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EL SR. PRESIDENT: 

Bon dia, senyors diputats, vagin seient per favor. 

Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm.
15981/20, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’aquesta sessió, que
és el debat, votació i aprovació, si pertoca, del dictamen de la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE
núm. 15981/20, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021.

Aquesta presidència posa en coneixement dels membres de
la Cambra que el debat del dictamen es distribuirà en 12
apartats, d’acord amb el desenvolupament de la tramitació feta
a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts. 

Les votacions es faran en cinc moments que, si el
desenvolupament de la sessió ho permet, seran després de la
finalització del debat corresponent a la secció 11, Presidència,
Cultura i Igualtat; després del debat de la secció 14, Hisenda i
Relacions Exteriors; després del debat 16, Administracions
Públiques i Modernització; després del debat de la secció 19,
Transició Energètica i Sectors Productius; i després del debat
de la secció 25, Mobilitat i Habitatge, per concloure, al final. 

Passam idò al debat del dictamen del Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 21 i començarem amb la defensa conjunta
de les esmenes que es mantenen a l’articulat. Els vull
comunicar també, abans de començar, que la votació d’avui
dematí està prevista per a les dues, segons el calendari, però ja
els anuncii que no votarem abans de la una. És a dir que si
acabàssim i finalitzàssim el debat abans de les dues, així
podríem fer la votació, per tant no votarem abans de les tretze
hores.

Debat número 1 de l’articulat del dictamen del projecte de
llei, aquesta presidència informa que realitzarà un únic debat de
defensa conjunta de totes les esmenes que es mantenen. Per
defensar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, del document 16416 al document 16450, i
posicionar-se respecte de les esmenes dels altres grups
parlamentaris, té la paraula el Sr. Melià, per un temps de quinze
minuts. 

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, a una hora
molt raonable per començar aquest plenari. El Grup
Parlamentari d’El Pi manté tota una sèrie d’esmenes al text
articulat que intentaré agrupar en diversos blocs. Un primer
bloc serien les esmenes dedicades al que en podríem dir els
sous dels polítics, eh? Aquí hi tenim bàsicament dues esmenes.

Una primera esmena, que consideram important i rellevant
en aquests moments que vivim, perquè, quins moments vivim?
Vivim moments de sacrifici, d’enorme sacrifici social, de posar
en escac i en risc la supervivència de milers de llocs de feina,

de moments molt delicats per a la salut de les persones. Des de
les administracions públiques, des dels poders públics, es
dicten mesures restrictives, es dicten mesures que acaben en
atur, es dicten mesures que acaben en ERTO, en ERO, en
dificultats, en problemes, i, evidentment, ens toca com a
polítics intentar liderar, transformar, millorar, posar totes
aquelles mesures que facin falta per intentar que la situació no
ens fugi de les mans. Però també ens toca tenir empatia amb la
societat, i si la societat pateix, i si la societat s’ha de sacrificar,
jo crec que un missatge empàtic per part de la classe política és
imprescindible. I aquest missatge que nosaltres hem concretat
amb aquesta esmena és una reducció del 5% del sou de tots els
-diguem-ho així- polítics, diputats inclosos, lògicament, i tots
els càrrecs polítics del Govern; pensam que aquest seria un
gest, seria una manera de demostrar que el sacrifici que
demanam a la societat ens l’aplicam a nosaltres en primera
persona, i que no és una cosa que no va amb nosaltres, sinó que
nosaltres hi estam absolutament involucrats i compromesos
amb què tothom pugui sortir d’aquesta situació sabent que tots
ens hem d’estrènyer el cinturó, que tots patim i que tots hem
d’estar a l’alçada de les circumstàncies. Aquesta és la primera
esmena amb relació a aquest bloc.

La segona esmena és amb relació als famosos 22.000 euros,
que ja sabem que hi ha hagut una transacció. La nostra esmena
no estava tan dirigida al tema de la quantia -que realment la
nostra esmena ni tocava, encara que s’hagi reduït a 18.000
euros- la nostra esmena estava dedicada al fet que s’hagués de
justificar, perquè ens sembla que qualsevol dieta s’ha de
justificar, i ens sembla que aquest és el criteri general que s’ha
de seguir sempre. I per això no podem estar d’acord amb la
transacció que s’ha assolit, perquè continua havent-hi una
quantia, una part d’aquest plus, que no s’ha de justificar. I
nosaltres no estam en aquesta línia, pensam que les dietes
sempre s’han de justificar, i que la persona que la rep l’ha de
justificar.

Ja sé que en el debat de comissió es va produir aquí un
diàleg -que em sembla enriquidor- i li ho reconec a la portaveu
de MÉS per Mallorca, evidentment, el tema és complex perquè
la casuística és gran, perquè hi ha unes dietes d’assistència però
després hi ha unes dietes de trasllat, i després hi ha unes dietes
de pernoctació, són clars exemples de diferents dietes que, per
ventura, requereixen algun règim diferent. Però unes dietes que
no són d’assistència purament, on hi ha uns fedataris públics
que ho poden constatar, pensam que aquestes, clarament, s’han
de justificar i aquesta és la nostra postura. Per tant, aquest és el
primer bloc de les nostres esmenes.

El segon bloc són les esmenes dedicades als empleats
públics, al sou dels empleats públics. Aquí tenim una primera
esmena relativa al tema de l’increment salarial. Tots sabem que
s’ha congelat l’increment salarial dels empleats públics per a
l’any 2021. Nosaltres no posam en qüestió aquesta congelació,
el que diem a través de la nostra esmena és que en aquesta
congelació quedi clar i quedi assegurat que es podrà negociar
que aquest increment es produirà escalonadament en exercicis
pressupostaris posteriors, és a dir que no es perdrà aquest
increment salarial que, en aquest moment, ha quedat congelat. 

També tenim algunes esmenes en relació amb l’extensió
dels drets dels 200 interins que queden -en la nostra opinió-
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molt limitats per algunes regles que contenen els pressuposts en
relació amb la seva substitució, etc., encara que el conseller
capegi.

I tenim una tercera esmena en relació amb la productivitat
dels sanitaris, perquè aquí el projecte, el text articulat a la llei
de pressuposts el que fa és prohibir que es donin productivitats
a quasi tots els empleats públics, limita d’una manera molt gran
la capacitat del Govern, la capacitat dels responsables públics
de donar productivitat. Aquí nosaltres volem treure d’aquesta
prohibició els empleats sanitaris, perquè és evident que els
empleats sanitaris han estat en primera línia de combat, són els
que donen la cara, són els que han assumit un rol més important
en aquesta pandèmia, com no podia ser d’altra manera, i
pensam que, com a mínim, hi ha de caber la possibilitat que
se’ls doni una productivitat extraordinària, perquè nosaltres
som de l’opinió -i per això votarem algunes esmenes que hi ha
d’altres grups parlamentaris- que s’hauria de veure reflectit el
seu esforç amb un premi en la seva nòmina. Un dels
mecanismes per aconseguir aquest objectiu seria donar una
productivitat a aquest personal sanitari.

No exactament d’empleats públics, tenim també un grup
d’esmenes en relació amb els empleats de l’escola concertada,
que també pensam que moltes de les determinacions d’aquest
projecte de text articulat de la llei de pressuposts també limiten
els drets assolits, firmats a convenis amb l’administració per
part dels empleats de l’escola concertada que no es fan efectius
i com que això passa exercici rere exercici, perquè això no
només passa a aquest exercici de la pandèmia, això ha passat
històricament a molts de pressuposts. Nosaltres pensam que
s’ha d’obrir i que s’ha d’intentar avançar en el compliment que
l’administració ha assolit amb aquests empleats de l’escola
concertada i per això tenim també un grup d’esmenes.

Un quart grup d’esmenes del Grup Parlamentari El Pi són
les relatives al tema tributari, al tema fiscal. Aquí vull destacar
quatre sots-apartats, si ho volem dir així, o quatre esmenes
essencials per a nosaltres. 

La primera és la reducció de l’impost de successions. Al
primer tram la nostra proposta és la reducció a la meitat del
tipus impositiu a l’impost de successions. Vaig dir en debat a
comissió i ho torn reiterar en aquest debat a plenari que, per al
nostre grup parlamentari l’impost de successions és un impost
injust, que és una doble tributació sobre uns béns que ja han
tributat al llarg de tota la vida del causant. I des d’aquest punt
de vista, evidentment, nosaltres el que trobam, a part que
evidentment consideram que les comunitats autònomes han de
tenir capacitat normativa per delimitar els tributs, el que trobam
és que, fent ús d’aquesta capacitat normativa que almanco fins
ara tenim, hem de reduir els tipus impositiu a la mínima
expressió en aquest impost de successions, i aquest és el gran
objectiu de la nostra esmena: reduir tots els tipus impositius de
les successions, molt concretament del primer tram de la
successió, perquè el que succeeix a la realitat és que cada
vegada hi ha més gent, més persones que no poden acceptar
l’herència perquè les càrregues tributàries són tan elevades que
no els permeten fer-ho.

Segon tema en relació amb els tributs, segona esmena, els
pactes successoris. Els pactes successoris, nosaltres tenim

presentada una esmena perquè ens preocupa la tendència que
s’albira, ho direm així, que es concreta per part sobretot de
l’Agència Tributària de l’Estat, de limitar els efectes fiscals
dels pactes successoris d’acord amb les successions i amb
l’herència. I, per tant, hi ha algunes instruccions, el Sr. Costa ho
va comentar en comissió, i jo li don tota la raó, cada vegada
l’administració de l’Estat intenta que tributin d’una manera
diferent i que no tributin als mateixos tipus i amb els mateixos
avantatges que les successions, aquests pactes successoris.
Nosaltres ens rebel·lam, pensam que també és una qüestió
d’autogovern, de defensa del Dret Civil propi de les Illes
Balears i de decisions de la comunitat autònoma, i evidentment
volem que tributin exactament com les successions, perquè és
la voluntat que crec que queda manifestament clara d’aquest
Parlament i que ningú... almanco jo no he vist en comissió ni en
ponència que ningú no qüestionàs aquesta qüestió.

Tercer tema tributari, la reducció de l’ecotaxa, de l’impost
de turisme sostenible. El Grup Parlamentari El Pi està d’acord
amb aquest impost, i ho vàrem explicar i fins i tot al debat del
seu naixement vàrem salvar l’impost. Ara bé, quan es va doblar
la quantia de l’ecotaxa no vàrem estar d’acord amb aquest
increment tributari, pensam que s’ha de mantenir al tipus inicial
de quan es va crear l’impost a la legislatura passada, i per això
la nostra esmena va dirigida a aquest objectiu. Direm clarament
que allà on es paguen 2 euros per pernoctació es pagui 1 euro,
que és la meitat, que és la quantia inicialment fixada -ja dic-
quan es va crear aquest tribut.

Finalment, la quarta esmena, en això coincident amb altres
grups parlamentaris, són les relatives, aquí n’hi ha un caramull,
jo diria que més de 10, que és en relació amb l’eliminació del
cànon de residus. La llei de pressuposts crea el cànon de
residus, l’implanta d’una vegada per totes, i pensam que
sobretot, sobretot, no és el moment per crear noves figures
tributàries, perquè si quan parlava del sou dels polítics em
referia al patiment i a les enormes dificultats que té la societat,
que, a més a més, nosaltres hi afegim un nou cànon, em sembla
que, en tot cas, amb criteri d’oportunitat, en tot cas ara no toca,
en tot cas, eh? Perquè també vaig dir en comissió i ho vull
reiterar també aquí, que, pels residus, els ciutadans de les Illes
Balears ja paguen molt, molt, molt, perquè la incineració no és
un sistema barat -no és un sistema barat-, ja poden aixecar-me
les celles, però els costos per a les empreses dels residus són
cars. 

Vostès em diran: és que l’objectiu és que no s’incineri tant.
Es clar que sí, l’objectiu està molt bé, però al final hi ha uns
contractes, hi ha unes obligacions i acabam pagant la
incineració i acabam pagant el cànon de residus i el que fem és
afegir al banyat. I evidentment nosaltres no estam en aquesta
línia d’afegir al banyat en el sistema tributari, quan les nostres
esmenes, com he intentat explicar, intenten baixar la pressió
fiscal a les Illes Balears, no l’intenten incrementar-la,
evidentment de manera quirúrgica, perquè no es pot fer d’una
manera genèrica.

Finalment, vull comentar algunes altres esmenes. Tenim
algunes esmenes en relació amb l’eliminació de la creació per
part d’aquest text articulat de nou sector públic. Em referesc a
la creació concretament de l’Agència d’Equipament de Serveis
Socials. Nosaltres no acabam de veure la necessitat de la
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creació d’aquest nou ens i, com que no acabam de veure la
necessitat d’aquest nou ens, pensam que s’ha d’eliminar i que
en aquests moments de crisi hem de ser cauts i hem tenir una
visió de manteniment del nostre sistema públic, i no donar-li
més força i no donar-li una ampliació, com es fa a través de la
creació d’aquesta nova agència.

I per acabar tenim una esmena en relació amb la policia
local. Pensam que el Govern de les Illes Balears s’ha de
comprometre i s’ha d’implicar en la situació que patim de
seguretat ciutadana, perquè la realitat és que en moltíssimes de
coses, i aquí discutíem fa poc una iniciativa sobre l’ocupació
il·legal d’habitatges, i ja vàrem parlar d’això, que acabam
assignant a la policia local funcions que no els són pròpies,
entre d’altres raons perquè com que els cossos de forces i
seguretat de l’Estat estan escassament coberts i més del 30% de
les places no estan ocupades com tocaria, evidentment acabam
fent recaure les funcions a la policia local i la policia local ha
tengut moltíssims de problemes, molts d’ajuntaments per
acabar de tenir les plantilles així com toca, les places ocupades.

I pensam que el Govern de les Illes Balears pot crear un
borsí, pot crear mecanismes per facilitar que els ajuntaments
tenguin accés a policies i puguin cobrir les seves plantilles. Per
això també tenim una esmena en aquest sentit.

No tenim molta fe en què estimin cap esmena, però, en tot
cas, les hem defensades amb gust i amb tota la bona intenció i
amb l’esperit constructiu que caracteritza el Grup Parlamentari
El Pi.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, de la RGE núm.
16541 a la 16586 i posicionar-se respecte de les esmenes de la
resta de grups parlamentaris, té la paraula el Sr. Rodríguez, per
un temps de quinze minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente, buenos días, señoras y señores
diputados. Nos encontramos un año más, igual que el año
pasado, al inicio de este debate de presupuestos, lo que pasa
que este año nos encontramos en muchas peores circunstancias,
unas circunstancias complicadas, dramáticas, excepcionales. La
verdad es que esta noche intentaba redactar un discurso para
defender las enmiendas al articulado y rompía un folio, rompía
otro, no me salía, o sea que este de hoy no va a ser ni mucho
menos mi mejor discurso en esta cámara, porque a medida que
escribía me iba retroalimentando, me iba enfadando, me iba
indignando, iba escribiendo palabras más y más gruesas, que
creo que eran indignas de ser pronunciadas en esta cámara. Así
que, haciendo un ejercicio de contención, he preferido
simplemente salir hoy aquí a defender unos ítems muy
concretos.

Cuando tuve el privilegio de realizar mis prácticas para ser
docente recuerdo que a veces no podía comprender como los
alumnos no entendían algo que yo veía tan claro, y lo repetía

una vez y otra, le intentaba dar la vuelta al argumento e
intentarles transmitir aquello que yo veía obvio. Y te entraban
ganas de decir, ¿pero no lo ven? Y esto es lo que me sucede a
mí con estos presupuestos, con este articulado y con el conjunto
de sus cuentas, ¿pero no lo ven ustedes? No lo puedo entender,
no lo puedo entender.

Y me recuerdan aquel cuento infantil, que seguro que todos
ustedes conocen, del traje nuevo del emperador, ¡eh!, un
soberano soberbio y pagado de sí mismo, que siempre quería
vestir las mejores ropas y brocados, a pesar de que para ello
tuviera que imponer enormes impuestos a sus súbditos, hasta
que un día se presenta un sastre que le dice: tengo unas telas
maravillosas, sólo que tienen una propiedad, son invisibles y
sólo las pueden ver las personas inteligentes. Y le empieza a
enseñar unas manos vacías y dice: ¡mire qué brocados, mire
qué sedas! Y el emperador, que no quería pasar por idiota, le
iba siguiendo el juego al sastre. El sastre se pasa unos meses
trabajando en nada y al final ayuda al emperador a vestirse, con
aquellos ropajes invisibles, y el emperador sale en desfile para
que el pueblo vea su magnífica nueva vestimenta. Hasta que,
todos callados porque nadie quería pasar por tonto, hasta que
un niño dice: el rey va desnudo. Y aquello desmorona aquella
terrible mentira y todo el mundo se empieza a reír y el rey tiene
que volver corriendo a su palacio en paños menores.

Pues nosotros somos ese niño que grita que el rey está
desnudo. Nosotros no entramos en ese consenso que tienen
ustedes, esa vieja política decimonónica de Cánovas y Sagasta,
donde se hacen componendas, se viene aquí a traficar con las
enmiendas como si esto fuero un mercado persa, acépteme esta
cosita, esa política de bambalinas, esa política que algunos
decían que habían venido a cambiar y en la que veo que ahora
mismo se sienten muy cómodos.

Nosotros pensamos que las enmiendas que traemos a este
articulado son unas enmiendas potentes, alguna de ellas
reconozco que draconianas, pero es que realmente nosotros sí
nos creemos que estamos en una emergencia, no como estas
emergencias que ustedes declaran sin creérselas, sin plasmarlas
en estos presupuestos, como iremos viendo más adelante a
medida que avancemos en las diferentes consellerias.
Realmente estamos en una emergencia y estas enmiendas han
de estar a la altura de las circunstancias que vivimos. 

Nosotros tenemos tres ejes fundamentales en las enmiendas
al articulado: la creación de un fondo COVID, de más de 500
millones de euros; la reducción y racionalización del Gobierno
y un mayor control; y una rebaja de impuestos. ¿Por qué?
Porque el verdadero plan de reactivación económica es éste, el
que ponga a la gente en el centro de las políticas, pero a la
gente, no a su gente, que es lo que ustedes creo que a veces
entienden. No se trata de salvar a los políticos, se trata de
salvar a la sociedad y a la economía. 

Por eso, nosotros, por una parte, hemos intentado crear este
fondo, un fondo de 500 millones de euros, que en más de una
ocasión durante el debate me han preguntado, bueno, ¿y qué
hacemos con este fondo, para qué quieren ustedes los 500
millones de euros? ¿Cómo los van a repartir? Y se lo he
explicado por activa y por pasiva y no me cuesta nada
volvérselo a explicar. 
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Nosotros estamos convencidos de que en estas
circunstancias tenemos que ayudar, primero, pequeños
empresarios autónomos, hay que dar ayudas a fondo perdido.
No son suficientes los créditos ICO, los créditos del ISBA,
porque esto es aplazar un problema que tenemos hoy para
mañana, porque esta gente ya no va a poder pagar estos
créditos. Esta liquidez que necesitan los negocios y que es
cierta no se va a solventar el año que viene porque, por
desgracia, ya empezamos a tener cifras de la reactivación
económica del próximo año, incluso los más optimistas nos dan
una catástrofe, un escenario de catástrofe económica. 

Hablan, leía ayer mismo que vamos a recuperar el 40% del
turismo de 2019, esa es la parte positiva en la que se ve la
noticia, la negativa es que vamos a perder el 60% del turismo
con respecto al 2019. Y en estas circunstancias esos
autónomos, esos pequeños y medianos empresarios, están
hipotecando su patrimonio, están pidiendo dinero prestado a
sus amigos y a sus familias. Supongo que ustedes algún día
salen a la calle y entran en un café, hoy todavía se puede,
mañana ya no, a tomarse un café y hablan con el dueño del
establecimiento, que están desesperados; nosotros les estamos
imponiendo unas medidas que llevan a sus negocios a la ruina,
y a cambio no les ofrecemos nada. Hagan ustedes, como se
hace en Alemania o en Austria, si ordenan los cierres
compénseles económicamente, pero no mediante esta línea que
han anunciado a bombo y platillo de que vamos a darles, ¡eh!,
unos 1.500 euros a los primeros que lleguen, porque los otros
ya no se podrán apuntar, como pasó con los autónomos, no,
compénseles la pérdida de caja, el lucro cesante, porque ellos
dejan de trabajar porque ustedes les obligan.

La otra función de este fondo COVID de más de 500
millones de euros, las ayudas a las familias. Hay familias que
lo están pasando muy, muy mal. El dinero que ha movilizado
esta comunidad para ayudas sociales va a ser absolutamente
insuficiente, nos vamos a quedar muy corto, la gente va a
necesitar muchas ayudas, ayudas ya no para pagar el alquiler,
ayudas para comer, ayudas para comer. Las colas del hambre,
vayan ustedes un día..., -sí, no, no me mire, Sra. Santiago, con
esta cara-, hay colas de hambre, hay colas; vayan ustedes a
Capuchinos y vean además el tipo de gente que está en estas
colas, ya no son esta gente desarrapada, no, no, es gente
correctamente vestida, limpia, aseada, familias normales y
corrientes, son familias normales y corrientes que ahora mismo
las hemos empujado con nuestras políticas a la indigencia.

Nuestra propuesta de cambio de estructura de la
administración es pasar de 11 a 8 consellerias, incluida la
vicepresidencia, es algo tan sencillo como volver a refundir
Hacienda con Función Pública, Medio Ambiente con
Agricultura, unir Turismo, Trabajo con Industria y Comercio.
No estamos hablando..., eso nos permitiría, por una parte,
reducir secretarias y direcciones generales, que es de lo que se
trata, se trata de que nosotros demos ejemplo y nos apretemos
el cinturón. Y no entiendo que ustedes no lo entiendan, no
entiendo que ustedes no lo entiendan. Yo puedo entender que
para mantener sus pactos de gobierno necesitan muchas sillas,
pero yo también quiero pensar que ustedes tienen la altura
moral, la altura moral, de pensar que primero, primero, se ha de
servir a los ciudadanos y que en estos momentos incluso

ustedes serían capaces de apretarse el cinturón y perder algunas
de sus prebendas. Pero vemos que no están dispuestos a nada. 

Aquí, a lo largo de estos días, vamos a oír hablar mucho de
enmiendas, de transacciones, de intentos de consenso, de
diálogo, pues mire, yo reconozco que es que nosotros no hemos
venido a consensuar nada con ustedes, porque con ustedes no
hay nada que consensuar, porque cada vez que ustedes tienden
manos, hablan de diálogo, hablan de ser constructivos, mienten.
Ustedes no tienen ninguna intención de aceptar ninguna
enmienda importante que venga de parte de la oposición.
Ustedes lo único que van a aceptar son “chorraditas”, dicho con
todos los respetos, para contentar a algunos o para que no les
digan que no han aceptado ninguna enmienda.

La estructura fundamental de estos presupuestos, que
contiene este articulado, no se va a variar en lo más mínimo
con respecto a lo que ustedes tienen planeado.

Y tengo que decirles que son unos presupuestos
profundamente inmorales, porque con la que está cayendo, es
inmoral lo que ustedes presentan en esta cámara. Es inmoral
que ustedes pretendan seguir manteniendo los privilegios de la
casta política; es inmoral que no atendamos a las necesidades
de la gente; es inmoral que sigamos destruyendo nuestro tejido
productivo; es inmoral que pretendan que todos, todos, todos
los ciudadanos de Baleares acaben dependiendo de la caridad
del Estado, que parece que es su objetivo último. Ese parece
que es el objetivo diseñado en estos presupuestos.

