com més proper millor perquè significarà que
el patiment d’aquesta pandèmia ha quedat fora de les nostres
vides, quan el creixement sigui robust, haurem de prendre
mesures transitables cap a la consolidació fiscal. Enguany ja
hem incrementat la despesa malgrat la caiguda dels ingressos
tributaris, i en bona part hem pogut pal·liar l’impacte
pressupostaria de la pandèmia de 2020, de més despesa i menys
ingressos, amb les aportacions extraordinàries que ha fet el
Govern d’Espanya i amb la reorientació dels fons europeus.

Des de les Illes Balears hem estat clars i reivindicatius des
del primer moment per tal d’aconseguir fons extraordinaris per
fer front a la pandèmia, i s’han donat passes que no s’havien
donat mai, com per exemple el suport específic que hem rebut
les comunitats autònomes a través de la creació dels fons
COVID, entre els quals destaca el de 16.000 milions d’euros,
un fons no retornable per primera vegada per les comunitats i
que havíem reclamat. Les Illes Balears estan rebent uns
ingressos extraordinaris estatals que arribaran a més de 440
milions d’euros el 2020, més de 420 milions a través dels fons
COVID, xifra que ens situarà per sobre de la mitjana de
despesa per habitant en aquest repartiment, i prop d’altres 20
milions amb els fons addicionals ja abonats anteriorment.

A més, com vàrem explicar, el Govern ha destinat 63
milions de fons FEDER no compromesos ni executats a
reforçar la resposta sanitària, tal com va acordar la Comissió

Europea, per ampliar el marge de maniobra per combatre la
pandèmia. Han estat mesures excepcionals que afavoreixen
mobilitzar el màxim de recursos a les prioritats que exigeix la
pandèmia i als seus efectes.

La caiguda de la recaptació que s’està produint enguany es
trasllada també a les previsions d’ingressos de 2021. En aquest
nou pressupost es redueixen en un 26% els ingressos previstos
per la recaptació dels imposts cedits; això suposa 203 milions
menys que al pressupost de 2020. I també cau la previsió
d’ingressos pels tributs propis en un 34%, 73 milions menys.

D’altra banda, el manteniment dels recursos del sistema de
finançament autonòmic és un altre factor clau per augmentar la
despesa en els pressuposts del 2021, malgrat la pèrdua de
recaptació. I també hem de comptar amb les noves aportacions
estatals extraordinàries amb motiu de la COVID de l’1,1% del
Producte Interior Brut regional i amb la incorporació al nostre
pressupost d’una primera partida preliminar de 100 milions, en
previsió dels nous fons europeus.

Com explicava, estimam una arribada de recursos dels nous
fons europeus Next Generation superior a aquests 100 milions.
De fet, el projecte de pressupost de l’Estat per al 2021 preveu
una primera assignació d’uns altres 153 milions de fons
europeus per a les Illes Balears, i encara queden més de 14.000
milions que els pressuposts generals de l’Estat preveuen per a
les comunitats i que encara s’han de distribuir. Són fons que
han de servir per accelerar les transformacions necessàries per
a un model productiu més sostenible i més inclusiu. Amb
aquests doblers parlam de partides addicionals per a inversions
en infraestructures de serveis públics fonamentals o per a
polítiques actives d’ocupació i també de noves inversions per
a la reactivació en el terreny de la transició verda i energètica,
la digitalització, la cohesió social o la igualtat.

Com saben, l’articulació d’aquests fons europeus tenen un
altre calendari que el nostre pressupost, encara s’ha d’acabar de
reglamentar per part de les institucions europees i per això hem
fet aquesta previsió prudent en el pressupost de 100 milions
d’euros inicialment.

Amb tot això el que vull dir és que aquests nous pressuposts
neixen amb unes bases fermes, que permeten ampliar el nivell
de despesa pública, necessari per lluitar contra aquesta crisi i
amb uns objectius definits, emmarcats en el pacte per a la
reactivació i diversificació econòmica i social de les Illes
Balears, alineat amb els objectius de desenvolupament
sostenible. Un pacte que vàrem signar a principis de l’estiu
entre el Govern, els 4 consells insulars, els ajuntaments, els
agents socials i econòmics i diversos grups polítics, tant dels
que donen suport al Govern, com de l’oposició. Un pacte que
es nodreix també de tota la feina feta la passada legislatura,
alineada amb els objectius de la Unió Europea de transició
verda i digital, de la lluita contra la pobresa i la cohesió social
i territorial.

Els principals increments de despesa pública d’aquest
pressupost es destinen a garantir la seguretat sanitària i a la
xarxa pública de suport a la ciutadania i a les empreses, per
transitar aquesta conjuntura.
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A la sanitat destinam 200 milions més per al 2021, un
increment del 12%, fins als 1.933 milions, 47% que fa 5 anys.
Pensin, si no s’hagués fet aquest augment des del 2015, en
quines condicions hauríem afrontat la pandèmia.

(Alguns aplaudiments)

A la protecció social pressupostam 28,6 milions més, un
15% més que el 2020 i també un 47% més que fa 5 anys. A
Educació són 48 milions més per al 2021, fins als 1.053, per
tercer any consecutiu per sobre dels 1.000 milions. Quan
parlam de destinar més despesa social que mai, parlam de
mesures necessàries i que es tradueixen en millores als serveis
que prestam a la ciutadania. Més despesa social que mai vol dir
contractar més de 900 professionals al servei sanitari i més de
570 professors nous, com s’ha fet enguany i es reflecteix en el
pressupost del 21. També voldria disposar dels rastrejadors,
imprescindibles per al seguiment i control de la propagació del
virus, i ja comptam amb 340 rastrejadors. 

A més, aquest pressupost inclou la creació de l’Agència de
Salut Públic de les Illes Balears amb la qual avançarem en la
resposta eficient i dimensionada, amb una gestió més àgil a les
necessitats de la societat per a la prevenció de la malaltia i amb
una Direcció de Salut Pública que incrementa el pressupost en
un 15%. Comptar amb la major despesa social significa també
fer les inversions previstes per al 2021 per licitar obres per
construir 11 centres i unitats bàsiques de salut i reforçar el
sistema sanitari i enfortir-lo i localitzar-lo com enguany, crear
nous circuits amb compres extraordinàries, disposant d’hotels
per acollir pacients o invertir en tecnologia i haver pogut
ampliar, per exemple, el nombre de proves diagnòstiques
diàries.

A més, la major despesa social vol dir que es duplica la
partida per a ajuts de menjador escolar i que s’adapta
l’ensenyament a les circumstàncies de la COVID, en
condicions de seguretat, com estam veient amb la tornada a les
escoles. I també reforça la digitalització al sistema educatiu,
amb 7.000 dispositius informàtics més aquest curs. Així mateix,
s’acceleren les inversions en els centres educatius, s’han fet
actuacions des del 2015 en el 85% dels centres i en el 21 es
preveuen ampliacions d’11 escoles i instituts i l’inici de la
construcció de 6 nous centres educatius.

Tenir més despesa social que mai, s’explica en el fet que les
ajudes econòmiques o altres prestacions a les persones en
situació de dependència, arriben a molta més gent, a 23.000
persones enguany, el doble que el 2015, quan eren 11.558.
També vol dir apuntalar una renda social garantida que no
existia fa 5 anys, que arriba a 15.000 persones. Aquest esforç,
20 milions d’euros, es manté el 2021 per donar cobertura a
aquelles situacions sobrevingudes que no cobreix l’Ingrés
Mínim Vital creat pel Govern d’Espanya. I signifiquen créixer
en el nombre de places a residències a 28 més per al 2021 i a
centres de dia amb 71 places més. I seguir fent feina per
construir residències i centres de dia.

Més despesa que mai significa invertir més en fer habitatge
públic. Actualment estan en marxa 502 habitatges de protecció
pública i per al 21 se’n preveuen 500 més, amb un 30% més de
pressupost per construir habitatge de protecció oficial. 1.000

habitatges públics en 2 anys. I suposa assolir la línia d’ajuda de
lloguer més alta, 19 milions, la qual se suma als 20 milions que
s’han mobilitzat enguany, amb les convocatòries d’ajudes
ordinàries i l’especial per als adaptats per la COVID-19.

Aquesta inversió social és al mateix temps un augment de
les polítiques actives d’ocupació dels programes de formació.
Per això el SOIB comptarà amb el major pressupost de la seva
història, 95 milions. Ja hem posat en marxa el Pla de xoc per a
l’ocupació 2020-2021, en col·laboració amb els agents socials
i econòmics i que neix amb un pressupost global de 72 milions
d’euros, dels quals 24 ja s’aporten el 2020. Un pla adreçat a
ajudar i millorar la possibilitat de feina de més de 33.000
persones desocupades. És la primera passa del nou Pla
d’ocupació de qualitat del 21 al 24, el qual també s’emmarca en
el pacte per a la reactivació de les Illes Balears.

De tot això parlam quan apostam per reforçar any rera any
el pressupost per a polítiques socials, de serveis públics que
atenen la ciutadania a un moment, a més, en què la resposta del
sector públic és la primera que tothom cerca, que es produeix
un daltabaix com el que s’ha provocat amb aquesta pandèmia.
Tenir clares quines són les prioritats, també passa per un
pressupost que mira més enllà de la conjuntura i actua com a
palanca de la recuperació econòmica, per posar unes bases que
aportin seguretat i confiança i permetin als sectors productius
superar el cop i mantenir el pols per tornar a una senda de
creixement, que necessàriament ha de ser més sostenible.

Aquests pressuposts ja preveuen en la seva previsió inicial,
un increment de les inversions del 14,1% per al 2021, 92
milions més, fins arribar a un total de 745 milions. En el
conjunt, les transferències a empreses privades, principalment
corresponents a ajudes i subvencions adreçades als diversos
sectors, creixen un 23%, passen de 33,2 a 40,8 milions i són 7,6
milions més que enguany, un 190% més que el 2015.

A més d’aquestes ajudes directes, el suport a petites i
mitjanes empreses i autònoms, a través de les línies de crèdit,
estan assegurats amb ISBA. Aquesta ha estat una de les
primeres i principals mesures per mitigar enguany l’impacte de
la COVID en el nostre teixit productiu, un suport clau que
mantindrem en el 21.

En el nostre pressupost hem previst inicialment una nova
línia de crèdit ISBA que permetrà injectar 100 milions d’euros
per a PIME i autònoms a tots els sectors, tant per rebre
liquiditat com per fer inversions. La nova línia d’ISBA neix
amb una previsió inicial d’aquests 100 milions més que
s’afegeixen als 173 que enguany ja s’han destinat a més de
2.000 PIME i autònoms a través de les diferents línies. En el
2016, que ja hem superat les 2.000 operacions aprovades.

El gruix, prop de 150 milions, és la línia extraordinària
COVID creada a l’inici de la pandèmia i que permet arribar fins
a 200 milions i que, per tant, segueix disponible amb un termini
ampliat per acollir-se fins al 15 de desembre.

Aquesta liquiditat ha permès aportar l’opció conjunta del
Govern i ISBA el 2020 i suposa el triple de finançament
aprovat qualsevol altre any en tot un exercici.
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A més, s’han aprovat ajornaments en el pagament de 31,5
milions d’operacions avalades per ISBA el darrer any i hem
promogut l’ampliació dels terminis de devolució de les
operacions de 2020 per tal d’atorgar un any més de carència a
les operacions avalades per ISBA. A la vegada vàrem reclamar
al Govern d’Espanya que ajornàs els terminis de devolució dels
crèdits ICO, com avui s’ha d’aprovar al Consell de Ministres.

Mantenir la liquiditat de les empreses ha estat un objectiu
i crec que s’ha d’analitzar amb rigor i reconèixer el paper
d’ISBA, ja que es troba al capdavant de la societat de garantia
de les comunitats en l’augment de l’import de les operacions
formalitzades el darrer any que s’ha triplicat a les Illes Balears.

Si miram dins l’administració pública invertim a millorar el
procés de digitalització i modernització dels serveis públics en
7,8 milions d’euros. Cal seguir avançant en l’administració
digital, que simplifiqui l’accés de la ciutadania i incorpori eines
de gestió en línia per als treballadors públics que millorin el
temps de resolució i que permeti caminar cap a una
organització centrada en les dades, com la presa de decisions
i la seva avaluació. 

Aquí vull aprofitar per agrair la feina que fan les
treballadores i els treballadors públics en un moment tan delicat
on tothom demana i espera el millor dels sector públic davant
d’una situació excepcional per al conjunt de la societat com el
que ha provocat la pandèmia sanitària. 

Els nous pressuposts també reforcen mesures claus com
l’augment en matèria d’energia i canvi climàtic, un 25% més,
amb el qual es reafirma l’aposta del Govern per la transició
energètica i accelera la implantació de renovables així com
també continua amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques,
el foment de la compra de vehicles elèctrics o l’establiment de
més punts de recàrrega.

L’aposta per la innovació també es reflecteix en els comptes
amb un augment del 61% en el pressupost d’aquesta direcció
per al 21, que se sumarà a les actuacions d’altres conselleries.
Ens trobam a un moment que cal avançar en el
desenvolupament de nous sectors com la biotecnologia, la
robòtica, la intel·ligència artificial o les energies netes.

La transició energètica, la digitalització i la innovació són
eixos del nostre pacte per a la reactivació i dels nous fons
europeus per tal que actuïn com a motor de la recuperació. Per
tant, rebran una major dotació que accelerarà noves inversions
a aquests sectors estratègics.

En matèria d’eficiència energètica, a més, el Govern ha
posat en marxa un nou pla d’inversions en els municipis,
juntament amb els consells insulars i els ajuntaments. En total
són 45 milions d’inversió en sostenibilitat urbana, en
actuacions de millora de l’eficàcia energètica i de la xarxa
d’aigua i per evitar fuites així com d’accessibilitat o de millora
dels espais urbans.

L’aposta del Govern per generar ocupació o atreure joves
al sector primari també queda reflectit en els comptes.

A Agricultura, Pesca i Alimentació el FOGAIBA destinarà
92 milions a convocar línies d’ajudes i fer pagaments per un
desenvolupament rural més innovador i rendible. A aquest
departament també destaca el projecte de modernització de
regadius aprofitant les aigües renovables..., perdonau,
regenerades, i reduir la pressió als aqüífers. Un projecte que ja
té la declaració d’interès general del ministeri.

Dins de l’adaptació del territori a l’emergència climàtica, la
qual continua ben present, des de la Conselleria de Medi
Ambient tornam reforçar les polítiques relacionades amb la
millora de la gestió del cicle de l’aigua. Augmentam el
pressupost de la mateixa conselleria i d’ABAQUA apuntalant
les inversions. Duplicam pràcticament el pressupost per a la
millora i el manteniment dels torrents fins a 4,5 milions, i
augmentam un 32% el pressupost per continuar millorant la
xarxa de control de l’estat de les aigües subterrànies.

Aquests pressuposts també inverteixen en cultura i destinen
10 línies d’ajudes econòmiques al sector que abasten tot el
procés creatiu i arriben a tots els agents culturals i les ajudes
incloses al pacte per a la reactivació. 

A l’àmbit turístic l’objectiu principal és afavorir un reinici
de l’activitat del sector sota les màximes condicions de
seguretat. Treballam per posicionar-nos com a destinació
segura. S’incrementa el pressupost que rebrà una injecció
addicional amb els fons europeus que posen els focus en un
sector turístic més resilient. 

Volem que sigui possible, com més aviat millor i amb
garanties, una reactivació del turisme i del sector serveis, el
principal motor econòmic de la nostra comunitat. Al mateix
temps ser capaços entre totes i tots de superar les nostres
febleses i posar les bases que puguin afavorir una economia
més diversa, que millori el nostre producte i que miri cap a la
transició energètica, l’economia verda i blava, l’economia de
les cures i la tecnologia com a sectors tractors de productivitat.

Un model productiu més diversificat és un repte que no és
possible que es faci només amb un pressupost ni amb dos, però
ara crec que tenim una oportunitat d’avançar de forma decidida
en aquesta direcció gràcies als nous fons europeus; un repte
compartit amb una mirada a mig i a llarg termini. 

També som conscients que tenim altres reptes pendents a
aquesta comunitat autònoma des del punt de vista del nostre
finançament, dels recursos per prestar els serveis públics
essencials i també de les mesures que hem d’incorporar per
ajudar a la competitivitat de les nostres empreses, em referesc
a les compensacions efectives als desavantatges de la
insularitat; continuam fent feina per la plena aplicació del règim
especial de les Illes Balears, tant pel que fa al desplegament de
totes les mesures incloses en el decret llei, aprovat l’any passat,
com la tramitació i aprovació definitiva del règim fiscal, que
també va aprovar el Consell de Ministres el febrer de l’any
passat.

Em referesc també al sistema de finançament autonòmic,
una altra de les assignatures pendents que té l’Estat, en aquest
cas ja fa massa anys. Sabem que l’actual conjuntura econòmica,
la davallada dels ingressos, no ajuda a afrontar un procés
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complicat entre l’Estat i les comunitats, però continua essent
una necessitat per a les Balears dotar-nos d’un sistema més just.
Enguany, malgrat les dificultats que implica una crisi com
l’actual, s’han fet passes, s’han pres mesures extraordinàries
des del punt de vista social i laboral i financer. L’Estat ha pres
mesures que no havia fet mai. La figura de l’ERTO és una
figura clau en la protecció de milers de treballadors i també la
prestació dels fixos discontinus. 

S’ha posat en marxa el nou Ingrés Mínim Vital i també
s’han mobilitzat més recursos públics que mai per aportar
liquiditat a les empreses. 

Hem avançat en la consecució de fons extraordinaris per a
les comunitats autònomes, tant estatal com europeus, que
ajuden a fer front al cop de la COVID i que ens ajudaran a la
recuperació. Aquestes actuacions han de tenir en compte que
les Illes Balears és la comunitat que assumeix un major cop
econòmic derivat de la pandèmia. 

Vull posar en valor l’alçada de la resposta d’Europa, com
deia a l’inici, perquè les institucions comunitàries i els estats
membres, entre els quals Espanya, hem de ser capaços de
cercar solucions comuns als problemes comuns. I amb aquesta
mateixa responsabilitat -i ja acab- hem elaborat aquest
pressupost.

Amb aquests comptes anteposam l’objectiu de la seguretat
sanitària perquè serà la base de tot. Des del punt de vista de la
salut, i en clau econòmica i de recuperació de l’ocupació. I, al
mateix temps, reafirmam el nostre compromís amb l’estat del
benestar i amb la preservació de la cohesió social ja que ens
enfrontam a una crisi que incideix greument en les desigualtats.
A la vegada, a més de les ajudes conjunturals, volem afavorir
l’acceleració de les transformacions del nostre model
productiu, que ajudin a conformar un futur més sostenible i més
inclusiu, i amb més fortalesa davant les adversitats. 

Des d’aquesta perspectiva i amb convicció, hem elaborat
aquests pressuposts, amb una aposta pública decidida, per als
quals demanam la confiança d’aquesta cambra per continuar la
seva tramitació parlamentària. 

I, abans d’acabar, vull agrair als companys, a tots els
departaments de les conselleries i d’una manera molt especial
a tot l’equip de la conselleria -tant tècnic com polític- la seva
feina intensa aquests darrers mesos. Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Acabada la intervenció de
la Sra. Sánchez, passam al debat de les esmenes a la totalitat de
devolució.

En primer lloc, passam a la defensa de l’esmena a la
totalitat de devolució RGE núm. 16013/20, del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Company. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. COMPANY I BAUZÀ: 

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, vagi per
davant que li reconec el seu paper complicat per elaborar uns
pressuposts en una situació extraordinària com la que vivim i
absolutament imprevista fa un any. 

Ser el país que pitjor ha gestionat la crisi sanitària fa que
siguem també el país més afectat per una crisi econòmica sense
precedents, i ser una regió turística que no ha fet els seus deures
fa que també siguem la pitjor regió de tota Europa quant a
variables econòmiques, i això li complica encara molt més la
feina. 

Tampoc no deu ser gens fàcil quadrar el pressupost amb un
govern amb tres partits diferents allà on cadascun vol un tros
més gran del pastís per repartir entre els seus afins; no ha de ser
fàcil, jo ho entenc perfectament. Però des del Partit Popular no
podem donar suport a aquest projecte de pressuposts que ens
presenta per l’any 2021. I no ho podem fer, no ho podem fer,
perquè som davant uns pressuposts, més que expansius,
explosius, i estic ben segur que vostè n’és ben conscient d’això.
Són uns pressuposts imprudentment expansius, i, com passa
sempre, les imprudències com aquestes acaben malament.

Uns pressuposts amb una sèrie d’ingressos ficticis, alguns
que no arribaran, i d’altres que no sabem si arribaran o no l’any
que ve, o si ho faran en les quantitats que vostès estimen. Uns
pressuposts que són paper banyat perquè estan fets de forma
continuista dels pressuposts aprovats per a l’any 2020 i sense
tenir en compte la realitat de la situació econòmica
sobrevinguda de la pandèmia i la brutal caiguda del PIB, que
vostès mateixos preveuen. 

Per tant, són uns pressuposts que vostès no han reorientat.
Vostès fan el mateix que feien abans de la COVID-19, però
amb més doblers, i tots sabem allà on ens han dut les seves
polítiques i pressuposts els darrers cinc anys. Amb cinc
pressuposts seus, hem passat de ser la comunitat autònoma que
creixia més d’Espanya a ser la darrera de totes, i molt
distanciats. 

Uns pressuposts que no recullen cap sacrifici per part del
Govern per reduir la seva estructura política de conselleries i
assessors, mentre tornen negar l’actualització salarial al
personal sanitari i treballadors públics. Uns pressuposts que, en
lloc de reduir la pressió fiscal, la incrementen amb la creació de
noves figures impositives. Uns pressuposts amb les mateixes
receptes expansives i de descontrol de la despesa que ja van
aplicar a la crisi del 2008, 2009 i 2010; receptes que varen dur
a aquesta comunitat autònoma, en el 2011, a la fallida, amb més
deute, més dèficit i més atur que mai, i amb 1.600 milions
d’euros en factures, amagades dins els calaixos, sense pagar a
les empreses. Empreses que -culpa seva- en alguns casos varen
haver de tancar i acomiadar el personal. 

Aquests no són els pressuposts que els ciutadans, les
famílies i les empreses d’aquestes illes necessiten per afrontar
i per superar aquesta greu crisi social i econòmica. Aquests
pressuposts no són la solució per al que ja es coneixen com “les
cues de la fam”. O aquests pressuposts tampoc no són la
solució per aquesta nova pobresa que s’instaura ja a les Illes
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Balears i que va, diàriament, al banc d’aliments i a altres llocs
a cercar menjar cada dia. 

No són un escut social, real i suficient per a ningú, per a
ningú que no tengui el carnet del PSOE, lògicament. Per això
hem presentat aquesta esmena a la totalitat dels comptes del
Govern per a l’any 2021. De fet, no presentar una esmena a la
totalitat només vol dir combregar amb aquests pressuposts;
seria acceptar que els pactes de Bellver, amb Podemos i
nacionalistes, és el que necessita aquesta terra, i no ho és. Seria
assumir la seva responsabilitat quan fracassin, que, per
desgràcia, ho faran, fracassaran. En definitiva, seria renunciar
a l’alternativa, quan més falta fa una alternativa a favor de les
empreses i de les persones en aquesta terra.

Com ja li he dit, som davant d’uns pressuposts amb uns
ingressos ficticis que tornaran a provocar un forat en els
comptes públics de la comunitat autònoma. Vostès
pressuposten 60 milions d’euros d’un conveni de carreteres de
l’any 2004 quan aqueixa quantitat no està pressupostada a
Madrid, al pressupost general de l’Estat. Es continuen fent
trampes en el solitari.

Què ha fet, vostè, i el seu Govern amb la Sra. Armengol,
aquests darrers anys per cobrar aquest conveni? Res de res.
Quins comptes fa, ara? Què pensa fer perquè arribin aquests
doblers? El millor que pot fer és suportar les esmenes que
presentarà el Partit Popular perquè consignin aqueixa quantitat
a Madrid, així, tal vegada, arribarien els doblers. No crec que
ho facin, vostès.

Després, vostè calcula uns ingressos extraordinaris de 295,7
milions d’euros d’una partida global de 13.000 milions d’euros
que hi ha a Madrid per repartir entre comunitats autònomes, i
que vostè acaba de reconèixer, aquí, que encara el repartiment
no està fet. Però vostè aquí, ja hi posa 295 milions d’euros.
D’on els treu, si el repartiment no està fet? Torna ser fictici. 

També incorporen 100 milions d’euros del Pla React-EU de
la Unió Europea que no estan confirmats i que tampoc no se
sap encara si arribaran l’any que ve; a les notícies d’ahir, això
es retarda, consellera. Primer vostès han de redactar els
projectes, els els han d’acceptar, els han d’executar i els han de
justificar, farà tot això en 12 mesos, Sra. Consellera? Jo estic
segur que no, i em sap greu, però estic segur també que vostè
pensa com jo. 

I, si parlam de la previsió d’ingressos via tributs propis o
cedits, vostè fa una sobreestimació en la recaptació d’aquests
tributs d’almanco 150 milions d’euros. Perquè és evident que
la descomunal caiguda del 20% del PIB per l’any 2021 tendrà
un impacte directe a la recaptació de tributs, molt més grossa,
que la que vostès preveuen. 

Sra. Consellera, si tenim en compte el dèficit que vostès ja
reconeixen d’uns 300 milions d’euros i el que vostès amaguen,
en totes aqueixes quantitats que jo li he dit, aquests pressuposts
provocaran un forat en aquesta comunitat autònoma de 600
milions d’euros en els comptes. I a això vostè li diu “prudència
exquisida”, així com va dir vostè fa uns dies a la comissió?

Per altra banda, aquests són uns pressuposts que no recullen
cap sacrifici per part del Govern de reduir la seva estructura
política i d’assessors en un percentatge semblant a la baixada
del 30% del PIB. Una estructura política i de càrrecs, totalment
sobredimensionada i impròpia per la situació que vivim;
estructura que vostès han duplicat des de l’any 2015, han passat
de 122 alts càrrecs i assessors a 231, 12 milions d’euros més
cada any! Això sí: mentre vostès no redueixen ni conselleries
ni assessors, Balears és l’única comunitat autònoma que nega
l’actualització salarial als treballadors públics i també rebutgen
pagar una paga extraordinària al personal sanitari, com va fer
ahir la Comunitat de València. 

I, a tot això, hem pogut saber aquests dies que l’ib-salut deu
gairebé 10.000 hores extres a infermers i infermeres de Son
Espases. Paguin el que deuen, d’una vegada, Sra. Consellera!
No els fa vergonya tenir així el personal sanitari? Primer, va ser
sense material per protegir-se, i, ara, no els paguen. Ja n’hi ha
prou d’aplaudiments hipòcrites, Sra. Armengol, ja n’hi ha prou!

Tanta sort que tenim un personal sanitari extraordinari, que
aguanta malgrat el seu abandonament i de les seves continuades
malmenades i menyspreus, tant de la consellera, com ara, el
darrer, de Fernando Simón.

I som davant uns pressuposts que, en lloc de reduir la
pressió fiscal sobre els ciutadans, la incrementen. Tant de
manera directa com de manera indirecta. Vostès van en sentit
contrari, creen un cànon per al tractament de residus que hauran
de pagar els ajuntaments i que, irremeiablement, l’acabaran
pagant els ciutadans, tant els de les rendes mitjanes com baixes.
Però és que, a més, els ciutadans hauran de continuar suportant
la mateixa pressió fiscal que l’any 2019, quan aquests ciutadans
ara estan en una situació laboral i econòmica molt pitjor de la
que estaven el 2019. Així és la famosa fiscalitat progressiva i
justa de l’esquerra? Vostès són els que diuen que no deixen
ningú enrere? Miri, vostès el que sí deixen cada vegada que
governen són les vergonyoses cues de la fam i les cues de
l’atur.

I és per això que li dic que aquest és un pressupost fet amb
les velles receptes de l’esquerra, amb una despesa desbocada,
més deute, més dèficit, més atur, i que ens fan retrocedir al que
va passar ja en els anys 2008, 2009 i 2010, quan el pacte
d’esquerres va deixar aqueixa comunitat, com li he dit, en
fallida. 

És evident que estam en una situació excepcional, i que les
administracions públiques han de fer un esforç afegit per fer
front a aquesta pandèmia. Però, escolti, és que no hi ha
creixement econòmic ni reforma del sistema de finançament
que pugui aguantar les seves polítiques de despesa
descontrolada. Quan es tracta de gestionar els doblers de tots
els ciutadans no és qüestió de gastar més, consellera, és qüestió
de gastar millor, i sobretot es tracta de fer una inversió
productiva, que ajudi de veres a reactivar l’economia i a
reactivar l’ocupació, els dos principals reptes de present i de
futur que tenim en aquesta comunitat.

I si parlam en matèria laboral i econòmica... estam davant
un pressupost que no és el que necessiten els ciutadans i les
empreses per superar aquesta crisi. Com ja li he dit vostès
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aborden aquest pressupost com en un any ordinari, que és ben
extraordinari. Els mateixos objectius, cap reformulació
estratègica ni en turisme ni en model econòmic ni en ocupació.
Per tant si les seves polítiques eren inútils abans de la pandèmia
encara ho seran més ara. Només s’aprecien mesures
pal·liatives, totalment insuficients, per cert, i no es veuen
mesures proactives. 

És un suma y sigue dels acords de Bellver que vostè ha
anomenat. Segueix amb el seu eslògan de transitar cap a un
model sostenible econòmicament, mediambientalment i
socialment. I ens diuen això mentre tenim una caiguda del PIB
del 28%; quan fins i tot li diu la CAEB que l’economia de
Balears està totalment despenjada del país i demana al
conseller Negueruela que pacti les mesures en lloc d’imposar-
les; quan el turisme cau més del 90% amb nombrosos hotels a
la venda; quan la connectivitat aèria ha baixat un 80%; quan hi
ha pèrdues de més de 2.000 milions d’euros en turisme; quan
som líders en atur amb 35.000 aturats més que fa un any; quan
la fallida d’empreses i famílies ha augmentat un 22%; o quan
lideram la caiguda de les vendes de comerç i cada vegada
tanquen més locals i petits negocis. I amb tot això vostès encara
ens parlen de transitar cap un model sostenible? Sap realment
cap on estan transitant vostès amb aquests pressuposts?, idò cap
al caos, cap a un model totalment insostenible, cap a una nova
situació de fallida de les administracions que tornarà a
perjudicar moltíssim les persones d’aquesta terra, tal i com ja
varen fer vostès el 2010. Estan repetint la mateixa història.

Digui’m quines mesures extraordinàries pròpies del Govern
balear recull aquest pressupost per fer front a aqueixa situació
dramàtica. O és que ho fien tot a les ajudes de Madrid i a les
ajudes de Brussel·les? On són les mesures de reactivació
econòmica d’aquest govern? Fins ara només sabem que el
Decret 8/2020 havia de generar 33.000 llocs de feina i 3.000
milions d’euros d’inversió. Cap feina ni una, 35.000 a l’atur, i
la inversió va a 1 milió d’euros cada mes; el Sr. Negueruela
haurà d’estar 3.000 mesos aquí per aconseguir l’objectiu.

I més recentment ens han presentat un pla extraordinari per
l’ocupació, i ens diuen que crearà també 30.000 llocs de feina,
una xifra similar a la del Decret 8/2020. Però si s’analitza
aquest pla estam davant un altre exercici de “trilerisme”!, son
uns trilers!, perquè no es tracta de 72 milions per fer accions
extraordinàries, són pràcticament les mateixes polítiques que
l’any passat, abans de la pandèmia, i estan cofinançades per
l’Estat, que aporta 46 milions d’euros dels 72. L’única mesura
nova és la contractació de la curta durada, la contractació de
curta durada per part de les administracions i entitats
dependents. I en això, engreixar l’administració i contractar
persones afins, se li ha de reconèixer al conseller de Treball una
habilitat especial; en això i en massacrar els empresaris amb
inspeccions el Sr. Negueruela no té rival, perquè vostès
segueixen sense voler entendre que l’ocupació la creen els
empresaris, els emprenedors i els autònoms; ells són els que
creen la riquesa, i gràcies a ells i als seus impostos és possible
pagar tot allò públic i fer redistribució. Vostès només parlen de
distribuir riquesa, però sempre obliden qui la fa i com l’ha de
fer. Per tant jo els dic que com més fortalesa i dinamisme
tengui el sector privat, al qual vostès odien, com més fort sigui
aquest sector privat més inversió pública podran fer.

Miri, voldria deixar-li ben clar que aquesta esmena a la
totalitat no significa que no mantenguem la nostra oferta
condicionada de suport als comptes del Govern, però fins ara
no hem vist cap voluntat del Govern per negociar i consensuar
les condicions que vaig traslladar a la presidenta del Govern en
el debat de política general, i que li vaig tornar a plantejar
després a una sessió de control, i hem rebut com sempre la
callada per resposta. Aquí es veu clarament la seva nul·la
disposició a consensuar res amb nosaltres. Tot el seu diàleg és
una comèdia, és un altre decorat dels seus, i coneixent la seva
forma de governar ho entenc, perquè, clar, a nosaltres no ens
poden amenaçar amb els mètodes del Sr. Negueruela, ni
tampoc ens poden aturar cap ajuda o cap subvenció a canvi de
firmar cap document; ni tampoc li firmarem plans que no
serveixen per a res, com puguin fer altres formacions
polítiques. En canvi sí que els direm les nostres opinions
sinceres i les solucions i mesures que creim necessàries, tal i
com hem fet des del mes de març, presentant al Registre del
Parlament més de 200 propostes, que segons la Sra. Armengol
no existeixen -o no deu saber llegir, o no llegeix, o bé és una
mentidera-, propostes que mesos després i amb molt de retard
copien, com allò de fer els tests en els aeroports, o allò de les
mascaretes, o allò de la baixada de l’IVA turístic, per posar
alguns exemples.

La conclusió és que la seva estratègia passa per no voler
pactar res de res, per imposar-ho tot i per vendre als mitjans de
comunicació un altre dels seus decorats, però a pesar de tot li
repetiré aqueixes condicions una vegada més, amb l’esperança
que durant la tramitació parlamentària vostès practiquin el que
tant prediquen, i acceptin asseure’s amb el principal partit de
l’oposició i cercar el màxim consens en aquests pressuposts.

Nosaltres li proposam la creació d’una comissió no
permanent de tots els partits d’aqueix parlament per controlar
el repartiment dels fons nacionals i europeus que arribin. Li
deim que no es poden apujar impostos ni crear-ne de nous. Li
deim que ha d’establir una partida pressupostària de 100
milions d’euros per transferir a ISBA perquè ISBA pugui
avalar fins a 700 milions d’euros de préstecs a les petites
empreses i als autònoms; només n’hem trobat 4,6, de milions
d’euros, Sra. Consellera; no sé on té els altres, si m’ho pot dir.
Una partida pressupostària de 150 milions d’euros a fons
perdut, d’ajudes a fons perdut, per a les empreses i per als
autònoms. I també una partida pressupostària de 25 milions
d’euros per facilitar la finançació per a l’accés a un habitatge
digne. I una paga extraordinària i específica per remunerar al
personal sanitari, així com una reducció de conselleries,
direccions generals i càrrecs polítics d’un 30%.

Mirin, si vostès volen ens podem entendre. Tenim voluntat
de consensuar uns pressuposts millors per a aquestes illes
perquè volem el millor per a aquesta terra. Però quan vostès
apel·len ni més ni manco que al patriotisme per aprovar aquest
pressupost, els vull dir que el patriotisme no s’exigeix, al
contrari, es practica i es demostra dia a dia, i es demostra
sobretot no pactant amb Bildu ni amb independentistes, com
fan vostès. Vostès fins i tot confonen el significat de
patriotisme, que evidentment ni coneixen ni practiquen, i ho
confonen amb compromís amb aquesta terra; i estar
compromesos amb aquesta terra no és donar suport a cegues a
un pressupost que no és bo per afrontar aquesta crisi i que a
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més ens generarà molts de problemes en el futur. Compromís
amb aquesta terra és actuar amb responsabilitat, és estendre la
mà sincera, de manera sincera, per arribar a acords. Compromís
amb aquesta terra és que vostès es vulguin asseure amb el
principal partit de l’oposició per aconseguir amplis consensos
en un moment especialment complicat per a tots. Compromís
amb aquesta terra també és poder debatre i criticar des del
respecte i des de la distància ideològica. 

Però compromís amb aquesta terra mai no vol dir
submissió, que és el que vostès sempre demanen. Per això, i
vaig acabant, reiter la proposta del meu grup per poder aprovar
uns pressuposts millors. Retirin aquest projecte i cerquin el
consens amb el principal partit de l’oposició; no segueixin
parlant de consensos sense practicar-los, i deixin de banda els
seus interessos totalment partidistes i la seva estratègia
partidista, i facem feina tots plegats per sortir d’aquesta greu
situació. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. En segon lloc, passam a la defensa
de l’esmena a la totalitat, de devolució, RGE núm. 16066/20,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, casi tardes, señoras y
señores diputados. Hay quien piensa que un debate de
presupuestos es un debate de números, craso error, nosotros no
nos dejaremos arrastrar por estos cantos de sirena. Un debate
de presupuestos es un debate filosófico y de ideas, no caeremos
en la tentación de entrar a discutir su contabilidad creativa, sus
artificios, sus ingresos inventados o dudosos y sus gastos
cuestionables. 

Las bellas artes tienen como base las matemáticas, una
sinfonía de Mozart, un paisaje de Turner, una estatua de
Canova, o un edificio de Norman Foster, son todo un ejercicio
de ciencias exactas, ritmo, proporción, perspectiva, armonía.
Por el contrario, en estos presupuestos, la estructura del edificio
está formada por la ideología, los números no son más que los
tabiques que pueden derribarse o modificarse, sin que el
edificio corra riesgos. Ustedes han denominado estos
presupuestos como “los más sociales de la historia”, todo lo
que ustedes hacen siempre es histórico, pero la realidad es que
son los más “socialistas”, en el sentido original de esa palabra,
ese socialismo que dio origen al comunismo y que estuvo
detrás de todas las revoluciones del siglo pasado. Tras la II
Guerra Mundial, el socialismo marxista de la Europa occidental
decidió seguir siendo un lobo pero con piel de cordero, esa piel
se llamó socialdemocracia, era el marxismo de siempre, pero
con rostro humano.

España está a las puertas de aprobar unos presupuestos
generales del Estado manchados con la sangre de casi 1.000
víctimas, pero, en esto, la Sra. Armengol, que es de las más
listas de la clase, se ha adelantado a su jefe Sánchez, ella no
necesita negociar presupuestos con Bildu, ella tiene a sus

socios incorporados en su Gobierno, estos socios que quieren
imponernos un cordón sanitario a nosotros, al partido de
Antonio Salvá, al partido de Ortega Lara, sería de reír si no
fuera para llorar. Pero, bueno, abandonen ustedes toda
esperanza, no nos van a amedrentar, porque hago mías las
palabras del gran Iván Espinosa de los Monteros: “no es que
VOX esté solo, es que sólo queda VOX”.

(Remor de veus)

Estos presupuestos del hambre...

(Continua la remor de veus)

... estos presupuestos del hambre son la nave con la que el
pacte quiere llevarnos a la otra orilla, a esa sociedad
globalizada, surgida de la nueva normalidad, con la Sra.
Armengol como mascarón de proa. Y al igual que sucedía con
los barcos negreros del siglo XVIII, no importa cuántos mueran
en la travesía, hacinados en las bodegas, en condiciones
infrahumanas, lo importante es que al llegar a puerto la
mercancía dé beneficios. 

Esa es su filosofía Sra. Consellera de Hacienda y la de todo
el Gobierno del que forma parte. Estos presupuestos no están
hechos para conseguir superar la crisis en la que ustedes nos
han sumido, convirtiendo una pandemia en una catástrofe
económica de dimensiones desconocidas. Están edificados para
que una enorme masa de arruinados y desheredados sea sumisa
a sus dictados. Su esencia socialista, que no social, es que
millones de personas sumidas en la miseria, dependan de su
ingreso mínimo, de sus ayudas y de sus subvenciones para
sobrevivir. Así, frente a unas elecciones, podrán volver a agitar
el espantajo de la derecha y sus recortes, que también les ha
funcionado en el pasado: “Ojo con lo que votáis que os
quitarán la paga”, esto ya lo hicieron con los pensionistas. 

Y en este viaje al ocaso, la Sra. Armengol ha enrolado a
unos grumetes, Podemos y MÉS, a los que ha engañado como
los trileros del Arenal engañaban a los turistas cuando había
turistas: “mire la bolita, siga la bolita, dónde está la bolita”. Al
final, la parte del león se la llevan los consejeros socialistas,
mientras Podemos y MÉS se reparten los despojos caídos de la
mesa del señor feudal. Eso sí, permanecen callados y
sometidos, porque estos presupuestos sigan garantizándoles
cosas tan importantes para esta sociedad, como la Dirección
General de Soberanía Alimentaria o la Secretaria Autonómica
de Memoria Democrática y Buen Gobierno, que dedican casi
la totalidad de su dinero a mantener sus lustrosos sillones para
tan insignes posaderas.

Y hablando de números, Sra. Consellera, no voy a cometer
la descortesía de considerarla a usted tonta, porque no lo es,
sabe tan bien como yo, como todos los miembros de esta
cámara y como cualquiera que conozca el Barrio Sésamo de la
economía, que sus cuentas no cuadran. Cientos de millones de
Europa que es posible que no lleguen después del veto de
Polonia y de Hungría; más millones ficticios del convenio de
carreteras; ingresos tributarias que jamás se producirán ante la
caída estrepitosa del PIB. Pero, como ya he dicho antes, ese no
es el realmente el problema, lo terrible de este armazón
ideológico y sectario, que ustedes denominan presupuestos, es
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que son inútiles para los momentos que vivimos y por eso, en
un ejercicio de responsabilidad y de compromiso con las
decenas de miles de personas que confían en VOX, hemos
solicitado, mediante esta enmienda a la totalidad, su
devolución.

Lo que demanda y necesita la sociedad balear es un
compromiso de austeridad en lo público que permita movilizar
todos los recursos disponibles para salvar nuestro maltrecho
tejido productivo, menos cargos, menos imposición del catalán,
menos cátedras de desmemoria democrática, menos abrir fosas
y heridas del pasado y más tests para la población, más ayudas
a autónomos y a pequeños empresarios, más contundencia
contra la inmigración ilegal masiva y desbocada. Eso es lo que
espera el pueblo de estas islas para vivir dignamente de su
trabajo y esto es lo que ustedes les niegan en estos
presupuestos, condenándoles a vivir de la caridad del Estado.

Han obligado a sectores enteros a echar el cierre: feriantes,
ocio infantil, ocio nocturno. Han impuesto medidas draconianas
que hacen inviables miles de negocios de hostelería, pequeñas
cadenas, comercio minorista en general. Y para aliviar esta
situación no les ofrecen nada, sus esperpénticas ayudas a
autónomos, agotadas a los 10 minutos de publicarse en su web,
o los préstamos de imposible devolución, que colocan a los
pequeños empresarios en una situación de asfixia financiera,
son sólo un ejemplo de su nefasta gestión y de la inutilidad
manifiesta de estos presupuestos. Eso sí, últimamente las
relaciones de la izquierda con el gran capital, la banca, grandes
cadenas y empresas del IBEX, es un romance enternecedor. La
Sra. Botín alaba la política del Gobierno, mientras prepara el
despido de 4.000 trabajadores del Banco de Santander, ante el
silencio de esos que antes clamaban contra los poderes fácticos
y económicos y querían asaltar los cielos. Ahora nos damos
cuenta que sólo pretendían asaltar los sillones, el CNI y los
canapés de los actos oficiales.

El drama de nuestras calles llenas de letreros de “Se
alquila”, “Se vende” o “Se traspasa”, de las tiendas vacías, pese
a las rebajas adelantadas, de miles y miles de camareros,
cocineros, kellys, empleados de todo tipo del sector turístico en
ERTE, bajo el temor de que se conviertan en ERE, no
encuentran su sitio en estos presupuestos.

Y qué decir de los empleados del sector público, esos a los
que aplaudían en los balcones y a los que ahora dejan
abandonados. Ustedes siempre alardean del “músculo del
sector público”, que donde otros reducían plazas, ustedes las
incrementan. ¿Pero a qué precio? Rebaja de derechos,
inestabilidad, aumento del número de interinos, sueldos cada
vez más bajos.

Una vez más sus presupuestos transmiten su ideología,
incrementar el número de personas a sueldo de la
administración, en condiciones cada vez más precarias, con el
único objetivo de engrosar sus filas de votantes forzosos. La
palma de este despropósito se la llevan sanitarios y docentes,
los que más han sacrificado en esta pandemia y a los que
niegan sus justas retribuciones y recortan derechos adquiridos. 

Pero, por desgracia, en este viaje a ninguna parte no están
solos, hemos podido comprobar a través de los medios de

comunicación como este Gobierno del pacte van a contar con
el estimable apoyo del partido útil, ¿útil para quién? ¿Para sus
ya exvotantes, para sus cada vez menguados afiliados? No lo
creo, útiles como coartada para la Sra. Armengol. El guión de
este vodevil ya lo conocemos, el Govern aprobará algunas
enmiendas insustanciales del partido de extremo centro
moderado, que no variarán en nada la esencia de los
presupuestos, y que Ciudadanos venderán como si hubiesen
descubierto la penicilina, inventado la pólvora y edificado la
catedral. Desde sus escaños recibirán dulces palabras de la
presidenta, alabando su sentido del estado y su altura de miras
y ellos ronronearan como gatos satisfechos, sintiéndose como
Churchill, Adenauer y De Gaulle todo en uno.

(Remor de veus i algun aplaudiment)

Sienten ya la satisfacción de ser llamados al Valhalla del
nuevo orden, recibiendo su homologación como partido
democrático, mirando por encima del hombro a los que hemos
sido expulsados de ese paraíso. ¿No se dan cuenta en realidad
de que ese nirvana es el Hades, el infierno frío y solitario que
relataba Dante en la Divina Comedia? A ese páramo desolado
desde VOX no les queremos acompañar.

Señores de Ciudadanos, cada día me recuerdan más ustedes
el famoso discurso de Franco un día de Nochebuena que decía:
“El año pasado estábamos al borde del abismo y hoy hemos
dado un paso al frente”. No se olviden, porque nosotros no lo
haremos, que todos los que apoyen estos presupuestos serán
corresponsables de la ruina que nos traen, luego no intenten
ponerse de perfil o decir que les engañamos porque nosotros ya
le hemos advertido.

Decía Ronald Reagan que un comunista es alguien que lee
a Marx y Lenin y un anticomunista es alguien que entiende a
Marx y Lenin. Para su desgracia, nosotros entendemos
perfectamente lo que se esconde detrás de estos presupuestos,
detrás de su falta de ayudas reales, a la economía y de sostener
a IB3, IB Dona, memoria democrática, el nuevo comisariado
lingüístico y tantas otras cargas de profundidad ideológica. 

Por eso rechazamos sus presupuestos, solicitamos su
devolución y les emplazamos a sustituirlos por unas cuantas
claras que miren por los ciudadanos y no por los políticos y que
se pongan pico y pala a la reconstrucción de todo lo que con
tanta saña e inutilidad han destruido.

Voy a acabar esta intervención faltando a mi promesa de no
hablar de cifras, le daré dos, Sra. Consellera, los más de 58.000
muertos reales por el virus chino, pese a los maquillajes del
Ministerio de Sanidad que atestiguan su mala gestión de la
pandemia, y los 100.000 parados que alcanzaremos este
invierno y que sus presupuestos y su negligencia no van a
ayudar.

Nos han puesto un bozal con la supuesta intención de
preservarnos de la COVID y, aunque quieran mantenerlo para
acallar la protesta, la discrepancia y la ruptura del consenso
progre, a nosotros no nos someterán y enfrente de sus políticas
marxistas e irracionales siempre tendran a VOX.

Gracias, Sr. Presidente.
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(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. En tercer lloc passam a la defensa
de l’esmena a la totalitat de devolució RGE núm. 16141/20, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la
paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Intentant evitar reiteracions, un poc inevitables, sincerament, en
aquesta classe de debat, tant per les repeticions en relació amb
el debat del sostre de despesa com amb les intervencions que
m’han precedit, voldria constatar una peça essencial de
l’explicació d’aquesta esmena a la totalitat que presenta el Grup
Parlamentari El Pi i és que per a nosaltres aquests són uns
pressuposts continuistes, continuistes del Govern d’esquerres,
del Govern d’esquerres d’aquesta legislatura i de la passada
legislatura, i això en circumstàncies normals seria lògic, seria
el més lògic del món perquè mateixos actors, mateixos partits,
mateixes idees, el normal és que siguin continuistes.

Volia dir, ara faig un parèntesi, que m’ha fet gràcia això de
VOX perquè diu “solo queda VOX”, m’ha recordat allò del
partido único, i que els pressuposts siguin ideològics a mi no
em sorprèn gens perquè només faltaria que no fossin
ideològics, aquí cadascú té la seva ideologia i si fes el
pressupost cadascú intentaria reflectir la seva ideologia. I per
això en deia continuistes, perquè són uns pressuposts
continuistes d’una ideologia i d’un govern i d’una sensibilitat
política, legítima, eh?, no la qüestion en cap cas, però
bàsicament a nosaltres ens fa la impressió, és clar, que són
continuistes, i ja dic, en circumstàncies normals això seria
lògic.

La pregunta que ens fem és: en circumstàncies
extraordinàries, és a dir, amb una caiguda del producte interior
brut del 30%, amb una crisi econòmica de primer nivell, amb
una pandèmia damunt la taula, és lògic que els pressuposts
siguin continuistes? Aquesta és la pregunta, i la nostra resposta
és que no.

Si ja no ens agradava la política del Govern anterior i ja li
vàrem fer esmenes a la totalitat exercici rere exercici, per unes
determinades raons, que encara ara en aquestes circumstàncies
extraordinàries siguin continuistes, encara ens agrada manco,
perquè ara és quan hi hauria d’haver una reorientació brutal,
enorme, clara, contundent dels pressuposts públics per afrontar
aquesta realitat. Perquè nosaltres no podem compartir el que
deia la consellera que són uns pressuposts dirigits a afrontar
aquest desafiament, en absolut, són uns pressuposts per
continuar -per continuar-, per continuar el que feien, però no
per afrontar aquesta nova realitat.

I la nova realitat té aquest vessant de crisi sanitària, té
aquest vessant de crisi econòmica, té una caiguda dels ingressos
brutal -una caiguda dels ingressos brutal- i això no està recollit
als pressuposts.

Al debat del sostre de despesa els deia: “no són sostenibles
financerament”, no és sostenible el sostre de despesa no és
sostenible financerament en aquests pressuposts, perquè
efectivament el problema és que això pot ser pa per a avui i fam
per a demà. El que hem de fer és pensar un poc més enllà del
curt termini i en les conseqüències negatives que aquests
pressuposts i aquest endeutament provocaran a la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Per tant, per a nosaltres, què s’hauria de fer? Apostar d’una
manera absoluta i decisiva per la reactivació de l’economia de
les Illes Balears, aquest és l’element clau que havien de fer
aquests pressuposts i per a nosaltres no ho fan perquè són
continuistes d’una altra cosa.