Nosotros, de verdad, no somos ajenos al sufrimiento de la
gente, no somos ajenos y por eso les decía que hoy no he
querido redactar ningún discurso, porque estaba encendido,
estaba encendido. Hemos hablado estos días con empresarios,
y no se lo digo por ser catastrofista, como no les decíamos por
ser catastrofistas que nos encontrábamos ante la peor situación
económica desde la postguerra y ustedes nos llamaban de todo,
vamos a ver suicidios. Hay gente que de verdad está en una
situación extrema, que para mantener abierto sus negocios, no
sólo ha pedido los créditos del ICO, los del ISBA, ha
hipotecado sus casas, ha pedido a sus familiares, ha pedido a
sus amigos, la gente está desesperada. Vamos a empezar a ver
gente que en este contexto de desesperación se va a quitar la
vida, y estos presupuestos tendrán su parte de responsabilidad,
porque no están hechos para ayudar a nadie más que a ustedes
mismos.

Estos presupuestos, nos dijeron que eran los mayores de la
historia de las Islas Baleares. Evidentemente son los mayores,
pero por desgracia tengo que decir también, que son los peores.

Gracias Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos RGE núm. 16710, 16711, 16713,
16714, 16715, 16716, 16717, 16718, 16719, 16720, 16724,
16725, 16726, 16727, 16728 i 16729 i posicionar-se respecte
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les esmenes dels altres grups parlamentaris, té la paraula la Sra.
Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Señoras y señores diputados, yo sí voy
a hablar de enmiendas y sí voy a hablar de lo que le preocupa
realmente a los ciudadanos, no como el portavoz que me ha
precedido en esta tribuna, nos ha hecho un discurso alarmista
y sin ningún afán...

(Remor de veus)

... -siguiendo sus palmeros, al Sr. Rodríguez apoyándole. 

Hoy en el debate sobre el articulado, toca hacer una
reflexión general sobre los presupuestos para el 2021. Desde
Ciudadanos decidimos, por responsabilidad y coherencia con
el momento, no presentar ninguna enmienda a la totalidad al
anteproyecto de presupuestos. Ello no significaba un sí a estos
presupuestos, sino un sí a la tramitación de unas cuentas
públicas que eran y son necesarias. Consideramos que en estos
momentos de excepcionalidad, los presupuestos para el
próximo año son una clara necesidad. Intentar bloquear las
cuentas públicas en un momento que la sociedad balear nos
pide y nos exige consenso y unión, era y sigue siendo hoy una
irresponsabilidad.

En el debate de política general, le trasladé a la presidenta
Armengol nuestras exigencias y le pedí que corrigiera el rumbo
del Govern en un momento de crisis como el actual y que el
pacto social de reactivación económica se convirtiera en la hoja
de ruta de este Govern y presentara unos presupuestos
alineados y que dejara atrás los Acuerdos de Bellver. Y otra de
las exigencias de Ciudadanos fue que no hubiera una subida
real de impuestos.

Estamos a punto de terminar 2020, un año muy complicado
y muy duro para muchas familias de Baleares, con 432 muertos
por culpa de la COVID en nuestras islas y que ha provocado el
descalabro de nuestra economía y ha provocado también que el
ciclo económico retroceda 20 años. Cerramos el mes de
noviembre con un total de 85.330 personas en paro y se trata de
la cifra más alta para un mes de noviembre desde 2013 y un
mes más Baleares lidera el incremento de los datos del paro,
tanto en términos mensuales como interanuales. Unas cifras
demoledoras, que se ven incrementadas si sumamos a los
trabajadores que están en ERTE. Pero no podemos mirar hacía
otro lado, cuando sabemos que nuestra comunidad autónoma se
situará entre las regiones de Europa más afectadas por la caída
en picado de la actividad económica. Además, el 22% de la
población de Baleares está en riesgo de exclusión social. Y ante
este contexto desolador, seguimos instalados en la polarización
política que supone un enorme obstáculo para la salida de la
crisis, porque ahora lo que se necesita es recuperar la confianza
de los ciudadanos y dar certidumbre a nuestro tejido
productivo.

Flaco favor les estaríamos haciendo a las familias, a las
PYME, a los comercios, a los trabajadores de estas islas, si
estuviéramos instalados en la bronca permanente, como otros
grupos, que lo critican todo, pero que no consiguen

absolutamente nada, porque a nosotros no nos gustan ni los
rodillos, ni los vetos, pero tampoco el no es no, tampoco
estamos del lado de los cordones sanitarios. En Ciudadanos
preferimos ser responsables y leales a los intereses de los
ciudadanos de nuestras islas. Venimos aquí a trabajar, a
negociar enmiendas serias, rigurosas, reales y no oportunistas
y demagógicas -ya sé que le cuesta, Sr. Rodríguez, pero es así-,
porque el consenso es un valor, no es una derrota ideológica,
no, intentar alcanzar acuerdos debería ser nuestra obligación y
no una opción. Para mi llegar a acuerdos es una victoria y no
una cesión, es pensar en el interés de los ciudadanos, por
encima de los intereses partidistas. Y es el momento de
arremangarse y eso es lo que ha hecho Ciudadanos, porque
entendemos que no es el momento de estar en esta cámara
ocupando escaños, sin hacer una oposición responsable y desde
Ciudadanos demostramos así ser útiles.

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos hemos
presentado 116 enmiendas parciales, necesarias para mejorar
y corregir este presupuesto. Con unas prioridades muy claras,
conseguir aumentar las ayudas de autónomos, a los comercios,
a las PYME y a las familias, y otras enmiendas encaminadas a
reducir el organigrama sobredimensionado de este Govern y
reducir también el gasto superfluo.

Porque si no hubiera sido por Ciudadanos, no hubiéramos
conseguido que estos presupuestos recojan más ayudas a los
autónomos, hemos conseguido multiplicar por 5 las ayudas a
los autónomos, pasando de 1,5 a casi 6 millones. Lo importante
es que hemos conseguido que se cree un nuevo programa, una
nueva linea de ayudas a fondo perdido en la Dirección General
de Empresas para nuestros autónomos. Sí, los autónomos, los
comercios, las PYME, están en una situación límite, están
viviendo un momento extremadamente delicado, muchos de
ellos dramático, están perdiendo sus ahorros, y los avales o
créditos no son la solución, y si no los ayudamos, estaremos
hundiendo la estructura económica de nuestra comunidad. Por
tanto, acogemos con satisfacción esta buena disposición para
aprobar nuestra enmienda.

También hemos conseguido un aumento de 1 millón de
euros para los comercios, en forma de bonos comerciales para
impulsar el consumo en la Vicepresidencia del Govern, como
reclaman AFEDECO, PIMECO, comerciantes. Ciudadanos
habíamos puesto muchas enmiendas encaminadas a ayudas a
fondo perdido de los comercios, por valor de 2.700.000; 1
millón no es suficiente pero es un paso.

También hemos conseguido ayudas para las familias,
conciliación laboral y familiar, 2.700.000 euros, 1,6 millones
para conciliación, y un aumento en las plazas para educación de
0 a 3 años por cuantía de 1 millón de euros, una petición de
Unicef Baleares, la FAPA, la Asamblea de 0 a 3, para cubrir
parte de las necesidades reales educativas y de conciliación
familiar. Pedíamos también aumentar las ayudas a comedor de
0 a 3; hemos conseguido que sea partida se aumente en 100.000
euros para las familias en estado de vulnerabilidad agravada
por la crisis. 

Y también 350.000 euros para las mejoras en las
depuradoras de Ibiza.
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Nos alegra que el Govern haya dejado su rodillo ideológico
habitual contra la oposición, al menos con nosotros,
Ciudadanos, que hemos demostrado ser la oposición útil en
estos momentos para la sociedad balear.

El Sr. Rodríguez se ríe. No sé, a lo mejor tiene que explicar
por qué se ríe de haber conseguido 5 millones para nuestros
autónomos, 1 millón para los comercios, ustedes que hacen
política ficción; nosotros hacemos política útil y política real.

También tengo que lamentar que el Govern no haya tenido
a bien o haya tenido voluntad de ajustarse el cinturón y acabar
con el gasto superfluo y también reducir el organigrama, y
seguiremos así exigiéndolo durante este año. Lamentamos que
sigan con un organigrama sobredimensionado, que ya a
principios de legislatura hicimos una interpelación a la
conselleria de Presidencia en este sentido. 

Instamos también al Govern a llevar a cabo una auditoría
integral, operacionals y de eficiencia que se nos aprobó como
resolución tras el debate de política general; después de haber
sido rechazadas dos PNL para instar al Govern fue aprobada en
el debate de política general con el objetivo de detectar qué
políticas son eficientes, eliminar gasto superfluo y reorientar el
gasto público a lo verdaderamente prioritario. Exigiremos,
estaremos vigilantes si esta auditoría se realiza en el año 2021,
y pediremos las modificaciones de crédito si se determina que
alguna política no es eficiente y eficaz, porque eso es lo que
nos piden los ciudadanos. Nosotros actuamos con
responsabilidad, no cerramos estructuras, así demagógicamente
porque es muy popular, sino reestructuración real de esta
megaestructura del Govern. 

Como digo, y aprovecho ya para anunciar que votaremos en
contra de las enmiendas a la totalidad tanto del Partido Popular
como de VOX a todas las secciones, y también en contra de las
enmiendas que nos ha explicado el Sr. Rodríguez en cuanto a
la creación de un fondo COVID. Perdone, usted no ha
explicado a dónde van esas partidas; ustedes lo único que se
han limitado a hacer es crear un 00, que es un fondo COVID,
sin ninguna clase de explicación de qué líneas crean, qué
partidas, qué programas, o qué medidas va a hacer, y todos los
ciudadanos de Baleares deberían saber ya que ustedes son un
fraude, Sr. Rodríguez, un fraude, sí. Tras no trabajar en el
Congreso de los Diputados y no presentar ninguna enmienda,
no a favor de Baleares sino a favor de los intereses de nuestro
país, ustedes vienen aquí y han hecho exactamente lo mismo,
porque crear este fondo COVID por un valor de 500 millones,
ustedes han hecho un PowerPoint, los vídeos que están
acostumbrados a hacer, pero de verdad no han conseguido
absolutamente nada. Ustedes han hecho ciencia ficción con
estas enmiendas. Aquí los únicos que hemos conseguido
aumentar las ayudas a autónomos, a las familias y a los
trabajadores de estas islas ha sido Ciudadanos, mi grupo
parlamentario. Si no... ustedes, eso, sólo siguen con esta
oposición destructiva. Sus enmiendas sí que son ficticias,
inmorales e irreales, eso sí que son inmorales.

El otro día un diputado de esta cámara aquí a fuera me
decía: “Bueno, Patricia, es que si al final uno viene aquí a hacer
una representación, es puro teatro”. Yo ya les digo que me
niego, me niego, y todo mi grupo parlamentario, mis

compañeros de grupo también así, porque nosotros venimos
aquí a trabajar por los intereses de Baleares, y por eso les voy
a explicar cuáles son las enmiendas..., voy a hacer enmiendas
al articulado. 

Dos de ellas ya fueron aprobadas en comisión; se aprobó
nuestra enmienda de reformulación, justificación y reducción
del plus de altos cargos y asesores del Govern con la
transacción que negociamos con el Grupo Parlamentario
Unidas Podemos; la cuantía a tanto alzado como complemento
salarial pasa de 22.000 a 6.000 euros, y luego se aportarán
también los gastos reales justificados de vivienda y de
transportes entre islas, se cubrirán con un tope máximo hasta
12.000 euros. También hemos conseguido que tengan que
justificar todos los altos cargos y asesores que así lo cobran,
cada año tendrán que justificar que siguen manteniendo su
residencia fuera de Mallorca. Creemos que es un ejercicio de
transparencia modificar este plus en línea con las
recomendaciones de la Oficina anticorrupción que algunos se
quieren cargar, literalmente, y esto ahora vuelve a ser una
indemnización por doble residencia que está justificada.

Votaremos en contra de las enmiendas de otros grupos en
esta línea porque creemos que ya están completamente...,
carecen de validez ahora mismo habiéndose aprobado nuestra
enmienda.

También aprobaron la enmienda en la que pedíamos que la
Agencia de Salud Pública que se crea no suponga un aumento
de altos cargos y evitar duplicidades con la Dirección General
de Salud. 

Y siguen vivas dieciséis enmiendas al articulado, enmiendas
en el sentido de regeneración, de reducir el gasto, como puede
ser la reducción del salario del director de la Oficina
anticorrupción, una oficina que nosotros sí apoyamos si es
eficaz y eficiente. Otro grupo de enmiendas va encaminado a
atajar el problema de las especificidad de los trabajadores de la
escuela concertada; en estas enmiendas lo que pedimos es que
se incluya ese compromiso de negociar y hacer un calendario,
y poder hacer convenios -ahora en la Ley de presupuestos esta
posibilidad está excluida- ante la congelación de sus salarios,
y no poder conseguir las mejoras socio-laborales del
profesorado de la concertada en el marco reconocido por el
acuerdo firmado en 2016.

Lo mismo ocurre con los empleados públicos ante la
congelación del 2%, que mi grupo parlamentario puede
entender que en un momento excepcional en el que vivimos y
que todos los ciudadanos de Baleares, los autónomos, las
empresas, nos estamos ajustando el cinturón, pero deberíamos
entender que esta..., o sea, entendemos esta falta de disposición
presupuestaria, pero lo que les pedimos es que reconozcan
estos derechos, que se sienten con los sindicatos, les
reconozcan este sobreesfuerzo a los empleados públicos en un
momento como el actual, y que no se pierdan estos derechos y
que puedan recuperar esta pérdida de poder adquisitivo en
2022 o cuando se pueda calendarizar.

También una enmienda para dar voz a la reivindicación de
la carrera profesional para el personal funcionario interino y del
personal laboral de servicios generales. Y dos enmiendas
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encaminadas a modificar la Ley 2/2016, del impuesto de
turismo sostenible, porque ustedes siguen utilizando la
recaudación del ITS, de la ecotasa, su impuesto que grava el
turismo, para cuadrar las cuentas. Desde el principio de esta
pandemia mi grupo parlamentario ha pedido la suspensión de
la recaudación del ITS hasta 2021, y después también hasta
2022, viendo que la recuperación económica no iba a ser viable
el próximo año. Como ustedes han mostrado ahí una cierta
irresponsabilidad al no suspenderla, nosotros hemos solicitado
vía enmienda incluir dos exenciones más para la recaudación;
una sería durante los períodos en los que se produzcan
restricciones por motivos sanitarios provocados por la
pandemia, y cuando sea imposible impulsar la actividad
económica con motivo de crisis sanitaria. Por tanto también
solicitamos una modificación del ITS para que se destine
realmente a lo verdaderamente vinculado al impacto turístico.

En cuanto a las enmiendas del resto de grupos
parlamentarios, votaremos a favor de la mayoría de las
enmiendas del Partido Popular, a todas sus enmiendas sobre
fiscalidad y medidas tributarias encaminadas a evitar el
aumento de la presión fiscal, y que faciliten la flexibilidad de
los medios de pago y plazos; así como las que van a favor de la
educación concertada, que son idénticas a las nuestras.

A favor también de la enmienda de supresión...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, vagi acabant, per favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... -sí, gràcies, president, ja vaig acabant- a favor de la
enmienda de la supresión del Instituto de la Energía Balear. 

Y votaremos en contra, por supuesto, de las enmiendas de
VOX, que suponen cerrar IB3, la televisión pública y radio de
las Islas Baleares; en contra también de las enmiendas
encaminadas a eliminar la Oficina anticorrupción. Y nos
abstendremos en las enmiendas encaminadas a reducir el
organigrama de las consellerias, porque la única que tiene
potestad para hacerlo es la presidenta del Govern, léanse
ustedes el Estatuto de Autonomía y no se puede hacer vía
enmienda, pero como estamos a favor de una reorganización
del organigrama, nos...

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Guasp, per favor, acabi. 

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

... nos abstendremos.

Sí, y nos abstendremos también en la enmienda 16417 de El
Pi, por ser oportunista en estos momentos, que no nos ha
apoyado nunca en las enmiendas encaminadas a reducir el
organigrama y, por tanto, no entendemos cómo ponen ustedes
ahora una enmienda para reducir los sueldos, que supondría
solamente una rebaja de 500.000 euros cuando en la reducción
del organigrama que nosotros proponemos...

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Guasp, per favor, acabi.

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

... supone más de 1,5 millones, y tampoco han votado a favor
nunca de la auditoría integral, por tanto, ustedes no están en la
línea de reducir el gasto superfluo, si no...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Guasp, el seu temps ha finalitzat. Gràcies, Sra. Guasp.

Començam el torn en contra de les esmenes. Pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Santiago.

Perdó. Perdó, perdó, perdó, perdó, m’he equivocat. Per
defensar les esmenes del Grup Parlamentari Popular, de la RGE
núm. 16885 a la 16954, i posicionar-se respecte de les esmenes
d’altres grups parlamentaris té la paraula el Sr. Costa.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats bon dia,
bon dia a tothom. El Partit Popular segueix pensant que el
projecte de pressuposts de la comunitat autònoma per a l’any
2021, que previsiblement vostès aprovaran aquesta setmana, és
un pressupost perillós, imprudent i irresponsable. En la mesura
que les polítiques insostenibles i equivocades de despesa
desbocada i descontrolada, que tan mal record i tan mals
resultats donaren a l’anterior crisi quan vostès governaren, fins
al 2011, és el que inspira aquests pressuposts. 

Per això presentàrem i defensàrem una esmena a la totalitat,
perquè són -al nostre entendre, evidentment- uns mals
pressuposts. No obstant, atès que la nostra esmena a la totalitat
no va prosperar, el nostre objectiu a dia d’avui és millorar tot
el possible aquests pressuposts amb les 451 esmenes parcials
que hem presentat i que, a dia d’avui, només se n’han
aprovades 5.

Pel que fa a les esmenes a l’articulat que ens ocupen en
aquest primer debat, el Grup Parlamentari Popular va presentar
70 esmenes i, a dia d’avui, no se n’ha aprovada cap ni una.
Hem fet tot el possible per millorar les coses però, per molts
esforços que hi hem posat, per molt que ho hem intentat, no
hem aconseguit pactar amb vostès esmenes en aquest sentit.
Perquè la voluntat del Partit Popular hi ha estat, però no hi hem
trobat voluntat en sentit contrari i, en conseqüència, he
d’anunciar als ciutadans d’aquestes illes que les esmenes que
pas a continuació a defensar reflecteixen exclusivament -
exclusivament- les polítiques economicopressupostàries d’un
partit de centre dreta, moderat i lliberal i reformista com és el
Partit Popular. Nosaltres entenem les esmenes, o les propostes
que fem, com a unitat, sí, unitat sí; submissió, no. Aquesta és la
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política útil que entén el Partit Popular, unitat sí, però
submissió no.

Un primer bloc d’esmenes intenten aconseguir, al nostre
entendre evidentment, rigor pressupostari i evitar forats. En
aquest sentit, hem presentat una esmena per evitar que les
ampliacions de crèdit amb càrrec al resultat de l’exercici,
apareguin encara a un pressupost. Ens dona molt mal record
perquè les vàrem viure en el passat i creiem que no és de rigor
que s’incloguin encara les ampliacions de crèdit amb càrrec al
resultat de l’exercici, pels forats que poden provocar a
l’execució pressupostària. Les incorporacions amb càrrec als
resultats, tampoc. I, per ser rigorosos a l’hora d’executar els
pressuposts, creiem que s’han de declarar indisponibilitats de
crèdit per aplicar un principi de prudència en els casos que es
puguin revisar les bestretes del sistema de finançament, els 60
milions d’euros que hi ha pressupostats a ingressos, i que ja
sabem que no arribaran, perquè no hi ha ni un euro pressupostat
en els pressuposts generals de l’Estat, i també bloquejar, pel
principi de prudència, els fons europeus fins que hi hagi una
seguretat absoluta que arribaran a l’any 2021.

En segon lloc, un segon bloc d’esmenes, les hem
plantejades per defensar l’escola concertada. Una tendència a
la igualació, o a la igualtat quant a la pública, no pretenem que
l’escola concertada se situï per sobre de la pública, sinó que se
situï en igualtat de condicions, amb mitjans materials, humans
i retributius. Combatre els efectes perniciosos -al nostre
entendre, evidentment- de la Llei Celaá. Defensar la llibertat,
la igualtat d’oportunitats i la cultura de l’esforç. I garantir la
sostenibilitat de la xarxa educativa pública i també, com no, de
la privada concertada.

Una reducció de l’estructura de govern, això és el que
proposam nosaltres. Fa ja temps que demanam que l’estructura
de govern està sobredimensionada, i no s’adapta a la situació
actual, de brutal crisi econòmica i social que sofreixen els
ciutadans. Per això hem proposat -i així ho hem demanat en
multitud d’esmenes- que es redueixi un 30% l’estructura del
Govern, perquè amb un 30% menys d’estructura es pot
governar perfectament.

Pel que fa al famós complement dels alts càrrecs, residents
a altres illes, seguim pensant que sigui quin sigui l’import del
complement, s’ha de justificar, fins al darrer cèntim, i que es
pagui contra justificació, per això mantenim una esmena als
pressuposts perquè, ni 6.000 ni 12.000 ni res, tot sigui justificat
fins al darrer cèntim. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Quant al personal funcionari, seguim pensant que el
personal sanitari -el personal sanitari- mereix un reconeixement
retributiu, per la lluita incansable contra la pandèmia que han
dut a terme. Al mateix temps, creiem que els empleats públics
no han de perdre l’increment retributiu del 0,9% del 2021, som
conscients de les enormes dificultats pressupostàries que hi ha
per al 2021 i, per això, simplement aixecam la congelació
salarial i proposam que es negociï amb els agents socials la
possibilitat de rebre aquest increment de cara al futur, si no es
pot al 2021 que es pugui en exercicis futurs, quan sigui
possible, de la mateixa manera que es va fer el 2012, quan es

va haver de retallar una paga extra i es va recuperar, en
exercicis futurs, íntegrament. 

Reducció dels ens públics que no generen -al nostre
entendre, evidentment- valor afegit per tal de millorar
l’eficiència de l’administració, no entenem quin és el valor
afegit que suposa l’Agència de Salut Pública. No sabem
exactament què suposa afegir una agència de salut pública que
no pugui fer a dia d’avui la Direcció General de Salut Pública.
O una agència d’equipaments de serveis socials, no sabem
exactament quin valor afegit suposa.

Buidam de pressupost la Direcció General de Polítiques per
a la Sobirania Alimentària perquè té més càrrecs i assessors que
el mateix personal de la direcció general. I també buidam de
pressupost l’Oficina Anticorrupció perquè creiem que és més
útil potenciar la Sindicatura i també l’Agència Tributària de les
Illes Balears. I suprimim també l’Institut Balear de l’Energia
perquè entenem que la Direcció General pot fer perfectament
les funcions i no necessita un ens addicional.

En relació amb els consells insulars, demanam la imputació
de la liquidació negativa del 2019 en deu anys, de la mateixa
forma que fa l’Estat amb la comunitat autònoma quan hi ha
liquidacions negatives, que es retornen, sí, però en vint anys.
Per tant, per què no la comunitat autònoma ho ha de fer també
amb els consells insulars? Demanam que es reconegui la
totalitat de les bestretes que es varen concedir als consells
insulars entre el 2008 i el 2013. I això sí: que es pacti un
calendari de pagaments per tal que es puguin fer els pagaments
fins a la totalitat de les bestretes però no fer-los en el 2021, sinó
fer-los amb un calendari pactat amb els consells insulars.