Aquests pressuposts se sostenen en una ficció, una ficció
absoluta, una ficció, diguem, on hi ha un cooperador necessari
concret que és l’estat, l’estat diu a les comunitats autònomes
mantenim el sistema de finançament, mantenim els números...,
això és una ficció, perquè això té un decalatge temporal, però
els ingressos han caigut per tot. Per tant, fem uns pressuposts
com si tenguéssim uns ingressos que no es produiran i que tots
som vertaderament conscients que no es produiran, és ficció
pura i dura. Ja dic, amb la cooperació de l’Estat, evidentment,
però hi ha un decalatge temporal i això s’acabarà pagant perquè
els números vermells quan no entren doblers, al final s’acaben
pagant d’alguna manera. El problema acaba sortint, no sortirà
demà ni passat demà, però sortirà el problema.

Segon tema que nosaltres no podem compartir en absolut
dels seus pressuposts: l’endeutament. El projecte de
pressuposts ja preveu un increment molt important de
l’endeutament i arriba a més de 9.300 milions d’euros
d’endeutament de la comunitat autònoma, una xifra molt
important, aquí la sostenibilitat és essencial. Però és que jo
compartesc l’opinió que expressava el Sr. Company i que
vàrem expressar també al debat del sostre de despesa, que
aquest endeutament serà molt superior, serà molt superior
perquè molts dels ingressos que s’han previst no s’acabaran
produint i com que les despeses s’hauran realitzat això
provocarà més endeutament. Per tant, anirem molt més amunt
d’aquests 9.300 milions d’euros, per la qual cosa tendrem un
forat molt important, i això acabarà provocant en exercicis
futurs retallades, problemes de pagament, acomiadaments, etc.,
amb tot el panorama que això genera, però serà conseqüència
d’aquesta decisió ineficaç i d’aquesta decisió equivocada.

Un tercer element clau per nosaltres presentar aquesta
esmena a la totalitat és el manteniment i augment d’una pressió
fiscal asfixiant a les Illes Balears, massa pressió fiscal. De
vegades se’ns diu i se’ns discuteix que no hi ha aquesta pressió
fiscal, que aquesta pressió fiscal és inexistent; jo he agafat les
darreres paraules de la memòria del Consell Econòmic i Social
presentada molt recentment, el Consell Econòmic i Social, no
El Pi, no l’oposició, i diu: “Balears ocupa la primera posició
quant a pressió fiscal suportada comparativament amb la resta
de les comunitats autònomes, i el 2009, el 2019 -perdó-
assoleix el 28,41%, gairebé un terç de la renda per càpita dels
seus habitants, amb un diferencial de més de 5 punts
percentuals per sobre la mitjana estatal”, el CES.
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Per tant, que aquí tenim la pressió fiscal més elevada
d’Espanya no ho diu El Pi, també ho diu El Pi, ho diu el
Consell Econòmic i Social. I els seus pressuposts què fan
davant aquesta realitat i aquest greuge comparatiu amb la resta
de l’Estat? Incrementar, perquè el que fan és preveure un nou
tribut, que és un cànon de residus; hem d’afegir al banyat, hem
d’afegir al banyat, i aquesta és la realitat de la situació
tributària.

És una situació tributària..., ja sé que el conseller de Medi
Ambient capeja perquè defensa la seva peça, però la seva peça,
amb visió tributària general i amb pressió fiscal, l’hem de veure
en el conjunt, i en el conjunt és un increment tributari. Tenim
un tipus elevat... Home, clar que l’hem de veure en el seu
conjunt, suposa un increment tributari sí o no?, sí, sí. Tenim
uns tipus impositius molt alts en l’impost de successions i
donacions que nosaltres consideram que s’hauria de reduir; i no
es preveuen reduccions en el tram autonòmic de l’impost de
l’IRPF, de l’impost de renda de les persones físiques, per a les
persones més vulnerables i les persones amb les rendes més
baixes, que és el que pensam que haurien de fer uns pressuposts
en aquest context que vivim.

Una quarta raó de la nostra esmena a la totalitat és l’impost
de turisme sostenible. Nosaltres vàrem estar d’acord que es
creàs l’ecotaxa, vàrem estar d’acord amb l’aprovació de la llei,
amb matisos en relació amb la comissió, en relació amb la
finalitat dels ingressos, amb algun matís, però en essència
vàrem estar d’acord en la creació. No vàrem estar d’acord que
es doblàs, i no estam d’acord que de cara a la temporada que ve
no es minvi, no deim eliminar, no es minvi aquest impost.

Una cinquena cosa de la nostra esmena a la totalitat és el
tema dels ingressos, els ingressos que no es produiran i que ja
ha dit que aniran a endeutament, i que incrementaran aquests
9.300 milions prevists. Això ja ho hem dit, no importa reiterar-
ho. Conveni de carreteres, 60 milions que evidentment en
absolut no vendran; preveiem unes recaptacions en una
economia absolutament anèmica, i aquestes recaptacions no es
produiran, perquè no recaptarem més imposts de la renda de les
persones físiques; ni recaptarem el mateix que vàrem fer el
darrer exercici pressupostari, el 2020, d’impost de successions
i donacions, no recaptarem el mateix; i la baixada tan petita que
hi ha del cànon de sanejament serà molt més alta, aquesta
caiguda està xifrada en un 2,2% i la caiguda serà més elevada
perquè l’economia no tendrà l’empenta que toca.

La sisena raó de la nostra esmena a la totalitat, la raó més
important, la raó fonamental, és que no hi ha una aposta
decidida per la reorientació dels pressuposts i una aposta per la
reactivació de l’economia. Molt poques polítiques de
recuperació i reconversió turística, molt poques, molt pocs
recursos econòmics, gairebé zero recursos econòmics per a
recuperació i reconversió turística. Anecdòtica l’aportació
pressupostària a la diversificació del model productiu, i escàs
avanç en això de què tots ens omplim la bona però que al final
quan fem els pressuposts ens recaptam sobre la innovació i la
investigació.

Vaig dir al conseller, al vicepresident i conseller, en el
debat dels pressuposts de la seva conselleria, que una
conselleria que es diu de Transició Energètica i Sectors

Productius, que en teoria gestiona el canvi de model energètic
i que es va cap... es lluita contra el canvi climàtic, una qüestió
en teoria essencial, capital, fonamental en el món d’avui, i que
també gestiona la innovació i la investigació, i que finalment
gestiona el sector comercial, el segon gran sector d’ocupació
estable a les Illes Balears, aquesta conselleria que gestiona
aquestes coses tan importants, si realment creim en la
reactivació hauria de ser la joia de la corona, o una de les joies
de la corona, però resulta que representa en el conjunt dels
pressuposts el 0,6, el 0,6% dels pressuposts!, això és el que
representa. Aquesta és l’aposta tan decidida i que creim tan
fermament, i que ens involucram tant amb la innovació, amb el
canvi climàtic, amb els comerç... Un 0,6% dels pressuposts.
Evidentment per a nosaltres això no és una aposta per la
reactivació econòmica.

I si parlam de comerç -també ho vaig dir però no ho puc
deixar de dir perquè...-, ara que ens hem de comprometre amb
el petit i mitjà comerç, ara que hem d’estar al seu costat, què hi
dedicam?, un 0,06%; això és la gran aportació de l’aposta per
a la reactivació en matèria comercial que fan aquests
pressuposts. Evidentment per a nosaltres tot això és
absolutament insuficient.

Baixen els pressuposts en turisme. Turisme, turisme, el gran
motor econòmic de les Illes Balears, amb una crisi molt
important, amb moltes dificultats, amb una temporada que ha
estat nefasta el 2020, què passa el 2021?, que reduïm els
pressuposts, això és el que passa. Si això és una aposta per la
reactivació econòmica a mi m’ho haurien d’explicar d’una
manera molt més clara i molt més nítida.

Finalment un altre argument que sosté la nostra esmena a la
totalitat: que no hi ha una lluita real, una aposta decidida pels
temes ambientals. Nosaltres les previsions pressupostàries tant
en qualitat d’aigües, depuració, com en relació amb el canvi
climàtic, al qual em referia anteriorment, ens pareixen, ja dic,
anecdòtiques com a mínim. 

El Pi ha defensat sempre un pla d’eficiència, i aquest pla
d’eficiència té molt més sentit ara, perquè continua..., a totes
les administracions, a totes les grans empreses, corporacions,
a tota aquella gran entitat generadora de despesa, es generen
duplicitats i es poden gastar millor els recursos, i aquest govern
es resisteix estoicament a fer un pla d’eficiència, intentar
millorar, intentar reduir el seu organigrama, intentar reduir
sous, intentar gastar manco i gastar molt millor, i això, reflectit
a un pla d’eficiència, perquè si ens fixam -i amb això acab-
quin ha estat el gran element de discussió pressupostària per
part dels socis que conformen el Govern i que aprovaran
aquests pressuposts?, quin? La reactivació econòmica?, el
canvi climàtic?, el comerç?, la sanitat? No. Un plus de 22.000
euros, un plus de 22.000 euros, això ha estat el gran cavall de
batalla; de fet un dels socis amenaça que no sap si donarà
suport als pressuposts pel seu plus de 22.000 euros per a alts
càrrecs! És que això és una vergonya, i aquest plantejament de
pressuposts i aquest debat de pressuposts, amb els 22.000 euros
com a paradigma, demostra que evidentment la nostra esmena
a la totalitat té tot el sentit del món.

Moltíssimes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Correspon ara obrir una qüestió
incidental, i donam la paraula a la consellera d’Hisenda i
Relacions Exteriors.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià, per centrar un
poc el debat, perquè les dues primeres intervencions crec que
no es corresponen suficientment al debat que tenim aquí, a
quina és la qüestió o la decisió que hem de prendre en aquesta
cambra de donar suport o no a les esmenes presentades. 

Aquí el que debatem és: tenim una pandèmia sanitària
duríssima, amb una caiguda del PIB duríssima, que preveu una
caiguda d’ingressos d’aquesta comunitat autònoma duríssima,
que té molt riscos, estam en una situació de molt de risc, i
davant d’aquesta amenaça i de tant de risc què feim?, fem una
passa endavant i contractam més metges, contractam més
professors, contractam més rastrejadors, incrementam les
ajudes de liquiditat a les empreses i incrementam el suport a les
empreses, que pot ser que sigui a fons perdut, i pot ser que sigui
fer retxes dins l’aigua. Què fem? Invertim en polítiques palanca
perquè creiem en la capacitat de resiliència que té el nostre
empresariat o fem el que es va fer amb la crisi financera i ho
reduïm tot i ho encapsulam tot, i fem el sector públic petit, que
ningú no se’l pugui mirar i que ningú no pugui anar a cercar el
que necessita per afrontar aquesta crisi?, jo crec que això és el
debat que afrontam avui.

I òbviament que aquesta decisió té riscs, i òbviament que
aquesta decisió significa més despesa a un moment en què els
ingressos cauen i l’economia no funciona, i tots sabem que
perquè el sector públic funcioni bé hem de tenir una economia
robusta i de la mateixa manera que perquè hi hagi una
economia robusta hi ha d’haver un sector públic, també, que
funcioni bé. Sabem que són dos àmbits de la vida que han de
conviure i han d’aconseguir dur endavant un país, però és això
el que debatem avui, jo entenc el Sr. Rodríguez quan diu: jo no
vull parlar de números, vull parlar de filosofia; jo, quan
estudiava matemàtiques, em deien: la matemàtica i la filosofia
al final es toquen, però al final, primer has d’haver passat per
tots els números.

(Alguns aplaudiments)

Afortunadament, el que ha passat el 2020, de cara al 2021,
que és una reacció mundial que entén quina és la situació que
vivim, és una situació inèdita; jo entenc que no agradi a la dreta
que s’hagi posat tant de manifest que un sector públic potent és
tan important; entenc que la dreta, que fa aquest discurs que el
sector públic ha de ser petit i mínim i que no ha de molestar, li
sàpiga greu que tothom hagi mirat el sector públic demanant-se
les respostes, demanant suport en qüestions sanitàries,
demanant suport a l’educació presencial dels seus fills,
demanant ajudes i demanant una cosa que és fonamental, i que
jo ho he dit i que crec que és el principal que té aquest
pressupost, la mesura clau d’aquest clau, i que és competència
d’aquesta comunitat autònoma, és la seguretat sanitària, i quan
parl de la seguretat sanitària parl de l’assistència sanitària,

òbviament, però també de posar tots els esforços en controlar
la pandèmia, de ser capaços d’agafar el comandament
d’aquesta situació i fer passes endavant i dur endavant mesures
que ajudin a reactivar l’economia en condicions de seguretat,
perquè el que més demanen els empresaris, petits, mitjans, els
grans, el que demana tothom és, per favor, seguretat sanitària,
que tenguem una situació en la qual puguem desenvolupar les
nostres activitats. I pensam que això serà l’única manera de
poder sortir endavant i és el principal esforç que fa aquest
pressupost.

El Sr. Company insistia en el creixement econòmic de quan
el Partit Popular governava, jo el creixement econòmic més
gran d’aquesta comunitat autònoma ha estat en el període del
2015 al 2019, durant la passada legislatura, els agradi o no,
forma part de... que després el 2019 es va alentir el creixement
econòmic, forma part del cicle econòmic. Però què vam fer
durant aquest període en el sector públic? Aprofitar per
recuperar totes les retallades del Partit Popular, aprofitar per
contractar metges, aprofitar..., òbviament fem moltíssima
despesa...

(Remor de veus)

..., aprofitant, aprofitant per contractar, per contractar
professors i aprofitar per enfortir els serveis públics
fonamentals sense els quals jo no vull ni pensar què hagués
passat en aquesta comunitat autònoma. Una comunitat
autònoma que en cap moment no s’ha saturat, que ha
mantengut... que tenia un sector sanitari que ha fet una feina
excel·lent. Jo crec que molt diferent del que s’ha fet en altres
comunitats autònomes, que ha contengut la pandèmia a
l’Atenció Primària, no ha passat a cap altra comunitat
autònoma una contenció tan ordenada, crec jo, de la pandèmia
sanitària.

Vostès, quan va haver-hi problemes a la crisi financera,
varen decidir que havien de poder acomiadar els treballadors;
aquí el que s’ha decidit en el Govern d’Espanya és que s’havia
de donar protecció als treballadors i no s’havien de deixar
caure les rendes. Els ERO que vostès proposaven enfront dels
ERTO que s’han fet aquesta vegada.

I una qüestió també molt important, l’Estat espanyol va
decidir llevar el suport a les comunitats autònomes, va decidir
ofegar les comunitats autònomes que presten els serveis públics
essencials, el que hem rebut de l’Estat espanyol i d’Europa és
suport a les comunitats autònomes i el reconeixement, sigui del
color que sigui la comunitat autònoma, fins i tot els països de
la Unió Europea, el reconeixement de la necessitat d’un sector
públic fort que asseguri aquests serveis públics fonamentals,
aquesta xarxa de suport a la ciutadania perquè puguem sortir
endavant.

Vostès parlaven també del pla de xoc d’ocupació, que si hi
ha contractació pública o no hi ha contractació pública, a altres
comunitats autònomes governades pel Partit Popular, com
Madrid o Andalusia, també fan aquest tipus d’actuacions, de
contractació pública per part de l’administració. I tant el pacte
de reactivació com el pla de xoc, com les mesures que fa la
Inspecció de Treball, com les mesures que pren el Govern en
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matèria sanitària es duen a la Mesa de Diàleg Social, fem una
feina conjunta amb la Mesa de Diàleg Social.

També s’ha parlat que aquests pressuposts són continuistes.
Afortunadament, afortunadament, perquè es feia una feina
prèvia en aquesta comunitat autònoma d’enfortir els serveis
públics essencials, perquè es feia una feina en aquesta
comunitat, prèvia, que ens posa en una situació d’avantatge en
el repartiment de fons europeus de fer polítiques alineades amb
l’Agenda 2030 i amb el desenvolupament sostenible, perquè
sabíem des de fa cinc anys, som conscients de quines són les
febleses del nostre model econòmic. I què és el que s’ha fet
durant aquests quatre anys? Anar fent avanços, amb una
situació, i ho hem dit diverses vegades, dins el finançament
d’aquesta comunitat autònoma, que no ens permetia unes
passes més grosses, i ara el que fem amb aquest pressupost és
aprofitar l’impuls dels fons europeus per accelerar aquestes
transformacions necessàries en l’economia, per sortir d’aquesta
crisi amb un model més resilient, que generi més ocupació de
qualitat i que ens permeti afrontar el futur amb unes condicions
de més seguretat.

Però aquests pressuposts, que continuen una línia de feina
que, afortunadament, hem tengut resposta des d’altres àmbit
superiors de l’administració per continuar progressant, no
responen a una situació ordinària, responen a una situació molt
extraordinària. L’any 2021 encara serà un any difícil de
transitar, per això és important aquest impuls públic, i per això
pensam que hem d’endeutar el que sigui necessari la comunitat
autònoma, per fer front a la nova situació, perquè el cost de no
assumir les despeses necessàries per fer front a la pandèmia
comprometen seriosament la viabilitat, no només el present,
sinó la viabilitat de la nostra comunitat autònoma.

Estic contenta que no s’hagi parlat..., vostè, Sr. Melià, hi ha
fet alguna menció, de si recaptació estava sobreestimada en el
pressupost, que els números estiguessin inflats, perquè jo ho he
dit diverses vegades, els números que s’han fet en aquest
pressupost són extraordinàriament prudents i conformes amb la
realitat que vivim i amb les incerteses que vivim.

El Sr. Melià ha parlat de si la pressió fiscal d’aquesta
comunitat autònoma és excessiva, el Sr. Company també ha
parlat de tributs; primer, no estam en cap figura tributària ni en
cap tram per sobre de la mitjana de la resta de comunitats
autònomes i no tenim una pressió fiscal excessiva en aquesta
comunitat autònoma de les nostres competències, hi ha altres
comunitats autònomes amb molta més pressió fiscal i amb
molts més tributs propis, però jo no vull tampoc que aquest
sigui el debat, jo vull entrar en el debat que fan vostès sobre el
sistema tributari.

El sistema tributari és el que dóna suport al manteniment
dels serveis públics essencials i crec que tots hem de fer
pedagogia perquè la gent entengui que el que aporta dels seus
ingressos al sistema públic és el que després sosté el sistema
públic, m’agrada més un discurs que sigui: escoltau, sabeu per
què la gent ha tengut una xarxa de suport durant l’any 2021
suficient per transitar -perdonau, el 2020-, per transitar aquest
2020? Per què tothom, independentment de la seva capacitat
adquisitiva, ha tengut assistència sanitària? Per què tothom,
independentment de la seva capacitat adquisitiva, ha pogut tenir

educació i ha pogut començar el curs en condicions de
normalitat? Per què s’ha pogut anar als serveis socials quan la
gent tenia problemes? Per què s’ha incrementat la
dependència? Per què s’ha cridat les persones majors durant
l’etapa d’aïllament? Perquè teníem uns serveis públics
suficients per fer totes aquestes tasques, perquè no teníem uns
serveis públics precaris, i això es fa gràcies als tributs que
paguen les persones que tenen més, cadascú contribueix en
funció de la seva capacitat i rep en funció de la seva necessitat.

Quant al cànon de residus, que crec que també s’ha
esmentat, és un mandat d’aquesta cambra, és la Llei de residus
del 2019, crec que s’ha fet un esforç importantíssim per
compassar aquest cànon amb la realitat econòmica, crec que no
podem defugir i no podem renunciar a una agenda
mediambiental, perquè crec que la crisi climàtica és present
també amb la pandèmia sanitària que vivim en aquests
moments, no podem deixar de fer coses necessàries perquè el
nostre model sigui més sostenible. I es farà un cànon que
acabarà, si tothom fa els deures, tal i com estableixen les
normatives europees, essent absolutament testimonial, és un
cànon finalista, el que es recapti es destinarà a millorar el
sistema de residus i el sistema de reciclatge que tenim a cada
una de les illes. I no crec que es pugui dir que això augment, de
cap de les maneres, la pressió fiscal de l’any 2021, amb aquesta
recaptació simbòlica que preveu el cànon.

Amb referència a l’impost del turisme sostenible, es va fer
un decret, es va tramitar com a llei en aquesta..., parl de la
recaptació del 2020 que es destina a finalitats COVID, no?, que
vostè ha esmentat, es va fer una llei que es va tramitar en
aquesta cambra, es va votar així; jo crec que és una mesura
raonable, que a un moment en què tenim unes necessitats
immenses per reactivar el nostre teixit productiu i tenim
necessitats per atendre les necessitats socials i econòmics
derivades de la pandèmia sanitària, el poc que s’ha pogut
recaptar en el 2020 es pugui dur a les necessitats urgents que
pugui tenir la comunitat autònoma.

I vull dir més, s’ha fet un calaix, s’ha fet de manera
absolutament identificada, perquè hem de retre comptes, i així
es va votar en aquesta cambra, a la Comissió de l’impuls del
turisme sostenible, sobre l’ús que es fa d’aquests recursos, amb
la qual cosa no crec que en cap moment es perverteixi la
finalitat del tribut.

Amb referència a la sostenibilitat, hi ha una cosa que jo crec
que, després de fer voltes per fer aquest pressupost i d’analitzar
molt la realitat, abans fins i tot de les decisions que es varen
prendre a nivell europeu i a nivell estatal, el que és insostenible
és no atendre les necessitats de la pandèmia, crec que és
absolutament inassumible per part del Govern de les Illes
Balears deixar de fer les accions que s’hagin de fer per garantir
la seguretat sanitària, de fer les accions que s’hagin de fer per
atendre les persones que van al servei de salut, deixar de fer les
accions necessàries per al bon funcionament del curs escolar,
deixar de fer les accions necessàries per atendre les necessitats
socials, per atendre la liquiditat de les empreses, per continuar
amb projectes que han de servir de palanca per continuar
transformant el nostre model productiu, jo crec que això és
insostenible. Què la comunitat autònoma té un endeutament
elevat? Sí. Què té un endeutament elevat en relació amb el seu
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PIB? Òbviament, i amb la caiguda del producte interior brut
que tenim durant l’any 2021 encara més.

Però vostè considera que una comunitat autònoma que ha
estat castigada des del punt de vista del sistema de finançament,
els seus governants l’han de castigar encara més en una situació
com aquesta i l’ha de posar en una situació de desavantatge
amb la resta de comunitats autònomes per a quan sigui possible
un creixement sostenible? No creu que és més rendible una
inversió de fer una passa endavant i sortir amb més despeses,
la que sigui necessària, per sostenir la població, per sostenir les
rendes i per impulsar una recuperació que sigui més
diversificada i millor que el creixement que teníem fins ara?

Jo crec que la resposta és que no podem tractar les persones
d’aquesta comunitat autònoma o la ciutadania d’aquesta
comunitat autònoma, dins de la responsabilitat financera, d’una
manera diferent.

També s’ha parlat de la incertesa de si rebrem fons
europeus o no. Sembla que n’hi ha que ja els va bé, no?, si les
coses van pitjor, idò millor perquè jo així tendré més rèdit
electoral; no sé quant, perquè no sé si no tenim el suficient per
sortir d’aquesta crisi si valdrà la pena tenir aquest rèdit
electoral. Jo crec que val la pena ara posar per sobre dels
interessos dels partits i dels interessos de cada un dels seus
propis discursos el que sembla que és de sentit comú,...

(Alguns aplaudiments)

Jo no tenc cap dubte que arribaran aquests fons europeus,
bàsicament perquè crec que és necessari per tenir països a la
resta de la Unió Europea en una situació financera prou més
forta que la nostra i crec que, per una vegada, a nivell d’Unió
Europea, s’ha entès que per preservar la cohesió social
d’aquesta unió que es va fer, és necessari que tothom pugui
desenvolupar un projecte de país, que tothom pugui
desenvolupar un projecte de vida dins d’aquests països i que hi
ha hagi un desenvolupament harmònic entre els països de la
Unió.

S’han incrementat, parlaven també de si això no apostava
el suficient per a les ajudes a les empreses, jo crec que ISBA ha
estat un exemple de com hem... vàrem ser els primers
d’aquestes ajudes, vàrem ser els primers que vàrem entendre
que s’havien de fer, i jo vull posar en valor el paper d’ISBA,
que s’havien de fer aquestes ajudes de liquiditat sense cost dels
interessos, a Navarra i al País Basc, la Societat de Garantia
Recíproca que ha donat més ajudes, que ha tengut més
efectivitat i que ha estat més focalitzada; ha sabut ocupar allà
on no arribaven els ICO, allà on no arribaven els ICO ha arribat
ISBA, s’ha fet un esforç extraordinari.

Va entendre també, en una segona onada, que farien falta
carències, anticipar, aquesta necessitat de carències, de donar
carències des de la comunitat autònoma, i vàrem donar
carències també, vàrem demanar carències també als ICO que,
afortunadament, aquesta qüestió, que també era cabdal per a la
solvència de les empreses, es farà... avui s’aprovarà en Consell
de Govern.

Transferències a empreses perquè aguantin, jo crec que és
una qüestió que també s’ha demanat en aquesta cambra, hem
incrementat les transferències a empreses un 23% en el
pressupost del 2021, per a ajudes directes, tant de
transformació com de suport a la situació que vivim, i que
inclouen també ajudes al sector cultural.