No puc evitar tampoc esmentar una esmena de MÉS per
Menorca, de MÉS per Menorca, que es aprovar la comissió per
a la constitució d’un fons -suposadament- extraordinari per
transport per carretera per als Consells de Menorca, Eivissa i
Formentera, per uns imports de 2,08, 2,25 i 350.000 euros,
respectivament. Ens sentim enganyats, perquè hem sabut a
posteriori que no és un fons extraordinari, són els mateixos
recursos del Decret Llei 13/2020, aprovat uns dies abans per
compensar les pèrdues de les empreses concessionàries de
transport terrestre....

(Remor de veus)

... amb el greuge que algun consell insular rep més del que
suposadament necessita per compensar les empreses de la seva
illa, i algun altre consell rep recursos que ni tan sols permeten
compensar les empreses concessionàries, i això, sincerament,
no ho entenem. Des del Partit Popular exigim que el fons de
transport o el fons per a transport creat amb l’esmena sigui,
efectivament, un fons extraordinari i totalment independent dels
recursos que òbviament han de rebre els consells per
compensar les empreses concessionàries per les pèrdues que
han tengut.

Si no és així, digui’ns-ho clarament i no ens facin fer un
paperot. En canvi, si es confirma l’engany, li demano, Sr.
Castells, que ens confirmi si vostè també ha estat enganyat pel
Govern. Si ha estat enganyat, confirmi’ns-ho, si efectivament
no ha estat enganyat, confirmi’ns què és el que va pactar vostè
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amb el Govern de les Illes Balears, si va pactar un fons
extraordinari o no el va pactar. Sr. Castells, confirmi’ns-ho en
aquesta tribuna.

A més hem sabut que durant els darrers dies o hem sabut
durant els darrers dies que el Govern de la Sra. Armengol vol
pispar 30 milions d’euros als consells insulars provinents del
sistema de finançament, però d’això ja en parlarem més
extensament a la tarda a la secció corresponent.

El Partit Popular també planteja multitud d’esmenes per
baixar els imposts als ciutadans de les Illes Balears i, en primer
lloc, vull fer referència a la situació dels pactes successoris
perquè, com bé ha dit el Sr. Melià, és una qüestió que ens
preocupa molt. Els pactes successoris, les conegudes herències
en vida, a dia d’avui tots els ciutadans han de saber que, arran
d’una consulta interpretativa, però vinculant, de la Direcció
General de Tributs, els pactes successoris ja no tributen com les
successions, i no hi tributen perquè la reducció per béns i drets
afectes a activitats econòmiques, que és d’un 95%, una
reducció molt important i que té gran importància per a la
successió empresarial, i la reducció per habitatge habitual, que
és del cent per cent, no s’aplica als pactes successoris arran de
la consulta.

Des del PP proposam dues esmenes per corregir aquesta
situació i perquè les successions i els pactes successoris, les
herències en vida, tornin a tributar exactament igual.

Desafortunadament la solució que proposa el Partit Popular
no agradà als diputats del Partit Socialista a la comissió i hi
votaren en contra. Si són tan defensors dels pactes successoris
tal com ens digueren a la comissió, ens poden indicar quina és
la solució que proposen vostès? Quina és la solució que
proposen vostès? Ho dic perquè no tenim cap problema a
pactar-ho i arreglar el problema que tenen els ciutadans
d’aquestes illes als pactes successoris, no tenim cap problema
a pactar amb vostès. Això sí, si no tenen cap proposta de
solució facin el favor de suportar les esmenes del Partit Popular
o no ens tornin a dir que vostès defensen reduir la tributació
dels pactes successoris. No ens ho diguin perquè mentiran.

Demostraran vostès que ja està bé que pugin... o
demostraran vostès que es poden pujar els imposts per la porta
de darrere i vostès no faran res per evitar-ho.

A més proposam, des de ja fa temps..., nosaltres la veritat
és que no canviam de postura ideològica cada mes, com fan
alguns altres partits polítics, nosaltres no ho fem,...

(Alguns aplaudiments)

... una baixada d’imposts a les rendes mitjanes i baixes per tal
de fomentar la recuperació econòmica i ajudar els autònoms i
les PIME i les famílies per tal que no tenguin ingressos almenys
per... i no paguin els imposts.

Consideram fonamental reduir les taxes un 50%, no sempre,
sinó el 2021; suprimir el cànon d’abocament i incineració de
residus que vostès creen al projecte de llei. No és moment de
pujar ni de crear nous imposts, siguin de tributació reduïda o
mitjana o... la que sigui, no és moment de crear nous imposts.

En relació amb l’IRPF proposam augmentar el mínim
personal i familiar, augmentar la deducció per llibres de text,
augmentar la deducció per arrendament d’habitatge habitual,
augmentar o crear en aquest cas una deducció autonòmica per
a arrendadors d’habitatge.

A l’impost de transmissions patrimonials l’objectiu és
facilitar l’accés a l’habitatge als ciutadans d’aquestes illes;
reduir també l’impost sobre successions i donacions; suspendre
l’ecotaxa a l’any 2021, ho hem dit per activa i per passiva: no
proposam eliminar l’ecotaxa. No proposam eliminar l’ecotaxa,
proposam suspendre-la a l’exercici..., ja ho proposàvem per al
2020, no es va fer; ho proposam per al 2021. Com podrem
remuntar la temporada turística si als pocs turistes que venguin
els farem pagar l’ecotaxa? Com ajudarem les empreses del
sector que sofreixen el que no està escrit si seguim exigint als
turistes l’ecotaxa? Són coses que no entenem, els ho dic
sincerament, no ho entenem, però vostès volen continuar erra
que erra cobrant l’ecotaxa als pocs turistes que venguin a
aquestes illes.

Volem suspendre el pagament de l’anualitat per compra de
places. Saben vostès que s’amplia a cinc anys o que es pot fer
el pagament en cinc anys, no demanam que es deixi de pagar,
sinó que no es pagui almenys... que se suspengui el pagament
el 2021 per tal que es faci el pagament de cara al futur, no els
demanam que no paguin, sinó que ho paguin quan puguin fer-
ho.

Demanam la bonificació del 50% de la quota fixa del cànon
de sanejament d’aigües, ho hem dit per activa i per passiva. Les
empreses no poden suportar costos fixos perquè no tenen
ingressos a dia d’avui. En conseqüència, l’objectiu és que
puguin fer el pagament, però quan toqui, no ara, no podem fer
el pagament ara. Per això proposam només per al 2021 una
bonificació del 50% de la quota fixa.

I finalment proposam un ajornament dels deutes tributaris.
A dia d’avui l’ajornament que es pot sol·licitar és l’ajornament
ordinari, una ajornament ordinari. Bé, idò nosaltres proposam
que es puguin ajornar els deutes tributaris 12 mesos sense
interessos, sense pagar interessos, sense pagar interessos de
demora, i que tots els deutes de menys de 60.000 euros es
puguin ajornar sense haver de prestar cap tipus de garantia,
que... en fi, a dia d’avui no crec que estiguin en disposició
molts dels ciutadans d’aquestes illes de poder prestar les
garanties suficients com per ajornar els deutes tributaris.

En fi, en resum, nosaltres hem fet -així ho entenem- un
esforç màxim per intentar millorar aquests pressuposts, ho hem
intentat, hem presentat més de 70 esmenes. Vostès no n’han
acceptada en comissió cap ni una, cap ni una. Encara hi som a
temps. Avui estam en disposició de pactar i aprovar,
transaccionar, facin vostès..., estimin vostès el que... nosaltres
estam a la seva disposició perquè puguem pactar el que faci
falta en benefici dels ciutadans d’aquestes illes. És el nostre
únic objectiu.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. En torn en contra de les esmenes pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidente, buenos días a todos y a todas. Miren,
yo respeto muchísimo lo que se dice aquí en este atril, y es un
debate, y bienvenida sea la democracia y bienvenido sea el
debate, pero, Sr. Rodríguez, vaya quince minutos de mentiras
que se ha hartado aquí usted de decir, de demagogia pura, y me
hace gracia, además, que se haya apropiado del cuento del
15M, que era el cuento del lobo con... del rey que estaba
desnudo, eso lo señalábamos nosotros, ustedes no son los que
señalaron al rey desnudo, fue la gente del 15M los que lo
señalaron y por eso estamos ahora aquí.

Lo que le vengo a decir, y apropiándome yo de otro cuento,
es que realmente usted no es el niño que señala al rey, usted es
el lobo que está disfrazado de cordero, diciendo que  como...

(Alguns aplaudiments)

... si como lobo no puedo agarrar ni una sola pieza entonces
cambiaré de apariencia y con el engaño podré comer. Eso es lo
que hace usted: con el engaño puede usted comer.

Yo estoy de acuerdo y no quiero ser alarmista, no tenemos
que ser especialmente optimistas, ha sido un año muy duro, se
vislumbra un poco de esperanza con la vacuna, con la salida
adelante sobre todo también con estos presupuestos en la
comunidad autónoma. A mi no me gusta tampoco ponerme en
qué va a ser el año 2021, vamos a estar en la mejor de las
situaciones, hay que tomar este debate y tomar estos
presupuestos desde un punto de vista realista, sin alarmar a la
gente que es lo que ustedes hacen con fake news, con
desinformación, con malas interpretaciones, con
tergiversaciones, alarman a la gente, alarman a la gente, crean
pánico social y eso no se puede consentir en unas personas que
están aquí representando y que tienen que mantener las formas.
No se puede consentir, seamos realistas, no tenemos un buen
año, posiblemente nos espera un año también muy difícil, pero
oiga, no alarmen ustedes a la gente, bastante tienen con sufrir
las consecuencias de esta crisis socioeconómica.

Estos presupuestos para el 2021 son los mejores que se
pueden tener en la situación en la que nos encontramos, los
mejores: 49 millones más para Educación, 67 millones más en
Sanidad, son los presupuestos más altos de nuestra historia. Es
cierto, son sólo números, son sólo números y se necesita una
gestión, se necesita buena gestión. Pero para ello deberán
ponerse en marcha, para ello primero tendremos que
aprobarlos. Lo que está claro es que son unos presupuestos
cuya función principal es proteger a la gran mayoría de las
familias de Baleares. Se traducen estos números en más y en
mejores servicios públicos para garantizar la igualdad de
oportunidades de todas las personas de Baleares. Quien quiera
servicios privados, porque se lo pueda permitir, que se los
pague, pero aquí la administración va a proporcionar servicios
públicos para todo el mundo. 

Hoy se aprueban aquí solamente unos números, pero tienen
un mensaje muy concreto, nosotros sabemos lo que está
pasando ahí fuera, lo sabemos. Sabemos la pesadilla que
supone para muchísima gente de Baleares alquilar una casa,
especialmente en Ibiza. Sabemos lo que supone que esta
temporada haya sido tan escasa para muchas familias, pero es
que también sabemos que cuando la temporada iba bien, había
muchísimas personas que estaban en una situación laboral muy
precaria. Con estos presupuestos lanzamos un mensaje directo
a la gran mayoría, por encima de sus ideas económicas de
recortes están las verdaderas necesidades de la gente.

No hemos aceptado ninguna enmienda que haya pretendido
la desestructuración de las áreas de gobierno, tampoco las
propuestas de reorganización de las áreas de gobierno y
diversos trabajos de modelación de lo más creativo que ha
habido por parte de la oposición. Ustedes pueden proponer lo
que más les apetezca, nosotras vamos a leer atentamente sus
propuestas, las vamos a escuchar en estos tres días, pero ya
saben que las áreas de gobierno y cómo debe estar organizada
la administración, lo decidimos los partidos que estamos
gobernando, algunas veces han sido ustedes, ahora nos toca a
nosotras. Además, es que estamos muy interesadas verán
ustedes, en que cada área tenga personal suficiente como para
llevar a cabo su labor de una manera eficiente; también para
que puedan aprobarse más medidas, más políticas que se dirijan
justamente a eso que tanto ustedes, con tanto populismo no
mencionan en ningún momento, el estado del bienestar, ¿qué
hay de ello?

Miren, Sr. Costa, llevamos 20 años con el “plus”, se dan
ahora ustedes cuenta de que hay que justificarlo, bueno, más
vale tarde que nunca, estamos de acuerdo.

Tampoco vamos a aceptar la eliminación del impuesto de
turismo sostenible. Miren, llevamos con el impuesto de turismo
sostenible cinco años y es una falta de respeto a ese asiento que
ustedes ocupan, que sigan llamándole “ecotasa”. De verdad, es
agotador tratar en política con gente que después de cinco años,
sigue llamando “ecotasa” a un impuesto que no se llama
“ecotasa”, se llama Impuesto sobre Turismo Sostenible...

(Alguns aplaudiments)

..., y perdonen que se lo diga como si ustedes fueran niños
pequeños, pero es que dejan poco margen, dejan poco margen,
se lo decimos como diría el Sr. Costa: una y otra vez, una y otra
vez, y no cambiamos de idea, en cinco años lo ha seguido
llamando igual, y ustedes erre que erre, erre que erre, como
diría el Sr. Costa, que tanto pronuncia esta frase en sus
discursos.

No vamos a aceptar tampoco la modificación del IRPF.
Mire, ustedes, la derecha, repiten ese mantra bobalicón de que
hay que bajar los impuestos, están empeñados en que eso va a
solucionar la crisis económica y que se conseguirá poco menos
que la paz en el mundo. Y todo esto porque les gustó una idea
y yo lo sé, les gustó una idea de un tipo que dibujó en una
servilleta una curva muy famosa. Miren, vamos a ver, vamos a
ver, la idea de Laffer no se ha demostrado, se ha demostrado
constantemente que es falsa, falsa, y ustedes lo que hacen es...,
los neoliberales, insisten en esa idea como si fuera una verdad
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bíblica, cuando todos los estudios demuestran, todos los
estudios económicos, no hay ningún estudio que demuestre que
esta curva es eficaz, todos demuestran que esa curva es un
desastre, incluso lo pudimos comprobar nosotros mismos en
nuestras propias carnes, cuando el presidente Zapatero, en un
intento de salvar la economía de este país, probó esa curva y se
dedicó a hacer lo que esa curva dice.

(Remor de veus)

Claro, nos sumió en una de las crisis peores de la historia
hasta ahora. ¿Qué ocurrió? Que en el 2012, cuando entró
Rajoy, se dedicó Rajoy a subir los impuestos de una manera
muy loca, hasta el IVA, subió el IVA del 18 al 21%, y esto lo
hizo Rajoy, el presidente del Partido Popular. ¿Sabéis que
pasó? Pues que Rajoy se dio cuenta que también que esa idea
vuestra no sirve para nada, se terminó por destrozar la
economía con tanta subida y bajada, la crisis se recrudeció y la
curva de Laffer fue un desastre.

Escuchen, el escritor Huxley dijo que “En ningún momento
de la historia del mundo, la mentira organizada se ha practicado
con menos vergüenza o, por lo menos, más eficientemente que
por los dictados políticos o económicos de este siglo”. La cosa
no es subir impuestos, la cosa es a quién subimos los
impuestos. Y miren, le voy a dar números exactos, de la riqueza
de este país, el 50% pertenece al capital, ¿saben cuánta presión
fiscal tiene el capital? El 20%, asumen el 20% de los
impuestos. Sin embargo la clase obrera, que representa el 45%
de la riqueza de este país, paga el 80% de los impuestos de los
ingresos del Estado. ¿Os parece justa esta redistribución fiscal?
A nosotras no.

Además, la Constitución nos dice que el sistema fiscal debe
ser proporcional en atención a lo que tenga cada uno, ¿qué van
a hacer ustedes por cumplir este principio constitucional?
Posiblemente nada.

Del mismo modo no estamos de acuerdo con la eliminación
del canon, propuesto tanto por el Partido Popular como por El
Pi, entendemos que la normativa de residuos de nuestra
comunidad autónoma pues no les agrade suficiente, pero es una
de las más innovadoras de nuestro país y tenemos que seguir
avanzando en su aplicación. En este caso es un canon simbólico
y lo sabe todo el mundo, tiene una función preventiva. 

Sin lugar a dudas no podemos perder de vista la lucha
contra el cambio climático, es un reto de cara al futuro, que
continua muy vigente y que paralelamente a la lucha contra la
COVID-19, hemos de poner en marcha políticas que
contribuyan a paliar los efectos del cambio climático. Nos
vamos a poner la vacuna en el 2021 y posiblemente
terminaremos con la COVID-19, pero el cambio climático
sigue siendo la mayor amenaza del planeta.

Estos presupuestos contienen medidas en este sentido, y
precisamente una de las críticas que hace la oposición es la
aparición de este canon de residuos, que todo el mundo sabe
que es simbólico y que responde a la necesidad de cumplir con
una ley pionera en España y que hemos de poner en marcha. 

Del mismo modo no podemos estar de acuerdo tampoco
con la propuesta del Partido Popular de eliminar el Instituto
Balear de la Energía, precisamente porque es un momento
donde más se necesita la transición energética y están ustedes
queriendo eliminar esta herramienta. Miren, para nosotras la
transición energética es una apuesta segura hacía la
diversificación económica y hacía la consciencia de los límites
del planeta. Merecemos una vida que respete a las personas y
al medio ambiente, y eso requiere políticas que estén
convencidas de que hay que dejar de dar la espalda a la
igualdad entre todas las personas y a los recursos naturales.
Evidentemente, nos situamos en las antípodas de su concepto
de transición ecológica y los mecanismos necesarios para poder
conseguirla.

Estos presupuestos, miren, no van a solucionar todos los
problemas del mundo, hay que hablarlo claro y hay que decirlo
de una manera sincera, no van a solucionar todo el desastre que
ha provocado la COVID-19. Pero estamos ante una apuesta
muy comprometida de un Gobierno balear que está al tanto de
lo que está sucediendo, que no ha perdido de vista en ningún
momento hacía dónde hay que dirigirse para avanzar todos y
todas, que requiere y que quiere reforzar los servicios públicos
para que todo el mundo pueda acceder por igual y quedar
protegidos por el estado del bienestar.

Y solo hay una explicación para estar en contra de todo
esto, solo hay una razón por la cual ustedes se muestran y se
van a mostrar tan enfadados con estos presupuestos, porque no
están de acuerdo que todo el mundo tenga las mismas
oportunidades para curarse, para aprender o para tener un
trabajo digno, no están de acuerdo porque igualar significa que
la gente a la que ustedes defienden no va a sentirse tan
privilegiada.

Nosotras sabemos perfectamente que en tiempos de crisis
la administración no puede, la administración no puede dejar
caer a nadie, a nadie, a nadie ni de Formentera ni de Ibiza ni de
Menorca ni de Mallorca. Le confirmamos, sin embargo, que
con ustedes, con ustedes y su manifiesta oposición a estos
presupuestos tan sociales que refuerzan los servicios públicos,
hubiéramos tenido otra vez recortes en el sistema público y lo
hubieran hecho, además, sin ningún tipo de remordimiento,
apoyados en sus teorías monetarias de maletín y corbata, que
todos sabemos que son falsas y que, además, esconden una
verdad que a ustedes les incomoda muchísimo, y que cada vez
que se la decimos les sienta muy mal y se revuelven ustedes en
sus asientos: ustedes están aquí para proteger a los poderosos,
ni más ni menos, y eso está comprobado, eso sí que está
comprobado, no las ideas económicas que proclaman.

Bueno, voy a terminar con una cita que dijo un señor, decía:
“Si quieres realmente ocultarle algo a la población, engáñalos
con una mentira tan grande que aunque la descubran no la van
a creer”. Esto lo dijo Hitler, a ustedes se les da realmente bien.

Gracias, presidente.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, el debat de pressuposts de 2021
té dues senyes per a MÉS per Mallorca, dues senyes d’identitat;
per una banda, les mesures per fer front a l’impacte de la
COVID amb l’esforç pressupostari que això suposa i, per una
altra part, la consolidació plena d’una majoria d’esquerres que
aquest parlament fa possible dur a terme i davant precisament
de la pitjor crisi sanitària, social i econòmica que han viscut les
nostres illes, unes polítiques socials, econòmiques, feministes
i mediambientals. Tot això gràcies, com he dit, al pacte dels
partits de govern i al Grup Mixt, del qual n’estam molt
satisfets.

Tant aquests pressuposts de caràcter expansiu que fan de
forma similar al fons de recuperació econòmica de la Unió
Europea, també anomenats fons anti COVID, proveït de
150.000 milions d’euros en el marc pressupostari que s’obri el
2021, no resisteixen cap comparació amb les mesures
adoptades a la passada crisi del 2008. La Unió Europea ha
invertit les directrius que venien del més pur neoliberalisme i
dels països rics del nord de..., europeu amb l’austeritat, com a
dogma inamovible, i el vet al mancomunament del deute
després de comprovar, a les males, perquè ho hem hagut de
comprovar a les males, que aquesta política va provocar
profundes desigualtats, desequilibris entre nord i sud i, en
definitiva, major desafecció cap a les institucions europees, a
més de l’impuls cap a opcions d’extrema dreta, Grècia és
l’exemple més clar de les nefastes conseqüències d’aquesta
política duta a terme.

Vàrem criticar durament en aquell moment aquestes
decisions que foren radicalment desqualificades i, vist el
plantejament actual, no devíem d’anar tan errats quan, una
dècada més tard, la Unió Europea encapçala, amb la mateixa
Alemanya, amb el seu cap Angela Merkel, que precisament
varen imposar l’"austericidi", ara aposta precisament per
polítiques més keynesianes, de més inversió, dirigides a tres
gran objectius: l’economia verda, la digitalització i el reforç de
les polítiques per combatre les conseqüències socials de la crisi.

Així mateix, s’accepta també que aquest molt augment del
deute que encara cal tenir en compte que no és total perquè una
part s’ha de retornar, però que hem d’estar vigilants en el
moment de la distribució d’aquestes grans quantitats de
doblers, sobretot per als anomenats grans projectes tractors i el
paper que poden jugar en aquest les multinacionals. Totes elles
amb potents lobbies a Brussel·les a l’hora de negociar i
distribuir aquest fons.

Nosaltres també consideram que s’ha de defugir del
comandament únic i també s’ha d’aconseguir un difícil equilibri
entre la necessitat imperiosa que arribin el més aviat possible
els doblers necessaris per fer front a aquesta crisi social,
econòmica i laboral que patim, però la importància també que
molts donen a la necessitat que aquest fons es distribueixin amb
criteris estratègics en el marc d’un necessari progressiu canvi

de model econòmic. I aquesta planificació de projectes
estratègics és enemiga de les preses, sobretot parlam de
projectes que s’han de posar en marxa des de la comunitat
autònoma als ajuntaments o de les iniciatives a la societat civil.
Per això diem que hem d’estar vigilants, atents i hem de
manifestar les nostres precaucions.

La crisi actual afecta la salut, l’educació, l’entorn social i
les nostres illes possiblement siguin les més afectades
econòmicament de tota Europa, i ben al contrari, la resposta
d’aquest govern d’esquerres ha anat en sentit contrari
incrementant la despesa sanitària, social, educativa, donant
crèdit a l’ISBA i de l’ICO malgrat que encara, en aquest
moment, queda molt a fer perquè encara aquest 2021 serà molt
dur.

Des de MÉS per Mallorca, però, també tenim una altra
qüestió que volem posar damunt la taula, rebutjam i ens
indignam davant els pressuposts generals del 2021 en relació
amb les Illes Balears, perquè continuam a la cua de les
inversions de l’Estat i se segueix incomplint el règim especial.
Ens han tornat a deixar sense fons d’insularitat i sense
compensacions al transport públic, etc. I el més greu de tot,
consideram que és l’actitud del Govern espanyol.

Ahir mateix, al Senat, davant la interpel·lació del senador
autonòmic, el Sr. Vidal, reclamant les obligacions del règim
especial incomplides, la ministra Montero ens retreu els doblers
de la dependència, els doblers de l’ERTO, els doblers del
descompte aeri. Molta prepotència, discriminació, hipocresia
i menyspreu, un menyspreu reiterat any i any, que no fan a la
resta de comunitats autònomes. Per tant, del Govern espanyol
no rebem ni reconeixement d’un infrafinançament acumulat, ni
un deute històric de milers de milions d’euros, ni un REIB, un
règim especial que realment compensi la nostra insularitat amb
bonificacions fiscals, ni que faci front a un dèficit fiscal que
podríem qualificar d’extorsionador.

Tampoc no rebem solidaritat ni un principi d’ordinalitat en
el sistema de finançament, ni tampoc rebem cap exoneració
dels quasi 700 milions d’euros anuals que pagam del fons de
suficiència, perquè ens diuen que ens sobren per cobrir els
nostres serveis bàsics, quan la realitat és molt diferent. Les Illes
Balears, juntament amb Catalunya i País Valencià, són els que
més pagam a l’Estat i els que menys funcionaris tenim. En
canvi, Extremadura, les Castelles i Cantàbria són els que menys
construeixen a l’Estat i els que més funcionaris tenen. Com
s’entén que ens sobrin si la resta tenen més docents, més
sanitaris, més policies locals, etc.?

Per tant, volen continuar fent veure les nostres illes com a
una màquina de recaptar imposts per a altres regions i un
paradís de rics, quan la realitat és molt diferent. La desigualtat
social és més real que mai i amb la pandèmia aquesta
desigualtat s’incrementarà. 

Ara bé, pel que fa als pressuposts que avui debatem, com ja
vaig dir al debat de la totalitat, des de l’oposició no es cansen
vostès d’interpel·lar cada setmana el Govern perquè posi més
recursos per fer front a la COVID, però quan es posa en marxa
l’instrument més important, que són aquests pressuposts 2021,
nosaltres consideram que cauen en la incoherència i passen
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sempre a repetir els mateixos mantres que ja coneixem de
sempre: baixada d’imposts, reducció del sector públic i
alarmisme. Uns imposts que nosaltres estam satisfets del que
s’ha fet en aquests cinc anys perquè es varen crear ja fa cinc
anys, es varen redistribuir aquests imposts d’una forma més
redistributiva a nivell de la població i volem continuar que
siguin redistributius. Perquè sense incrementar els recursos no
es poden dur a terme les polítiques que necessiten en aquest
moment tan crucial les nostres illes i aquesta comunitat
necessita tots els recursos possibles. Per això, no podem donar
suport a cap rebaixa tributària i impositiva que impliqui restar
recursos a sanitat, educació, serveis socials, habitatge, medi
ambient, etc.

Per aquest motiu creiem que fan un discurs incoherent en
criticar les qüestions del deute, perquè si hem estat capaços
durant dècades d’endeutar-nos per donar serveis públics,
obligats per aquest infrafinançament i la manca de compensació
d’insularitat del Govern espanyol, com podríem ara plantejar-
nos no fer-ho quan la gent més ho necessita? Seria una
irresponsabilitat.

I reiteram que aquesta crisi ha demostrat que l’excessiva
dependència del turisme ens fa més fràgils, que si no rectificam
es destruirà el 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 anuals a qualsevol preu, volem un
turisme sostenible, de futur, amb llocs de feina qualificats i de
qualitat, i que protegeixi el territori, que és el que el fa possible.

Des de MÉS per Mallorca defensam que aquests
pressuposts també han d’anar més enllà de la COVID-19. Si
volem fer-nos més resilients a la crisi hem de diversificar el
nostre model: l’aposta per la recerca, el desenvolupament i la
innovació, el coneixement i la formació és ineludible. I sí, ens
hagués agradat més inversió en I+D+I, ho deim clar, i
continuarem insistint que és imprescindible. La formació i la
innovació han de ser la punta de llança per sortir d’aquesta crisi
i construir una societat millor per a totes i tots, transformar-la
i lligar-la als sectors productius que ho necessiten. Per aquest
motiu el compromís de crear l’Institut de Recerca de les Illes
Balears el primer trimestre de 2021 és per a MÉS per Mallorca
una passa important i imprescindible per potenciar la recerca i
el coneixement. Perquè volem creixement econòmic basat en
economia del coneixement, digital, social, economia verda i
blava; volem un futur i una oportunitat per als nostres fills i
néts a la nostra terra, no seguir amb un model d’exportació i
pèrdua de capital humà dels nostres joves formats com fins ara,
que se’n van i no poden tornar.

Els fons europeus incentiven precisament aquesta
diversificació i el canvi de model de les Illes i els hem
d’aprofitar, no podem deixar perdre aquesta oportunitat, no ens
podem deixar encaixonar per les mateixes receptes de sempre. 

I sí, quan ens diuen que són continuistes aquests pressuposts
ens sentim satisfets, perquè per a MÉS per Mallorca segueixen
vigents els objectius del pressupost de 2020. I sí, Sra. Guasp,
per a nosaltres segueixen vigents els acords de Bellver, perquè
sens dur a terme aquests Acords de Bellver durant tota la
legislatura passada no haguéssim afrontat igual aquesta crisi, no

haguéssim tengut més sanitaris, no haguéssim tengut més
docents, no haguéssim tengut més serveis socials. Per tant ens
sentim orgullosos i creim que segueixen presents. 

Estam convençuts que el pressupost públic ha d’actuar com
a palanca per traslladar la millora econòmica a tots els sectors
de la societat, per aconseguir una societat més igualitària, amb
majors oportunitats per a tothom, major progrés i cohesió
social, i que es reparteixi millor la riquesa que es genera a les
nostres illes. 

La gestió d’aquest govern aquests anys ha compatibilitzat
l’augment continuat del pressupost social i la inversió pública
amb el compliment dels objectius d’estabilitat, dèficit, deute i
regla de despesa que ens imposaven; i la reducció del termini
de pagament a proveïdors dins un marc de creixement
econòmic. Gràcies a aquest esforç, com he dit abans, ara podem
afrontar la crisi de la COVID des d’un punt de partida molt
millor socialment que si hagués governat la dreta, que hagués
fet tot el contrari, perquè haguéssim hagut de partir de menys
0. 

(Se sent de fons com la intervinent gira fulls)

Perdonau, però m’he perdut... 

Per a nosaltres no són supèrflues les mesures que es
demanen des d’algunes parts d’aquesta cambra, que volen,
diguem, que consideren segons quin tipus de despeses
supèrflues. Nosaltres no consideram superflus els recursos que
es destinen a l’IB Dona, no consideram superflus els recursos
que es destinen a defensar LGTBI, les víctimes del franquisme,
les víctimes de violència de gènere; a afrontar la crisi climàtica,
a l’Oficina de residus, a l’Oficina de drets lingüístics. No,
nosaltres seguim defensant que totes aquestes despeses són
essencials per construir aquesta societat millor que pretenem.
Creim precisament que la perspectiva feminista és fonamental
en aquests pressuposts públics, i també valoram positivament
que dins les esmenes que s’han presentat es potenciï la
conciliació i la corresponsabilitat. 

Però vull fer, pel que fa a les esmenes presentades, també
un especial esment al cànon de residus, al qual l’oposició s’ha
posicionat quasi en contra en bloc, per més que a Mallorca
nosaltres consideram, MÉS per Mallorca, que és
imprescindible avançar cap al residu mínim. És un deure i una
responsabilitat cap a les generacions futures. I l’emergència
climàtica, no s’equivoquin, l’emergència climàtica ja és aquí;
no l’hem qualificada de pandèmia, però pràcticament l’hauríem
de viure com una pandèmia, perquè és una crisi mundial, i si no
posam fre al deteriorament ambiental les properes dècades
canviaran radicalment el nostre mode de vida que ara
coneixem: el canviaran sanitàriament, el canviaran
territorialment, el canviaran econòmicament, amb la
característica que aquest canvi pràcticament serà irreversible.

I respecte d’altres esmenes que es mantenen, faré
referència..., bé, una petita referència per exemple a la reducció
de sous; creim que és el moment de la congelació, però sense
voler fer gestos populistes, obert sempre -creim que és
important- a la negociació salarial dels treballadors, que crec
que és una bona notícia que s’ha iniciat. 
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Pel que fa als 22.000 euros o als 18.000 euros, no
coincidesc amb el Sr. Melià que les dietes dels diputats han de
tenir un règim diferent i més flexible que la compensació pels
mateixos motius dels membres del Govern, seguesc pensant el
mateix. Pel que fa a la limitació, el que sempre havíem defensat
i per a nosaltres era una línia vermella, i aquests pressuposts
van en aquest camí, és que és una compensació per doble
insularitat, i només la poden cobrar els membres que resideixen
a les nostres illes.

Les esmenes referides a l’escola concertada també són
compartides per pràcticament tots els grups de l’oposició.
Sembla que fan una competició entre vostès, a veure qui fa més
clients en aquest sector; és curiós, però bé, jo el que crec és que
realment el que fa aquest pressupost és tractar de forma
equivalent l’escola concertada, amb les mesures que hi posa, i
l’escola pública, l’educació pública. I moltes de les mesures de
millora de l’escola concertada s’han fet durant aquests cinc
anys abans, i això ho han de reconèixer.

El balanç de la tramitació per a MÉS per Mallorca
d’aquests pressuposts, és un balanç de millora en clau... -ara he
trobat el full que em faltava- ...en clau de respecte... -perdó-
...respecte d’altres esmenes... Ah, sí. El balanç de la tramitació
d’aquests pressuposts per a MÉS per Mallorca és la millora
dels pressuposts...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Campomar, hauria d’anar acabant.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... -sí, acab, Sr. President- en clau de proposta d’esquerres.

I, Sr. Costa, li volia dir, respecte de pactes successoris, la
nostra PNL anava dirigida a l’Estat. Crec que l’Estat ha de fer
un canvi, i jo el convidaria que els seus diputats del PP que té
en el Congrés, quan es tramiti la llei antifrau, presentin les
esmenes en el sentit del pacte successori, i en això nosaltres sí
que hi estam d’acord, i en això el convid perquè es faci així,
que vagin en el sentit, perquè nosaltres en això defensam el
mateix que vostès, que es respectin els nostres pactes
successoris. Crec que els canvis han de venir de la legislació
estatal.

I...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Campomar, hauria d’acabar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Sí. I no haguéssim donat suport a cap transacció ni a cap
esmena que no hagués anat en el sentit precisament de
consolidar aquestes polítiques d’esquerres que des de MÉS per
Mallorca per això és al Govern.

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. El nostre grup no té esmenes
a l’articulat; gairebé de fet només ens queda una única esmena
a una secció per mor de l’acord que com tots vostès saben hem
assolit amb el Govern per donar suport íntegre als pressuposts.
Per tant votarem a favor de tot l’articulat i rebutjarem totes les
esmenes no acceptades pel Govern.

Aquest és un exercici, això que se n’ha dit traficar con las
enmiendas, traficar amb les esmenes, que nosaltres creiem que
aquesta és la nostra obligació, però no només creiem que és la
nostra obligació, creiem que és l’obligació de tots els que
creguin en la democràcia, perquè el sistema representatiu
consisteix exactament en això: venir aquí, a fer-nos
representants dels ciutadans que ens han votat i quallar
majories per fer possible l’aprovació d’un pressupost.

Crec que aquí vostès obliden una cosa molt bàsica que és
que el Govern, que és qui fa la proposta de pressuposts, té
majoria parlamentària, és a dir, el Govern té la confiança de la
majoria parlamentaria per ser govern. Per tant, el Govern, a
part de govern, té el suport de la major part de la ciutadania de
Balears; és a dir que el Govern no només és un ens
extraterrestre que ens imposa un pressupost, no, el Govern és
un govern que té el suport de la majoria de la població de les
Illes Balears i, per tant, ens agradi més o menys, tenim
l’obligació tots els que creiem en la democràcia, i, per tant, pal
de l’imperatiu ètic, és a dir, a mi no em sembla ètic venir aquí
a dir que es ve a jugar al frontó. No, senyors. Aquí tenim
l’obligació, perquè ens paguen per això, de pactar i arribar a
acords, per això ens paguen. I si algú d’aquesta cambra no creu
en aquest sistema hauria d’explicar en quin sistema creu,
perquè aquest és el sistema que jugam aquí, ens agradi el
Govern més o menys, però aquest és el sistema que jugam. 

Per tant, m’agradaria que si vostè troba que trafiquem amb
esmenes i que això..., a més a més el mite del comerciant i de
l’especulador és molt típic del pensament d’extrema dreta, és
una constant del pensament d’extrema dreta i, per tant, de
rancio abolengo, com diria vostè, del pensament de l’extrema
dreta. Doncs, això és el que hem fet: traficar amb la
representació que ens han donat els nostres ciutadans per
intentar corregir, en allò que nosaltres podem, perquè tenim dos
diputats, coses que no ens agraden del pressupost o almenys
fer-lo anar cap allà on més ens agradaria. Això crec que és el
que hauríem de fer tots i crec que, a més a més, s’ha demostrat
que hi ha hagut capacitat de fer-ho, no només per grups
d’esquerra com el meu, sinó per grups que precisament no es
troben en aquest àmbit de l’esquerra.

Bé, per comentar algunes coses més que he sentit abans
d’entrar a comentar les esmenes que hem aconseguit col·locar
en aquesta secció i, per tant, de pas, evidentment, respondre la
interpel·lació que m’ha fet el Sr. Costa i recollir-li el guant,
perquè suposo que ja sap que evidentment no em posaré de
perfil en aquesta qüestió, només vull comentar molt breument
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el tema del famós complement de doble insularitat, bàsicament
comentar-lo perquè, home!, tot i que jo no n’he dit ni mu en
tota la tramitació hauran d’entendre que estigui raonablement
satisfet, perquè el grup que va presentar l’esmena l’any passat
perquè aquest complement de doble residència s’apliqués al
que s’havia d’aplicar va ser el nostre. 

Per tant, en aquell moment no es va acceptar, bé, ha calgut
un any perquè el Govern veiés el que em sembla que, per
qualsevol persona que analitzés fredament la justificació
d’aquest complement de doble insularitat, havia de ser que és
que evidentment l’havien de rebre aquells que estan obligants
a la doble insularitat. I qui està obligat a la doble insularitat?
Els ciutadans de les Illes Balears que no viuen a Mallorca. Això
era molt lògic, en aquell moment no es va voler acceptar, i
entenc que de vegades hi ha coses que requereixen un temps
pair-les, doncs les han paït i finalment hem arribat a bon port.

Tota la resta, sincerament, parafrasejant Churchill sobre la
(...) jo diria “mai tants han dedicat tantes energies a tan poc”,
perquè la veritat sembla que hagin fet un ou de dos vermells i
al final... jo reivindico... i encara crec que han embolicat la
troca, perquè evidentment reivindico que els ciutadans de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera han de poder desenvolupar
els seus càrrecs dins el Govern amb tota la dignitat que sigui
necessària, també he de dir que no hi ha cap càrrec de MÉS per
Menorca que cobri aquest complement, per tant, la meva opinió
sobre això més desinteressada no pot ser, però bé, els he de dir
que... bé, tot aquest debat sobre la justificació o no justificació
és esperpèntic sobretot perquè el Partit Popular ara defensi la
gran justificació, quan ells el cobraven no hi havia cap
justificació ni una i a més a més el varen expandir a gent que
venia de fora de les Illes Balears. I només els vull dir
simplement: a mi, escolti’m, em sembla bé la solució a la qual
han arribat. 

Nosaltres evidentment hi votarem a favor, però només els
diré una cosa, Sra. Guasp: serà més cara, la solució que vostès
han trobat serà més cara, perquè, passant a la filosofia de la
justificació, aquest complement es justifica pel simple fet de la
doble residència, o és que algú pensa que un ciutadà de
Menorca, d’Eivissa o de Formentera pot viure a Mallorca amb
una quantitat inferior a la que vostès han acordat, tenint en
compte que està integrada dins la base imposable de l’IRPF?
Per tant, quedarà molt reduïda, molt més reduïda, idò el simple
fet de la doble residència ja justifica això. 

La justificació documental que sembla que vostès volen fer
només servirà per a dues coses: una, perquè es gasti exactament
la mateixa quantitat, però, a més a més, haguem de pagar dos
o tres funcionaris perquè tramitin tiquets. Escolti, és la solució
que vostès han acordat, jo no tenc res a dir-hi, però simplement
que sàpiguen que d’estalvi dubto molt que estalviem ni un sol
euro amb aquesta solució a la qual han arribat.

Simplement també vull dir, i com a resposta un poc a tots
els grups de dretes que... que, els grups de la dreta, del centre
dreta, diguin-ho com vulguin, no?, però una mica tota aquesta
crítica que vostès el que voldrien és un pressupost en què hi
hagués més diners... no?, en diuen diners d’aquest helicòpter,
no?, vinga, que el Govern agafi els doblers que li arriben via
ingressos fiscals, etc., i els doni als empresaris, als autònoms,

a... Escolti, jo comparteixo aquesta filosofia, perdó, la
comparteixo relativament, perquè ara els explicaré perquè; és
a dir, és obvi, amb aquest govern en aquest pressupost està ple
d’ajuts, d’ajuts a empreses, ajuts a famílies, ajuts a pagesos,
ajuts a esportistes, ajuts a escoletes d’educació infantil, però la
idea portada a l’extrem de dir: el Govern l’únic que fa és agafar
uns doblers i després retornar-los a la societat, perquè
evidentment el Govern els doblers els treu de la societat,
escolti, aquest negoci és molt magre, és molt magre perquè
resulta que hem de sostenir tota una estructura funcionarial per
agafar uns doblers, pagar tota aquesta estructura i després el
que quedi tornar-ho a la societat. 

Això no té cap sentit, és a dir, jo vull reivindicar l’efecte
multiplicador de les polítiques, l’efecte multiplicador per al
benestar de les polítiques; és a dir, quan aquests doblers passen
per l’administració, l’administració té l’obligació d’afegir un
valor a aquests doblers i retornar-los en forma de valor, no
sempre necessàriament monetari, sinó en serveis, en benestar,
en qualitat de vida cap a la ciutadania. Per tant, el repte és que
aquesta administració funcioni bé, i amb això, evidentment, ja
saben que jo estic totalment compromès i n’he fet molta
bandera, és a dir crec que l’administració no funciona tant bé
com hauria de funcionar i crec que els consellers també ho
saben.

I aquí és on hem de lluitar, perquè aquests doblers que té
l’administració es converteixin en polítiques que augmentin el
valor d’aquests doblers. Si l’únic que fem és agafar els doblers
d’una banda i tornar-los a posar, però entremig haver de
sostenir tota una estructura que l’únic que fa és gestionar
aquests doblers, evidentment a mi em sembla -i aquí sí que hi
ha una confrontació política de fons- que no podem estar
d’acord amb aquesta idea.

Només agafam l’exemple perquè és una quantitat que s’ha
dit, aquest famós... crear el fons COVID de 500 milions que
proposa VOX, bé, 500 milions d’euros repartits entre
1.200.000 habitants de les Illes Balears són 400 euros per
habitant. Doncs, escolti, si el que hem de fer és això no
solucionarem res i, en canvi, amb aquests 500 milions es poden
fer polítiques que afavoreixin les persones que ho passen més
malament, que ajudin que, per exemple, es creïn empreses...
que, com deia, tenen aquest efecte multiplicador, és a dir, que
es facin polítiques, polítiques d’aigua, polítiques d’energia, són
polítiques necessàries i, en canvi, si no tenim aquests 500
milions d’euros no farem polítiques d’aigua, no farem
polítiques d’energia i, per tant, ens convertirem en una societat
més mediocre, més pobre i més limitada.

Per tant, jo confronto ideològicament amb aquesta idea que
és molt demagògica d’agafar els doblers dels imposts i tornar-
los a la societat perquè, també, com diuen en castellà: para este
viaje no necesitamos alforjas. Escolti, per això no cal el
govern, és clar, aquí passem al que deia al principi: com que
n’hi ha alguns que no creuen ni amb el sistema representatiu ni
amb els governs, el que voldrien és que fos la llei de la selva,
idò entenc perfectament que aquesta sigui la seva proposta.

Respecte... bé, respecte de tot aquest tema evidentment, i
quan tots els que demanen, inclòs el Grup de Ciudadanos que
està -diguem- en aquesta lluna de mel amb el Govern, doncs
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demana la reducció de l’estructura, jo ja els ho he dit, és a dir,
escolti... per fer política, per fer-la bé calen mitjans personals,
calen mitjans personals. Aleshores, nosaltres vàrem fer una
proposta de racionalització i de reestructurar el Govern,
nosaltres sí que creiem que realment l’estructura del Govern no
respon a alguns dels reptes més importants que tenim. Ara, vull
dir..., escolti’m, i el dia que vostès governin, bé, si vostès han
estat al govern, miri, els dos diputats de Ciudadanos que veig
aquí han tingut càrrec al Govern, saben perfectament que per
governar es necessita personal, es necessita personal i es
necessiten càrrecs de confiança, si no, doncs, el gap que hi ha
entre el conseller i l’estructura funcionarial doncs... és molt
difícil que un conseller tot sol sense personal de confiança faci
funcionar aquesta administració. 

Vostès ho saben perfectament això i, per tant, no cal que
perdi més temps, l’únic és que haurien de ser més coherents
amb aquest discurs i quan diuen: reduir..., bé, escoltin,
concretin què volen reduir, perquè si no reduir a tant la peça em
sembla una mica frívol.

Respecte de les nostres esmenes, i aquí... al fil d’això podré
respondre al Sr. Costa, nosaltres bàsicament l’element més
important que podem destacar de les nostres esmenes a
l’articulat que s’han acceptat és la creació d’un fons COVID
dirigit als consells insulars. Aquest fons, finalment, ha quedat
configurat com a un fons per al transport públic per a Menorca
i per a Eivissa, i com a un fons de sostenibilitat ambiental per
a Formentera, i amb això ja començo a respondre la seva
pregunta, Sr. Costa.

És a dir, nosaltres vam presentar unes esmenes, la diputada
de Formentera n’havia presentada una altra, de 350.000 euros,
per a Formentera, i hem quallat una solució que..., i ara li diré
el mètode de càlcul que vàrem seguir, perquè no hi ha hagut en
absolut cap mena de voluntat de perjudicar Eivissa; és a dir,
nosaltres la vam presentar per a Menorca i també per als altres
consells perquè ens semblava que era el lògic, és a dir, si
nosaltres demanàvem que el Consell de Menorca pogués
mantenir una capacitat de despesa que s’havia vist disminuïda
per la disminució dels fons provinents del sistema de
finançament, també ho havíem de fer per als altres consells.