I jo crec que aquest debat d’avui, que pens que és una bona
notícia que realment no hi hagi un argument de pes per dir
que..., pens jo que no hi ha un argument de pes per dir:
escoltau, aquest pressupost així no pot anar. Jo crec que aquest
pressupost així va i va molt bé perquè ajudarà a la comunitat
autònoma a afrontar el que queda de pandèmia i a començar
l’etapa de recuperació. Crec que és un debat sobre qui
s’implica, qui entén la magnitud de la situació i fa una passa
endavant i qui es posa de perfil. Si es posa de perfil hi haurà
molts de problemes, hi ha una situació econòmica duríssima. Jo
ja si eso quan..., un poc més endavant si les coses van
malament ja diré que jo ja ho havia dit, però millor no em bany.

Agraesc als grups parlamentaris que no han presentat una
esmena a la totalitat perquè pens que entenen la magnitud de la
situació...

(Remor de veus)

... i que és el moment d’empènyer entre tots. No és ni oh!, ni
ah!, jo crec que és la realitat perquè jo no he sentit a aquesta
tribuna una alternativa viable que entengui...

(Alguns aplaudiments) 

... que entengui el que tenim per endavant, he sentit crítiques,
he sentit el no sense proposta alternativa. Crec que les
propostes alternatives vendran i en vendran moltes, de
propostes alternatives durant la tramitació del pressupost, segur
que enriquiran el pressupost, però crec que és un pressupost ple
de coratge al qual val la pena donar-hi suport.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Corresponen ara les intervencions
de rèplica dels grups parlamentaris que han presentat esmenes.
Començam amb el Grup Parlamentari Popular, té la paraula el
Sr. Company.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Realment agafaré les quatre
coses que vostè ha dit, la veritat és que no m’ha donat tampoc
moltes coses noves, no m’ha sorprès gens ni mica. Miri, però
vostè m’ha fet el mateix discurs que vostès feien l’any 2008,
2009 i 2010, ben igual, el mateix. També les receptes eren
gastar, gastar i gastar i el resultat va ser forat, forat, deute i atur.
Això és el mateix, és un déjà vu, que ja li he dit al
començament. 
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Miri, vostè ha dit que els serveis públics..., bé, vostè ha dit
que els volien fer petits, ara vostès a l’esquerra sempre parlen
de grossos i petits. Miri, jo crec que el sector públic no és
qüestió que sigui gros o petit, l’important és que sigui efectiu,
l’important és que sigui àgil, eficaç i eficient. No per tenir més
picapedrers sobre una bastida faran més feina, per tant, aquí és
on vostès també han fallat, han fallat perquè no han estat
capaços en cap moment, deien que en el vuit 2020 ho
arreglarien, d’agilitar aquesta administració.

Per tant, jo li deman que no ens torni a acusar de si volem
fer el sector públic gros o petit, nosaltres el que volem és un
sector públic que funcioni, és el que vol la gent, un sector
públic que estigui al costat a tots els nivell, a nivell sanitari i a
nivell també econòmic. A nivell sanitari vostè no fa més que
menysprear, igual que fa la presidenta Armengol, menysprear
el sector privat. I què és això que hem tengut una bona sanitat
gràcies al sector públic? I el sector privat què ha fet? Ha estat
a la bartola tot aquest temps? O vol que li conti qualque cas de
qualque ambulància que ha estat tres quarts d’hora esperant per
entrar a Son Espases i no ha pogut i se l’han haguda de dur a
aquesta persona, que, per desgràcia, va morir, a la Juaneda?
Vostè vol que en parlem de tot això? Per què tenen aquesta
tírria a tota la cosa pública, a tota la cosa privada, quan les dues
coses es poden compensar perfectament i de fet s’han de
compensar, consellera? Per què no poden conviure
perfectament? No ho entenc.

Vostè també m’ha parlat un altre pic del mantra aquest que
vostès repeteixen, com deia Goebbels: “hem de repetir les
coses i arribarà que es pensaran que és veritat”. Vostè m’ha dit
dels ERTO del 2008, qui governava en el 2008 per fer ERTO?
Vostès governaven amb Zapatero. I qui governava el 2009?
Vostès amb Zapatero. I qui governava el 2010? Vostès amb
Zapatero. I el 2011? Vostès amb Zapatero. Quants d’ERTO
varen fer? Cap ni un, només varen fer ERO. I s’atreveixen, amb
una cara duríssima, a dir-nos al Partit Popular que no vàrem fer
ERTO, si vostès els havien dut tots a l’atur ja quan nosaltres
vàrem arribar a Madrid. Per tant, no tornin a treure aquesta
història, per favor, és que, és que ja...

(Alguns aplaudiments)

Per tant, jo li diria, Sra. Consellera, que no cal confrontar
una cosa amb l’altra, ni el privat amb el públic, el que ha de fer
és aprofitar-ho, aprofitar-ho en benefici de tota la societat.

Després vostè m’ha parlat d’ISBA i jo li dic, sí, les ajudes
a PIME i autònoms, perquè també ha dit que no havia sentit cap
proposta. Escolti, o tenim taps a les orelles o hi ha una mala
intenció, tal vegada li passa com a la Sra. Armengol, que
resulta que li hem presentat 200 mesures en el registre i no s’ha
adonat, i segueix repetint el mantra. És que sembla mentida
com es pot repetir una mentida sense posar-se vermells durant
mesos i mesos!

Escolti, nosaltres volem que hi hagi ajudes a fons perdut, i
le he dit fa una estona, als autònoms. El que vostès han posat
damunt la taula és una autèntica vergonya, no va abastar ni per
a mitja hora per als autònoms, un 5% dels autònoms! Per tant,
aquesta línia ens sembla bé, però l’han de dotar així com toca,
i això són més doblers per posar damunt la taula i els hauran de

llevar de qualque altre lloc, efectivament. I vostè ens deia, i què
farien? Escolti, si ens hagués cridat i ens haguéssim assegut li
haguéssim pogut dir què faríem, però és que vostès no ens
criden, absolutament, només per dir-nos veniu a la presentació
que ens heu de donar suport i us heu d’agenollar i heu de dir
que sí i submisos a aquell pla o a aquell altre. És clar, per
contar-nos això, a mi, perquè em telefoni la Sra. Armengol
l’horabaixa per dir-nos el que ha dit el matí en roda de premsa,
no importa que em telefoni. Però si vol que ens asseguem, jo li
torn a estendre la mà i en podem parlar, amb llum i taquígrafs
ho vull, perquè només faltaria que ens reunim i, així com és la
Sra. Armengol de mentidera, encara seguirà dient que no ens
hem reunit. Per tant, ens hem de reunir...

(Remor de veus)

... ens hem de reunir, ho hem de veure i hem de veure què
passa, a veure què passa, què ens accepten de les coses que
diguem.

Jo li he fet una oferta amb tota una sèrie de coses, vol que
en parlem d’aquestes coses? Vol que en parlem de posar 100
milions d’euros a ISBA? Perquè a ISBA hi ha molta més gent...

(Remor de veus)

... molta..., sempre han estat 100, el que passa és que vostè,
com que crida més..., vostè crida més del que escolta...

(Algunes rialles, alguns aplaudiments i remor de veus)

... per tant, té un problema. Vostè només crida. Per tant, si
s’atura un moment i no fa de hooligan i escolta, Sra. Garrido...

EL SR. PRESIDENT:

A veure, per favor, senyors diputats.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

..., aleshores, vostè ha d’enviar 100 milions d’euros a ISBA,
100, i ISBA amb aquells doblers ha d’avalar fins a 700 milions
d’euros d’operacions de préstec. Vostè sap perfectament com
funciona, la Sra. Garrido no en té ni idea, però vostè sí, vostè
ho sap perfectament.

Per tant, li demanaria que amb això ens puguem entendre
perquè això sí que farà que moltes empreses es puguin
aguantar. El que li he dit abans, escolti, faci els préstecs que no
s’hagin d’amortitzar tan aviat, passi les amortitzacions fins i tot
al final de tot. Això els dóna aire, desofega les empreses i fa
que puguin aguantar la seva estructura econòmica i també
laboral. Nosaltres de tot això en volem parlar amb vostè, estam
totalment disposats.

Vostè ens ha dit també que tenien..., tanta sort!,
afortunadament ha dit vostè que tenim uns pressuposts
continuistes. Escolti, Sra. Consellera, a l’any 2015 aquesta
economia de les Balears li vàrem deixar que creixia a un 4%,
a un 4% creixia, i ara en el 2020 havia de créixer menys d’un
1% abans de la pandèmia. És clar que sí, a veure si pensarà que
arribaren vostès el 2015 i es va il·luminar tot i vàrem començar
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a créixer, és perquè es varen fer tota una sèrie de feines que
s’havien de fer després que vostès ens deixassin en fallida tota
l’administració. I això no hauria de tornar a passar, Sra.
Consellera...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Company, hauria d’acabar.

(Remor de veus)

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Acab, acab. Miri, vostè tampoc no m’ha dit què farà per
recuperar aquells convenis que té per Madrid, i en té un parell,
perquè ens varen vendre un conveni de 100 milions d’euros
d’infraestructures ferroviàries, no sabem on són; 360 milions
d’euros en infraestructures hidràuliques, no sabem on són; un
conveni de carreteres del Consell de Mallorca que hi ha 2
milions d’euros consignats a Madrid, i aquí es necessiten 237
per acabar-lo.

Per tant, què farà vostè de tot això? Jo crec -i acab,
president-, jo crec que aquí el fonamental és, vol que realment
ens asseguem, parlem i consensuem coses en benefici de la
societat de les Illes Balears? El Partit Popular ho vol, però
vostè no ho volen. Vostès el que volen és submissió. Per tant,
si això va per aquí, Sra. Consellera, ja està bé...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Company, acabi, per favor.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

... -acab-, vostès segueixen tenint el seu decorat, intenten
vendre la seva història i així no s’aconsegueixen ni acords ni
pactes ni pressuposts bons, consensuats, perquè aquí tot vagi
molt millor. I és una autèntica desgràcia que siguin així.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Company, no tienda usted tanto
la mano que estos siempre la muerden...

(Remor de veus)

Nos cuenta, nos cuenta la señora..., -no, gracioso, gracioso
no es lo que yo digo, graciosos son sus presupuestos, graciosos,
imaginativos, ocurrentes, si no fuera por la situación en la que
estamos podríamos hacer muchos chistes-...

(Continua la remor de veus)

... ¿eh? Lo primero de todo es que usted me dice que no
hablamos de números, pero ¿de qué números quiere que
hablemos, Sra. Consellera, de los que usted se inventa, de los
que no existen, de los ingresos que no va a tener, de un dinero
de Europa que todavía no sabemos si va a llegar? Usted confía
en que sí, yo también, por la cuenta que nos trae. Pero a día de
hoy estos presupuestos están bloqueados en Europa, y veremos
Polonia y Hungría qué hacen al final. Y de momento se ha
quedado usted sin unos cientos de millones..., usted y el
conjunto de los españoles porque ese dinero tenía que llegar a
toda España. 

Entonces esa es la realidad y lo demás no son números, son
artificios contables, los que haría una empresa en una estafa
piramidal y eso es lo que son. Entonces, cómo quiere que
discuta de unos números que no existen, de unos números que
usted se inventa; de unos números que usted dice que son muy
prudentes. Son menos prudentes que un conductor borracho,
drogado y a 200 quilómetros por hora por la autopista, eso son
lo prudentes que son sus números.

(Remor de veus)

Dice usted “la respuesta del sector público”, que “todo el
mundo ha mirado al sector público en esta pandemia”. ¿Cuál ha
sido la respuesta del sector público? Pues mire, la respuesta del
sector público ha sido residencias llenas de cadáveres de
ancianos encerrados en sus habitaciones...

(Remor de veus)

..., ¿esa ha sido la respuesta? La respuesta del sector público -se
ponen ustedes muy nerviosos, tómense una tila, tómense una
tila, se les va a subir la tensión.

¿La respuesta del sector público ha sido los sanitarios
haciéndose EPI con bolsas de basura? ¿La respuesta del sector
público ha sido el sicópata del licenciado Simón, diciendo que
no lleváramos mascarilla, que siguiéramos todos
manifestándonos? Cuando ahora sabemos que había decenas de
muertos antes del 8M por la COVID, ¿esta ha sido la respuesta
maravillosa de su sector público? El sector público del que
ustedes sacan tanto pecho, pero que nos hemos dado cuenta que
tenían ustedes abandonado, completamente abandonado.

Y es que cuando se les acabe a ustedes el dinero para el
subsidio, el Ingreso Mínimo Vital, los ERTE, ¿qué van a
hacer? Lo de siempre, endeudarse, empezar a dilatar el pago a
proveedores, empezar a llenar y llenar y llenar los cajones de
facturas y el que venga detrás que empuje, porque es lo que han
hecho siempre, desde el año 78, desde que los socialistas
empezaron en democracia desde la Constitución, cada vez que
han gobernado han hecho lo mismo, es que no saben hacer otra
cosa. Y a los hechos me remito, lo han hecho los gobiernos de
Felipe González, lo han hecho los gobiernos de Zapatero, lo
hará el Gobierno de Sánchez, sólo que lo de Sánchez ya es un
grado superlativo, superlativo. Nos dice: “el canon es
simbólico”, bueno, pues si es simbólico páguelo usted,...

(Algunes rialles)

 



3280 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 58 / 17 de novembre de 2020 

... si es simbólico, pues páguelo usted, o quítelo, porque no
estamos aquí para hacer cosas simbólicas. Simbólico sería por
ejemplo quitar el plus de 22.000 euros, eso sería simbólico y
sería un ejemplo, ¿por qué no hace esto en lugar de ir cobrando
un canon? No sé, yo le doy ideas constructivas.

Lo que pasa es que ustedes no quieren escuchar, ustedes
tienen clarísimo lo que van a hacer, es exactamente lo que han
plasmado en estos presupuestos, que es conducirnos a la ruina
y a la catástrofe y no lo van a variar lo más mínimo. Bueno,
perdón, sí, lo van a variar un poquito con un par de enmiendas
que les aceptarán ustedes a Ciudadanos.

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Bé, primer de tot li he de dir, supòs que no li agradarà, que
m’ha recordat al Sr. Rajoy, no sé si el té com a polític de
referència, perquè, és clar, aquests arguments de “no es posin
de perfil”, “donin suport al pressupost”, tot això és el que deia
el Sr. Rajoy quan no tenia majoria i necessitava els vots del
PSOE. És un poc el mateix argument.

A una societat com la nostra, complexa, hi ha pluralisme i
hi ha diverses opcions, i jo he dit que els seus pressuposts són
ideològics i és lògic i legítim que ho siguin i responguin a les
seves idees, la qual cosa em sembla molt bé, però entendran
que nosaltres no compartim aquestes idees, per tant, nosaltres
no estam en aquesta línia. I no només hi ha una solució, ni
dues, perquè no m’agraden aquests arguments que vostès
utilitzen: “hi ha dues maneres de sortir de la crisi, la nostra, que
és donar més despesa pública o l’altra que era...”. No, hi ha mil
maneres de sortir de la crisi, em sap greu, perquè la comparació
amb Europa, en el món hi ha tantes maneres de sortir de la crisi
i tanta casuística, que jo aquesta simplificació que fan vostès
per intentar, nosaltres som els bons, que creiem en els metges
i en els serveis sanitaris, la resta volien desmantellar. Bé, això
ho defensaran o no els del Partit Popular, però,  sincerament,
crec que hi ha moltes més opcions que dues, moltes més.

I nosaltres no discutim que hi hagi un sector públic potent,
a nosaltres no ens crea cap problema que hi hagi un sector
públic potent, cap ni un. El volem, però el volem sostenible
financerament i el problema és si serà sostenible. Aquest és el
problema, a nosaltres no ens sap greu que hi hagi un bon sector
públic, el que passa és que l’hem de saber pagar, l’hem de
poder pagar, perquè determinades coses les volem, però no les
podem pagar. Hi ha moltes famílies que volen moltes coses,
però les poden pagar? Això és la pregunta que es fa qualsevol.

I em parla d’infrafinançament. Home! Com no hem de tenir
infrafinançament si el Partit Socialista avui en aquesta cambra
vota en contra de rebutjar els pressuposts generals de l’Estat

que tornen situar les Illes Balears a la cua! Home!, amb aquesta
actitud evidentment que tendrem infrafinançament, si vostès
van dient amén als seus de Madrid i no els reclamen el que
pertoca a aquesta terra, com no hem de tenir infrafinançament!

Ja ho vaig dir, El Pi defensa el concert econòmic. Nosaltres
estam en contra del dèficit fiscal brutal que té aquesta terra. Per
tant, nosaltres voldríem que 4.000, més de 4.000 milions que
se’n van mar enllà per no tornar quedassin aquí, i evidentment
que voldríem tenir uns pressuposts de 8.000 milions d’euros, no
tenim cap problema. Però podem fer, amb el sistema actual, un
pressupost de 8.000 milions d’euros? No. Ho dic perquè vostè
m’ha dit “és responsable que els que dirigeixen aquesta
comunitat”, els que dirigeixen aquesta comunitat
malauradament tenen un sistema de finançament que el Partit
Socialista no canvia, que el Partit Socialista no ha flexibilitzat
a Madrid per fer front a la pandèmia, que el Partit Socialista no
ha estat capaç d’introduir canvis perquè les comunitats
autònomes més perjudicades per la pandèmia puguin tenir més
recursos. I vostè em ve a donar lliçons? Per favor! Fins aquí
podríem arribar!

Recursos per a les Illes Balears tots, però actualment tenim
el que tenim. Nosaltres ens apuntarem a qualsevol reivindicació
del seu Govern per incrementar-los, però per ara tenim el que
tenim i hem de ser rigorosos quan fem uns pressuposts públics,
perquè no és pur voluntarisme això, perquè té conseqüències en
el futur.

I la pressió fiscal. Ja li he dit, vostè em diu “no és la pressió
fiscal de la comunitat autònoma”. Escolti’m, els ciutadans de
les Illes Balears pateixen la pressió fiscal més elevada
d’Espanya, vengui d’on vengui, la pateixen i això ho repeteix
el Consell Econòmic i Social. I vostè em diu “és que hem de
tenir un sistema tributari potent per tenir un sector públic
potent”. Bé, jo no ho discuteix, el problema és si el sector
privat, que és el que realment genera riquesa i ocupació pot fer
front a aquestes imposicions fiscals, perquè vostès s’obliden de
qui paga els tributs, perquè vostès són molt bons per repartir els
tributs i per dir que el sistema ha de ser potent. Però de qui
paga se n’obliden i el que paga està ofegat, està en crisi, ho
passa fatal i necessita polítiques de reactivació, i això és el que
els seus pressuposts no recullen, aquestes polítiques de
reactivació i és on haurien d’haver posat l’accent, que és el que
haurien d’haver prioritzat, que és al que ens hauríem de dedicar
en aquest moment.

I vostè no és capaç..., vostè diu: “no hi ha alternativa”; bé,
idò..., li hem demanat des de l’oposició que ens digui quines
grans mesures, quins grans canvis introdueixen aquests
pressuposts per fer front a la pandèmia, i vostè ens parla
d’ISBA, que ISBA és..., està bé, però és fer la bolla més grossa
perquè, al final, el que et deixa ISBA... et pot donar carència i
això, però s’haurà de tornar, eh?, i les empreses hauran de fer
front a aquestes obligacions. 

Això és l’única mesura que ens han explicat, que em sembla
bé, però em sembla absolutament insuficient pel moment
econòmic que vivim en aquesta terra.

Moltíssimes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Per tancar la qüestió incidental té la
paraula la consellera d’Hisenda.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Company, vostè ens estén la mà,
ens diu que ens hem d’asseure, duim mesos que estenem la mà
al Partit Popular, duim mesos que esperam el Partit Popular...

(Alguns aplaudiments)

Duim mesos des que va esclatar la pandèmia demanant-nos
com pot ser que un partit que ha governat i que aspira a
governar i que ha protagonitzat en altres èpoques importants
pactes d’Estat, ara té aquesta actitud “frontista”, no?,
probablement perquè pensa que li estan robant... que li estan
robant per la dreta els votants, però no va de guanyar votants
aquesta pandèmia i la resolució d’aquesta pandèmia no va de
guanyar de votants, oblidi’s de guanyar votants; va de fer les
coses ben fetes, va de salvar vides, va de salvar economia, va
d’implicar-se i va de fer feina, de fer moltíssima feina...

(Alguns aplaudiments)

La Sra. Costa, consellera de Presidència, es reuneix cada
setmana amb els partits per explicar qüestions i del Partit
Popular en aquest context, que crec que és un bon context per
parlar, sense tribunes i sense fotografies, sense postureo, no
hem trobat cap proposta del Partit Popular.

Em diu... perquè quasi, quasi em fa gràcia, d’injectar 100
milions d’euros a ISBA; vostè ha parlat amb ISBA? Perquè jo
m’he assegut amb ISBA a dir: “escoltau, què necessitau, què
necessitau per ajudar el màxim possible al teixit productiu de
les Illes Balears?” I el que ha demanat ISBA ho ha tengut,...

(Remor de veus)

... tot el que ha demanat, carències, no pagar..., subvencions als
interessos...

(Remor de veus)

... 100 milions d’euros? ISBA no vol 100 milions d’euros,
ISBA vol fer la seva feina que complementa el...

(Remor de veus)

... que complementa els ICO... que complementa els ICO i
préstecs a tipus zero, això que... és pràcticament una
transferència directa, perquè aquestes empreses no hauran de
pagar interessos per aquests doblers ni hauran de pagar cost de
l’aval, i ara s’ajornarà retornar aquests doblers per a quan
tenguin activitat econòmica.

ISBA en aquests moments està en condicions i per això hem
allargat el termini d’injectar; dels 200 que hi vàrem posar del
fons COVID encara en queden 50 per assignar, i ara 100
milions més d’ajudes si fa falta. I el mateix ISBA m’ha dit: “ja

ho veurem, millor carències”, m’han demanat, millor carències,
i això ho vàrem demanar al Govern d’Espanya, probablement
no vàrem ser l’única comunitat autònoma, jo no diré que el
Consell de Ministres ha aprovat les carències dels ICO perquè
li ho hagi dit al Govern de les Illes Balears, però s’ha fet, ho
vàrem demanar al Govern d’Espanya i s’ha fet.

Vostè ens estén la mà, i jo li dic: retiri l’esmena a la totalitat
i presenti esmenes parcials...

(Alguns aplaudiments)

... i feliç..., feliç perquè no em cauen els anells de pactar ni amb
el Partit Popular ni amb ningú perquè crec que és un moment
d’arribar a pactes i de parlar de qüestions importants i
d’oblidar-se dels càlculs electorals -i d’oblidar-se dels càlculs
electorals.

Ha parlat d’aprofitar la cosa pública i la cosa privada i que
nosaltres denigràvem la cosa privada; en absolut, en absolut, el
Pacte de reactivació contempla 20 milions d’euros per a
concertació amb les clíniques privades. Les clíniques privades
complementen el sector públic sanitari, però, qui lidera, qui
lidera, qui lidera perquè fa feina per l’interès general sense cap
altre interès? El sector públic, i nosaltres defensam aquesta
potència del sector públic perquè cal actuar en aquells sectors
quan...

(Alguns aplaudiments)

... pot garantir la igualtat d’oportunitats, perquè, tenguis el que
tenguis a la butxaca et donaran serveis sanitaris, guanyis el que
guanyis tendràs dret a una educació de qualitat i quan ho passis
malament tendràs suport per part del Govern de les Illes
Balears i per part..., no vull dir de..., d’aquesta comunitat
autònoma, i aquesta és la comunitat autònoma que jo vull, eh?,
governi qui governi en aquesta comunitat autònoma.

En fallida aquesta comunitat autònoma la hi va deixar el
Govern Rajoy, perquè el Govern Rajoy va retirar a les
comunitats autònomes qualsevol suport financer, va reduir tot
el que s’aportava d’acord amb el sistema de finançament, va
establir als municipis unes regles de despesa de deute...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... i de dèficit que impedien que gastassin el que era necessari
per als ciutadans, va quadrar els seus comptes amb Montoro a
costa de les comunitats autònomes. I ara s’ha fet una cosa
absolutament diferent, però em deien retirin el..., el Sr.  Melià
em deia: “no, no, el Govern d’Espanya, retirin... que es voti en
contra del pressupost del Govern d’Espanya”, jo del pressupost
del Govern d’Espanya hi ha coses que sí... hi ha coses al
pressupost del Govern d’Espanya que canviaria, sí, hi ha coses
que jo vull millorar l’atenció que es fa específica a les Illes
Balears, però en aquest presssupost del Govern d’Espanya, ens
agradi o no li agradi, hi ha 13.000 milions a fons perdut per a
les comunitats autònomes, perquè entenen que les comunitats
autònomes perdem recaptació i perquè es vol compensar com
a mínim l’1,1% del producte interior brut de les comunitats
autònomes perquè puguem fer front a la pandèmia sense
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endeutar-nos tant, una petició que també s’havia fet des
d’aquesta comunitat autònoma. 

No em penjaré la medalla que hagi estat perquè nosaltres ho
haguem demanat, però hem estat uns dels que hem demanat
aquesta mesura.

El pressupost de l’Estat té l’Ingrés Mínim Vital, una mesura
de lluita contra la pobresa que es reclamava des de totes les
institucions, perquè Espanya no en tenia cap, després de set
anys de govern del Partit Popular, no tenia cap mesura a nivell
estatal de lluita contra la pobresa, brutal.

Té un increment de la dependència, el Partit Popular va
retallar la depen...

(Remor de veus)

... va retallar... no, no és que siguin... ni que siguin de ningú,
són els meus els que ajuden la gent a poder tenir un projecte
vital més viable.

(Alguns aplaudiments)

Dependència. Ajudes a l’FP, ajudes a l’FP, una altra de les
recomanacions de la Unió Europa per millorar la capacitació
laboral d’aquest país.

Ajuda 0-3, una qüestió que hem defensat aquí intensament
a les Illes Balears, illa per illa. 