En aquest cas, però, la diputada de Formentera -que havia
presentat una esmena pel mateix import- va demanar que aquest
fons, en el seu cas, anés dirigit a la sostenibilitat econòmica i
ambiental. Malauradament, com que en aquest acord no...,
potser si hi haguessin hagut diputats que representessin Eivissa,
en la mateixa línia que MÉS per Menorca defensa Menorca i la
diputada de Formentera defensa Formentera, tal vegada
haguéssim pogut configurar aquest fons per a Eivissa amb
algunes necessitats més necessàries o més adaptades a la
problemàtica concreta d’Eivissa. 

Nosaltres, aquestes esmenes, tal com li he dit, les vam
presentar amb un import que era la diferència entre el
pressupostat en els pressuposts per a 2020, de transferències
del tema de finançament, i el pressupostat per a 2021, dividit
entre dos. I això ho vam fer per a tots els consells, dividit entre
dos. I d’aquí surten aquestes quantitats, no té res a veure amb
el transport públic, no té res a veure. L’únic que hem incorporat
del transport públic és que, de la negociació amb el Govern, va

sorgir la idea que li donéssim una destinació a aquests fons. I,
aquesta destinació com he dit ha estat transport públic a
Menorca i a Eivissa, -en aquell moment no teníem un
interlocutor d’Eivissa que ens digués una altra cosa- i a
Formentera, sostenibilitat ambiental. 

Vostè ha parlat del Decret Llei 13/2020 i dels recursos del
Decret Llei 13/2020. Quins recursos? Perquè jo no he sabut
veure, en cap línia, del Reial Decret 13/2020 que es refereixi a
cap recursos. El Decret Llei 13/2020 estableix una metodologia
perquè les autoritats competents en matèria de transport públic,
és a dir, el Govern de les Illes Balears a Mallorca, i els consells
insulars a les altres illes, tenguin un mètode compartit per
compensar el lucre cessant o els perjudicis que han tingut els
concessionaris de línies de transport públic terrestre. I punt.
Això vostè ho hauria d’explicar bé.

Per tant, no hi ha cap mena de relació de causa-efecte entre
el decret llei... Jo, amb tot el que li he explicat, tant com s’han
calculat les quantitats i el fet que el Decret Llei 13/2020 no
parla de recursos, no hi ha cap relació de causa-efecte entre una
cosa i l’altra, no hi ha cap relació de causa-efecte. I em sembla
molt lleig i lamentable -i ara que hi ha el president d’Eivissa
aquí ho puc dir- que es pensi des d’Eivissa que les nostres
esmenes han volgut perjudicar Eivissa, tot el contrari! Són unes
esmenes fetes amb la màxima empatia per afavorir Eivissa de
la mateixa manera que s’ha beneficiat Menorca. 

Fixi’s que vostè diu: aquests doblers no són més que el
reflex del que estableix el Decret Llei 13/2020 amb el greuge
que la distribució és diferent. Home, és clar!, és clar que la
distribució és diferent, i és diferent perquè no té res a veure,
m’entén? Diferent, perquè no té res a veure. Que no
coincideixin les quantitats és la prova que aquest fons no és
conseqüència del decret llei. Aquest fons és perquè els consells
insulars, en el seu àmbit respectiu, i el Govern a l’àmbit de
Mallorca, puguin fer front a totes les despeses que els genera la
problemàtica del transport públic. Punt.

Una altra esmena que, evidentment ha tingut molta menys
incidència i que tot i així la vull reivindicar, és que jo no sé...,
tot el tema..., tothom demana rebaixes fiscals, nosaltres vam
presentar una esmena molt modesta però, bé, és una rebaixa
fiscal, que és la bonificació de la taxa per les proves d’accés a
la universitat. No sé si s’han acceptat altres esmenes de caràcter
fiscal però, si més no, sí que podem dir que totes aquelles
famílies que tinguin dificultats veuran bonificada la taxa en les
proves d’accés a la universitat. És evidentment un guany
modest però ens sembla que important, perquè sabíem de
moltes famílies doncs que, realment, aquesta taxa podia haver
estat un problema. 

Després, hi ha altres esmenes que, malauradament, no s’han
acceptat i, per tant, atès que se m’ha acabat el temps, no els
avorriré explicant aquelles victòries que haurem d’ajornar per
a altres pressuposts. 

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ: 

Gràcies, Sr. President, molt bon dia a tots. Bé, començaré
avui per les esmenes que fan referència a les mesures
tributàries. Començaré per les esmenes del Partit Popular. 

Bé, Sr. Costa, ja a comissió vostè ens va recordar que el seu
partit és un partit liberal, responsable, rigorós i precisament
analitzarem aquesta qüestió. Vostès han presentat unes esmenes
de baixades impositives que tenen un cost de 49,27 milions
d’euros, i què demanen, diguem, de forma més detallada?

En primer lloc, a l’esmena 16934, vostès demanen
incrementar els mínims familiars per a majors de 75 anys i els
mínims per a ascendents, això és el que demanen vostès per a
l’any 2021. Què varen fer vostès a la legislatura 2011-2015?
Varen suprimir, precisament, la deducció per edat per a
persones majors de 65 anys. Per tant, 31.943 pensionistes que
varen deixar de gaudir d’aquest benefici fiscal d’aquesta
deducció a l’impost de la renda de les persones físiques. I
demanen abaixada impositiva.

A l’esmena 16935, vostès demanen incrementar la deducció
per adquisició de llibres de text i li record que a la legislatura
2011-2015 no la varen modificar en cap moment; a més,
aquesta deducció ha anat perdent pes perquè hi ha d’altres
formes d’ajudar en relació amb els llibres escolars. Si anam a
l’estadística comparativa de l’any 2018 i a l’any 2011, respecte
d’aquesta deducció, veurem que els beneficiaris han caigut un
48,4% i l’import del benefici fiscal ha caigut un 65,4%,
conseqüència, com deia, de la implementació d’altres tipus
d’ajudes per la compra de llibres o, fins i tot, també tenir en
compte els préstecs de llibres d’un any a l’altre. 

En relació amb l’esmena 16936, vostès demanen la
deducció per lloguer d’habitatge habitual, incrementant-la amb
caràcter general, incorporant-la, creant-la, amb caràcter
general, fins a 600 euros, i per sectors vulnerables incrementar-
la des dels 400 euros fins als 800 euros, i també incrementar el
límit de base. Què varen fer vostès a la legislatura 2011-2015?
Varen eliminar totes les deduccions per lloguer o compra
d’habitatge. El tram autonòmic de la deducció per compra i
rehabilitació d’habitatge, també el varen suprimir, i vàrem
passar a ser -ja ho he dit en diverses ocasions- l’única
comunitat autònoma sense cap tipus de deducció per compra o
lloguer d’habitatge. Jo els he de dir que, a més de la necessitat
del benefici fiscal, aquesta deducció pot ajudar a aflorar els
lloguers que es cobren en negre, vull dir, té una doble finalitat:
ajudar als llogaters i també a aflorar doblers en negre. També
els he de dir que l’estadística de l’any 2012 en relació amb
l’eliminació del tram autonòmic per deducció per compra
d’habitatge, 21.137 joves d’aquestes illes varen deixar de
gaudir d’aquest benefici fiscal. Amb vostès, Sr. Costa, amb un
govern liberal que, suposadament, havia d’abaixar els imposts
als ciutadans. 

A més a més, també dir-los que el que des del Govern
progressista s’ha fet és recuperar la deducció per lloguer
d’habitatge per part de joves discapacitats i famílies
nombroses; deducció que vostès també varen suprimir i que va
suposar que 6.148 joves discapacitats i famílies nombroses
deixassin de gaudir, també, d’aquesta deducció a l’impost de la
renda de les persones físiques.

Nosaltres, sí que hem apostat per la creació de deduccions
per lloguer d’habitatges i, no només hem recuperat aquesta
deducció per lloguer d’habitatge per part de sectors
vulnerables, sinó també hem incorporat altres deduccions, com
la deducció per lloguer d’habitatges derivada del trasllat per
motius laborals; se n’han pogut beneficiar 813 persones de les
Illes Balears; s’ha creat la deducció per lloguer d’habitatge que
s’aplica en aquest cas el titular propietari de l’habitatge i se
n’han pogut beneficiar 292 persones, i els he de recordar, a
més, que en relació amb el propietari ja tenen una reducció en
base del 60%. Per tant, beneficis fiscals que ha posat en marxa
l’esquerra enfront dels beneficis fiscals que anava llevant
aquest govern de dretes.

(Alguns aplaudiments)

A més a més, podria continuar, perquè des de l’any 2015
hem anat incorporant noves deduccions. Podria fer ara aquí una
llista de les deduccions que hem anat creant, però entre d’altres
vull sobretot destacar la deducció per fills, d’import de 600
euros per cada fill, per conciliar la vida laboral i familiar; i la
deducció per cursar estudis fora de l’illa de residència, que en
aquest cas puja a 1.500 euros.

En relació amb l’esmena 16948, què demanen?; demanen
vostès una reducció del 50% a la quota fixa del cànon d’aigua
que sigui aplicable fins al dia 31 de desembre de l’any 2021; i
què varen fer?, pujar vostès la legislatura 2011-2015 el cànon
de sanejament d’aigües. I tot això és cert, tot això no són
invents, tot això és la realitat; revisin el BOIB perquè tot això
està publicat en el seu corresponent butlletí. I després sí que
vostès fan sempre el discurs que arribarem a una fallida, que
farem forat, etc., etc. Com veuen, el forat el varen fer vostès
xuclant les butxaques dels ciutadans, dels pensionistes, dels
joves, dels discapacitats...

(Alguns aplaudiments)

... de les famílies nombroses amb totes aquestes pujades
d’imposts, pujades d’imposts, realitat, revisin el BOIB.

A més a més, és que encara hi podríem afegir altres
bretolades del programari d’aquest partit liberal. Varen posar
en marxa el cèntim sanitari tot i saber que Brussel·les el
declararia il·legal, i de fet el varen posar en marxa aplicant la
tarifa màxima, 48 euros per cada mil litres de benzina. Varen
vostès pressupostar uns ingressos ficticis per importat de 135
milions d’euros; quan els varen anunciar parlaven vostès de
135 milions d’euros, i realment, segons vostès mateixos, eren
58 milions d’euros el dia que els varen retirar, com per exemple
seria per aplicació de l’impost de gran superfícies, l’impost
sobre envasos i l’impost de cotxes de lloguer, que per cert va
costar el càrrec al liberal Josep Ignasi Aguiló. Varen vostès
suprimir l’impost de patrimoni el 31 del 12 de l’any 2012, amb
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l’aplicació de la Llei de pressuposts de l’any 2013; o sigui, va
entrar en vigor la supressió de l’impost de patrimoni a la Llei
de pressuposts de l’any 2013 però amb efectes 31 de desembre
de l’any 2012, o sigui, el varen recuperar amb traïdoria,
nocturnitat i premeditació.

En relació amb l’impost turístic, demanen una bonificació
del 100%. Quan és un impost, i m’és igual que sigui un impost
del turisme sostenible o se li denomini impost sobre estades
turístiques en el territori de les Illes Balears, el que és cert és
que no és una ecotaxa, és un impost, acceptat, acceptat, potent,
i que reverteix a projectes mediambientalment sostenibles.

(Alguns aplaudiments)

En relació amb les esmenes 16932 i 16933, li he de dir, Sr.
Costa, que la redacció de la norma autonòmica és una mera
transcripció de l’article 20.2.c) de la llei estatal de l’impost de
successions i donacions; em referesc a pactes successoris. Per
tant, no és possible modificar ni una sola paraula. Vostè vol
confondre els ciutadans. Es poden aplicar igualment els pactes
successoris; els pactes successoris tenen dos beneficis fiscals:
primer, per al donant, no hi ha guany patrimonial a renda
perquè és una transmissió mortis causa; i precisament l’esmena
16449 d’El Pi, que diu que blindem aquests beneficis fiscals, li
he de dir que no és competència nostra. Primer demana que els
guanys derivats dels pactes successoris no tributin a l’impost de
la renda de les persones físiques, i li he de dir que aquesta
comunitat autònoma no té competència fiscal per establir
aquesta qüestió, és competència estatal. Qüestió diferent és que
el Tribunal Suprem, arran d’una sentència de febrer de l’any
2016, determinés per a la apartación gallega, que és similar als
pactes successoris, que no hi ha guany patrimonial a l’impost
de la renda de les persones físiques. Li he de dir que de totes
totes es consideren els pactes successoris com una transmissió
mortis causa; per tant el que rep, igual que el que dóna, no ha
de tributar renda; el que rep tributa a l’1%.

I, per cert, hem de recordar que des d’agost de l’any 2017
aquests pactes successoris també se’ls poden aplicar els
menorquins, perquè hi va haver una modificació el mes d’agost
de l’any 2017, i tenir en compte que el primer any d’aplicació
d’aquest benefici fiscal va suposar un estalvi fiscal als
menorquins de 4,3 milions d’euros. On era el Partit Popular,
que tant parla de baixades impositives, l’any 2017?, varem
voler apostar per aquesta baixada impositiva dels menorquins?
Bé, tampoc no ho varen aplicar vostès a la legislatura 2011-
2015.

En relació amb l’esmena 16443 d’El Pi, de rebaixa per als
2 primers milions d’euros d’herència de pares a fills, de
l’impost de successions i donacions, vostès proposen un tipus
del 0,5, 7, 10%, en lloc de l’1%, 8 o 11%. Atès que des de
l’Estat pareix ferma aquesta idea d’harmonització, no és un bon
moment per fer modificacions. De totes maneres he de dir-li
que aquest govern d’esquerres seguirà apostant per l’autonomia
financera i deixar de banda aquesta possible harmonització
fiscal.

En relació amb el cànon de residus, els he de recordar que
és un mandat pressupostari, que el cànon de residus es va
incorporar a la Llei de residus de l’any 2018. És un cànon

dissuasiu i que té com a objectiu ni més ni manco que fer que
els ajuntaments que no han fet la seva feina des del punt de
vista de reciclatge, de reutilització de residus, la facin. Ja els
vaig dir en comissió que en relació, per exemple, amb
l’Ajuntament de Manacor, on s’han fet les feines en relació
amb la prestació del servei de recollida de fems per part de
l’ajuntament, suposaria 40.000 euros anuals de cànon de
residus dins aquest any, o sigui, simplement 1 euro per persona
anual de pagament de cànon de residus. 

Quant a les propostes de VOX en relació amb els imposts,
l’esmena 16759, bé, vostè ha començat, Sr. Rodríguez, dient
que li ha costat redactar aquesta intervenció seva, perquè a
mesura que anava fent la feina s’anava enfadant. A mi també
m’ha passat, però al contrari, m’he anat enfadant a mesures que
anava veient quines han estat les esmenes que ha presentat
aquesta dreta, perquè la veritat és que no s’han esforçat gent, no
han tengut gens d’imaginació.

(Alguns aplaudiments)

Han presentat les mateixes esmenes que l’any passat, han
presentat les mateixes esmenes que l’any passat tenint en
compte que estam en una situació de crisi sanitària, econòmica
i social mai vista.

Respecte de les seves esmenes, Sr. Rodríguez, vostè sap que
el cost de reduir a dos trams la tarifa de l’impost de la renda de
les persones físiques suposa 500 milions d’euros? És que si
sumam els 500 milions d’euros del cost de la seva rebaixa
impositiva, més els 500 milions d’euros que vostès diuen que
aplicaran en aquest fons extraordinari COVID, estam parlant de
1.000 milions d’euros. Això ja no és un forat, això és un forat
negre.

(Alguns aplaudiments)

A més a més... a més a més, resulta que estableixen dos
trams a la tarifa i el que fan és pujar l’impost de la renda a les
persones que declaren rendes per import de 10.000 euros; el
tipus que vostès proposen passa del 9,5% a l’11%. I en canvi
per a rendes altes, com més van pujant les rendes, estableixen
una rebaixa superior...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Bé, evidentment, evidentment, per exemple per una renda
superior a 175.000 euros vostès proposen passar d’un tipus del
25% de tipus marginal al 15%, tota una alegria per als seus,
eh!, per als seus, els seus, eh! En canvi, el tipus per a rendes
fins a 10.000 euros, com deia, passa del 9,5 a l’11%, pujam
impost per a rendes baixes i baixem més que mai els imposts
per a rentes altes. No hi ha qui ho entengui.

(Alguns aplaudiments)

En relació amb l’esmena 16949 del PP, en aquest cas, torn
al Partit Popular, que fa referència a l’ajornament sense
interessos, dir-los que..., bé, també el que fan és incrementar el
límit de dispensa de garantia d’aportació de garantia, dir-los
que és pura demagògia. Una vegada acabat l’estat d’alarma el
règim de presentació d’autoliquidacions i d’ajornaments ha de

 



3492 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 62 / fascicle 1 / 16 de desembre de 2020 

seguir amb les normes generals, i vostè ho sap perfectament, Sr.
Costa. Per tant, pura demagògia.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Truyols, hauria d’anar acabant.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

... pura demagògia.

I finalment, en relació amb les esmenes del Grup Ciutadans
dir-los que pel que fa a l’impost sobre estades turístiques, que
demanen una exempció per a estades per motius sanitaris
derivats de la pandèmia, això ja està recollit a la mateixa Llei
de l’impost sobre estades turístiques perquè no tributen
aquelles estades que es facin com a conseqüència de força
major, per causes de força major.

I en relació amb la segona...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Truyols, per favor.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

... amb el segon apartat -acab ja-, l’exempció de les estades
durant períodes d’impuls de l’activitat econòmica suposaria una
supressió de l’impost. Com saben vostès aquest govern ha estat
fent feina amb l’impost sobre estades turístiques, l’ingrés a
compte que s’havia de presentar el mes de setembre ha estat...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Truyols, per favor.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

... del tipus zero i s’està fent feina des de la Conselleria
d’Hisenda per adaptar els mòduls a la situació real que ha
generat aquesta pandèmia.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Truyols. Començam el torn de rèplica, i
correspon iniciar al Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, té la paraula el Sr. Melià, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Ciutadans, 2021, de martillo de herejes a palmeros de
l’esquerra. Que aquí ens venguin amb el discurs del consens i
la responsabilitat em sembla molt bé, si fossin congruents i ho
haguessin mantingut al llarg del temps, però eren els màxims
polaritzadors de la política, perquè tenim memòria, fa quatre

anys que tenen representació a aquest parlament i es dedicaven
a polaritzar dia sí i dia també; el que passa és que ara han
canviat el cantet. I jo crec que un partit polític ha de mantenir
una línia congruent. I nosaltres sempre hem estat allà mateix i
sempre hem practicat la mateixa oposició constructiva, sempre,
sempre, sempre hem fet una esmena a la totalitat, sempre,
sempre, sempre hem fet el mateix, perquè tenim el mateix
plantejament polític, no el variem, no el variem en el temps ni
tenim un cantet diferent depenent d’Espanya, perquè a Espanya
varen començar sent molt amics també del Partit Socialista i
també aquest discurs del consens i la responsabilitat, però han
acabat votant en contra. Es veu que el moment ja no convida
tant a Espanya al consens i a la responsabilitat, però aquí sí. 

No acab d’entendre el discurs, perquè, a més a més, l’ajuda
a autònoms, a mi em sembla molt bé que cada partit
aconsegueix les seves esmenes, jo amb això no estic gens
d’acord amb el Sr. Rodríguez, evidentment que nosaltres, tots
els diputats representam els ciutadans i venim aquí a fer una
feina i intentam, d’acord amb el que defensam, aconseguir
avanços, alguns molt modestos. Però, d’aquests avanços
modestos que tots aconseguim, els qui estam a l’oposició, de
vegades intentam fer una muntanya i vendre-ho com si fos la
repera i això tots ho fem, jo també ho faig, no ho vull criticar,
però posem en context la seva ajuda a autònoms de 6 milions,
que està molt bé que hagin aconseguit una ajuda a autònoms, li
don l’enhorabona. Nosaltres tenim una esmena que defensa una
ajuda a autònoms a fons perdut de 30 milions d’euros, 30
milions d’euros. Vostès han aconseguit 6 milions d’euros, molt
bé.

La que va posar el Govern, l’ajuda que va posar el Govern
tenia un pressupost de 15 milions d’euros i va durar 10 minuts?
15 minuts, mitja hora? És igual, no va durar res, 15 milions
d’euros no varen durar res. Imagina’t on arribarem amb 6
milions d’euros, que benvinguts siguin perquè algo és algo,
però no ens pensem que això sigui un gran objectiu assolit.

No defensam la reducció de l’organigrama perquè això és
una competència del Govern. Amb l’únic que estic d’acord amb
la Sra. Santiago, de Podemos, amb l’únic de tot el seu discurs
és amb això, efectivament, nosaltres respectam la competència
del poder executiu  i el poder executiu dissenya el seu
organigrama. Per això, mai no hem donat suport a aquestes
esmenes de reducció de l’organigrama, perquè això és una
decisió del Govern i de la seva presidenta, i nosaltres volem ser
respectuosos. Sí és competència del Govern, sí és competència
del Parlament, perdó, aprovar els pressuposts i dins els
pressuposts hi ha les nòmines i els sous. Per tant, la nostra
esmena té tot el sentit, d’acord amb les funcions que té el nostre
poder legislatiu.

Els pactes successoris. El que no s’entén, Sra. Portaveu de
MÉS per Mallorca, és que Catalunya, a Catalunya no paguin,
perquè si el problema fos de la normativa estatal, si el problema
fons de la normativa estatal o només fos de la normativa estatal,
a Catalunya també pagarien, tendrien el mateix règim, però
resulta que a Catalunya tenen el benefici, són tractats com a
successions i a les Illes Balears no. Per tant, algun problema
també tenim a la normativa de les Illes Balears, i em sap greu
que es posin de perfil en aquest argument. Què l’Estat ho
podria millorar? Segurament també, no li dic que no, però a les
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Illes Balears també hem de fer un acte de reflexió, perquè si a
altres comunitats autònomes ho han aconseguit, nosaltres no
podem quedar enrere. Jo la convid a intentar ser més
constructius perquè crec que aquest és un tema molt important
i que està a les nostres mans. 

Em queda molt poc temps. És clar, el discurs de MÉS per
Mallorca a mi em fa una certa gràcia perquè diuen: no volem
una excessiva dependència del turisme. D’acord, en cinc anys
que fa que vostès governen som més dependents o manco
dependents del turisme?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Aquesta és la pregunta que jo em faig. I no em sembla que
siguem manco dependents, em sembla que som més
dependents. Per tant, alguna cosa va molt malament quan diuen
una cosa a nivell retòric i la realitat va per un altre costat molt
diferent.

El cànon de residus enguany serà més testimonial la
quantia, però pujarà any rere any i això serà una tributació que
caurà sobre els ciutadans i evidentment és un increment fiscal,
modest el primer exercici i que anirà en augment els següents
exercicis. 

Nosaltres ens reiteram, nosaltres no fem populisme ni fem
una esmena criticant la classe política, perquè el populisme
critica la classe política i critica l’activitat política i la nostra
esmena de baixada de sous és una esmena per a tothom, per a
tothom, també per als diputats, per tant també per a nosaltres,
i és una esmena per a un moment puntual conjuntural on la
societat pateix i on vol senyals de solidaritat també dels seus
polítics. I crec que aquesta és l’empatia que es mereix la
societat.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Truyols, yo entiendo que a
usted le moleste que repitamos las mismas enmiendas, pero
parafraseando al gran Marx, y me refiero a Groucho, no a
Carlos: “estos son nuestros principios, y si no le gustan, no
tengo otros”. Ése es el problema, eso es lo que a ustedes les
asombra.

Decían por aquí que algunos diputados vienen aquí a hacer
como un teatro. Yo prefiero pensar que es como una liturgia
más que un teatro, sólo que algunos pues la ofician en latín e
intentan, pues, ese tono que me recuerda aquel anuncio de...

(L’intervinent cantusseja la frase entre cometes següent)

... “las plantas monocotiledóneas -Gutiérrez que le veo-...”, y
otros intentamos venir aquí a hablar a la gente para que la gente
nos entienda. 

Decía el señor de MÉS per Menorca, que yo entiendo su
planteamiento, ustedes se han convertido en el PNV de este
gobierno, ustedes, con sus dos diputados, pues donde no hay
nada, sacan petroleo, y me parece muy bien y es aceptable y es
legítimo, y me parece muy bien. Ustedes, para no romper ese
consenso, amagan, no dan y estiran algo para su tierra, lo
mismo que hace el PNV a nivel nacional, y yo lo entiendo, no
se lo critico. Lo que sí le puedo criticar es que nos venga usted
a pontificar sobre que ustedes tienen la legitimidad de la
mayoría y aquí el resto lo que tenemos que hacer es agachar la
cabeza y no decir nada, como si no tuviéramos derecho. Le
tengo que decir, por supuesto sin negar la legitimidad y la
legalidad de este gobierno, que en este lado de la cámara hay
unos 166, 168.000 votos y en este lado unos 200.000. Las
reglas del juego son las que son y son iguales para todos, pero
no se crean ustedes que tienen el consenso total, absoluto de
esta sociedad, porque no lo responde a la realidad.

Sobre su argumento de que con los pluses vamos a tener
tres funcionarios, es un argumento pueril e indigno de usted,
con ese argumento podemos cerrar el Tribunal de Cuentas
porque no vamos a pagar a funcionarios que nos controlen el
gasto.

Con respecto a la Sra. Santiago, verá, Sra. Santiago, este
lobo con piel de cordero que tiene 55 años y al que usted acusa
de venir aquí a comer, lleva un año y medio en este
Parlamento; yo, afortunadamente, desde los 20 años estoy
emancipado y cotizando y he comido caliente siempre y he
trabajado y he vivido de mi trabajo, cosa que no todos los
diputados de esta cámara pueden decir.

Con respecto a las fake news, que dice que producimos, hoy
me lo he dejado allí, pero le hubiera enseñado la portada del
mayor productor, por lo visto, según usted, de fake news de esta
comunidad que es el diario Última Hora, que a toda plana
titulaba “Ahogados”, y venía una entrevista con un
emblemático local de hostelería de esta comunidad. Nosotros
no producimos fake news, esta comunidad está en una situación
gravísima, es una situación real, y quienes son negacionistas
son ustedes.

Nos decían durante las comisiones que nosotros sólo
hablábamos de la “oscuridad” y que ustedes pues traían “la luz”
-la luz-, el portador de la luz, Lucifer, yo creo que a veces les
traiciona el subconsciente. Y no se preocupe tanto de los
términos y de esa ecotasa con piel de ITS, que intenta...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., la verdad es la verdad, y en estos momentos es
completamente contraproducente mantener este impuesto y
nosotros no hemos pedido en estos presupuestos su
eliminación, sólo lo mismo que ha hecho el Partido Popular,
que es pedir que se suspenda.

Y por último. A ver, si fuera un asunto personal, Sra.
Guasp, yo le diría como aquel ministro de Fernando VII,
cuando le soltó un par de sonoras bofetadas Carlota de Borbón,
que “manos blancas no ofenden”. Pero pienso que no es un
asunto personal, usted ha atacado directamente a nuestro
partido y su política. Dicen que son ustedes útiles y nos llamo
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“tontos útiles de Sánchez”. Mire, Sra. Guasp, yo se lo voy a
decir muy sencillamente: es verdad que somos tontos, pero
también es verdad que somos útiles, somos útiles para que sus
compañeros sienten sus posaderas en los gobiernos de Madrid,
de Andalucía y de Murcia, y somos tontos porque no hemos
pedido nada a cambio, lo hemos hecho por el bien de España.

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment i se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. No hi ha el representant d’El Pi, però
avui, després de la seva intervenció, vull manifestar que he
trobat a faltar el Sr. Jaume Font en aquest hemicicle, sempre a
l’alçada de les circumstàncies i crec que avui hagués estat
també a l’alçada de les circumstàncies. Quina manca de
responsabilitat del Sr. Melià en qüestionar les ajudes que ha
aconseguit el meu grup parlamentari Ciutadans per als
comerços, 1 milió d’euros i més de 5 milions per als autònoms
d’aquesta comunitat. No sé què en pensaran AFEDECO,
PIMECO i totes les associacions de comerciants i autònoms
d’aquestes illes. Ell què ha aconseguit? Doncs, augmentar una
partida de política lingüística, només per defensar la llengua
catalana i no les modalitats lingüístiques, perquè El Pi no
defensa aquestes modalitats lingüístiques de les nostres illes.
Però no hi dedicaré 4 minuts, com ha fet ell, de la seva
intervenció.

Volia també contestar a la Sra. Campomar, que els drets que
nosaltres defensam de l’escola concertada són els drets
sociolaborals dels docents, del professorat i que es troben en el
marc d’un compromís firmat pel Govern el 2016.

I al Sr. Castells, que coincidim en moltes coses dintre de
l’allunyament que tenim ideològic, però sí que coincidim en
respectar el parlamentarisme dins aquesta cambra i té tot el meu
compromís i el del meu grup per arribar a consensos, perquè
aquesta, com ell bé ha explicat i jo ho he fet a la meva primera
intervenció, arribar a consensos no és una opció que tenim, és
una obligació, i ho he dit, ho compartim i ho tenim molt clar
des de Ciutadans. No és una lluna de mel amb el Govern,
perquè aquí entra en contradiccions, nosaltres el que cercam
són aquests consensos en benefici de l’interès general de la
ciutadania de Balears.

I respecte del plus, no sé si serà més car o no, jo crec que
una reducció i sempre que es justifiqui està ben acordada, però
sí que donam més transparència, que és del que es tracta que
entenguin els ciutadans, que ara serà més transparent i serà
justificat, a més que es reduirà aquest plus. I també coincidim
que estic d’acord que el Partit Popular benvingut sigui que hagi
canviat en aquest sentit i hagi aprovat la nostra esmena en
reduir aquest plus, perquè l’any passat es va abstenir.

I volia contestar al Sr. Rodríguez. Bueno, no es una cosa
personal, por supuesto que ataco las políticas de su partido,
las que yo no comparto, y su cinismo y su fraude reconozco
que me frustra, se lo reconozco, porque me frustra que los
ciudadanos no vean el fraude que es su partido político. Y no,
ustedes no están en los gobiernos a los que han dado apoyo,
porque Ciudadanos no quiso que estuvieran, no porque
ustedes no quisieran...

(Remor de veus)

... no quisieran participar por supuesto.

En cuanto a las enmiendas del resto de grupos
parlamentarios, que en mi primera intervención no me ha dado
tiempo, por supuesto que votaremos a favor de las enmiendas
del Partido Popular sobre la fiscalidad y medidas tributarias.
También votaremos a favor de las enmiendas en linea de
suprimir el canon de residuos, aunque estamos de acuerdo que
es un canon que se recoge en una directiva europea. No es el
momento de crearlo y generar más presión fiscal, en un
momento dramático para comercios, PYME y ciudadanos que
van a tener que, además, aumentar la inversión para poder
cumplir con esta directiva y no hacer frente a ese canon.

Sobre el impuesto de sucesiones y donaciones, desde
Ciudadanos siempre hemos considerado este impuesto injusto,
una doble imposición. Aquí coincido con el portavoz Josep
Melià, de El Pi, sin embargo, somos responsables, entendemos
que pedir su eliminación ahora por la caída de ingresos que
tenemos no es factible, pero sí votaremos a favor de su
reducción.

Y les pido que miren con buenos ojos nuestras enmiendas,
que pensemos lo que espera la ciudadanía balear de nosotros,
en un momento excepcional de crisis, y yo apelo y le pido a la
consellera de Hacienda y Presupuestos, que es una persona de
la que tengo muy buena impresión por su profesionalidad...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, acabi, per favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... por su experiencia profesional como auditora, que haga un
buen uso de estos presupuestos, que se gaste el dinero de todos
los ciudadanos de estas islas de forma eficaz y eficiente,
estaremos vigilantes mi grupo parlamentario en ello, que se
ponga en marcha la auditoría funcional y efectiva que se
aprobó gracias a nuestra propuesta y sirva para disminuir ese
gasto superfluo y reorientar el gasto. Esa debe ser nuestra
responsabilidad y ese debe ser nuestro objetivo.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Ara correspon al Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Costa.
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EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. 12 de maig del 2010, el Sr. Zapatero
puja a la tribuna del Congrés dels Diputats amb el cap baix, i
allà mateix anuncia un retall de 15.000 milions d’euros a
Espanya: 6.000 milions d’euros en inversions, 1.500 milions
d’euros de despesa sanitària, 6.800 milions d’euros d’una
retallada del 5% als funcionaris, 1.250 milions d’euros a xec
bebè, 1.500 milions d’euros de congelació de les pensions. 

Són vostès els que ens parlen que el Partit Popular va
retallar, que va baixar imposts, que no els va pujar, que no sé
què?

(Remor de veus)

6 de maig del 2011, un exconseller del PSIB-PSOE
afirmava a un mitjà de comunicació local el següent: “Baleares
tendrá que amortizar 700 empleos al año...”, els sona qui va
ser aquest conseller que ho va anunciar? Jo no diré noms.

(Remor de veus)

Jo no diré noms, crec que vostès en són ben conscients. I ho
va fer, ho va anunciar dia 6 de maig de l’any 2011.

I, efectivament, Sra. Truyols, vàrem haver de prendre
mesures contundents i tristes, sí, les vàrem haver de prendre,
les mesures contundents, i efectivament té vostè raó: vàrem
haver de pujar imposts en contra del nostre ideari polític. Sí, sí,
no en tingui cap dubte, jo ja li ho vaig reconèixer en comissió,
li ho he dit diverses vegades, nosaltres vàrem haver de pujar els
imposts en contra del nostre ideari polític, sí, i vàrem pagar un
preu molt elevat a les urnes com a conseqüència de canviar
aquell ideari polític que tenim, efectivament, perquè nosaltres
som de baixar imposts i els vam haver de pujar. També els vam
baixar, eh, vostè també ho ha reconegut, Sra. Truyols, també
els vam baixar, quan vàrem poder evidentment, després de
superar la ruïna econòmica que vostès ens varen deixar amb
1.600 milions d’euros dins els calaixos, efectivament, llavors
els vàrem poder baixar.

Els dic una cosa: poden afirmar vostès a dia d’avui que no
faran el mateix que el Sr. Zapatero el 2010, aquell fatídic 12 de
maig del 2010? Ho poden afirmar vostès que no ho faran?

(Remor de veus)

Saben vostès perfectament que no ho poden afirmar, perquè
no sabem si ho hauran de fer o no, governen vostès a dia
d’avui, avui governen vostès.

La difícil situació econòmica que vàrem haver de lluitar
nosaltres a la legislatura 2011-2015 ara l’hauran de lluitar
vostès. Per tant, quan vostès fan determinades afirmacions en
aquesta tribuna haurien de ser conscients de la situació
econòmica que es viu en aquestes illes i al conjunt d’Espanya
i del món. Li ho dic perquè... en fi, ja se m’entén perfectament
el que vull dir.

En segon lloc, miri, la política econòmica del Partit
Popular, jo li ho vull tornar explicar perquè crec que no ho han

entès i li ho vull tornar explicar. La política econòmica del
Partit Popular és, en la mesura de les possibilitats d’Espanya i
d’aquesta comunitat autònoma, la que aplica la Sra. Merkel a
Alemanya, aquesta és la política econòmica del Partit Popular.

(Remor de veus)

La política econòmica... -sí, sí, vostès cridin, vostès cridin,
llavors..., cridin llavors quan pugin a la tribuna, però deixin
parlar al que té l’ús de la paraula.

(Remor de veus)

La política econòmica de la Sra. Merkel és ajudar les
empreses, sí, abaixar els imposts i ajudar les empreses, els
autònoms i les PIME i això és el que pretén el Partit Popular.
Diran: home, però és que Espanya no és Alemanya! Té raó, en
això sí que em destrossaran l’argument, perquè Alemanya és un
país sanejat, amb els comptes públics sanejats i Espanya té més
d’un cent per cent de deute sobre PIB i tenim un problema en
aquest sentit, i al 2019, quan la situació encara estava bé, vostès
varen tenir 35.000 milions d’euros de dèficit, de forat al
conjunt d’Espanya. 

És clar..., vull dir, la situació no és la mateixa, però en la
mesura de les possibilitats el Partit Popular o la política
econòmica del Partit Popular consisteix en ajudar els autònoms
i les PIME. Si destrossam el teixit productiu d’aquestes illes no
ens en sortirem, no ens en sortirem, s’ha de salvar el teixit
productiu d’aquestes illes per poder sobreviure a aquesta
situació, i només salvant els autònoms i les PIME ho
aconseguirem, perquè salvar els autònoms i les PIME és salvar
les empreses, -perdó- salvar els treballadors i salvar les
famílies, d’altra forma no ho entenem.

I abaixar els imposts, és clar que sí que s’han d’abaixar els
imposts, perquè s’ha d’oferir liquiditat als autònoms, a les
PIME i a les famílies, temporalment, mentre es pugui, perquè,
mirin, els diré la veritat, el 2023 no abaixaran cap impost, no
n’abaixaran cap, d’impost, perquè es trobarà en una situació de
fallida tècnica. Si anam a aquest ritme no n’abaixaran cap, serà
impossible, abaixi’ls ara, quan tenim temps.

Sr. Castells, vostè ens parlava del fons aquest de transports
que es va crear amb l’esmena de MÉS per Menorca. Ens ha
alegrat el dia, a veure si la Sra. Truyols ens confirma que
efectivament és un fons extraordinari o la consellera a la tarda
o el que sigui, és..., jo m’he quedat amb la idea que és un fons
extraordinari de més de 2.080.000 euros per a Menorca,
2.225.000 euros, si no ho record malament, per a Eivissa, i
350.000 euros per a Formentera, això és el missatge amb el
qual m’he quedat. I que les compensacions a les empreses de
transport de cadascuna de les Illes són una cosa independent
d’això i que seran transferits als consells insulars perquè
puguin...., -que faran simplement d’intermediaris, eh?, els
consells insulars només faran d’intermediaris, rebran per part
de la comunitat autònoma recursos necessaris per a simplement
compensar les pèrdues a les concessionàries de transports. És
així, no?, Sr. Castells, és així? Confirmi’ns-ho o sobretot que
ens ho confirmi la consellera d’Hisenda o la Sra. Truyols, si és
que té aquesta informació.
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Li ho dic sobretot per una cosa -ja acab, Sr. President-...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, acabi.

EL SR. COSTA I COSTA:

Els ho dic sobretot per una cosa, perquè l’Estat va enviar a
aquesta comunitat autònoma en el repartiment de 800 milions
d’euros, hi ha una part, 34%, que és per reduir les pèrdues, o
almenys parcialment, de les concessionàries de transport. Qui
té les competències a Menorca, Eivissa i Formentera, són els
consells insulars...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Costa, per favor.

EL SR. COSTA I COSTA:

..., per tant, seria absurd que no es transferís. Fons extraordinari
de transport, confirmin-ho, per favor.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidente. Sr. Costa, usted me ha ignorado
totalmente en su réplica y yo le respeto, debe ser muy difícil
que una mujer veinte años menor que usted, que no ha
estudiado Economía como usted, le diga que realmente lo que
hace falta no es bajar los impuestos, sino subírselos a quien más
tiene, eso debe ser muy doloroso. Yo lo respeto, por supuesto.

Ha hablado usted..., yo si le voy a contestar, porque ha
hablado usted de los recortes que se hicieron, los recortes del
bipartidismo. Efectivamente,...

(Remor de veus)

... nosotras estamos en contra de todos los recortes, los haya
hecho Zapatero o los haya hecho Mariano Rajoy, ambos
hicieron recortese y ambos nos sumieron en una crisis, la más
preocupante y las más dolorosa hasta ahora, pero
evidentemente Zapatero perdió unas elecciones y a Mariano
Rajoy lo echamos del Congreso. No es lo mismo. 

¿Quieren ustedes igualdad de oportunidades? ¿Realmente
quieren ustedes que nadie en estas islas ni en este estado se
sienta abandonado? Eso es lo que quieren, eso es lo que salen
aquí y dicen todo esto. Entonces, ¿por qué sus gobiernos se
traducen en austeridad económica? Si quieren ustedes la
igualdad de oportunidades para todo el mundo, entonces, ¿por

qué ustedes recortan sistemáticamente en educación y en
sanidad?

Ustedes, por mucho que usted haya estudiado Economía, no
son buenos gestores, nunca lo han sido, no son buenos gestores,
lo que pasa es que salen aquí, con sus corbatas y sus trajes,
pero realmente hacen daño a la gente con su gestión, hacen
mucho daño a la gente con su gestión, no son buenos
economistas, no son buenos gestores. No son buenos gestores,
ustedes viven en una mentira y proclaman esa mentira y la
gente les vota creyendo esa mentira, pero no lo son y no lo son,
y hacen daño por tener contentos solamente a unos pocos muy
poderosos.

Efectivamente, Mariano Rajoy subió impuestos, claro que
subió impuestos, subió el IVA del 18% al 21%, el IVA que lo
paga todo el mundo. No, hay que subir el impuesto a quienes
más tienen, hay que hacer caso a la Constitución, ni más ni
menos, la redistribución de la riqueza, hay que cumplir con la
Constitución, con el principio de justicia fiscal proporcional.
Ustedes no quieren eso, ustedes no quieren ni el principio de
proporcionalidad ni tampoco quieren cumplir la Constitución.

Parece realmente que ustedes han vivido otra pandemia,
otra pandemia, proponen cosas... hablan para el 1%, hablan
para quienes salieron de su pisazo del barrio de Salamanca a
pedir privilegios,...

(Remor de veus)

... para esos, para esos son los que hablan..., para esos, para
esos es para los que ustedes...

(Remor de veus)

... se ponen el disfraz...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

... se ponen el disfraz de cordero, porque con el suyo propio,
con el disfraz de lobo se han dado cuenta de que no comerían.

Efectivamente, Sr. Rodríguez, tengo veinte años menos que
usted y también he trabajado durante toda mi vida laboral,
desde los 16 años trabajé para pagarme una carrera en la
universidad pública, enhorabuena por su experiencia laboral, ya
tiene algo más que su secretario general Abascal, que no ha
dado un palo al agua en su vida.

Gracias, presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President. Bé, la veritat és que... no sé si he de
dir o quina paraula he de cercar o és sorprenent que la meitat
del 50% de les rèpliques siguin entre vostès, entre l’oposició,
Ciutadans pega a VOX, VOX pega a Ciutadans, El Pi pega a
Ciutadans, després Ciutadans torna pegar a El Pi, és a dir, és
una competició però entre vostès en realitat, per veure... no sé,
no sé quina..., però bé, vull dir, supòs que s’ha posat en
evidència que, bé, que competeixen pel mateix espai i que aquí
són, però, en lloc de parlar de les esmenes o d’aquests
pressuposts, s’han dedicat a retreure’s temes de les seves
qüestions polítiques particulars.

I bé, un poquet en aquest tennis de taula, després també hi
ha el tennis de taula del PP amb el PSOE amb el tema
impositiu, qui baixava imposts, qui els apujava, un els retreu
que els va apujar, l’altre els retreu que els va abaixar. Bé,
nosaltres, el que li hem de dir, Sr. Costa, és que el que no ens
pot donar són exemples de qui gestiona millor, nosaltres creiem
que vostès han donat massa exemples que no són cap exemple
de bona gestió, ben el contrari. I jo crec que les dades que
varen sortir fa poc en aquesta comunitat autònoma, que s’han
hagut de recuperar 11 milions d’euros de sentències per
corrupció, tant per Unió Mallorquina com casos del Partit
Popular, i deute d’1,5 milions del Sr. Matas encara que té amb
aquesta comunitat autònoma, són, precisament, un exemple que
vostès no són exemple de cap bona gestió.

Després, el Sr. Melià ens ha..., bé, no ho sé, ha dit si som
més, si des que formam part del Govern som menys dependents
del turisme o més. Evidentment, no tenim cap mesurador, no és
un tema que es pugui canviar d’aquí per a demà, nosaltres el
que sí creiem és que hem arribat a una major conscienciació, a
una major percepció que aquest camí no és bo, i d’això sí que
n’estam convençuts; estam convençuts que hem millorat
aquestes polítiques de la comunitat autònoma en innovació, en
formació; hem millorat el nivell i el tant per cent d’R+D+I al
nivell que ens acostam a la mitjana de l’Estat espanyol. I bé,
hem millorat qüestions també, hem millorat la carrera
investigadora, hem fet decrets per millorar la carrera, les
condicions laborals de la investigació, dels investigadors, etc.

I a més, li vull dir una cosa, del primer plantejament que
hem fet en aquesta cambra, els únics que hem parlat de recerca
i d’innovació hem estat nosaltres, no n’ha parlat cap altre partit,
perquè vostès poden ser (...), però al final els únics que n’hem
parlat... perquè per a nosaltres és una senya importantíssima.

Seguirem fent camí, no hem arribat allà on nosaltres
voldríem, però seguirem fent camí i insistirem a tots els
governs, bé sigui dins el govern be sigui des de l’oposició.

I bé, després hi ha el cànon dels residus, vull dir la crítica
aquesta que..., nosaltres no és tan sols perquè una llei ens
obligui a posar-lo, és perquè estam convençuts que és
necessari, l’emergència climàtica és aquí, no podem tancar els
ulls a aquesta qüestió i, per tant, nosaltres no el defensam
només perquè ens obligui una llei, el defensam perquè el
creiem imprescindible, imprescindible perquè tenguem unes
illes sostenibles i comencem a caminar en posar fre a aquesta
crisi climàtica que ens envolta. Perquè si no tot aquest estat del

benestar, totes aquestes qüestions econòmiques de les quals ara
gaudim, desapareixeran; l’altre dia mateix hi havia la notícia de
com pujarà el nivell de l’aigua a les nostres costes: com és que
amb aquesta evidència tan clara que les qüestions ambientals
són imprescindibles i fonamentals per mantenir la nostra
economia i per mantenir el benestar de la nostra gent i no en
som conscients? I el cànon de residus és un instrument bàsic
per fer això, per tant, el defensam, malgrat hi hagi una llei o no
hi hagi una llei, el defensam per convicció.

I després, Sra. Guasp, nosaltres sí que lloam que des d’El Pi
defensin la unitat lingüística del català, és que vostès fan el
discurs que feia el Sr. Bauzá, per això és a les seves files (...)
Mallorquí una altra llengua, què és que fa el discurs que ens
feia el Sr. Bauzá? És que, Sra. Guasp, la veritat és que m’ha
sorprès, però bé, jo ara entenc per què hi ha el Sr. Bauzá a les
seves files. Que li record que vostè m’ha parlat de la concertada
i els acords, s’han suspès tots els acords, els de la pública i els
de la concertada, però el que va fer el Sr. Bauzá quan va
governar no només va ser suspendre els acords i això, va optar
per la via de l’acomiadament de personal, l’acomiadament, i
això ens va costar, amb sentències en aquesta comunitat
autònoma, perquè varen ser acomiadaments improcedents, i
retalls i acomiadament de sanitaris, docents i d’altres
professionals, més de 13 milions d’euros en aquesta comunitat
autònoma. I això sí que és el que li vull... crec que també ho
han de tenir en compte.