19.000 milions d’euros de fons europeus a repartir entre les
comunitats autònomes, doblers per invertir en aquesta
comunitat autònoma el 2021 que ve de l’Estat, jo crec que en
tendrem a bastament. Tant de bo executem tot el que ens
vengui de doblers públics per fer inversions i facem palanca
entre tots amb projectes compartits, sí, per què no?, amb
projectes compartits, amb projectes que pugui presentar fins i
tot el Partit Popular, per què no?, si són projectes que són
viables i que ajuden aquesta comunitat autònoma a tenir un
model productiu més resilient , més verd, més digital, que
puguem aprofitar, perquè jo estic segura que el pressupost del
Govern d’Espanya del 2021 és una oportunitat per modificar i
per transformar el nostre model econòmic a millor.

Polítiques de reactivació. Jo sé que pot sonar com a súper
senzill, no?, i quan els missatges són molt senzills de vegades
no agraden, perquè és com que..., hòstia!, esperàvem -
perdonau-, esperàvem una qüestió més sofisticada, però, més
sofisticada? (...)

(Remor de veus)

La política principal de reactivació és garantir la seguretat
sanitària, aquesta és la política millor de reactivació, que
aquesta comunitat autònoma redueixi la incidència del virus,
perquè si el virus continua, si el virus continua en aquesta
comunitat autònoma, per moltes ajudes directes, per molts de
préstecs que es donin a les empreses, l’economia d’aquesta
comunitat autònoma no es reactivarà. Aquesta és la principal
política de reactivació i que figura -jo crec- de manera
contundent en el pressupost. 

Jo, després d’escoltar les esmenes i quasi la resta de grups
polítics que no han presentat esmenes, jo crec que no només
avui, sinó al llarg de les intervencions dels consellers, en el
sostre de despesa, també jo crec que avui hem argumentat amb
solidesa perquè prenem les decisions que prenem i perquè
presentam aquest pressupost. Estam convençuts que de la
pandèmia sanitària és impossible sortir-ne retallant despesa.
Que s’ha d’incrementar la despesa en salut, en educació, en
serveis socials, en habitatge, en política d’ocupació, en suport
als sectors, i que el luxe no és incrementar aquesta despesa, el
luxe inassumible és no fer aquesta despesa perquè compromet
el futur d’aquesta comunitat autònoma. 

Esperam, jo vull agrair una altra vegada més als partits
polítics que no donen suport a les esmenes de la totalitat, jo sé
que -estic segura- que hi ha parts del pressupost que no són
exactament el que haguessin volgut, estam esperant les seves
esmenes que jo esper que enriqueixin aquest projecte de
pressupost, i vull agrair que facin una passa endavant, que
vulguin fer feina per aquesta comunitat autònoma i que
anteposin l’interès general als interessos particulars que es
puguin tenir de caire electoral. 

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Ara corresponen les
intervencions d’altres grups parlamentaris en relació amb les
esmenes defensades. Per tant, deman als grups parlamentaris
que encara no han intervengut si ho volen fer a favor o en
contra o només volen fixar posició.

Grup Parlamentari Ciudadanos? 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Fixarem posició. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Unidas Podemos?

LA SRA. SANS I REGIS: 

En contra.  

EL SR. PRESIDENT: 

Grup Mixt?

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

En contra, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

MÉS per Mallorca?
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LA SRA. CAMPOMAR I ORELL: 

En contra. 

EL SR. PRESIDENT: 

El Grup Parlamentari Socialista?

LA SRA. CANO I JUAN: 

En contra. 

EL SR. PRESIDENT: 

Començam. En primer lloc, la intervenció de la Sra. Sans,
pel Grup Parlamentari Unidas Podemos. 

LA SRA. SANS I REGIS: 

Gràcies, president. Bé, un any més assistim al debat
d’esmenes a la totalitat al pressupost autonòmic i sembla que ni
a les hores més baixes la dreta no és capaç d’estar a l’alçada, la
situació ja és suficientment complicada i dramàtica, però alguns
grups parlamentaris sembla que volen incrementar les tensions. 

Vostès s’imaginen, si una esmena a la totalitat prospera,
l’impacte negatiu que tendria per a la ciutadania? Jo crec que
no, i que no en són conscients, i tampoc no deuen ser
conscients de la necessitat de tirar cap endavant uns pressuposts
generals autonòmics perquè és el que necessita la ciutadania
ara, recursos, i els ha de menester amb urgència.

Està molt bé el seu rol d’oposició però convé ser conscients
del que suposa. En aquest sentit sembla que, per una vegada,
Ciutadans ha tengut més alçada de mires que la resta de la
bancada de la dreta.

Aquesta crisi s’ha decidit afrontar d’una manera totalment
diferent de l’anterior. Segurament als partits que han presentat
les esmenes a la totalitat els incomoda que no s’apliquin les
mesures adoptades a l’anterior crisi; segurament no estan
acostumats al fet que es tengui com a prioritat protegir l’estat
del benestar i tots els seus serveis públics. A l’anterior crisi,
gràcies a les polítiques de retallades dels serveis públics i a la
seva privatització, se’n varen enriquir uns pocs. En aquesta, el
que volem, és mantenir tots els serveis públics, perquè és
l’única manera de protegir la majoria social. 

I saben com es mantenen, els serveis públics, en temps de
crisi? Amb una política fiscal expansiva, perquè el que cal és
estimular l’economia, alhora que blindam l’escut social que tan
necessari és per fer front als efectes d’aquesta pandèmia
sanitària. 

Aquests pressuposts contemplen un enfortiment de la
sanitat, de l’educació, dels serveis socials, pilars bàsics per
encarar aquesta crisi i pilars bàsics que varen ser els primers
que a l’anterior crisi varen ser atacats, sense tenir en compte el
sofriment de milers de famílies que es varen veure afectades.

Vostès han sentit mai parlar de l’anomenat “multiplicador
keynesià”? A mi em fan dubtar, perquè si no tendrien clara la

necessitat de donar suport com a mínim a la tramitació
d’aquests pressuposts. I mirin, els explicaré ràpidament el que
suposa: a la gran depressió dels anys trenta, Keynes va observar
que el sector privat havia caigut en un cercle viciós en què
l’atur i la falta d’activitat de moltes empreses provocava
problemes econòmics a altres treballadors i a altres empreses.
En aquesta situació, va observar que l’única cosa que podia
rompre el cercle viciós i aturar la destrucció d’ocupació i
d’ingressos era la despesa pública. Però, a més, també va
observar que la despesa pública aconseguia un creixement de
l’activitat econòmica molt més gran de l’estrictament promogut
des del sector públic, ja que amb els ingressos de la despesa
pública generava, que la despesa pública generava moltes
famílies, aquestes podien fer compres i desenvolupar activitats
econòmiques noves. D’aquesta manera, les noves despeses i
activitats que la despesa pública permetia generaven, per una
part, ocupació i ingressos per a més famílies i, per la seva
banda, també comprarien i desenvoluparien activitats
econòmiques que ajudarien a reflotar l’economia. 

En definitiva, la despesa pública permetia un efecte
multiplicador de la riquesa que, en moments de crisi, el sector
privat és incapaç de realitzar. 

Alguns recordaran que, durant la darrera crisi econòmica,
per disgust de molts de nosaltres, es va imposar una política
d’austeritat a bona part d’Europa, donant com a resultat una
recuperació molt més lenta i desigual aquí, que no pas als
Estats Units, a la Xina, a Austràlia o al Canadà. I davant aqueix
estrepitós fracàs, Oliver Blanchard, economista cap del Fons
Monetari Internacional durant aquell moment va haver de
reconèixer que les seves propostes d’austeritat estaven
equivocades perquè s’havia infravalorat el multiplicador
keynesià. 

No siguin com Oliver Blanchard i tenguin en compte la
importància del multiplicador i la despesa pública abans que
sigui massa tard.

En qualsevol cas, ningú no s’atrevirà a dir que el projecte
de pressupost autonòmic és la solució definitiva i màgica a una
crisi sanitària, social i econòmica a escala global. És cert que
alguns territoris han tingut un impacte menor, però també és
cert que nosaltres estam clarament en desavantatge, ens ho
jugam tot a una carta i això té els seus riscs i conseqüències,
que avui patim, del que cal prendre nota, perquè està clar que
uns ens creiem més que uns altres la diversificació econòmica
de la nostra comunitat. 

Critiquen molt d’on provenen els ingressos. A mi
m’agradaria saber d’on pensen vostès que s’haurien de treure
i, sobretot, si no miram cap a l’Estat i cap a Europa, enfront
d’una crisi global, d’on pensen alguns que poden sortir els
ingressos? La seva crítica no té sentit enfront de la pitjor crisi
sanitària, econòmica i social dels darrers temps, la nostra
comunitat autònoma -tota sola- és incapaç de fer front a aquesta
crisi, és més: difícilment cap país pot sortir-ne sol.

Immersos en una segona onada, no només aquí sinó a altres
països, quines són les seves propostes? Aquests pressuposts
preveuen, per una part, continuar combatent el virus, per això
hi ha hagut un increment de les partides  relatives a sanitat,
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perquè, mentre no hi hagi una vacuna i el virus circuli entre
nosaltres, cal continuar invertint i adoptar mesures per protegir
la salut pública. Enfront de la vulnerabilitat de moltes famílies
a causa de la crisi, aquests pressuposts i també els pressuposts
de l’Estat blinden l’escut social construït el mes de març i que
s’ha anat actualizant durant els darrers mesos. La
responsabilitat del Govern radica en mantenir i expandir
aquestes ajudes, per intentar mantenir el teixit econòmic, evitar
la destrucció de llocs de treball, com per exemple amb els
ERTO i prendre mesures de caràcter social per protegir els més
vulnerables.

Aquests pressuposts no només cerquen reactivar
l’economia. Aquests pressuposts i també els pressuposts de
l’Estat cerquen fer de la crisi una oportunitat. Tots sabem que
aquesta crisi ha deixat en evidència totes aquelles mancances
que teníem i per això hem de ser capaços de tornar créixer,
però créixer millor, tenir una societat i una economia més
enfortida i de més qualitat, i això suposa dur a terme el Pacte de
recuperació econòmica, firmat fa uns mesos, prioritzar el
benestar de les persones i aconseguir unes illes més sostenibles
i resilients. I de fet, aquests objectius i aquest camí de
recuperació és el marcat per Europa, que aquesta vegada, lluny
d’aplicar les seves polítiques fiscals contractores, ha decidit
apostar per una recuperació transformadora.

I no creuen que si Europa ha reconsiderat els seus errors en
la gestió de la darrera crisi, potser vostès podrien fer el mateix?
Què els molesta, que continuem blindant l’estat del benestar?
Què es dediquin més de 4.700 milions d’euros a polítiques
públiques? Què s’augmenti un 12% el pressupost en sanitat o
quasi un 5% en educació o un 13,5% més en serveis socials? O
el que els molesta és no poder sortir a aquest faristol a criticar
que aquest Govern no ha fet retallades? Això els incomoda tant
que han presentat esmenes a la totalitat en plena segona onada
de contagis de coronavirus, per bloquejar, per posar pals a les
rodes, per endarrerir la recuperació econòmica i la protecció
dels serveis públics?

(Alguns aplaudiments)

Vostès són conscients que hi ha un factor que es diu
COVID-19 i que tot el nostre dia a dia depèn de la seva
incidència i la seva taxa de contagis? S’adonen que no només
afecta aquí a les illes, sinó que afecta arreu del món? I per
suposat que hi ha països menys afectats, com ja he dit abans,
països que sabien que l’economia no podia basar-se en un únic
model, sinó que tenien diversos fronts oberts, entre els quals
països que han sabut veure que el futur rau a les noves
tecnologies, la digitalització i la innovació. El treball del futur,
i no ho diem nosaltres, sinó que ho diuen multitud de
professionals i estudis, són treballs enfocats a e-comerç,
programació, màrqueting digital, ciències de dades, IA,
ciberseguretat, robòtica, entre d’altres, i podem prendre nota i
intentar ser competitius o podem esperar recuperar
exclusivament el que ja teníem i fins al pròxim impacte.
Nosaltres ho tenim clar, l’oposició em fa dubtar.

Després VOX, com no pot ser d’una altra manera, torna
esmentar els “xiringuitos”, el que vostès en diuen “xiringuitos”
jo en dic drets aconseguits per la ciutadania i sé que per a
vosaltres, per a vostès, és molt complicat entendre què significa

diversitat i respecte, perquè s’esforcen cada dia en aquesta
cambra a demostrar-ho. Els drets en matèria d’igualtat, de
diversitat sexual, de memòria, de llengua, de tolerància i molts
altres són els mateixos drets que els franquistes i els feixistes no
en volien ni sentir parlar i que oprimien la ciutadania de la
forma més ferotge i poc humana que se’ls pugui ocórrer.

I mirin, disculpin que siguem al segle XXI i que no
vulguem perdre cap dret que tant ens ha costat aconseguir. I
sàpiguen que continuarem tirant cap endavant polítiques en
aquestes matèries, precisament per combatre el seu odi, la seva
intolerància i el seu poc respecte cap als drets humans. I per
això ni una passa cap enrera mentre hi hagi un govern
progressista a l’executiu!

Aquests pressuposts, com ja he dit, estan enfocats al
blindatge dels serveis públics i de la recuperació econòmica,
dues qüestions que, com a Unidas Podemos, sempre hem
defensat. Enfront de les retallades de l’anterior crisi econòmica,
a les illes s’ha apostat per un escut social, un 22,5% del
pressupost va a educació, suposa un augment del 4,54%, i tot
i que encara no hem arribat al 5%, des d’Unidas Podemos
continuarem treballant amb la conselleria per aconseguir-ho.
Som la comunitat que més ha crescut en aquest àmbit:
s’augmenta l’import de beques menjador; es disposen ajudes
per eliminar l’escletxa digital i garantir la igualtat
d’oportunitats; ajudes públiques per a material i transport;
augment de places públiques a les escoles infantils, amb un
import de 9.000 euros per plaça.

En Serveis Socials quasi 245 milions, un 13,5% més. Som
una comunitat que manté la RESOGA amb 20 milions d’euros
per a casos de pobresa sobrevinguda. S’augmenta la inversió en
dependència, en serveis d’ajuda a domilici, en teleassistència.
Un 42% més per ajudes econòmiques directes per a persones en
situació de dependència. Subvencions específiques per a
programes de lluita contra la pobresa, protecció i defensa dels
drets dels menors, 400.000 euros per desenvolupar la Llei
d’infància. En definitiva, un reforç del benestar social en aquest
temps de pandèmia i incertesa.

Pel que fa a Salut ja ho he dit abans, un 12% més de
pressupost, destinat a fer front a la pandèmia, a mantenir
l’atenció assistencial de la ciutadania. Un augment de
pressupost primordial per poder seguir combatent el virus, per
millorar infraestructures sanitàries, per a l’adquisició d’equips
de protecció i per aconseguir consolidar la plantilla de
professionals sanitaris, que fan una labor essencial.

Com ja he comentat, per a Unidas Podemos, la nostra
diversificació econòmica ha d’anar de la mà de la innovació, de
la transició energètica i de les indústries digitals. I en aquest
sentit la Vicepresidència de Transició Energètica i Sectors
Productius augmenta el seu pressupost un 9,2%. Vull destacar
una cosa que supòs que els partits que han presentat una
esmena a la totalitat els deu semblar molt malament, tenim una
inversió d’aproximadament 5 milions d’euros per a la
modernització industrial per encaminar-nos cap a una indústria
de futur, o s’augmenta un 61% la Direcció General
d’Innovació, en partides tan importants com el bons digitals,
amb més de 400.000 euros, perquè les empreses ja creades
siguin capaces d’actualitzar-se i així ser més competitives. O
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per exemple, 760.000 euros per fomentar un pol d’indústries
digitals i audiovisuals, un sector que no atura de créixer i que
clarament és una aposta segura de cara al futur de la nostra
economia.

Un dels reptes d’aquesta conselleria és impulsar el foment
de l’ús d’energies renovables, una política reflectida en els
pressuposts, especialment per fomentar l’ús d’instal·lacions
d’autoconsum energètic, molt en la línia de la tan necessària
democratització energètica. Perquè se’ns dubte que no podem
perdre de vista la lluita contra el canvi climàtic perquè és un
repte de cara al futur que continua molt vigent i que,
paral·lelament amb la lluita contra la COVID-19, tiram
endavant polítiques que contribueixen a pal·liar els efectes del
canvi climàtic. I per això aquests pressuposts contenen mesures
a aquests efectes.

Precisament, una de les crítiques que fa l’oposició és
l’aparició del cànon de residus. El primer que vull dir és que és
un cànon totalment simbòlic per a l’any 2021, però resulta que
tenim una Llei de residus que cal desplegar. Espanya va molt
endarrerida en imposts verds i vull posar en valor que
novament les illes tornam ser capdavanteres davant de l’Estat.
Ja ho vàrem ser amb l’aprovació de la Llei de residus i ara ho
som amb la posada en marxa d’aquest cànon, i ho record,
simbòlic, per a l’any 21, però que, a la llarga, contribuirà a
disminuir l’impacte negatiu que es produeix quan no se separa
correctament i, per tant, es contamina més.

I quan parlam de diversificar el nostre model productiu, no
se’ns ha d’oblidar tampoc el que ja tenim, i sobretot que és la
nostra pròpia terra i el nostre sector primari. En aquest sentit,
el pressupost de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i
Alimentació ha augmentat un 12,6% i, en concret, si tenim en
compte els ens instrumentals que en depenen, ha augmentat un
33% més respecte de l’any anterior. Això són uns 40 milions
d’euros més.

En concret s’augmenten en més de 4 milions la Direcció
General d’Agricultura i Ramaderia, la qual cosa suposarà una
millora directe en el nostre sector primari i és que la nostra
pagesia en aquesta crisi sanitària, ha demostrat que no només
és necessari per al seu treball, sinó també per al seu gran
compromís per a la nostra terra i els nostres costums. Creiem
que en aquest sentit el pla de regadiu que la consellera ha
explicat en aquest Parlament i públicament, permetrà que el
sector augmenti els seus beneficis i la seva productivitat.

I en aquest sentit, el d’augmentar el consum del nostre
producte local, del que cultivam i del que generam aquí a
Balears, la Direcció General de Polítiques de Sobirania
Alimentària veu augmentat el seu pressupost en un 23%, un
pressupost que anirà principalment enfocat a la promoció del
nostre producte local; a impulsar l’Observatori de preus, que
serà una eina vital perquè la pagesia obtengui un preu més just
per als productes respecte el preu final de venda, que acaba
pagant el consumidor. I també per fomentar i regular els
mercats locals.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sans, tiene que ir terminando, por favor.

LA SRA. SANS I REGIS:

Si me das al menos hasta dos minutos como al PP...

(Remor de veus i rialles de la intervinent)

No, acabo, acab aviat. Aquest pressupost, ho he dit, des
d’Unidas Podemos contempla l’impuls de l’escut social basat
en blindar l’estat del benestar i en la reactivació de la nostra
economia pensant en la seva diversificació, i, per això mateix,
quan veiem que l’oposició planteja de manera irresponsable
esmenes a la totalitat en aquests moments tan durs, el que ens
demana és: què cerquen? Si fins i tot en moments tan durs
només volen protestar i cercar el titular fàcil, justament quan la
societat ens demana, als polítics, responsabilitat, alçada de
mires, i ser capaços d’arribar a acords centrats en el benestar de
la gent. 

Fins i tot ara seguim amb els mateixos jocs polítics de
sempre, enfangar per enfangar i com pitjor vagi al Govern i a
la gent millor per als partits de l’oposició i, sincerament, és una
vertadera llàstima.

Com és evident, votarem en contra de les seves esmenes a
la totalitat. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Sans. Correspon ara el torn al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula la Sra.
Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Bé, el pressupost de 2021 pot ser, supòs, creiem
nosaltres que serà el més important d’aquesta comunitat
autònoma des del seu inici. Som davant la pitjor crisi sanitària,
social i econòmica que han viscut les nostres illes. La crisi
financera del 2008 va ser molt dura i va afectar econòmicament
moltes persones, però l’actual afecta la salut, l’educació,
l’entorn social, i les nostres illes possiblement siguin les més
afectades econòmicament de tota Europa.

Per tant, les receptes que va aplicar la dreta del Partit
Popular en aquesta crisi financera s’han demostrat... que ja es
varen demostrar errònies en molts de casos, com varen ser les
retallades de serveis públics, la pressió hipotecària a les
famílies que varen perdre milers d’habitatges, aplicant una llei
extorsionadora que atorgava privilegis a les entitats financeres
i a fons voltors, i que aquests fons voltors el que han fet és
negoci rodó amb la compravenda d’aquests habitatges,
comprant a preu de patató i venent a preu de mercat. Això sí
que és el resultat de la crisi financera del 2008, això sí que
varen ser les polítiques que va executar la dreta. I no parlam de
doblers que els varen donar, més de 60.000 euros, que varen
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donar a les entitats financeres, els quals en la major part no
recuperarem.

I a les Illes les receptes del Partit Popular no varen ser
diferents, varen ser retallades als serveis públics passant i tot
per sobre de la legislació. Ja ho ha dit avui la consellera
d’Administracions Públiques avui matí, 13 milions d’euros que
hem hagut de pagar d’indemnitzacions per acomiadaments
irregulars del Partit Popular. Això és una vergonya i ben el
contrari el govern d’esquerres ha anat en sentit contrari, com he
dit, en despesa sanitària, social, educativa, en crèdit d’ISBA,
encara que realment -creiem des de MÉS per Mallorca- que
encara queda molt a fer.

Però en aquesta crisi la vulnerabilitat individual i col·lectiva
va molt més enllà. Les persones que han mort a causa de la
COVID-19, les que han sofert, sofreixen o sofriran les
conseqüències no les podem abandonar, i vaig més enllà de la
qüestió sanitària que és la més important, hi ha la qüestió
educativa, social i econòmica. Per això des de MÉS per
Mallorca donam suport a un pressupost que vol continuar, -sí,
Sr. Melià-, volem continuar millorant la seva eficiència en la
gestió, en la consolidació d’aquest escut social, d’aquest
blindatge a les polítiques públiques a les illenques i als illencs.

No ens podríem sentir satisfets si en un futur, quan
recuperàssim poc a poc la nostra economia, haguéssim deixat
enrere persones i famílies que haguessin pogut salvar amb
aquest pressuposts i ajudar-los.

Ara més que mai aquest escut social i aquestes polítiques
socials són imprescindibles. I senyors de l’oposició, també
Europa ho veu així, també Europa ha canviat les normes i
l’actitud que va tenir a la crisi financera de 2008. I nosaltres
això ho aplaudim, és clar que sí, perquè ja ho vàrem qüestionar
el 2008, sabíem que no era la resposta, i si ens faciliten les
eines seria encara més greu no aprofitar aquestes eines per
pal·liar les conseqüències d’aquesta crisi.

I en relació amb el Govern espanyol actual, hem de dir que
des de MÉS per Mallorca consideram que s’han torbat; s’han
torbat a actuar amb seny, en això discrepam de la consellera,
perquè varen voler jugar en contra de les administracions locals
i autonòmiques. L’exemple més clar és el tema dels superàvits
i els romanents i la regla de despesa, han modificat la seva
actitud encara que queda molt per debatre.

En molts casos, és veritat, i a qualque moment semblava
que volien continuar la política del Partit Popular en sacrificar
les polítiques públiques locals i autonòmiques, en exigir un
dèficit d’extorsió mentre l’Estat se’n beneficiava, tenia màniga
ampla per gastar i maquillava el seu propi dèficit. Això és el
que feia el Partit Popular.

Tampoc no oblidam que hem perdut 78 milions d’euros de
la liquidació de l’IVA de 2017 i ho hem de deixar patent i ho
hem de seguir reclamant.

Vostès, des de l’oposició, no es cansen d’interpel·lar cada
setmana aquest govern perquè posi més recursos per fer front
a la COVID-19, però quan es posa en marxa l’instrument més
important, com són els pressuposts del 2021 per fer-ho, cauen

en la incoherència i passen a repetir els mantres que ja
coneixem des de sempre, baixada d’imposts, reducció de servei
públic i alarmisme. 

No parlem d’ultradreta que precisament l’únic que vol és
provocar i fer polèmica, cosa en la qual no entrarem.

Sabem bé que sense incrementar els recursos no es poden
dur a terme les polítiques que necessiten en aquest moment tan
crucial les nostres illes. Han augmentat feblement... vull dir que
nosaltres creiem que han argumentat feblement les esmenes a
la totalitat perquè parlen de prevenció i preocupació cap al
futur, però ara és el moment de fer feina per a l’avui, si perdem
l’avui moltes empreses i famílies no tendran un demà. Es aquí
que hem de fer feina per l’avui.

El proper any 2021 serà més dur que el 2020, jo crec que sí,
els recursos i estalvis de les famílies i de les empreses s’hauran
esgotat. Per això les polítiques públiques d’aquest 2021 són
més importants que mai. 

Si hem estat capaços durant dècades d’endeutar-nos per
donar servei públic per culpa d’un govern espanyol, tant sigui
del Partit Popular com dels partits... del PSOE, que ens ha
infrafinançat i no ens ha compensat la insularitat, com podríem
plantejar en aquests moments... i no fer ara l’endeutament, quan
la gent més ho necessita? Seria una irresponsabilitat, perquè sí,
la nostra situació ve agreujada per un infrafinançament
acumulat, un deute històric, calculat entre 3.000 i 5.000 milions
d’euros, per la manca d’un règim especial que realment
compensi la insularitat, un règim insular especial que el Partit
Popular no va voler aprovar i un règim especial i unes
bonificacions fiscals, un fons d’insularitat i unes
compensacions al transport públic que el PSOE ens ha segrestat
(...) des de fa dos anys, els té segrestats.

I a aquesta discriminació, s’hi afegeixen uns pressuposts
generals de l’Estat que ens tornen posar a la cua de les
inversions a uns moments en què les illes som la comunitat més
damnificada econòmicament pels efectes de la COVID-19. 

Estam d’acord, Sr. Costa, que ha afirmat avui matí que el
Govern socialista no sap on se situen les Illes Balears al mapa,
però, malauradament, el PP de Madrid tampoc no ho ha sabut
mai. I els diputats de Madrid del Partit Popular tampoc no ho
saben quan voten al Congrés, perquè no se’n recorden de les
Illes Balears, el cant que fan aquí no és el mateix que fan allà.
I, per empitjorar la situació, les inversions que s’aprovaven en
aquests pressuposts generals, un 80% se centraran
prioritàriament en ports i aeroports, mostrant que aquest govern
espanyol només ens considera com a màquina de fer doblers
per a les arques estatals. 

Nosaltres esperàvem més d’aquest govern progressista de
l’Estat espanyol. Esperàvem  que fos més..., diguem..., més...
no em surt... bé, que entengués més la problemàtica que seguim
patint en aquests moments, perquè, encara, Sra. Consellera, que
aquests pressuposts contenguin mesures positives no podem
deixar de dir que discriminen les Illes Balears.

Aquesta crisi ha demostrat que l’excessiva dependència del
turisme ens fa massa fràgils, que si no rectificam pot destruir el
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nostre benestar. Hem vist que posant tots els ous dins el mateix
paner es poden trencar tots, com ha passat amb aquesta
pandèmia. Des de MÉS per Mallorca no volem tornar a
l’escalada anual de turistes a qualsevol preu, volem un turisme
sostenible de futur, amb llocs de feina qualificats i de qualitat,
i protegint el nostre territori.

Des de MÉS per Mallorca defensam també que aquests
pressuposts han d’anar més enllà de la COVID-19, perquè si
volem fer-nos resilients a les crisis també hem de diversificar
el nostre model. Per tant hem de repetir el que ja estam cansats
de dir, però ho hem de fer realitat: l’aposta per la recerca, el
desenvolupament i la innovació, pel coneixement, per la
formació, és ineludible. 

La posada en marxa de la tramitació de la Llei de la ciència
per a nosaltres és una passa endavant que celebram, perquè
necessitam desenvolupar aquest marc jurídic que possibiliti que
la ciència estigui també en el centre de les polítiques públiques
a les nostres illes. Com també ho és l’obertura de l’Oficina dels
drets lingüístics; els recursos també que es dediquen a adaptar
el nostre territori a l’emergència climàtica. Tots aquests
recursos nosaltres creim que són necessari també en aquest
2021, perquè no podem oblidar totes aquestes mancances i
totes aquestes necessitats, perquè volem un creixement
econòmic basat en una economia del coneixement, una
economia digital, social, verda i blava; volem un futur i una
oportunitat per als nostres fills i néts a la nostra terra. No volem
seguir amb un model d’exportació i pèrdua de capital humà,
dels noves joves formats, com fem fins ara.

Els fons europeus incentiven la diversificació i el canvi de
model, i des de les Illes ho hem d’aprofitar. No podem deixar
aquesta oportunitat i no poder deixar-nos encaixonar per les
mateixes receptes de sempre.

Per a MÉS per Mallorca segueixen vigents els objectius
dels pressuposts de 2020, per reforçar polítiques i serveis
públics, perquè el pressupost públic ha d’actuar com a palanca
per traslladar la millora econòmica a tots els sectors de la
societat, per tenir una societat més igualitària. També és
necessari a la post COVID o dins la COVID, amb majors
oportunitats per a tothom, amb major progrés, amb major
cohesió social, i que reparteixi millor la riquesa, clar que sí. Les
crisis ens han demostrat que els rics es fan més rics i els pobres
es fan més pobres; per tant les polítiques de redistribució de la
riquesa són més importants que mai.

La gestió del Govern d’esquerres aquests anys ha
compatibilitzat l’augment continuat del pressupost social i de
la inversió pública amb un compliment dels objectius
d’estabilitat que ens havien imposat, dèficit, deute, regla de
despesa, etc. Aquest esforç ha permès a les Illes -ja s’ha dit-
reduir en tres anys el diferencial de despesa en termes per
càpita de polítiques socials de les Illes Balears. Però gràcies
també a aquest esforç ara hem pogut afrontar la crisi de la
COVID des d’un de partida molt millor socialment que si
hagués governat la dreta, estam convençuts, perquè hagués fet
tot el contrari i haguéssim partit de menys zero per fer front a
aquesta COVID, i això hagués estat insostenible.

Gràcies a tot això, perquè aquest avanç que ha fet aquests
anys de retornar més de mil docents, més de mil sanitaris, posar
aquests nou-cents professionals de salut durant la COVID,
aquests més de cinc-cents docents durant la pandèmia,
impulsant la renda garantida, aquest impost de turisme
sostenible per protegir el nostre territori, etc., per augmentar la
formació professional, la precarietat laboral, lluitar contra la
precarietat laboral i el frau, augmentar beneficis fiscals perquè,
sí, aquesta comunitat autònoma aquests anys ha augmentat els
beneficis fiscals, i fer una política fiscal progressiva, ha ajudat
precisament a fer front a aquesta pandèmia d’una forma més
segura i més consolidada, i més digna.

Des de MÉS per Mallorca seguim defensant que l’accés de
tothom a la sanitat universal, eliminar el copagament sanitari,
blindar el servei públic, defensar la nostra cultura i la nostra
llengua, no són despeses supèrflues, i ens reafirmam quan
l’extrema dreta afirma que es dediquen massa recursos a
política lingüística, a feminisme, a memòria històrica i a
polítiques d’igualtat, perquè per a nosaltres són eixos
fonamentals del nostre concepte de política pública. Ens
trobaran ferms davant la negació de la violència masclista, els
atacs de caire feixista cap a les dones, cap a les persones
LGTBI i cap a les víctimes del franquisme, no ho dubtin, i
continuarem així.

Però volem insistir: el bessó i la clau de la nostra major
debilitat col·lectiva és la dependència dels serveis públics al
sistema de finançament estatal, que és de quasi un 50%, perquè
consideram que sense més sobirania fiscal no tendrem mai
autonomia real sobre els nostres impostos. Un sistema de
finançament caducat ja fa cinc anys i que no respon al principi
d’ordinalitat és injust. Sense un vertader REB l’Estat segueix
essent injust amb la gent de les Illes Balears. Aquest és el
vertader debat, i en aquest sentit hem de dir que en això estam
d’acord amb el Sr. Melià, que és un vertader defensor
d’aquestes qüestions.

Fins l’any 2020 hem estat la segona comunitat que més ha
aportat a l’Estat, i en canvi la novena a l’hora de rebre. Ara que
és el moment de ser solidaris amb nosaltres, no es recorden de
nosaltres. No els pareix injust? A nosaltres, molt. No podem
continuar amb un sistema pervers que ens castiga i ens
penalitza, que empobreix les Illes Balears a partir d’un espoli
fiscal per part de l’Estat espanyol que repercuteix negativament
en la vida dels illencs i de les illenques; perquè suportam una
hipoteca d’infrafinançament a l’esquena massa feixuga, i si no
milloram el finançament de la nostra hisenda la gent de les
nostres illes, d’aquestes illes, continuarà en el futur disposant
d’un estat de benestar inferior i d’una menor inversió pública.

Però mentrestant els pressuposts d’aquest govern de les Illes
Balears de 2021 afronten, creim, la situació amb valentia, i
s’ajusten a la realitat del moment, i les justificacions que ha
defensat l’oposició per rebutjar-los són els mantres de sempre,
i creim que son incoherents amb el que demanen quan
interpel·len el Govern. Avui en dia, i amb els efectes de la
pandèmia, la reivindicació liderada per MÉS sobre la necessitat
de potenciar la diversificació del nostre model econòmic és més
vigent que mai. Ja ningú no pot dubtar que la dependència d’un
sol sector econòmic, i especialment d’un sector com el turístic,
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que basa el seu model en la mobilitat de les persones, era i és
en un futur insostenible. 

La prioritat de 2021 per a MÉS per Mallorca és consolidar
les polítiques socials i l’escut social, donar suport al teixit
productiu perquè es pugui recuperar el més aviat possible
després de la pandèmia, i potenciar la digitalització i
modernització de l’economia i de l’administració.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Campomar. Correspon ara el torn del Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Començaré assenyalant
alguns dels conceptes que ha utilitzat la consellera per explicar
per què nosaltres estam al costat del Govern en aquest
pressupost; no en tot, però creiem que en aquests moments el
que se’ns demanava era estar al costat del Govern.

Ha parlat de situació excepcional, i em sembla que ignorar
aquesta realitat, aquesta excepcionalitat històrica, és d’una gran
curtesa de vista. M’ha agradat molt quan vostè ha dit que
l’insostenible és no fer front als efectes de la pandèmia; quan
l’oposició acusa aquest pressupost de ser insostenible vostè,
molt hàbilment, ha girat la truita; no, és insostenible no fer front
als efectes de la pandèmia. Nosaltres també ho pensam. 

I després també la necessitat de posar els interessos generals
per damunt dels interessos particulars; per tant renunciar a la
nostra part de protagonisme, a la nostra part de voler sortir a la
foto, a la nostra part de tenir sortides genials i imaginatives, per
estar al costat del Govern, diria, com aquell que diu, fins i tot
disciplinadament, perquè som a un moment en què, igual que
des del punt de vista sanitari, doncs també des del punt de vista
polític, de forma disciplinada, sense, evidentment, perdre mai
el dret i la capacitat de criticar i de proposar millores, perquè
en aquests moments els ciutadans el que troben és que hi ha
d’haver un pressupost, que s’ha d’executar aquest pressupost.
Vostès s’imaginen retornar el pressupost al Govern?, és a dir,
crec que en cap cas no tenia sentit avui, i entenent alguns dels
arguments que han esgrimit alguns dels grups de l’oposició, era
el moment, evidentment, per retornar els pressuposts. La
ciutadania no vol que retornin cap pressuposts, la ciutadania
vol que s’aprovin els pressuposts i que s’executin.

Que, per cert, Sra. Consellera, no sé si és que ha tingut un
lapsus o l’ha traïda el subconscient, perquè ha dit “tant de bo
executem tot el que ens arribi”, “tant de bo executem tot el que
ens arribi”!, ha de parlar a l’execució dels pressuposts, amb la
qual cosa, per dir-ho així, ve a les meves, jo pens que tenim
realment molts motius per pensar de la capacitat del Govern i
de l’Administració; més que del Govern, de l’Administració per
executar tots els doblers que tendrem a la nostra disposició. 

Per tots aquests motius, MÉS per Menorca, que és una
postura diferent de la que vam tenir en el darrer debat de
pressuposts, des del primer moment vam manifestar la nostra
vocació d’estar al costat del Govern i de mirar d’arribar a
acords i en aquest trànsit estem i esperem que arribi a bon port
i que realment hi hagi canvis, perquè nosaltres creiem que calen
canvis, i cal reforçar algunes de les àrees que a nosaltres ens
semblen més estratègiques i que creiem que estan desateses en
aquest pressupost i, per tant, esperem que d’aquesta
col·laboració en sorgeixin canvis. 

Voldria referir-me als arguments dels grups de l’oposició
per defensar i per argumentar les seves esmenes a la totalitat.
Hi ha algunes contradiccions flagrants. Per exemple, grosso
modo, es critica un sector públic massa gran, no?, una despesa
pública fora de control, però també es critica la congelació
salarial als funcionaris. És clar, escolti’m, vull dir, a veure, no
estic dient grosso modo, Sr. Melià, és a dir, és la música de
fons de les esmenes a la totalitat, van per aquesta via. Escolti,
que estan gastant massa. Ara, després també critiquen la
congelació salarial dels funcionaris.

Després, evidentment, agafar arguments com la reducció de
càrrecs, etc., com si això fos una política que portés a l’estalvi,
no mereix cap comentari perquè són arguments d’una fragilitat
immensa perquè evidentment això no aporta cap mena
d’estalvi.

Una altra gran contradicció. El que no volem que faci el
Govern, volem que el Govern ajudi a fer-ho a les empreses.
ISBA, vinga!, que les empreses s’endeutin! Em sembla que ho
ha dit el Sr. Melià, ha dit “escolti, que aquests diners també
s’hauran de tornar, eh?” És a dir, quan diem...

No, no, vostè no ha dit l’argument principal que jo estic
rebatent, vostè -diguem- ha dit el que jo estic dient ara. És a dir,
estem dient: solució per a les empreses, que ISBA tengui
doblers, 100 milions d’euros, i 700 milions d’euros en avals;
que evidentment les empreses, un dia o altre, hauran de tornar.
Això per a les empreses és bo, però per al Govern és dolent. O
sigui, la mateixa solució per al Govern què és?, home!,
aprofitem els doblers que ens venen de l’estat, aprofitem el
finançament que ens ve d’Europa, i quan puguem el tornarem.
Aquest és el raonament.

Per tant, aquí, hi ha una contradicció molt gran, sobretot per
part del Partit Popular, que no accepta que el Govern s’apliqui
una recepta que, en canvi, sí que el Partit Popular aplica a les
empreses. Que s’endeutin! “L’important és que les empreses
siguin viables”. Escolti, doncs els serveis públics també! Han
de ser viables, igual que les empreses. Quan vinguin temps
millors podran retornar els seus deutes avalats per ISBA; quan
a aquest Govern, la situació sigui millor, s’hagi reactivat
l’economia i recuperi els seus ingressos fiscals, haurà d’anar
retornant el deute, tot i que evidentment partim d’un punt de
partida -preocupant- que és que el deute ja és molt gran, però
escolti’m, fins i tot el Fons Monetari Internacional, fins i tot el
Fons Monetari Internacional, ha dit a Espanya que el que ha de
fer és augmentar la despesa pública.

El que jo no puc entendre és que resulti que aquí estem el
Fons Monetari Internacional al costat del govern d’esquerres,
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i el partit que representa la dreta estigui en contra d’aquesta
solució. Vostès ja em diran a quina banda del pensament
econòmic es fiquen vostès. Perquè és molt sorprenent que el
Fons Monetari Internacional, que no és que diguem que sigui
una institució a la que tinguem molta devoció les forces
d’esquerra, està proposant exactament les mateixes receptes
que els grups d’esquerres proposem en aquest moment. Perquè
no hi ha alternativa! I en això, jo i tot i que algun dels portaveus
ha dit “sí que hi ha alternativa”, en aquest cas no hi ha
alternativa, no queda més remei que incrementar la despesa, no
queda més remei que fer-ho. I tenim una gran sort que hi ha una
conjuntura que ens permet disposar de més fons, perquè no ens
queda més remei, perquè hem de fer front a unes emergències
sanitàries i, a més a més, que aquesta és la gran crítica que jo
faig als pressuposts, aquests doblers han de servir per canviar
de model, per fer-nos més resistents, i per ser capaços de
generar riquesa al més aviat possible.

Però, com a mínim, pal·liar els efectes, aquest és el primer;
el segon, reactivar l’economia. Per fer això, evidentment,
necessitarem recursos i -com deia- sort hem tingut que es
produeix una conjuntura que no es va produeix a la crisi del
2007-2008 i anys següents, perquè, és clar, la identificam per
l’anyada que va començar però no sabem ben bé l’any que va
acabar. Doncs a la crisi del 2008 la recepta no va ser aquesta,
no es van tenir a disposició aquests fons per poder lluitar contra
els efectes de la crisi, i ara els tenim i hauríem d’estar-ne
satisfets.

Això em porta a parlar de la tercera objecció que tinc a les
esmenes a la totalitat, que és tot aquest dubte que plana sobre
si realment hi haurà fons europeus o no hi haurà fons europeus.
Escolti, qualsevol pressupost és... és igual que quan una
empresa o una botiga fa el seu pressupost, i pensa que vendrà
per import de 300.000 euros, clar, nosaltres hem de fer una
previsió del que vindrà d’Europa. Vostès em parlen d’Hongria
i Polònia, molt bé, idò jo els parlo d’Alemanya, de França,
d’Itàlia..., i dels països que són la locomotora d’Europa.
Aleshores, si vostès es volen aferrar als discursos xenòfobs i
xantatgistes de Polònia i d’Hongria, a mi em sembla molt més
realista confiar en què la Unió Europea anirà en la direcció que
marquen en aquests moments els països capdavanters com són
Alemanya, com són França. Per tant, em sembla molt més
realista pensar que Alemanya se’n sortirà i imposarà la seva
recepta, que no que Hongria i Polònia, amb uns interessos
absolutament espuris, se’n sortiran impedint que aquests
recursos vinguin. Alemanya ha entès perfectament -Alemanya,
que és la locomotora d’Europa- ha entès perfectament el que
diu el Fons Monetari Internacional, que els països i, a més a
més, com més deprimits millor, han d’incrementar la seva
despesa pública. Perquè és l’única manera de sortir d’aquest
atzucac.

Llavors, vostès, vostès, sembla que posen una espelma
perquè Hongria i Polònia se’n surtin amb la seva; doncs jo,
d’espelmes no en poso perquè no sóc d’aquesta manera de
creences, però sincerament, racionalment, racionalment, pens
que és molt més raonable pensar que Alemanya imposarà la
seva política i que, per tant, hi haurà fons europeus. Per tant, jo
el que trobaria surrealista és que la consellera no hagués posat
doblers d’Europa, en aquest pressupost, lògicament que s’han

de posar! A partir d’aquí, les estimacions, doncs evidentment,
són lliures.

Jo saben què penso? Jo penso que en vindran molts més
dels que hi ha en el pressupost, d’Europa vindran molts més
doblers dels que hi ha en els pressuposts, perquè el que s’ha fet
és una estimació dels doblers que venen directament d’Europa,
els que venen a través de l’Estat i, probablement, en vindran
més, per tant, jo crec que des d’aquest punt de vista, criticar el
pressupost és poc realista. 

I després també voldria parlar d’un tema concret que és el
cànon, el cànon de residus. Fiscalitat i cànon de residus no
tenen res a veure. O sigui, no em posin el cànon de residus
dintre del paquet de la pressió fiscal, perquè el cànon de residus
no és cap pressió fiscal. Un cànon és una compensació que qui
fa un determinat consum, paga a l’administració perquè li presti
un servei. I en aquest cas, el cànon de residus, el paga qui no
tracta adequadament els residus, és a dir, resumint-ho amb el
lema més conegut: qui contamina, paga. Aquest és el principi
de la fiscalitat verda. Doncs, en aquest cas, és a dir qui no tracta
adequadament els residus, qui no selecciona els residus, qui ho
posa tot a la mateixa bossa, paga. 

Evidentment, això, s’imputa als ajuntaments, i són els
ajuntaments els que han de desenvolupar unes polítiques perquè
els seus ciutadans també tinguin un comportament adequat amb
els residus. Perquè, el que no podem fer és, en aquesta alçada
de la Història, no fer cap política per dissuadir els ciutadans
que no tractin adequadament els residus. Per tant, no em
barregin el cànon dels residus amb la fiscalitat perquè no té res
a veure. Qui tracti adequadament els residus, no pagarà cànon,
qui tracti adequadament els residus no pagarà cànon. Per tant
no em posin el cànon amb el tema de la fiscalitat. 

Dit això i un cop justificat el perquè nosaltres no donarem
suport a les esmenes a la totalitat, dedicaré la darrera part de la
intervenció a explicar què és el que no ens agrada del
pressupost, perquè, evidentment, Sra. Consellera, vostè ho sap,
hi ha alguns aspectes que no ens agraden del pressupost i que
els hem plantejat als consellers en les seves compareixences, i
que esperem poder canviar limitadament, perquè algunes de les
objeccions que van en la línia de l’esmena a la totalitat d’El Pi,
són esculls gegants que dubto molt que aconseguim que el
pressupost canviï molt, però si més no nosaltres hem de cridar
l’atenció. 

Nosaltres hem assenyalat, des del debat de política general
que va haver-hi, dos grans dèficits: un és la modernització de
l’Administració, i l’altre és el canvi de model, el canvi de
model econòmic. I aquest pressupost no dona resposta
satisfactòria, Sra. Consellera, a cap d’aquests dos grans reptes,
són dos reptes fonamentals perquè tot això que vostè ens ha
plantejat avui aquí surti bé.

La modernització de l’Administració -i agafo les seves
mateixes paraules que li he citat al començament- tant de bo
executem tot el que ens arribi! Vostè ve a les meves!, vostè
reconeix que tenim una administració amb serioses dificultats
per executar tots els doblers que ha de gestionar ara, imagini’s
amb tots els que ens han de venir. Llavors, vostè, que en el
preàmbul de la llei també ho diuen, diuen, no, aquesta llei un
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dels ajuts fonamentals és la modernització de l’administració.
Clar, vostè ara no em podrà replicar, però a mi m’agradaria que
m’expliquessin quines són aquestes, a través de quines partides
es visualitza aquesta gran aposta per la modernització de
l’administració? Perquè jo no he vist això, és a dir, no ho he
vist, he vist, bé, una mica la continuïtat del que ja s’ha vengut
fent els darrers anys.

Després, pel que fa al canvi del model, doncs, també molt
decebedor, en aquest sentit és molt decebedor. És a dir, tant tot
el capítol que podríem dir de creació d’empreses, com tot el
capítol que podríem dir d’eficiència energètica, en el qual hi ha
avenços, això jo no ho negaré, i tant a la compareixença del
conseller Negueruela com a la compareixença del vicepresident
Yllanes ho vaig reconèixer, hi ha avenços, però crec que no són
conscients que som a un moment en què no n’hi ha prou a
caminar, s’ha de córrer, s’ha de córrer, s’ha de córrer perquè
anam molt endarrerits i s’ha de córrer perquè hem de tenir
capacitat de gastar, invertir, assignar intel·ligentment, que dic
jo, tots aquests doblers que ens vendran d’Europa; per exemple,
en matèria d’eficiència energètica: totes les línies que estan en
el pressupost, Sr. Yllanes, jo consider que són correctes, eh!,
sobretot en aquest aspecte, però per exemple totes les línies de
suport a l’eficiència energètica dels habitatges, on el partenariat
públic privat és obvi, perquè és l’administració, incentiva els
particulars, (...) el que caldria fer. És a dir, l’administració no
té capacitat de gastar-se ben gastats tots aquests milions que
vendran d’Europa, no queda més remei que fer-ho
conjuntament amb el sector públic, siguin les empreses o siguin
els ciutadans. 

Crec que podria haver-hi hagut una acció molt més
agosarada, conjuntament amb els particulars que volen fer els
seus habitatges més eficients, doncs, un suport que hagués
mobilitzat una despesa molt més gran a l’eficiència energètica.
El 70% del parc d’habitatge de les Illes Balears té problemes
seriosos d’eficiència energètica, el 70%, i d’aquest 70% una
part molt important són deficiències greus, sobretot falta
d’aïllament, tant tèrmic com acústic, aparells que consumeixen
massa; és a dir, hi ha tot un camp per córrer immens. Així com
amb el tema de la solarització de pàrquings, polígons, etc., és
clar, evidentment, si tot això ho ha de fer l’administració no
podrà, és a dir, no hi ha més remei que fer un partenariat amb
els titulars de tots aquests equipaments, ja siguin altres
dependències del Govern, ja siguin altres administracions.

Crec que són polítiques que amb el suport de personal i amb
els dispositius organitzatius adequats podria realment
mobilitzar-se una acció molt més gran que la que està prevista.
Vull pensar, vull pensar, que això és un primer pas que
evidentment volen posar les bases per augmentar de forma
exponencial la capacitat d’actuació del Govern. O és així o no
aconseguirem absorbir i gastar, en el bon sentit de la paraula,
és a dir, invertir de forma intel·ligent, aquests doblers que ens
vindran d’Europa.  

Per acabar, nosaltres vàrem posar des del primer moment
sobre la taula i estam en converses amb la Conselleria
d’Hisenda, tres condicions per donar suport als pressuposts, he
començat per la darrera que és tot el tema del canvi de model,
aquí anam coixos, per tant, nosaltres presentarem esmenes en
aquest sentit; que es doni continuïtat a inversions que

històricament s’han defensat per a l’illa de Menorca, que en
aquest aspecte estic més tranquil, crec que hi haurà possibilitats
d’arribar a acords.

I després una última idea que evidentment no podia acabar
la meva intervenció sense deixar-la d’esmentar, que és que es
garanteixi que els consells insulars poden continuar també
lluitant contra la crisi d’una forma eficient. Els consells insulars
són administracions, els consells insulars lluiten contra la crisi,
els consells insulars es financen exclusivament dels doblers que
els arriben des de la comunitat autònoma i em sembla poc lleial
que no hi hagi el gest, igual que tots els pressuposts de les
conselleries han augmentat, doncs, que els consells resulti que
de forma paradoxal veuen disminuïda la seva aportació i, per
tant, es veuen incapacitats de lluitar amb el doble vessant:
pal·liar efectes i reactivar l’economia contra els efectes de la
crisi.

Creiem que en aquest sentit el Govern també hauria de fer
un gir i hauria d’entendre que els consells insulars també són
comunitat autònoma i també han de tenir els instruments
adequats per lluitar contra els efectes de la crisi.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies. Bona tarda. El debat de pressuposts és per
excel·lència el model de debat polític i ideològic, no és un
debat fred de números ni de càlculs sinó que és un debat
profundament ideològic on es reflecteixen quines són les
prioritats d’un govern. Als pressuposts es reconcilien les idees
i els valors amb la realitat, per tant, com donam forma als
pressuposts està condicionat per la nostra manera d’entendre la
solidaritat, la justícia, la igualtat i el compromís que tenim amb
la ciutadania, perquè els pressuposts transformen les idees en
possibilitats, en realitats.