Per tant, dit això, nosaltres concloem que aquests
pressuposts van en la línia que MÉS per Mallorca voldria,
evidentment sempre volem més i intentarem aconseguir més.

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:

Gràcies, Sr. President. Sr. Costa, vostè em vol fer dir el que
jo he dit i no sé quantes més coses que les diu vostè, és a dir,
vostè em fa una pregunta, jo li contesto i vostè diu: ah!, o sigui,
Sr. Castells, vostè ha dit això..., i llavors diu no sé quantes més
coses que jo no he dit i hi afegeix no sé quantes coses més;
aleshores, per dissipar dubtes, li diré el que he dit jo: jo el que
he dit és que el Decret Llei 13/2020 no preveu recursos, vostè
ha dit que sí en preveia, però jo li dic que no i no en preveu, i
vostè ho sap perfectament, bé, vostè miri el Diari de Sessions
i veurà com he dit, vostè ha dit que hi havia recursos en aquest
decret, no hi ha recursos.

La nostra esmena són recursos, la nostra esmena són
recursos per al transport públic.

Les compensacions del Decret Llei 13/2020, que no preveu
recursos, qui les ha de pagar? En primer lloc, l’obligació,
l’obligació, en primer lloc l’obligació serà del licitador del
servei, per tant, el Govern de les Illes Balears a Mallorca i els
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consells insulars a les illes. Vostè i jo el que volem és que el
pagador final d’això sigui l’Estat, perquè l’Estat és qui s’ha de
fer responsable, l’Estat és el que s’ha de fer responsable de
compensar totes aquestes pèrdues que són resultat de la
declaració de l’estat d’alarma i de totes les contingències que
s’han hagut de posar en marxa per fer front a la pandèmia.

Llavors, el debat es trasllada als doblers que venen de
Madrid, els recursos que preveu el Reial Decret 22/2020. Vostè
dóna per fet que en aquest reial decret hi ha doblers per pagar
la despesa del transport públic; vostè sap que aquesta no és una
interpretació pacífica, vostè sap que no està clar això, vostè sap
que aquest reial decret llei també diu que aquests recursos no
són condicionats, per tant, és a dir, llavors, jo crec que sí, jo
crec que sí, però, és a dir, això és com quan vostè es lamenta
que l’import del conveni de carreteres sigui o no sigui en el
pressupost; és clar, o sigui, una cosa és la teoria i l’altra és la
pràctica i el diner contant i sonant. Ara els consells tenen diners
contant i sonant per pagar el que sigui, ja sigui per pagar
compensacions o ja sigui per fer les seves inversions; el que
hem de fer ara és lluitar perquè els doblers que venguin de
Madrid vagin dirigits a aquesta finalitat.

I si aconseguim que els diners que venguin de Madrid vagin
dirigits a aquesta finalitat, evidentment s’hauran d’incorporar
als doblers que haguem aconseguit. Però el que no podem fer
és confondre donant per fet doblers que encara no tenim, que
ni tan sols han arribat. Quan arribin aquests doblers,
evidentment hi haurà d’haver una negociació en aquest
Parlament, hi haurà d’haver una negociació entre els consells
insular si el Govern per veure com es distribueixen, perquè, és
clar, com a molt en el millor dels casos tenim una quantitat
global per a tota la comunitat autònoma, després haurem de
veure com es distribueix entre els diferents consells insulars.

I a més a més, aquí encara hi ha un altra incògnita, que és
què reclamaran els concessionaris, perquè evidentment això
encara s’ha de presentar.

Per tant, això és el que he dit jo, jo no sé si el que vostè diu
és exactament el que he dit jo, però vostè defensi les seves
idees i jo defenso aquestes. I jo el que defenso és que, també,
mira, em sap greu, avui em surten les cites en castellà, más vale
pájaro en mano que ciento volando, i això és el que tenen en
aquest moment, pájaro en mano.

Respecte del famós tema de... -em dirà, és que, a veure, no
en volia parlar, però com que tothom en parla- i, a més a més,
m’han fet, tant el Sr. Rodríguez, com la Sra. Guasp, s’han
referit a la meva intervenció sobre el tema del complement, Sra.
Guasp, no li torni dir “plus”, perquè confonem la gent, la gent
es pensa, la gent ho confon amb el plus d’insularitat, una cosa
que cobren els funcionaris de la península quan venen aquí,
això no té res de plus, no diguin més “plus”, és un complement
de doble insularitat.

I jo el que volia dir, Sr. Rodríguez, que vostè ha dit que el
meu argument era pueril, i si l’hagués dit hagués estat pueril,
però és que aquell no era el meu argument, jo el que vull dir és
que, miri, net, import net, perquè aquí parlam de 22 i 18,
import net, abans més o menys cobrarien uns 13.200 i ara en

cobraran uns 12.000, aquesta és la gran diferència. Per això he
dit: mai tants s’havien dedicat tant a aconseguir tan poc.

La pregunta, quan vostès diuen: s’ha de justificar, s’ha de
justificar. Molt bé, és clar que sí, jo el que dic és: és que això
es justifica, igual que els diputats que cobren per dietes, els
diputats..., no els diputats de fora que cobren una dieta per
venir, sinó els diputats que en lloc de dedicació completa, fan
mitja dedicació i cobren per dietes, com justifiquen la dieta -ara
no sé el que cobren aquests diputats per venir a un ple-, doncs
per la seva simple assistència? Jo el que dic és: parlar
d’aquestes quantitats 13.200 euros, 12.000 euros, el
complement de doble residències es justifica pel fet que (...) la
residència, o és que vostès es pensen que tenir un habitatge a
Palma, amb els seus subministres i amb les despeses de
manutenció és gaire més barat que 12.000 euros? És que al
final, és a dir, l’únic que aconseguirem és generar molta
burocràcia per acabar gastant el mateix, perquè, evidentment,
jo crec que és molt fàcil justificar..., tenir un habitatge a Palma,
o sigui, un doble habitatge, un director general que viu a
Eivissa, havent de pagar un habitatge a Palma, amb els seus
subministres i totes les despeses d’alimentació, sincerament,
crec que tot aquest muntatge estalviarà molts pocs diners. Per
això crec que hem fet una muntanya d’una cosa que no anirà en
lloc, l’únic que han aconseguit és generar més burocràcia per
acabar gastant els mateixos doblers, per tant, serà més car.

Aquest és el meu argument, Sr. Rodríguez, que la solució
serà més cara, aquest és el meu argument, i això no és gens
pueril.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, de la meva primera
intervenció em quedava per parlar un poquet de l’estructura de
govern, que els partits de la drets estan entossudits a reduir
aquest estat robust que ens permet mantenir els serveis públics
fonamentals. Bé, dir-los que el pes que té la plantilla d’alts
càrrecs i de personal eventual sobre el total de la despesa dels
pressuposts 2021 és el mateix que el de la darrera legislatura
del Partit Popular, ho han sentit bé? És el mateix, un 0,25%
sobre el total de despesa no financera és el 2021, igual que ho
va ser el 2014; o un 0,20% si relacionam els costs dels alts
càrrecs i eventuals amb el total de despeses del pressupost.
Repetesc, ho han sentit bé, el mateix.

I si tenim en compte que el nivell de serveis públics
d’aquest govern és superior al seu, i suposo que això és una
evidència, Sr. Costa, llavors veuran que ara la despesa en alts
càrrecs és infinitament més rendible que la seva.

En relació als pactes successoris, a veure, hi ha una cosa
que és la realitat i les dades, i les dades de vegades són
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tossudes, si fem càlculs hi ha dues possibilitats a l’hora de
donar l’empresa familiar, una empresa: en primer lloc,
mitjançant un pacte successori, bé, idò si fem comptes, veuran
vostès que, com que no es pot aplicar la reducció del 95%, com
apuntava el Sr. Costa, per cada 100 euros d’herència, fins als
primers 700.000 euros, la quota és 1 euro, d’acord? Per cada
100 euros. Si s’aplica la donació, purament i simplement, que
és una altra figura que podem aplicar, veuran que per cada 100
euros diguem de donació, aplicam la reducció d’un 85% per
transmissió d’empresa, d’acord?, quedaria una base liquidable
de 15 euros i ens quedaria al final que s’haurien de pagar 1,005
euros. Tant de debat, com veuen, perquè al final, al final tenim
la possibilitat de triar entre un pacte successori i una donació
pura i simple; és vera que la donació pura i simple tributa al 7,
però com que en el cas de la donació pura i simple podem
aplicar la reducció per transmissió de l’empresa, al final
acabam tenint el mateix.

I li repetia, Sr. Melià, blindar, podem intentar blindar tot el
que vulguem, però és que no tenim competències normatives en
determinats imposts i en determinades qüestions de determinats
imposts, per a això s’ha de fer una modificació de la llei estatal.

I a més a més, que en parlava l’altre dia la Sra. Consellera
d’Hisenda, hem d’anar alerta també amb els abusos, hi ha
figures que indueixen a abusos i, precisament per això, es
regula en el projecte de llei de lluita i prevenció contra el frau
fiscal, la figura dels pactes successoris, per evitar abusos,
perquè el que permeten els pactes successoris és també
aconseguir un objectiu diferent pel qual es varen crear, i és
actualitzar valors i després vendre i no tributar a l’IRPF,
l’Impost de la Renda de les Persones Físiques. Si no els queda
clar, jo em compromet a asseure’m amb vostès, ho analitzam
amb detall i ho analitzam amb el cap del servei jurídic, amb el
cap del departament dels serveis jurídics de la Conselleria
d’Hisenda.

En relació amb la pujada d’imposts, bé, ha sortit per aquí el
Sr. Zapatero, m’agradaria també treure, ja que hi som, el Sr.
Rajoy; el Sr. Rajoy, a l’any 2012, en plena crisi financera
mundial, posa en marxa un gravamen complementari a l’Impost
de la Renda de les Persones Físiques, eh, ens trobam en plena
crisi, posa en marxa un gravamen complementari; vostè
parlava, o parla sempre, Sr. Costa, de defensar les classes
baixes, idò què va fer el Sr. Rajoy? Precisament tot el contrari,
va apujar els imposts a les classes més baixes, va apujar l’IRPF,
el tram 1 de la tarifa en 0,75 punts percentuals, als joves, als
més desfavorits i a les persones que ho passen malament o que
ho passaven malament per arribar a final de mes.

I, a més a més, li record que la seva tarifa autonòmica
d’IRPF tenia, si no ho record malament, cinc trams, i parlen de
progressivitat de vegades? Com més trams tengui una tarifa
més progressiva és, la seva tenia cinc trams. Aquella persona
que cobrava 300.000 euros, per sobre dels 53.407 euros, que
era el darrer tram, pagava el mateix que aquella persona que en
cobrava 60.000. Per tant, no em parli de progressivitat, el que
varen fer...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Truyols, acabi, per favor.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

... a partir del dia 1 de gener de l’any 2015, amb efectes 1 de
gener de l’any 2015 és incorporar 4 trams més per a rendes
altes: 70.000, 90.000, 120.000 i 175.000.

I ja per acabar, Sr. Rodríguez, ja que ha tret Groucho Marx,
paraules del Sr. Rajoy, que ja les vaig utilitzar el seu dia:
“Estos son mis principios y si no le gustan tengo otros”, però
per més fer-hi, n’he trobada una altra, que aquesta ve perfecte
per definir la seva postura davant el tema d’imposts...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Truyols, acabi, per favor.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

..., “dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo.”
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Finalitzat el primer debat, de l’articulat del dictamen del
projecte de llei, aturam cinc minuts per orejar la sala.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

A) Esmenes a la totalitat, Grup Parlamentari Popular, secció
11, Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, esmena
17194; secció 73, Institut Balear de la Dona, esmena 17195;
E21, Institut d’Estudis Baleàrics, esmena 17196; E23, Institut
d’Indústries Culturals de les Illes Balears, esmena 17197; F09,
Fundació Robert Graves, esmena 17198; F23, Fundació
Orquestra Simfònica Illes Balears, esmena 17199.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 11,
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, esmena 16589;
secció 73, Institut Balear de la Dona, esmena 16587; E21,
Institut d’Estudis Baleàrics, esmena 16615; E23, Institut
d’Indústries Culturals de les Illes Balears, esmena 16617; F09,
Fundació Robert Graves, esmena 16623; F23, Fundació
Orquestra Simfònica Illes Balears, esmena 16629.

B) Esmenes parcials, Grup Parlamentari Popular, secció 11,
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, al programa
316A, drets i diversitat, esmena 17168; al programa 455A,
promoció i serveis de cultura, esmenes 17167, 17170, 17171,

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202017194
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202017195
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202017196
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202017197
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202017198
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202017199
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016589
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016587
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016615
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016617
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016623
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016629
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202017168
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202017167
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202017170
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202017171


3500 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 62 / fascicle 1 / 16 de desembre de 2020 

17172, 17174, 17179, 17178, 17169, 17176 i 17175; secció 73,
Institut Balear de la Dona, al programa 323C, polítiques
públiques d’igualtat, esmena 17264.

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 11, Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat, al programa 151A, comunicació
institucional, esmena 16800; al programa 316A, drets i
diversitat, esmena 16778; al programa 455A, promoció i
serveis de cultura, esmena 16801.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 11,
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, al programa
121A, serveis generals de la Presidència del Govern, esmena
16642; al programa 121B, direcció i serveis generals de la
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, esmena 16643;
al programa 121C, coordinació de programes de govern,
esmena 16645; al programa 151A, comunicació institucional,
esmena 16646; al programa 316A, drets i diversitat, esmena
16644; al programa 415G, accions públiques relatives a la
COVID-19, esmena 16692; secció 73, Institut Balear de la
Dona; al programa 323C, polítiques públiques d’igualtat,
esmenes 16685 i 16686.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 11, Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, al
programa 455A, promoció i serveis de cultura, esmenes 16451,
16452, 16528, 16529, 16532, 16453 i 16454.

Per a la defensa conjunta de les esmenes té la paraula el
Grup Parlamentari Popular.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula la Sra. García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president, molt bon dia senyores i senyors
diputats. Després d’aquest intens debat a què ens tenen avesats
la professora Truyols i el seu alumne avantatjat, el doctor
Costa, a mi em toca introduir ja la secció 11, dedicada a la
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat. I començaré amb
la següent afirmació:,”Funeral per la cultura”, sí senyors
diputats, aquests és el titular d’aquest cap de setmana d’un dels
principals rotatius de les illes...

(Alguns aplaudiments)

..., i no guard un minut de silenci, que és el que correspondria,
per l’escàs temps que em concedeixen per a aquesta
intervenció. I vull aprofitar per alçar la veu a favor de tots
aquests col·lectius que tan malament ho passen.

Efectivament, els mitjans recullen com a alerta vermella i
Mute Balears, a través d’una performance denuncien, com
deixen morir el sector de la cultura, tracten cridar l’atenció
sobre les delicadíssimes circumstàncies que pateixen tècnics de
so, d’enllumenat, músics, maquilladors, promotors, empresaris,
artistes, perruquers, muntadors, personal de sala, taquillers,
firaires, criden, volen cridar l’atenció de les nostres
administracions davant la seva inacció.

Podríem pensar que es tracta d’un acte purament teatral, de
caràcter reivindicatiu, però, per desgràcia, representen de
manera gràfica, val més una imatge que mil paraules, una
veritat profunda, que a la meva formació política no ens
sorprèn en absolut, perquè l’hem vinguda denunciant, l’abandó
del món cultural per part de l’administració pública. I aquest és
l’escenari que deixa la gestió del seu govern, a l’equador del
seu mandat, un funeral per la cultura.

I efectivament, el nostre grup parlamentari ha presentat una
esmena a la totalitat de la secció que ens ocupa i per una raó
molt senzilla, i no per un joc polític parlamentari, com vostès
han esmentat en altres ocasions. Hem presentat una esmena a
la totalitat per responsabilitat, perquè entenem que l’assignació
dels recursos que recullen aquests pressuposts, no respon als
desafiaments als quals ha de fer front el Govern de les Illes
Balears. Davant una desfeta sanitària, davant una desfeta
econòmica, incertesa financera, es presenten uns pressuposts
aliens a les circumstàncies econòmiques del nostre entorn i a
les circumstàncies extraordinàries derivades de la pandèmia
sanitària que assola el nostre país i de manera molt cruenta la
nostra comunitat autònoma, com molt bé ha explicat el doctor
Costa.

El pressuposts del 2021, especialment en matèria cultural,
no donen resposta a les necessitats del sector. No són uns
pressuposts d’acord amb el mal sofert per la indústria cultural,
no s’aprecien mesures encaminades a contribuir a minimitzar
l’impacte negatiu de la COVID-19, ni el foment d’una oferta
cultural de qualitat, ni molt menys la protecció de les activitats
d’artistes i creadors. Uns comptes del 2021 que deixen oblidats
els artistes, creadors i promotors culturals de les Illes Balears.
I són aquestes consideracions les que ens han convidat a
presentar una esmena a la totalitat dels pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears i, a la vegada,
qüestionar la seva capacitat operativa per desplegar les
polítiques en la seva secció.

Des de la declaració de l’estat d’alarma, a meitat de març
fins avui l’activitat cultural ha quedat enormement limitada.
Quasi no s’han celebrat concerts, pràcticament no s’han pogut
visitar museus ni s’ha pogut acudir a una exposició, o
simplement anar al cinema o al teatre, i si ha estat possible ha
estat amb moltes mesures restrictives. Tal paràlisi repercuteix
de manera dramàtica sobre els nostres creadors, artistes, que
veuen de manera sobtada pràcticament anul·lats els seus
ingressos, empitjorant de per sí situacions que en molts de
casos són ja de precarietat laboral. Els seus ingressos
discontinus, així com l’escassa protecció social dels seus
treballadors, estan abocant a una factura sense precedents en
aquests col·lectius que sens dubte serà molt alta per a un sector
fràgil i vulnerable.

Moltes han estat les veus d’alarma que hem pogut escoltar
aquests últims mesos: la de l’Associació per al
desenvolupament de la propietat intel·lectual, que assenyala
que el PIB cultural, que representa en el conjunt d’Espanya el
3,5%, es reduirà aproximadament en 3.000 milions d’euros. En
la mateixa línia, estima l’Associació de cambres del llibre
d’Espanya que les pèrdues imminents del sector superaran els
1.000 milions d’euros. D’igual forma es constata que el sector
musical ha perdut entre març i setembre al voltant de 662
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milions d’euros, i se xifra la seva recuperació, atesa la dificultat
d’organitzar festivals, quadrar agendes i altres contingències,
més enllà del 2023. En la mateixa direcció, manifesten la seva
preocupació els membres de les acadèmies de les arts
escèniques, els productors audiovisuals, i la Plataforma CREA
calcula que l’impacte econòmic de la COVID-19 en les
empreses culturals fins al mes de juny ha estat de 20 milions
d’euros a Balears. I així successivament.

La situació d’emergència evidentment exigeix dels
responsables públics una especial sensibilitat cap a un sector
que precisa de mesures àgils, concretes, per tirar endavant i
beneficiar tots els actors de la cadena de valor de la indústria
cultural, enfortint els seus fonaments i acompanyant els seus
protagonistes en aquest moment tan excepcional.

I quina ha estat la resposta del Govern de les Illes Balears
davant aquesta dramàtica situació? Sensibilitat?, agilitat?,
concreció?, acompanyament? Doncs no. La seva resposta ha
estat un pla de reactivació de la cultura rebutjat en massa pels
diferents col·lectius, tal com recullen els mitjans de
comunicació, per considerar-lo un pla buit de contingut, un pla
fum, manca d’efectivitat, i això, Sra. Consellera, no ho diu el
Partit Popular. Aquesta manifestació ha estat subscrita per
l’Associació Art Palma Contemporània, l’Associació
d’empreses de producció musical, l’Associació de productors
audiovisuals de Balears, l’Associació de cineastes, la delegació
balear de l’Associació de dones cineastes i de mitjans
audiovisuals, l’Associació d’actors i actrius professionals,
l’Associació de dramaturgs i dramaturgues, l’Associació de
professionals del circ, l’Associació d’empreses balears d’arts
escèniques i la Unió internacional de titelles, secció Balears.
Ha quedat algú?, ha quedat alguna associació que no subscrigui
aquestes crítiques al pla de reactivació? 

I consideren que tots aquests motius no justifiquen la
impugnació al conjunt de l’acció de govern i la disconformitat
amb la Llei de pressuposts que aquí ha presentat el Govern?

I, per cert, la gran aportació de la Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat per al pròxim exercici per
resoldre aquests greus problemes que pateix el sector cultural
és la posada en marxa de l’Observatori de la Cultura. Sí,
senyors diputats, un observatori de la cultura. I què voldran
observar?, com la seva nefasta gestió està arrasant tot el teixit
productiu de la indústria cultural?, això volen observar?

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

En comptes d’un Observatori de la cultura haurien de posar
en marxa un microscopi de la cultura!, que els ajudaria a trobar
els supervivents de la seva política cultural.

(Alguns aplaudiments)

Lamentam profundament aquesta situació que està patint el
sector cultural i la inacció d’aquest govern.

També és precís i necessari parlar de l’IBDona en aquesta
secció. Respecte de l’institut..., i reiteraré en primer lloc i per
què no hi hagi cap dubte que la nostra formació considera
l’IBDona un instrument estratègic per a l’impuls i el

desenvolupament de polítiques d’igualtat; no en va, com es
discuteix avui en aquesta cambra, espero el seu vot favorable
aportant dues esmenes parcials que persegueixen precisament
dotar de més recursos el Consell d’Eivissa per promoure
polítiques d’igualtat i protecció en un sentit ampli. 

Les esmenes parcials ja vàrem tenir ocasió de discutir-les
dins les comissions; no varen tenir el suport de la majoria i per
tant els reclam que facin una reflexió i que impulsin accions
encaminades als temes que els havíem comentat. Menció
especial mereix l’esmena 17167, que anava dirigida a
augmentar la liquiditat a les empreses del teixit cultural a costa
de retallar els diners dedicats a alts càrrecs, que són molt
nombrosos a l’administració de n’Armengol; entenc que
aquesta esmena hauria d’incitar a una reflexió a aquest govern,
però no ha estat així, no han reflexionat en el sentit que
nosaltres cercàvem.

I per anar acabant, l’any passat ens vàrem queixar de la
incompareixença de la Sra. Delegada de Cultura, lamentant que
a tan prestigiosa actriu li costàs tant sortir a escena. Doncs bé,
per fi va comparèixer, efectivament, davant la Comissió
d’Assumptes Institucionals; això sí, de manera efímera, fent
ràpidament un mutis por el foro...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. García, acabi, per favor.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

... -vaig acabant- i demostrant que aquest govern, també en
temes de cultura, es troba a l’equador, que ara com ara està
com dic que no sap d’on ve i no sap on va.

En fi, vostès ja saben, perquè ho he dit en moltes ocasions,
que el Partit Popular considera la cultura com un element
vertebrador de la nostra societat, com un pont cap a la
convivència, capaç de crear àmbits en els quals la diversitat
pugui ser enriquidora i capaç d’impulsar la recuperació d’una
ciutadania assolada per la pandèmia sanitària que vivim.