2020 quedarà gravat per sempre a la nostra memòria com
un any terrible on hem perdut conciutadans i conciutadanes per
culpa d’una pandèmia que ha sacsejat el món i que ha provocat
una caiguda sense precedents de la nostra economia provocant
enormes conseqüències socials. Són molts esforços els que hem
fet enguany per protegir la població i amb els pressuposts del
2021 intensificam aquesta protecció, amb uns pressuposts
expansius que són el que els ciutadans en aquests moments
necessiten per poder tirar cap endavant.

En moments de dificultats els ciutadans ens tendran al seu
costat amb recursos extraordinaris per enfortir els serveis
públics i les prestacions de l’estat del benestar que necessiten
per tenir una xarxa de seguretat.
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Aquests pressuposts donaran cobertura i oportunitats a qui
ho passen malament: a les famílies, als treballadors i
treballadores, als autònoms, a les petites i mitjanes empreses,
posant els recursos públics necessaris per ajudar-los i seran el
revulsiu necessari per sortir junts d’aquesta crisi, de manera
justa, intentant no deixar cap persona enrere. Un pressupost
perquè ens tornem aixecar amb força i donar una empenta al
nostre model econòmic, per fer-lo més sòlid, més resilient i més
diversificat. En definitiva, són una resposta de país per donar
solucions als problemes dels ciutadans i ciutadanes.

(Alguns aplaudiments)

La pandèmia ens va deixar algunes lliçons: la necessitat
d’un estat del benestar ben articulat que protegeixi la ciutadania
quan més ho necessita; la necessitat d’una economia més
diversificada, amb més qualitat, millors condicions laborals així
com la importància de la integració europea amb les transicions
que hem de fer, que ja formaven part del nostre full de ruta i
que ara hem d’accelerar. Totes aquestes lliçons de fons estan
reflectides a aquests pressuposts, estan els recursos per reforçar
els serveis públics, la sanitat pública, per reactivar la nostra
economia.

És una pena que la dreta no hagi après aquesta lliçó que ens
ha deixat la pandèmia i que tornin a receptar el de sempre, estat
mínim, aprofitar la crisi com un pretext, com una excusa per
debilitar els serveis públics, abandonar com varen fer a la
passada crisi econòmica la ciutadania generant molt de
patiment.

L’esforç que ha fet aquest govern progressista és màxim,
5.881 milions d’euros per a polítiques públiques, parlam de 342
milions d’euros més. Un esforç extraordinari per preservar la
cohesió social i per ajudar les famílies i les empreses a aguantar
el cop i a reactivar la demanda i el consum aportant més
benestar. 

Sense salut no hi ha economia, això a més d’un
plantejament polític i profundament ètic, perquè per al Partit
Socialista no hi ha cap persona sacrificable, a diferència
d’altres grups, és la condició aquesta sine qua non per reactivar
l’economia, perquè només si estam dins d’uns bons paràmetres
sanitaris podrem reactivar amb seguretat l’economia. Que no
se’ns oblidi que vivim una pandèmia, que hi ha grups que
semblen que s’obliden d’aquesta premissa que tant ens
condiciona la vida. 

Aquesta prioritat, la salut, és una prioritat compartida,
signada al Pacte de reactivació econòmica amb els agents
socials, amb la patronal sindical, amb els consells, amb la
FELIB, i això s’ha reflectit en els pressuposts. Posam els
recursos per complir aquest acord en matèria sanitària així com
reforçar els serveis públics, prestacions i drets que conformen
l’estat del benestar.

La seguretat sanitària és primordial i fem una aposta per la
sanitat pública com mai no s’havia fet a aquesta comunitat
autònoma. La partida de salut és la que més creix, un 12%, 206
milions d’euros més per seguir reforçant l’assistència sanitària,
l’Atenció Primària, per seguir potenciant els equips de
rastrejadors indispensables per al control de la pandèmia.

El compromís amb l’equitat ens ha dut a reforçar l’educació
pública en quasi 5% més, 48 milions d’euros més per atendre
l’alumnat vulnerable, perquè es pugui treballar la seva inclusió;
amb una partida molt important per a menjadors escolars,
perquè no hi hagi cap nin ni nina que no faci una menjada
diària; per mantenir les plantilles reforçades de docents, 560
més per a aquest curs escolar, a més dels especialistes que
s’han de contractar; posant els recursos necessaris per donar les
màximes garanties dins l’aula perquè aquests espais segueixin
essent espais segurs.

És important tenir memòria i veure l’evolució que han fet en
educació, perquè tenim el pressupost més alt de la democràcia.
Si fem la vista enrere i comparam amb la darrera legislatura del
PP tenim un 35% més de recursos en educació, que ens han
permès revertir durant aquests anys les retallades que varen fer
amb la contractació de més de 2.100 professionals, i apostar
per la qualitat, infraestructures educatives, i fer polítiques de 0
a 3 anys. 

Amb la crisi de la COVID s’han aguditzat encara més les
desigualtats socials, i moltes famílies s’estan veient en una
situació que mai no s’haurien imaginat. Idò ens hem de trobar
al seu costat, i per això es reforcen en serveis socials, que
creixeran un 15% més, per teixir un matalàs que permeti a qui
ho està passant malament tenir dret a serveis i prestacions per
superar aquesta situació. 

El Partit Popular a la seva esmena parla de dedicar una
partida mínima de 25 milions d’euros a famílies vulnerables i
a joves per emancipar-se. Idò les partides en polítiques socials
d’habitatge superen amb escreix aquesta quantitat, 79,2 milions
d’euros, que representen un 76% més del pressupost que
dedicava el Partit Popular el 2015. Només en renda social
garantida es destinaran 20 milions d’euros, una renda que es
complementarà amb un nou dret de ciutadania com és l’ingrés
mínim vital. Per a atenció a la dependència passam de 87 a 103
milions d’euros, augmentant en 28 les places de residència i en
71 a centres de dia. Augmentam de manera considerable la
partida de protecció i defensa dels drets dels menors per donar
oportunitats als joves en risc d’exclusió social, entre ells els
menors tutelats que s’emancipen als 18 anys.

El pressupost en matèria d’habitatge creix un 14,7%, més
doblers per construir 500 nous habitatges de protecció oficials;
per adquirir pisos de grans tenidors, per posar-los a disposició
de la gent que té més dificultats d’accés; per adaptar els preus
dels pisos de l’IBAVI a la capacitat de renda de les famílies, no
superant el 30%; i amb una convocatòria rècord de 9 milions
d’euros d’ajudes al lloguer. I no podem més que celebrar la
notícia que el Govern d’Espanya limitarà els preus del lloguer
per evitar contractes abusius i protegir la població més
vulnerable.

(Alguns aplaudiments)

Tenim un compromís amb les persones aturades, i això es
tradueix en el major esforç mai fet en polítiques actives
d’ocupació que supera els 100 milions d’euros, i amb un pla de
xoc potent pactat amb patronal i sindicats que afectarà 33.000
persones: joves, aturats de llarga durada, afectats per la
COVID-19, víctimes de violència masclista, persones amb
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discapacitat, col·lectius en risc d’exclusió social. I és curiós
que els que són incapaços de pactar amb ningú, els que neguen
el valor del diàleg social, els que mai no han volgut sumar-se
al pacte de reactivació econòmica i social, els que en definitiva
es posen de perfil en un moment crucial de la nostra història
recent, no valorin precisament aquest esforç de pacte i de
consens que es fa des del Govern amb les institucions i els
agents socials, amb l’objectiu d’una recuperació inclusiva i que
ningú no quedi enrere.

I per a aquesta recuperació cal empènyer des d’allò públic
cap a un model més digital, més verd i més inclusiu, i projectes
com el de creació d’un pol de ciències de la salut que reforci la
formació, impulsi la recerca i la innovació, o les actuacions per
millorar el tractament de residus, la recuperació integral de
zones turístiques madures, l’aposta per l’emprenedoria
femenina..., són projectes que van cap a aquesta línia de
col·laboració publicoprivada i que han d’arribar al conjunt de
la societat amb un gran retorn.

I seguirem ajudant les PIME a través d’ISBA, com hem fet
enguany, ajudant més de 2.000 petites i mitjanes empreses amb
una injecció de liquiditat de 173,4 milions d’euros. Idò per al
2021 es pressuposten inicialment 100 milions d’euros, i això
amb les línies ICO i l’extensió del període de carència i
amortització són mesures molt importants per aportar la
liquiditat que necessiten les empreses.

Per al Partit Popular, VOX i El Pi el que impliquen aquests
pressuposts..., ells diuen que no, que volen donar l’esquena en
aquests moments a les necessitats de les famílies, dels
treballadors, de les empreses, precisament en el moment que
més necessiten d’allò públic i de les institucions perquè estiguin
al seu costat. Partit Popular, VOX i El Pi, amb les seves
esmenes a la totalitat, diuen que no a reforçar la sanitat pública,
a augmentar la dotació per la vigilància epidemiològica; voten
no a acabar amb les desigualtats, amb la pobresa; voten no a les
polítiques actives d’ocupació que permetran contractar milers
de persones aturades; voten que no a les ajudes a les PIME, als
autònoms, i això denota una insensibilitat absoluta cap als
ciutadans i les ciutadanes que més estan patint.

(Alguns aplaudiments)

Estam davant una situació extraordinària, i la dreta respon
de manera ordinària, vetant uns pressuposts necessaris i
anteposant a l’interès general el seu tacticisme, perquè estan
plantejant el veto d’avui..., no ens el plantegen al Grup
Socialista ni al Govern, sinó que amb les seves retallades,
“austericidi” i debilitament de la cosa pública donen l’esquena
als ciutadans quan més ens necessiten.

I les seves receptes són exactament les mateixes que les de
la passada crisi econòmica, amb una diferència abismal -ara ho
comentava el Sr. Castells-, que aquesta vegada Europa ens ho
permet fer, que ens ha alliberat provisionalment de les regles
d’estabilitat pressupostària. Vostès fa uns mesos instaven a
activar la clàusula de salvaguarda per suspendre de manera
temporal les regles fiscals. Idò ara som aquí, Europa ens ho
permet, Espanya ens ho permet; els organismes internacionals
com l’OCDE, el Banc Mundial, el Fons Monetari Internacional
ho recomanen; el Fons Monetari demana a Espanya més

despesa pública per ajudar les famílies i empreses a passar
aquesta situació, perquè aquesta crisi és diferent de l’anterior,
i en sortirem quan acabi la pandèmia. I tenim aquesta clàusula
que vostès mateixos demanaven fa uns mesos, i, sorpresa!,
tampoc ara no va bé.

Ja tendrem temps de tornar a la senda d’estabilitat. Aquí i
ara tenim necessitats socials urgents, i la dreta, com sempre,
anteposa quadrar nombres abans que quadrar la vida de la gent.
I sabem perfectament quina és la seva ideologia, i podríem tenir
un plantejament pragmàtic, circumstancial, com ha fet en
aquest moment Ciudadanos, perquè és el que estan recomanant
Europa, el Banc Mundial o l’FMI, i no crec que siguin aquests
uns perfectes marxistes. Tant de bo que tenim aquesta resposta
radicalment diferent a l’anterior crisi, perquè on hi havia
austeritat ara hi ha marge fiscal; on hi havia homes de negre ara
tenim un nou pla Marshall amb els fons europeus, que
suposaran una injecció importantíssima per a Balears, i ens
permetran una sortida diferent de l’”austericidi”, del dèficit i
que caiguin les persones.

I no és el conte de la lletera, és que hi ha una aposta
d’Europa amb 140.000 milions d’euros; per a Espanya, 72.000,
els quals són a fons perdut. Hisenda ha fet una estimació
d’ingressos prudent, ha posat 100 milions d’euros que seran
molts més, perquè encara queden molts de doblers per repartir,
14.000 milions d’euros a repartir entre les comunitats, i
nosaltres som una comunitat molt afectada. S’ha repartit un
10%. L’escepticisme en la vida està bé, però no veure les
evidències quan les tenim davant això és una cosa molt
diferent.

Els pressuposts s’han fet en els marges que ens permet
Europa dins els paràmetres recomanats. Comptam amb el
compromís de rebre les mateixes assignacions del sistema de
finançament tot i la davalla d’ingressos. L’Estat finançarà la
meitat del dèficit i l’altra l’assumeix la comunitat, perquè som
a un moment extraordinari, perquè hem d’actuar de manera
excepcional per estimular la demanda, per ajudar les rendes de
les famílies, per ajudar les PIME, i davant aquest moment
extraordinari la dreta desempolsa els arguments ordinaris,
l’argumentari de cada, i 2021 és excepcional.

I el que em crida l’atenció és la incongruència que els que
reclamen més doblers per deixar a les empreses perquè pensen
que això pot ser útil perquè surtin del clot, això resulta que és
terrible si ho fa la comunitat, és inassumible, tot i que la
consellera ha explicat els marges prudents i de sostenibilitat. Ja
hi tornarem, a la senda d’estabilitat pressupostària, ara ho
podem fer perquè ens han avalat, i aquest govern treballada des
de la responsabilitat financera, social i econòmica, i es fa una
gestió curosa dels recursos públics. Amb una renegociació del
deute la consellera ha aconseguit estalviar 20 milions d’euros;
crec que això és fer una bona gestió dels recursos públics.

La passada legislatura hi va haver una baixada del deute de
3 punts, alhora que vàrem recuperar drets perduts i ens
situàvem a la mitjana estatal en serveis públics, a diferència de
la dreta, que mentre retallava per tot i pegava destralades va
deixar un deute públic incrementat en 3.500 milions d’euros, i
nosaltres vàrem fer una gestió rigorosa.
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Avui, sé que al Sr. Melià no li agradarà, però és que avui es
constaten dos models, i vostès, amb la seva esmena a la totalitat
que han presentat, els seus arguments són totalment
intercanviables amb els que han defensat els representants de
VOX i del Partit Popular. Per tant, avui aquí es constaten
aquests dos models i lamentam que s’hagin volgut sumar
precisament a la bancada de la dreta. Els grups que han
presentat esmenes a la totalitat ens deixen molt clar que en el
pitjor moment de la història de la nostra comunitat, donen
l’esquena a la gent que més ho necessita. I són precisament
vostès amb les seves esmenes a la totalitat, que volen tancar la
porta als ciutadans quan més necessiten de les institucions i
perquè és la darrera porta que moltes persones poden tocar, per
no veure’s abocats a la pobresa o a l’exclusió. I això sí que és
explosiu Sr. Company, és explosiva la pobresa, és explosiva la
desigualtat, és explosiu que et fotin fora de ca teva...

(Alguns aplaudiments)

... i és explosiva, Sr. Company, la seva insolidaritat.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cano, hauria d’acabar.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí, acab. Una vegada més, el Partit Popular i els grups que
presenten esmenes a la totalitat demostren quin és el seu model
de país.

Aquests pressuposts són els pressuposts que la gent
d’aquesta es mereix, són temps per sumar, per a l’alçada de
mires, per intentar sortir junts d’aquesta situació i per això
votarem en contra de les esmenes a la totalitat i a favor dels
números dels pressuposts.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cano. Ara començam el torn d’intervencions
en torn de rèplica, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
el Sr. Company.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Veig que aqueixes hores ja
afecten molt la bancada socialista i procurarem fer via, no fos
cosa la hooligan de torn se’ns acubi per aquí.

(Remor de veus)

Mirin, hem parlat d’aquest pressupost i vostès estan amb el
mateix mantra de sempre...

(Pausa de l’intervinent)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Gràcies, Sr. President. Jo entenc que a aqueixes hores n’hi
hagi qualcuna que ja no estigui massa bé, però el que ens
agradaria és que en pocs minuts puguem acabar de fer les
intervencions.

Crec que vostès mesclen sempre el mateix i els mateixos
mantres i les mateixes històries, jo li agraesc a la Sra. Cano que
almenys no m’hagi demanat patriotisme, perquè es va
confondre amb la paraula, ja que això devia venir de Madrid i
ho va posar cap aquí; però jo crec que sí que fa falta que ens
asseguem per cercar solucions bones, i aquí la discussió és com
surtin d’això, com hi fem front. I, efectivament, hi ha una sèrie
de models, el seu, que està provat, vostès només ens entren a
les crisis, ens hi entren però ens hi deixen, i el que és vergonyós
és que ens diguin després: i vostès han hagut de fer això i...;
tant de bo no haguéssim de fer res de res!, però si vostè li pega
un tir a l’economia i en el 2011 l’amolla a les portes
d’urgències, doncs qualque cosa li haurem de fer a aqueixa
economia, i això és el que vostès varen fer en el 2011.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I és clar que hem de mantenir un sector públic fort, potent,
que faci unes bones inversions, però això es fa si no el
destrosses anticipadament fent malbarament, i Sr. Castells, fent
préstecs quan no n’has de fer, perquè ara són moments en què
es necessita fer préstecs, no els queda altre remei, però quan les
coses van bé has de procurar tornar-los i no seguir endeutant-te
o gastar més del que ingresses, i vostè sé cert que ho entén això
i hi està d’acord.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Jo estic segur que estam d’acord. Sap quina diferència hi ha
entre una empresa privada i endeutar-se una pública? Que si
vostè ve aquí, com qualsevol dels que han governat o governen
i fa un endeutament dolent, d’aquells, com deia Mario Draghi,
dolent, que no es pot tornar, no li passarà res a vostè, i n’hi ha
així, en coneixem així, de dreta i d’esquerra i del centre,
d’acord? Per tant, de per tot en coneixem d’endeutaments mal
fets, jo li reconec, de per tot, tudar doblers en política no té cap
penalització ni una, però tudar doblers a la seva empresa, si
paga dels seus, té conseqüències. Aqueixa és la gran diferència,
Sr. Castells, no n’hi ha d’altra.

Per tant, nosaltres estam d’acord i ho hem dit sempre, que
són moments ara que ens queda més remei que endeutar-nos,
per aguantar tot el que haguem d’aguantar, per anestesiar tot el
que hem d’anestesiar i mentre estam anestesiats per no tenir
mal, doncs hem de començar, a la vegada, en paral·lel, a cercar
solucions per sortir d’aquí. I per això parlava jo d’aquestes
mesures pal·liatives que no són ni tan sols suficients.

Vaja, aquí ens parlen també de préstecs d’ISBA, però jo és
que els demanaria on són aquests 100 milions d’euros de què
vostès parlen tant que envien a ISBA, perquè nosaltres n’hem
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trobats 4,6, tal vegada són a un altre lloc, si ens ho diuen
estarem encantats. I els 4,6 deuen ser per pagar els interessos
que han de pagar a ISBA. Però, i la resta on són, consellera? Jo
després li agrairia que amb Antoni Costa s’asseguessin i li
digués on són la resta, perquè no els hem trobats, però si hi són,
doncs encantats de la vida, però no hi són 100, vostès amb això
juguen a l’efecte multiplicador famós, no n’hi posen tals.

Vostè m’ha dit si jo havia parlat amb ISBA? Doncs sí, i la
darrera que hi vaig parlar, fa un parell de mesos, un mes i mig
o això, havien fet 180 milions d’euros d’operacions, 180
milions d’euros; les normals que feien sempre i amb la resta.

Però vaja, jo crec que per evitar aqueixes cues de la fam,
que li dic que sempre ens deixen vostès, i les cues de l’atur, ara
el que hem de fer és trobar unes bones solucions, i nosaltres
volem col·laborar a trobar aqueixes bones solucions. El que
passa és que des d’aquesta bancada la Sra. Cano no ho vol mai,
i repeteix com un lloro, cada dimarts, cada dilluns, pim pam,
pim pum, el mateix, les mateixes històries, perquè no els convé
políticament; qui fa realment política en això és el PSIB-PSOE,
nosaltres estam cansats, com ha dit el senyor de VOX “no li
doni més la mà, perquè ja me la mossegaran”, però vostè no
m’ha donat..., vostè no, la presidenta Armengol, cap oportunitat
ni una d’asseure’ns i dir què hi ha amb això, què faries, què no
faries, aquestes són les nostres propostes, nosaltres faríem això;
que això, per arribar a consensos és imprescindible negociar
totes aquestes coses. Ja voldríem que ens haguessin ofert això.

Per vostès només ens han cridat per contar-nos les coses
que fan comptes fer i això és el que nosaltres sempre reclamam,
i per això li diem que no hi ha hagut mai consens, és fals, és
una comèdia. I li he dit abans, tant de bo no fos així!

I nosaltres el que volem, sincerament, és que aqueixes
mesures que són insuficients, mesures pal·liatives, que li deia
al Sr. Castells, que són insuficients, doncs que siguin realment
suficients, li he posat l’exemple més clar que crec que tenim,
que són les ajudes als autònoms, en mitja hora varen estar
acabades. En posin suficients, és que és un moment per dedicar
molts de doblers a això, precisament, i després ja més endavant
ja s’aniré component i l’economia es tornarà activar, perquè
s’activarà l’economia, serà ara, serà després o serà d’aquí a un
any o serà d’aquí a un any i mig, s’activarà. Però si fem les
coses bé s’activarà abans, causarem menys despesa pública,
que la podem destinar a altres coses i la gent començarà a tenir
feina i a tornar ingressar els doblers de la seva feina, que és el
que realment vol, el que no vol és cobrar (...)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Company, acabi, per favor.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

I vaig acabant, ...

EL SR. PRESIDENT:

No, acabi, per favor.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Acab, ja està, idò? O...

EL SR. PRESIDENT:

No, acabi, he estat molt generós avui.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sí, no, és ver, és ver, Sr. President, és ver. Per tant, com que
ha estat generós, jo li dic que tengui un bon dia tot el que resta.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gràcias, Sr. Presidente. Bueno, pues ¿qué sacamos en claro
de este debate? Pues, de momento, yo he sacado en claro que
el Sr. Castells tiene mucho más dinero del que yo me creía,
porque si ahorrar en una partida de 14 millones de altos cargos
le parece que son minucias, es que debe tener usted mucho
dinero, entonces, me alegro por usted.

También me he enterado de que usted le tiene una cierta
inquina a Polonia y lo contrapone, pues, al aprecio que parece
que tiene usted por la locomotora alemana, o sea, vamos, que
si Alemania invade Polonia no nos vamos a meter ¿verdad?
Total, ¿para qué? Eso es a lo que he llegado a la conclusión.

(Remor de veus)

Luego, ...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats!

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

No, déjelo, Sr. Presidente, si es que es el ruido de fondo al
que estoy acostumbrado y casi que me anima.

Luego, la Sra. Sans, también he sacado en claro de este
debate que es muy optimista, que nos dice que con 5 millones
que van a dar a una partida de diversificación y modernización
de la industria y tal, ¡uf!, que eso es un pastón y que no nos
preocupemos, que de aquí dos días la industria está
modernizada, diversificada y que con 5 millones hace usted
maravillas. Es usted muy optimista, de eso saca mucho pecho.
De otra serie de partidas menores, que ha hablado usted de sus
incrementos, es que son tan ridículas que para qué vamos a
hablar de ellas; o sea, hablar de partidas de digitalización y tal,
de se han subido y ahora son 400.000 euros, pero ¿qué son
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400.000 euros? O sea..., no sé, creo que no merece la pena
hablar mucho.

Luego también hemos sacado en claro pues que los amigos
y socios de Bildu no nos tienen mucho cariño, pues le tengo
que decir, Sra. Campomar, que mientras tenga usted estos
amigos y estos socios, nosotros tampoco les tendremos un
exceso de cariño a ustedes. De todas maneras no es intentar
provocar porque si quisiera provocar le puedo asegurar que
podría ser muchísimo más hiriente.

En cuanto al Partido Socialista, pues..., la Sra. Cano nos...

(Remor de veus)

... nos ha hecho, nos ha contado esta historia, este cuento tan
bonito de que había una princesa, bueno, no, una reina, porque
la princesa ya sabemos quien era, hay una reina en un país
maravilloso donde todo va muy bien y se preocupa de los
pobres y vamos hacia adelante y tal, guardaré su discurso para
leérselo a mis nietos cuando los tenga porque es un discurso,
pues eso, bonito y lleno de flores y fantasía, pero eso es lo que
es, no es el discurso de la realidad.

También me he dado cuenta que los socialistas se han
convertido en gente muy religiosa, ahora será el partido
socialista católico español, porque creen en el milagro de los
panes y los peces, en el maná que caerá de Moisés Europa en
el desierto, y además, hasta que no llegaron ellos no había ni
sanidad ni educación, o sea que creen en el Génesis: ¡hágase a
luz, hágase la sanidad, hágase la educación! Antes no había,
menos mal que estamos mal, pero menos mal que están ustedes,
porque, si no, no sé qué nos pasaría a todos nosotros.

Eso sí, se han cuidado muy mucho todos ustedes, los
partidos de la izquierda, cuando subido a esta tribuna a
acariciar el lomo de Ciudadanos, ese partido que está aquí para
ayudar, no se lo han dejado ni uno de ustedes, hasta Podemos,
que antes les llamaba “falangitos” y que llamaban a su
presidente “Albert Primo de Rivera”, y ahora resulta que son un
partido lleno de altura de miras y sentido del Estado, ¡es que
solo por todo esto ha merecido la pena estar hoy aquí!

(Remor de veus)

En definitiva, Sr. Presidente, no voy a abusar más de su
paciencia, estos presupuestos nos llevan a la desesperación, al
hambre y a la pobreza. Desgraciadamente, dentro de un año
estaremos aquí para contarlo.

Gracias, Sr. Presidente.

(Remor de veus i algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. 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. Jo crec que és molt tard i
intentaré ser molt breu. De fet, no hagués intervengut, però tenc
la sensació que, segurament, segurament, jo m’explic fatal,
però també de vegades pens que vostès ja duen el discurs escrit
i, per tant, és que no m’escolten. Perquè jo he dit, quan parlava
d’ISBA, he dit que alerta, perquè un excessiu endeutament és
una bolla de neu que s’apagarà pagant i acabarà fent inviable
l’empresa, i aquest raonament, Sr. Castells, és el mateix que
utilitz per a l’administració pública, és el mateix, i jo ho he dit.
Per tant, segurament, ja dic, m’explic malament, però crec que
un excés d’endeutament no és bo per a ningú, per a ningú.

I a mi no em fa por tant que ens endeutament als 9.300
milions, com l’endeutament que no està previst i que es
produirà perquè els ingressos no seran suficients, i això és el
que em preocupa.

I els he dit que nosaltres estam encantats que hi hagi un
sector públic potent, no tenim cap problema, si el podem
mantenir. El que ens preocupa, sobretot, i aquest és el motiu
fonamental de la nostra esmena, és que no es posi l’accent on
pensam que s’ha de posar l’accent, que facem un endeutament
que no serveixi per sortir de la crisi, que no posi l’accent en la
reactivació econòmica, això és el que més ens preocupa, perquè
nosaltres voldríem que aquí hi posàs l’accent.

I en això coincideix amb alguns grups que donen suport al
Govern, perquè, efectivament, aquí s’ha dit, és que no hi ha una
aposta decidida per la diversificació econòmica de les Illes
Balears, i ens queixam que tenim tots els ous al mateix paner,
etc., però els pressuposts no reflecteixen un esforç en aquest
sentit i, per tant, pensam que, des de la coherència i des de la
discrepància ideològica i negant categòricament aquest mantra
que només hi ha dos models, això és absurd. Aquí hi ha molts
de partits, hi ha moltes ideologies, molta gent que pensa
diferent, Europa n’està ple, el món n’està ple, sí, no facin no...,
el seu reduccionisme ja sé que els va bé per al seu discurs
polític, però el seu reduccionisme, em sap greu, ha quedat
totalment superat per la societat i pel món, perquè és molt més
complex i molt més ric del que vostès es fan comptes.

Moltíssimes gràcies.

(Remor de veus i algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. També seré breu. La pregunta que feia
el Sr. Company de com sortim; doncs, per suposat, com ho fem,
perquè precisament és una sortida que no només ho diem
nosaltres, des d’aquí, des de les Illes Balears, sinó que s’aplica
a molts altres països, que és una sortida que recomana Europa
i multitud d’entitats i per això aquest govern ha fet seu aquest
tipus de sortida.
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I és més, a mi m’agradaria que fossin més clars per saber
quines són les seves propostes, perquè, de moment, només
coneixem les que varen aplicar a l’anterior crisi i de les
paraules que vostès han emès aquí, de les paraules que es
desprenen de la seva esmena a la totalitat, sembla que en el
fons van encaminades cap allà mateix.

I el que espera des d’Unidas Podemos és que tota aquesta
altesa de mires, la responsabilitat i coherència que no han
tengut a l’hora de presentar aquestes esmenes a la totalitat, la
puguin recuperar i la puguin tenir a l’hora de presentar esmenes
parcials. I el que ens agradaria és que l’oposició sigui conscient
d’aquesta situació excepcional en la qual ens trobam; que
tengui en compte que existeix una cosa que es diu COVID-19,
com ja us he dit abans, i que, mentre no hi hagi vacuna, estam
subjectes a aquesta circumstància, cada decisió, cada acció i el
nostre dia a dia que duguem a terme.

I res més.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

També seré breu, Sr. President. Bé, des de MÉS per
Mallorca, el que lamentam és que realment no hi hagi una dreta
moderna i democràtica, com hi ha a molts altres països
d’Europa, que, precisament, han afrontat aquesta crisi d’una
forma molt diferent de la que vostès pretenen, i moltes vegades
fins i tot s’han passat criticant la reducció d’activitats
econòmiques per qüestions sanitàries. Jo crec que haurien de
prendre exemple, nosaltres els ciutadans i ciutadanes
necessitam que hi hagi una dreta amb seny, una dreta moderada
i una dreta no encara amb els privilegis i l’amiguisme que hi
havia en els temps de la dictadura, acostumats només a aquestes
qüestions, perquè hi ha molts d’exemples arreu d’Europa.

Dit això, jo vull recordar, i crec que ha estat important, Sr.
Company, també, vostè ha dit: el que ens preocupa és
l’endeutament. A nosaltres també ens preocupa l’endeutament.
I després vostè ha dit qualque cosa així, com dir, total, ha posat
l’exemple, crec que li ha dit al Sr. Castells, perdonau, però avui
es veu que encara no estic del tot recuperada, perdonau les
meves mancances, que en política tudar doblers no té
conseqüències. I jo li vull demanar: vostè què pensa del Sr.
Matas? Perquè per a nosaltres va tenir massa poques
conseqüències, li vull recordar les hipoteques que paga encara
aquest govern de les macroinfrestructures, que no han servit,
que va fer el seu govern: metro, Palma Arena...

(Alguns aplaudiments)

... autopistes d’Eivissa, això és que vostè, vostè no pot donar ni
una lliçó a aquest parlament sobre aquest tema. Per tant...

(Remor de veus)

... crec que en això ha estat totalment desencertat, Sr. Company,
totalment desencertat, un poc d’autocrítica també aniria bé.

Només vull recordar, jo crec que la consellera ha dit avui
unes paraules que jo crec que ha verbalitzat d’una forma per a
mi molt important, que és: per fer front a aquesta crisi tenir uns
serveis públics bons, que ni la sanitat ni l’educació depenguin
del poder adquisitiu de les persones ha estat bàsic i molt
important.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Company, vostè ha dit una
cosa que jo també he dit, per tant, en això estam d’acord, el
problema és l’endeutament acumulat que tenim. Però és que ara
no discutim l’endeutament dels anys anteriors, ara discutim
l’endeutament que hem d’assumir ara, i vostè ha dit una cosa
que jo també havia dit, que de fet ja ha dit el Sr. Costa en altres
ocasions, vostès estan d’acord que ens hem d’endeutar, vostès
no veuen alternativa a aquesta realitat. Per tant, em costa
entendre l’esmena a la totalitat perquè aquest és el quid de la
qüestió de l’esmena a la totalitat i aquest és el principal
argument que vostès fan servir a la seva esmena a la totalitat.

Després ha dit altres coses com que, per exemple, s’ha de
donar suport als autónomos, ha dit vostè, jo en dic autònoms,
no?, als autònoms. Doncs això és una esmena parcial; és a dir,
vostè ve aquí i ens dóna la raó en l’aspecte que justifica la seva
esmena a la totalitat i, en canvi ens planteja com a alternativa
el que seria una esmena parcial. Per tant, jo crec no tenen
arguments per sostenir aquesta esmena a la totalitat i venen
aquí a defensar esmenes parcials.

Sr. Melià, com pot dir que no l’escolto, si sempre que surt
aquí cito les seves paraules. Vostè s’ha explicat bé, som jo que
no m’he explicat bé, perquè quan he acusat l’oposició de fer un
paral·lelisme entre Govern i ISBA, entre Govern i empreses, el
que és bo per a les empreses és bo per al Govern, em referia als
arguments del Partit Popular, i quan l’he citat a vostè,
precisament era per dir el que he dit ara, és que, evidentment,
aquests doblers s’han de tornar. I que aquesta mena de manà,
de solució, de panacea per a les empreses que és facilitar-los
l’endeutament, tal vegada impedirà que tanquin ara, però si no
trobem altres mesures hauran de tancar més endavant, perquè
evidentment el passiu que acumulen aquestes empreses, per
moltes carències que tenguin és immens, i era en aquest sentit
que l’he citat a vostè.

Per tant, com passa tot sovint, estam d’acord amb aquest
tema i, a més a més, sap que estam d’acord també amb el que
per a nosaltres seran esmenes parcials, que coincidim
absolutament amb l’anàlisi, i estic segur que en aquest sentit
ens trobarem.
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I, Sr. Rodríguez, si per una vegada a la vida, el polaco és
vostè i no soc jo, ja estic content!

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CANO I JUAN:

Amb el vet als pressuposts del 2021 els grups que han
presentat aquesta esmena a la totalitat el que volen fer és tancar
la porta amb els dits a dins als ciutadans i ciutadanes que
necessiten a un moment extraordinari tenir al costat tota la
xarxa de protecció que es pugui posar des de la cosa pública
per no caure, perquè votar en contra d’aquests pressuposts
implica votar en contra de la Renda Social Garantida, els 20
milions d’euros que s’han posat; d’augmentar la dependència,
per cert, avui em recordava el Facebook una notícia de Rajoy,
ja fa uns anys que deia: “La dependencia no es viable, solo
vamos a poder pagar pensiones”. Doncs, uns quants anys
després i gràcies als governs socialistes, a un govern
progressista, que sempre que hi som nosaltres hi ha avanços
socials i es consoliden els drets universals i l’estat del benestar,
i això és un fet, Sr. Rodríguez, i la dependència a dia d’avui
està garantida i és viable i es reforçarà d’una manera molt
considerable per part del Govern d’Espanya, i aquí, maldament
Rajoy fa uns anys deia “això no és viable”.

Es fomentaran les beques menjador, les polítiques actives
d’ocupació, que estan pactades en el Pla de xoc amb els agents
socials; s’impulsarà 0-3 anys, i tot això és als pressuposts que
vostès avui diuen que no.

I després VOX té la barra, el cinisme d’autoerigir-se en els
defensors de la família, a la familia invocando y con la otra
mano recortando, porque es lo que ustedes quieren hacer con
este veto.

La situació és aquesta perquè Europa ens ho permet, ho
hem explicat, ens han alliberat d’aquestes constriccions, ens
recomanen fer un plus d’inversió pública per estimular la
demanda i protegir les famílies, hem de superar aquest sot i
hem de trobar aquest sosteniment de la cosa pública, ja es
tornarà a l’estabilitat pressupostària, però el sacrosant dogma
del dèficit, que alguns invoquen fins i tot quan es pot botar,
no..., la seva ideologia en aquest cas els cega i no responen ni
tan sols a qüestions de pragmatiste.

I aprofitant que el Pisuerga pasa por Valladolid proposen
també retallades en imposts que no tenen absolutament res a
veure amb l’activitat econòmica, perquè és el seu llibre i és la
seva ideologia i sempre van a afavorir els mateixos, i sempre és
una bona oportunitat una crisi econòmica per afeblir, per
debilitar els serveis públics i afavorir aquells interessos que
amb la dreta sempre estan consagrats per continuar amb les
metàfores religioses.

No s’augmenten els imposts, es mantenen totes les
bonificacions fiscals que el Partit Popular va llevar, la

conciliació, el lloguer d’habitatge habitual, per estudiar fora, la
compra de llibres de text, per impagaments de lloguers,
deduccions que vostès varen eliminar, que nosaltres hem
recuperat i que vàrem ampliar. I la realitat és que el Govern fa
una bona gestió dels recursos públics, abaixant el deute en els
darrers anys, tot i incrementar el nivell de serveis públics i de
drets, mentre que la dreta va arrasar amb tots els serveis i
prestacions, va debilitar l’ensenyança pública, la sanitat
pública, va acomiadar personal sanitari, docents i, a la vegada,
va pujar en 3.500 milions d’euros el deute.

El Partit Popular, VOX i El Pi tornen advocar per una
sortida de la crisi que els ciutadans i ciutadanes coneixen
perfectament perquè la varen patir quan varen deixar penjats els
ciutadans, amb una mà davant i amb una mà darrera, ara hi ha
ERTO on hi havia ERO, ara hi ha protecció social on hi havia
un búsquese usted la vida, això és la dreta quan hi ha les
crisis...

(Alguns aplaudiments)

... i vénen mal dades, i esperàvem que la ultradreta ens
presentàs un vet als pressuposts, ells que venen aquí i vomiten
discursos de l’odi, negacionistes de la violència masclista, una
violència que enguany ha acabat amb la vida de tres dones a les
nostres illes, ho esperàvem del Partit Popular, perquè durant
aquests mesos no s’han volgut sumar al Pacte de reactivació
econòmica i social, no hi són, no se’ls espera, per les seves
conductes, si volen. Retirin l’esmena a la totalitat i podem
pactar, retirin-la i podem pactar, no? Retirin-la, retirin-la, els ho
ha dit la consellera...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... i no li han dit res.

Hem vist aquesta actitud antipatriòtica amb els fons
europeus, ...

(Petita cridòria)

... desitgen que hi hagi qualque problema, vostès mateixos
s’han encarregat allà d’anar a fer despatxos per dinamitar-los,
per posar-los en risc, fins i tot la Comissió Europea els ha dit:
escoltin, senyors, no tot val, per favor, una mica de serietat i
responsabilitat.

En definitiva, són moments per l’altesa de mires, per al
consens, per la unitat, Partit Popular, VOX i desgraciadament
El Pi han decidit...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cano, hauria d’anar acabant.

LA SRA. CANO I JUAN:

... fer una esmena destructiva que només aportaria patiment i
malestar als ciutadans. Llàstima que no hagin après res ni de les
anteriors crisis econòmiques ni cap lliçó de la pandèmia.

Gràcies.
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cano. En torn de fixació de posicions, el Grup
Parlamentari Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp.

(Se sent el timbre de crida per a votació)

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Consellera, señores y señoras diputados.
Nuestro grupo parlamentario no ha presentado enmienda a la
totalidad de devolución de estos presupuestos y hoy no
votaremos a favor, tampoco, por supuesto, de las enmiendas a
la totalidad de los grupos parlamentarios,... 

(Remor de veus)

... por compromiso con la ciudadanía balear, por compromiso,
repito, con la ciudadanía balear y en un ejercicio de
responsabilidad y de coherencia.

Tampoco votaremos en contra de estas enmiendas porque
este anteproyecto de presupuestos no nos gusta en su totalidad.
Hoy decimos sí a su tramitación, porque desde Ciudadanos
consideramos que en estos momentos de excepcionalidad los
presupuestos para 2021...

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Señores diputados, por favor, silencio.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... -gracias, vicepresidenta-, hoy decimos sí a su tramitación,
porque desde Ciudadanos consideramos que en estos momentos
de excepcionalidad los presupuestos para 2021 son una
necesidad para la sociedad balear. Intentar bloquear las cuentas
públicas en un momento que la ciudadanía nos pide y exige
consenso y unión es una irresponsabilidad.

Hoy Ciudadanos damos un sí a la tramitación, pero no
damos un sí a estos presupuestos, así que nadie intente
confundir. De hecho, desde Ciudadanos hemos sido muy
contundentes con nuestras exigencias para poder negociar unos
presupuestos que supongan un salvavidas para la sociedad
balear, como no aumentar los impuestos, ni la presión fiscal,
para cuadrar la bajada de ingresos y poder cuadrar las cuentas
y que fueran alineados con los compromisos adquiridos por el
Govern en el acuerdo social, ese plan de reactivación
económica y social para Baleares, que firmó tanto la CAEB,
PIMEM, los agentes sociales, económicos, las instituciones de
estas islas y también algunos de los grupos parlamentarios que
nos sumamos.

Y queda fuera de duda que la única ruta en estos
presupuestos es esta plan de reactivación y quedaron atrás ya
aquellos Acuerdos de Bellver que firmaron con sus socios.

Ya hemos manifestado que estos presupuestos no nos
gustan, pero echamos muy en falta una reducción y ajuste del
gasto corriente del capítulo 2, más contención del gasto
superfluo ante el aumento de gasto y de endeudamiento, que
está justificado, por eso votamos a favor del techo de gasto,
consellera, porque estaba justificado y avalado por la AIReF y
la Comisión Europea, no tenemos duda. Pero lamentamos
también que el Govern no haya sido responsable y no haya
reducido la estructura política y orgánica del Govern, altos
cargos y asesores.

Se incluyen también ingresos inciertos, que sabe que no van
a venir, como los 60 millones del convenio de carreteras, y se
utiliza la financiación europea para cuadrar las cuentas.

Desde mi grupo parlamentario le pedimos prudencia en ese
debate de la aprobación del techo de gasto no financiero y en
la estimación de ingresos no estamos seguros que usted haya
sido tan prudente como esperábamos. Pero el contexto
económico y de la crisis actual pues le justifica en ese sentido,
consellera.

Y claro que nos preocupa el aumento de endeudamiento, y
claro que nos preocupa también la sostenibilidad de estas
cuentas públicas que no esté garantizada. Entendemos que es
coyuntural, pero se tienen que hacer reformas, estamos
hablando del futuro de nuestros hijos y de que se garantice la
sostenibilidad de las cuentas públicas.

Pero, dicho esto, más allá del bloqueo o de la devolución de
los presupuestos, consideramos que en este parlamento hay
herramientas para mejorar estos presupuestos y en Ciudadanos
no nos resignamos a bajar los brazos y dejar sin apoyo a las
familias, a las PIME, a los autónomos, a los trabajadores de
estas islas que nos necesitan más que nunca. Por eso mi grupo
parlamentario defenderos y negociaremos, vía enmiendas
parciales, unos presupuestos para dar protección a todos.

Permítanme hacer una reflexión, hoy hemos asistido a la
misma representación que se viene representando año tras año,
como en todos los demás parlamentos, entre la oposición y el
Gobierno de turno, aunque hoy se nos ha añadido un nuevo
actor, con un papel destacado, Sr. Rodríguez; yo ya no sé qué
tiene que pasar para acabar con los frentismos y con esta
dinámica de bloques que nos divide y que nos confronta
continuamente,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... creo firmemente -le veo muy preocupado a usted, Sr. Melià,
con Ciudadanos, creo que tiene un problema, ciertamente en su
partido,...

(Petita cridòria)

... así que no lo focalice con el mío-; creo firmemente que la
polarización política es un enorme obstáculo para la salida de
esta crisis...

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

Senyors diputats, per favor, senyors diputats.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... -sí, gracias presidente, incomoda muchísimo la postura de
Ciudadanos a todos los grupos de la oposición-; creo
firmemente, repito, que la polarización política es un enorme
obstáculo para la salida de la crisis porque se necesita recuperar
la confianza de los ciudadanos y, desde luego, con su actitud no
la vamos a recuperar.

Tenemos que dar certidumbre también al tejido productivo.
Nosotros teníamos dos opciones: hacer lo mismo que el Partido
Popular, El Pi y VOX, presentar la cuarta enmienda a la
totalidad y pedir la devolución de estos presupuestos, buscando
el rédito electoral, unas enmiendas que no van a servir de nada,
porque no cuentan con la mayoría; o teníamos la opción de ser
responsables, coherentes y sensatos y, por supuesto, esa
siempre es y será la opción de mi grupo parlamentario y de mi
partido, de Ciudadanos.

Ya hemos demostrado y lo seguiremos demostrando que
somos la oposición útil en este parlamento.

Y ya sabemos que al Sr. Rodríguez, pues no le gusta la
moderación de mi partido, reconozca que no le gusta el centro,
porque les ponemos delante del espejo, y ustedes se reflejan y
se refleja la nula utilidad que tiene su partido; un partido que se
ha edificado en base a la confrontación y a la indignación, y ya
le digo que un partido político no puede basarse solamente en
eso. Aquí los tontos útiles son ustedes, de Sánchez, en el
Gobierno nacional,...

(Petita cridòria)

... y no sé cómo no se dan cuenta de eso, y tienen unos
palmeros día tras día en este parlamento que yo, de usted, Sr.
Company, me avergonzaría de ello. Ustedes gritan mucho...

(Petita cridòria i alguns aplaudiments)

..., gritan mucho, pero no consiguen nada.

Sí, sí, Sr. Company, me avergonzaría que aplauden como
morsas a las representaciones...

(Cridòria, remor de veus i alguns aplaudiments)

Bueno, si me dejan terminar ustedes, gritan mucho, pero no
consiguen nada para los ciudadanos, absolutamente nada.

Señores de VOX, no tienen el patrimonio de la verdad, así
que dejen de manipular, dejen de manipular. Y, Sr. Rodríguez,
ya le digo que lecciones de populismo a mi partido ninguna,
ustedes, que se “lepenizan” con esta crisis, se “lepenizan”, sí,
así que lecciones ninguna, solo le falta, cada vez que sube a
esta tribuna, decir: se abre el telón; y cuando baja: se baja el
telón; porque usted utiliza este atril para una representación
teatralizada, vacía de contenido y ninguna propuesta, Sr.
Rodríguez, ninguna, nunca.

Y volviendo a las enmiendas a la totalidad, no cuenta con
la mayoría necesaria para salir adelante. Y permítame también
que apele hoy a la responsabilidad del Partido Socialista en las
comunidades autónomas donde ustedes no están gobernando,
están en la oposición, porque en Andalucía el Partido Socialista
de la Sra. Díaz ya ha presentado una enmienda a la totalidad, y
estamos en un momento excepcional, como se ha justificado
hoy aquí, así que les pido esa altura de miras también en las
comunidades autónomas donde están en la oposición.

Presentaremos enmiendas parciales, mi grupo lo va a hacer,
va a aumentar las ayudas directas para nuestras PIME,
autónomos, comerciantes y le pedimos ese plan de rescate que
hoy le pedía a la Sra. Presidenta. También enmiendas parciales
para reforzar el instrumento de la colaboración público-
privada, disminuir y ajustar y racionalizar el gasto corriente,
ajustar los capítulos 2 de las consellerias; también pondremos
enmiendas para aumentar la contención del gasto superfluo, la
reducción de altos cargos y asesores, y pediremos la
reestructuración por vía de enmienda del organigrama del
Govern.

Otras de las enmiendas irán encaminadas a reorientar la
recaudación del ITS, un impuesto que ya sabe que nosotros
pedimos su suspensión, pero mientras esté en vigor, pediremos
que se destine a la finalidad de este impuesto que no nos gusta
ya le digo ahora en esta situación en la que estamos.

También le exigiremos definir el destino de los fondos
europeos en las partidas que ayuden a los ejes productivos y
ayuden a generar empleo y a aumentar la competitividad,
porque estos fondos no solo sirven para cuadrar las cuentas o
aumentar el gasto público, sino que deben ayudar a aumentar
nuestra competitividad.

También, como no, una enmienda para reformular el
complemento de 22.000 euros en la línea y las
recomendaciones de la Oficina Anticorrupción.

Y suspender para 2021 la aplicación de tasas, tributos e
impuestos que supongan un aumento de la presión fiscal.

Y miren, yo, después de asistir al debate al que hoy hemos
asistido, me he acordado mucho de Margalida y Tòfol, que son
unos vecinos de Sóller, que recibieron un premio la pasada
semana, los premios solidarios del Diario de Mallorca, fui
testigo en esos galardones, y coincidí con algunos
representantes de otros partidos; tanto Margalida y Tòfol, estos
vecinos de Sóller, como los demás galardonados, Miguel Gual,
presidente de la Cooperativa Camp Mallorquí, o el doctor y
paciente Bernardo García, todos coincidieron en el mismo
mensaje: diálogo, unidad, esfuerzo conjunto y ayuda para salir
de esta crisis sin dejar nadie atrás.

Señoras y señores diputados, salgamos de esta burbuja del
Parlamento y cuando regresemos a ella no perdamos de vista lo
que nos están pidiendo los ciudadanos.

(Alguns aplaudiments)

 



3300 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 58 / 17 de novembre de 2020 

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, senyores diputades, un cop finalitzat el
debat, passam a la votació.

Els vull recordar que hi ha dues votacions: primer votam les
esmenes a la totalitat i després votam les quantitats.

Atès que les tres esmenes sol·liciten la devolució del
projecte de llei, procedim a una votació conjunta. Passam a
votar. Votam.

El resultat de la votació presencial: 17 vots, sí; 30, no; 5
abstencions. I per videoconferència: 4 sí i 1 no; la qual cosa
aboca un resultat global de 21 sí, 31 no i 5 abstencions.

Per tant, queden rebutjades les esmenes a la totalitat.

A continuació, votarem les quantitats globals dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021. Votarem conjuntament les quantitats
globals dels pressuposts de la comunitat autònoma i les
quantitats dels pressuposts de les entitats públiques
empresarials, de les societats mercantils públiques, de les
fundacions del sector públic de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, dels consorcis de la CAIB, del Servei de Salut de
les Illes Balears i de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

La quantitat global dels pressuposts de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i dels seus organismes autònoms
per a l’exercici de l’any 2021, els estats de despeses i
d’ingressos dels quals s’eleven a 5.858.285.893 euros.

La quantitat global dels pressuposts de les entitats públiques
empresarials de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2021, els estats de les despeses i d’ingressos dels
s’eleven a 606.371.801 euros.

La quantitat global dels pressuposts de les societats
mercantils públiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, els estats de despeses i d’ingressos
dels quals s’eleven a 7.506.262 euros.

La quantitat global dels pressuposts de les fundacions del
sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2021, els estats de despeses i d’ingressos dels quals
s’eleven a 99.504.298 euros.

La quantitat global dels pressuposts dels consorcis per a
l’any 2021, els estats de despeses i d’ingressos dels quals
s’eleven a 106.372.432 euros.

La quantitat global dels pressuposts del Servei de Salut de
les Illes Balears pe a l’any 2021, els estats de despeses i
d’ingressos dels quals s’eleven a 1.894.543.919 euros.

La quantitat global dels pressuposts de l’Agència Tributària
de les Illes Balears per a l’any 2021, els estats de despeses i
d’ingressos dels quals s’eleven a 10.629.000 euros.

Votarem conjuntament les quantitats relacionades, passam
a votar. Votam.

El resultat de la votació presencial són 30 sí, 17 no, 5
abstencions. Per videoconferència: 1 sí, 4 no. El resultat total:
31 sí, 21 no i 5 abstencions.

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

(Alguns aplaudiments)
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