Moltes gràcies,

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Vamos a hablar a lo largo de este
debate, y creo que mucho, de ese tema que a ustedes les gusta
tanto que es el músculo de la administración. El problema es
que algunos empezamos a no tener muy claro si ese músculo es
para trabajar o es un músculo para golpear a la ciudadanía, a
sus bolsillos y a sus intereses, que es en lo que parece
empeñado este gobierno un día tras otro.
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Nos comentaba antes la Sra. Truyols, que se ha hecho una
trampa en el solitario, que el gobierno actual mantiene los
mismos porcentajes de altos cargos, en lo que respecta al coste
de los altos cargos, con respecto a gobiernos anteriores.
Primero, si eso fuera cierto no es excusa, porque es aquello que
decimos a nuestros hijos cuando son pequeños: “Y si Juanito se
tira por la ventana, ¿tú también te vas a tirar?”, o sea, si el
Partido Popular en su día lo hizo mal, pues tuvo
sobredimensionado, ¿eso es excusa para que ustedes sigan su
ejemplo? Pero es que además es mentira, porque el porcentaje
será el mismo, pero ustedes ya se han encargado de recordarnos
que sus presupuestos son los más grandes, históricos,
magníficos y extraordinarios de toda la historia de las Islas
Baleares. Por lo tanto el mismo porcentaje corresponde a
mayor cantidad de dinero; esto hasta las víctimas de su sistema
educativo lo pueden entender.

La reducción de la administración en estos momentos es
una obligación, y no nos referimos a la reducción de
funcionarios, más bien a lo mejor al contrario, nos harían falta
más; aquí lo que sobran son direcciones generales, secretarías
adjuntas, secretarías varias, asesores de la nada, y toda esa
gente, toda esa pléyade de personajes de los que se rodean
ustedes. 

Mi antecesora ha hablado con mucho tino sobre el tema de
la cultura. No haremos gran incidencia sobre el mismo, dado
que veo que para ustedes no reviste mayor interés. Nosotros
nos vamos a centrar en otra área de su conselleria, que es la que
nadie le suele discutir, que es este apellido que llevan estas
consellerias suyas, tiene muchos apellidos, muchos nombres,
son como la duquesa de Alba, están llenos de nombres y
nombres y nombres para darle rimbombancia, la Igualdad.

Pues bien, el problema de esta administración, y por eso
nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad de su
conselleria, es la utilización torticera que hacen del principio de
la igualdad en el que todos creemos y en el que todos estamos
de acuerdo, la igualdad entre el hombre y la mujer. Pero esa
igualdad, esa defensa de la igualdad no puede implicar lo que,
desde organizaciones pagadas con el dinero de todos, se está
desarrollando, que es una lucha cainita entre hombres y
mujeres. Buscan el enfrentamiento, buscan crear ese concepto
de que el hombre es malo, maltratador por el mero hecho de ser
hombre. Y a eso, evidentemente, no les vamos a acompañar, y
eso es lo que hace su..., esto que antes han dicho que era
estratégico y fundamental y etc., el IBDona. Nosotros pedimos
el cierre de este organismo y pedimos el cierre del IBDona no
porque no nos importen las mujeres, no porque seamos
insensibles al maltrato que sufren muchas mujeres en nuestro
país, todo lo contrario, porque nosotros queremos dedicar esos
recursos realmente a lo que hace falta que es a proteger a las
mujeres, no a hacer campañas de publicidad y propaganda. 

El otro día llegó a mis manos una de estas grandes
iniciativas de su conselleria, son estas servilletas que han
repartidos ustedes en los diferentes ayuntamientos,“No a la
violència masclista” y va firmado, entre otros -me he dejado las
gafas- por la Conselleria de Presidencia, Cultura e Igualdad.
¿Realmente, Sra. Costa, piensa que esto es una protección
frente a la mujer? ¿Usted cree que, con la que está cayendo, nos
hemos de gastar un solo duro en hacer servilletas?

Nosotros pensamos que el dinero, el dinero del IBDona, se
ha de emplear realmente en proteger a las mujeres, en hacer
que esas mujeres que han vivido situaciones dramáticas durante
el confinamiento de tener que convivir con su maltractador,
tengan los recursos de la administración necesarios para poder
salir de ese infierno. Son millones lo que ustedes dedican a
estas campañas de publicidad y propaganda. El IBDona se ha
convertido en un fin en si mismo, autojustificativo. Lo único
que hacen es eso, publicidad y propaganda, Agitprop, porque
encima, encima, se dedican a agitar la calle, eso sí, cuando a
ustedes les interesa, porque yo no he visto la agitación social
del IBDona, por ejemplo, en el caso de las niñas prostituidas en
el IMAS. Pensaba que estarían aquí todo el día, manifestándose
una y otra vez; vamos, yo esperaba que la directora general
hubiera amenazado poco menos que con dimitir si no se hacía
una comisión de investigación. Pero no, claro, estaban ustedes
muy preocupados haciendo servilletas.

Y esto, esto es lo que no se puede consentir en estos
momentos, si nos sobrase el dinero, si la situación fuese otra
muy diferente, si no supiésemos qué hacer con tantos euros,
mire, gástese usted en lo que quiera, pero esas no son las
circunstancias; las circunstancias son gravísimas y dramáticas
y no podemos dedicar millones y millones y millones de euros
a dilapidarlos en estas cruzadas en las que ustedes se meten,
eso sí, cruzadas, ya le digo, cuando les interesa, cuando no
afecta a sus intereses. 

Porque aquí se nos ha llamado de todo: insensibles,
vomitivos, etc., cuando hemos puesto el dedo en la llaga de que
uno de los problemas de las mujeres que conviven en nuestra
sociedad es que aquí existe una comunidad que mide a la mujer
en cabras y camellos. Pero esto ustedes no lo quieren ver, en
esto giran ustedes la cabeza hacia otro lado y ese problema no
existe en nuestra sociedad. Ese problema existe, salgan ustedes
a la calle y véanlo, vean a esas mujeres humilladas y
maltratadas, que van en el mes de agosto a la playa tapadas de
aquí hasta aquí. Y eso sí, supongo que ustedes son de las que
se creen que lo hacen voluntariamente y sin ningún tipo de
presión por parte de la parte masculina de su comunidad. Pero
para eso no hay ninguna campaña del IBDona, no sea que les
llamen, no sé, islamófobos, xenófobos, racistas y todos esos
fobos, fobos y fobos que tanto les gusta mandarnos a nosotros.

El día que ustedes realmente quieran desarrollar políticas de
igualdad, ayuda y apoyo a la mujer, nos tendrá a su lado.
Mientras el objetivo de su conselleria sea enfrentar hombres
contra mujeres y cerrar los ojos al gravísimo problema que hay
enquistado en esta sociedad y que ustedes no quieren ver,
lamentamos tener que decirle que no podrán contar con
nosotros.

Sra. Costa, haga usted un examen de conciencia, piense
realmente en las mujeres, haga un esfuerzo de empatía con la
gente que sufre en la calle, y piense si el coste desorbitado de
su conselleria y los objetivos conseguidos justifican lo
muchísimo que nos cuesta.

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Ara correspon la intervenció del
Govern obrint una qüestió incidental. Té la paraula la Sra.
Consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, la Sra. Costa.

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

Moltes gràcies, Sr. President, moltes gràcies, senyores
diputades, senyors diputats. Intervenc a aquest debat,
efectivament, per a l’aprovació dels pressuposts generals de la
comunitat autònoma per al 2021 per defensar aquests comptes
de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat que inclouen
els pressuposts i també per valorar les esmenes i alguns dels
comentaris que s’han vessat aquí per part dels grups
parlamentaris que han presentat esmena a la totalitat.

Vull agrair a la majoria dels grups parlamentaris la feina
que han fet durant la tramitació d’aquests pressuposts, una tasca
a partir d’aquest projecte de llei que les darreres setmanes han
fet vostès en comissió. Per això, vull agrair la feina de tots
aquells grups que han aportat a través de les esmenes o que han
fet aportacions en positiu, agrair-los a tots les seves aportacions
que, en la mesura del possible, hagin pogut millorar, que això
sempre es pot fer, el projecte original.

Vull dir que en total s’han presentat 81 esmenes als
pressuposts que gestionam des de la Conselleria de Presidència,
Cultura i Igualtat, que d’aquestes se n’han transaccionat unes
40, és a dir, la meitat, i el que ja no s’ha acceptat en la majoria
de casos, perquè o bé ja contenien accions que no entraven en
alguns casos en les nostres competències, o bé perquè algunes
ja estaven incorporades en el pressupost. Per això, com dic,
demostra que els pressuposts són una feina també de
col·laboració que es pot millorar a través del debat i el diàleg.

Crec que s’ha fet una bona feina durant aquest mes llarg que
hem treballat en aquest projecte. Vull recordar que el total del
pressupost de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat
per a l’any que ve és de 48,6 milions d’euros, que vol dir una
pujada de prop d’1 milió d’euros a la Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat. És important posar en valor
aquest augment, encara que pugui semblar petit, perquè
demostra el compromís d’aquest govern amb la cultura i amb
la igualtat, fins i tot en circumstàncies econòmiques i socials
extraordinàries i delicades com les que vivim ara mateix.

Hem dissenyat uns pressuposts que continuen amb la línia
marcada pel Pacte de reactivació, prop de 5 milions d’euros
que es destinen a complir amb les mesures del pacte, amb
ajudes pensades per fer front als reptes de la nova normalitat i
a tots els canvis que puguin esdevenir, però que no perdem de
vista el projecte que vàrem traçar ja la passada legislatura amb
la vista posada en el futur. 

Em sorprèn, bé, no sé si dir que em sorprenen algunes
sobreactuacions que he pogut veure aquí, en aquest hemicicle,
per part dels portaveus, tant del PP i VOX, però bé, ara fan
aquestes sobreactuacions a duo de com són de dolents aquests
pressuposts i de totes les activitats o actuacions que porta a
terme el Govern de les Illes Balears per compensar la crisi, en

aquest cas no només sanitària, social i econòmica provocada
per la pandèmia. Sra. García, evidentment som molt conscients,
com tots, de les dificultats en les que es troba el sector cultural,
com la resta de sectors econòmics de les nostres illes, que no
s’hagin pogut fer concerts, que tenguem limitacions en els
aforaments de teatres, d’auditoris, de cinemes, tot això que
vostè ha posat damunt la taula, senyora portaveu del Partit
Popular, és una evidència, el que passa és que no puc compartir
amb vostè, Sra. García, que vostè quasi hagi culpat el Govern
que existeixi una pandèmia, no només a les Illes Balears, sinó
a nivell mundial, perquè si vostè troba que no ha d’existir cap
tipus de limitació, d’aforament, etc., provocat per la pandèmia,
m’agradaria que quan torni tenir vostè l’ús de la paraula, ho
digui clarament per saber quin és el model de societat en
aquesta situació de pandèmia en què ens trobam ara, ... quines
són les mesures que vostès aplicarien.

Per altra banda, dir-li també al Partit Popular que crida
l’atenció, que una cosa és el que diuen en el seu discurs, que
s’ha preocupat com feim tots per les diferents associacions,
siguin de dramaturgs, músics, etc., però resulta que a la pràctica
i a l’hora de la veritat, vostè Sr. García deu saber que el Partit
Popular no ha presentat ni una sola esmena que faci referència
a ajudar tots els sectors i totes les associacions que vostè ha
anomenat aquí una a una. Torn repetir, ni una sola esmena, el
Partit Popular només n’ha presentada una que fa referència, ho
ha dit la Sra. García, a augmentar la liquiditat a les empreses
del teixit cultural, que ja he repetit en diverses ocasions, quin
és el contingut del pressupost en matèria de cultura, tant a la
Delegació de Cultura, com a l’IEB, l’Institut d’Estudis
Baleàrics, com l’IICIB, l’Institut d’Indústries Culturals; però la
resta d’esmenes senyores i senyors del Partit Popular, ni una
sola en el sentit d’allò que vostès aquí han fet en el seu discurs.

Serà la darrera vegada que hi faci referència, perquè crec
que no val la pena incidir-hi més, lament molt, Sra. García, que
vostè acabi ridiculitzant tant l’Observatori de la Cultura, perquè
mostra un desconeixement absolut de quina és la realitat i
quines són les peticions que ens ha fet el mateix sector de la
cultura al Consell de la Cultura. Bé, com que no hi participen,
supòs que no ho saben i a més és un dels objectius que es
marca el Pla de cultura que ja es va aprovar a la passada
legislatura. Vostès ho poden ridiculitzar, supòs que pel seu
desconeixement o ignorància. 

I trob que ja no cal que faci més esment al que vostè supòs
que li duen semblar gràcies o gracietes per desprestigiar part
del sector, de la professió que pugui ser el d’actriu o d’actor de
la nostra delegada de Cultura, que prové del sector; a vostè
això, no sé si és que li sembla indigne, no li sembla suficient
perquè cada vegada que fa ús de la paraula, acaba ridiculitzant
la professió d’una persona, d’una dona perquè ve del món, en
aquest cas dels actors i de les actrius. Em sembla absolutament
incoherent amb el discurs que després vostè fa aquí.

Com ja he dit abans, més de 5,5 milions d’euros s’han
destinat a complir amb aquest pacte de reactivació, que
evidentment ni el Partit Popular ni VOX, amb aquesta feina a
duo que fan de dir a no a tot el que suposi millores des del punt
de vista econòmic pels diferents i per a la reactivació
econòmica de les nostres illes, i per això han presentat aquestes
esmenes també a la totalitat.
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Dir-los també per fer referència a alguna de les coses que ha
dit el portaveu de VOX, o en aquest cas del que han presentat
per escrit, supòs que era més fàcil això que no fer feina a
cadascuna de les seccions, que és presentar bé, una sola esmena
que digui feim un fons COVID i ja us arreglareu a què es
destina tot això. Bé, això com a feina parlamentària, amb tot el
meu respecte, em sembla bastant pobra i, per tant, no faré més
referència ni gastaré més temps d’aquest discurs o d’aquest
debat parlamentari amb això. Com tampoc perdré molt més
temps a la demagògia...., bé, incansable del Grup Parlamentari
de VOX a l’hora d’atacar, insultar les dones pel fet de ser
dones. 

Sr. Rodríguez, li record que a les Illes Balears
malauradament a l’any 2020 portam tres dones assassinades,
pel fet de ser dones i vostè la seva proposta és que es tanqui
l’Institut Balear de la Dona, que és una de les principals
institucions d’aquestes illes en la lluita contra la violència
masclista. Pot seguir també ridiculitzant amb tovallons,
mascaretes i tot el que vulgui, a mi el que me sembla és que
totes aquelles mesures que suposen la lluita contra la violència
masclista, benvingudes siguin. Per tant, no gastaré ja gaire més
del meu temps a donar resposta, no a diferències ideològiques,
jo crec que això, Sr. Rodríguez, va molt més enllà, no és un
problema de diferències ideològiques, crec que al final acaben
sent diferències entre bona gent i mala gent, no hi ha més.

Per altra banda, han fet vostès referència, a cada pressupost
ens hi trobam, les despeses dels alts càrrecs, etc., etc. A mi que
faci aquest discurs un partit que no ha estat governant, miri em
sembla fins i tot normal. Ara bé, que faci aquest discurs un
partit que ha tengut responsabilitats de govern i que -torn
reiterar, com vaig dir a la compareixença-, en aquests moments,
amb un pressupost molt més elevat del darrer pressupost que va
tenir el Sr. Bauzá del Partit Popular quan va governar a la
darrera legislatura del Partit Popular en aquestes illes, els he de
dir que el percentatge que es dedica a aquest personal eventual
i alts càrrecs és el mateix, que és el 0,25% sobre el total de les
despeses financeres per a l’any 2021.

En definitiva, des del Govern volem reiterar el nostre
compromís amb el sector de la cultura, amb la igualtat entre
homes i dones. I per això, com he dit al principi, no només
mantenim pressupost, vull recordar que amb el sector de la
cultura més de 25 milions d’euros hi van destinats, sinó que
també la cinquena part del pressupost d’aquesta conselleria es
dedica a donar ajudes que abasten a tot el procés creatiu i que
arriben a tots els agents culturals. Que això és suficient?
Sempre dic el mateix, no, tot el que facem, tots els diners que
hi posem, no seran suficients davant de la magnitud de la
tragèdia i de crisi econòmica i social que tenim, provocada per
la pandèmia de la COVID-19. Però sí hem fet un esforç en
adaptar-nos a aquesta nova situació, com segueix el nostre
compromís amb..., agraeix també les aportacions que s’han fet
per part de diferents grups parlamentaris, en el cas del Grup
Mixt o de MÉS per Menorca, amb les millores que han suposat
per a més personal al Museu de Menorca i a la Biblioteca de
Maó, el pressupost de la conselleria també aportava millores al
Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera. El nostre
compromís amb el que ha de ser la seu, o tres seus, al projecte
de nou museu a l’illa de Formentera. 

I, per tant, continuarem amb l’execució d’aquest pressupost,
amb el màxim de diàleg i negociació possible. Agraeix també
no només les esmenes que han presentat els diferents grups que
donen suport al Govern, sinó també l’esforç de diàleg i consens
per arribar fins on hem pogut arribar totes les parts, tant d’El
Pi, com de Ciutadans, amb algunes de les esmenes hem pogut
arribar a acords, amb altres no. Ciutadans sempre ha mantengut
en el seu discurs la seva preocupació cap el desenvolupament
del Pla de conciliació i que hi hagi més partides per a
conciliació i així hem arribat a un acord. Com també en la
millora de l’aportació per al departament i per al sector que a
la passada legislatura vàrem crear el departament LGTBI,
també els agraesc les seves aportacions.

En definitiva i per últim, per acabar amb Igualtat, els he de
dir que per a l’any 2021 l’Institut Balear de la Dona comptarà
amb un pressupost de 5,8 milions d’euros amb els quals
continuarem donant el suport necessari als diferents consells
insulars que com saben des de l’any 2019 executen o gestionen
les polítiques d’igualtat en tot el que és l’atenció directa, en
definitiva perquè volem continuar treballant al costat de tothom
que aspiri a l’eliminació de les desigualtats, així com ho
confirma la nostra proposta de pressuposts que -com he dit al
principi- l’augment als pressuposts de la Conselleria de
Presidència, Cultura i Igualtat en aquests moments de
dificultats suposen una clara aposta en la defensa de la igualtat,
del sector cultural d’aquestes illes i en definitiva a tot el que
són les relacions també institucionals, competència d’aquesta
conselleria.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Gràcies, president. Sra. Costa, no entenc com vostè confon,
sent una dona que coneix bé el món del teatre, el concepte de
sobreactuació amb el que és una denúncia de tan malament que
ho estan passant tots els sectors que configuren el nostre teixit
empresarial. Jo no he fet cap sobreactuació. He posat veu al
desastre que està patint aquest sector per l’empatia de la seva
conselleria.

(Alguns aplaudiments)

I per suposat que jo no he culpat la seva conselleria del que
és la COVID-19, és evident que vostè no en té la culpa. Jo el
que li estic recriminant és que no ha tengut la suficient agilitat
i rapidesa per donar resposta a les necessitats d’aquest sector.

Miri, el Partit Popular va presentar dins aquesta cambra un
pla de xoc cap al món de la cultura i el va estructurar en quatre
proposicions no de llei: una específica per a les galeries d’art,
creadors i comissaris; una altra per al sector audiovisual; una
altra per a les arts escèniques i les musicals; i una altra
precisament per a editors, llibreters, distribuïdors i autors.
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I la nostra intenció era animar-la a vostè i a tot el seu equip
perquè es posassin les piles per brindar immediatament suport
a aquest món cultural, als seus creadors intentant pal·liar la
situació tan delicada que viuen en aquests moments, un pla
d’impuls que contemplava mesures financeres, ocupacionals,
digitals i fiscals dels diferents sectors i per als seus actors; i a
dia d’avui hem de lamentar que moltes de les iniciatives
aprovades al marc d’aquest pla de xoc del Partit Popular no
estan operatives, no estan vigents.

Per tant, Sra. Costa, no ens digui que desconeixem la
realitat. Estam en contacte, llegim puntualment totes les actes
del seu consell de cultura, demanam a la seva conselleria que
ens passi una còpia del document, del pla de cultura i ens l’han
negada. Ens han negat aquesta còpia. Ens han remès a la pàgina
web.

Jo li voldria recordar, en aquest sentit, la falta de
transparència del seu departament que amb freqüència quan li
sol·licitam informació formulada per escrit per part d’aquests
diputats, ens remet com li deia a aquesta pàgina web en
comptes d’enviar-nos la resposta concreta i concisa a la qüestió
que hem formulat. I això constitueix un exercici
d’obscurantisme i vulneració dels nostres drets contemplats al
Reglament d’aquesta cambra i li recordaré l’article 172.2 en
relació amb les respostes a les preguntes escrites: “La resposta
del Govern ha de ser clara i precisa en relació amb l’objecte de
la pregunta. La remissió a informacions publicades, si escau, ha
de ser sempre complementària de la resposta sense substituir-
la”. 

Li hem fet un caramull de preguntes, a la seva conselleria,
sense resposta i quan ens contesten ens remeten a la pàgina
web, que aquest article diu que no és el correcte.

Per tant, li demanaria que als seus col·laboradors els digués
que ens facilitin aquesta informació per fer la nostra feina
d’oposició.

I, efectivament, nosaltres volem que la salut sigui la
prioritat de l’acció de govern i estam d’acord en determinades
limitacions per preservar aquesta salut, però el que volem és
que a la vegada ajudi aquestes empreses i que compensin el
lucre cessant i que les ajudin a pagar els lloguers i que les
ajudin a assumir tots aquests costos fixos que vostè tarda molt...
i arriba malament aquesta ajuda a les empreses.

El concepte que jo li he posat damunt la taula del
microscopi de la cultura no és una befa, reflecteix la seva
inoperància. Jo ja l’any passat a una esmena li vaig recomanar
que incorporàs indicadors, indicadors d’avaluació a tots els
projectes. Per tenir en compte totes aquestes dades
estadístiques no necessita crear més estructura, el que necessita
és incorporar personal eficaç i eficient dins l’organització
perquè ens doni informació de quina és la realitat i en funció
d’aquesta informació després prendre mesures acurades a
aquesta qüestió.

No ha dit res de la indústria de la llei, la Llei de les
indústries culturals, esperam més transparència en la seva
gestió i podem constatar que les mancances del seu

departament es van incrementant any rere any, tant a l’àmbit
legislatiu com a l’organitzatiu.

Les febleses de l’acció de govern s’agreugen a mesura que
arriba l’equador del seu mandat i la falta d’impuls dins l’àmbit
de la cultura i l’afinitat amb el mateix sector és desoladora.

Sra. Consellera,...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Vaig acabant, president...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, per favor.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

L’animo a donar un impuls definitiu al desenvolupament
normatiu pendent i a les actualitzacions del seu pla i a la
reorientació de les seves polítiques.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Costa, que me llame o nos
llame usted malas personas no nos afecta, los militantes de
VOX estamos muy acostumbrados, tenemos piel de elefante y
venimos llorados de casa. Ahora, lo que no le voy a consentir
es que repita usted una vez más esta mentira indigna, incluso de
ustedes, que es decir que nosotros odiamos a las mujeres. O
sea, nosotros que somos hijos, padres, esposos de mujeres,
compañeros de partido de mujeres ejemplares que tienen que
aguantar que ustedes las miren despectivamente como si fueran
una especie de mujeres humilladas o sometidas porque están en
VOX y, claro, es que no se deben dar cuenta de la realidad de
las cosas, con esa especie de superioridad moral que usted se
piensa que tienen.

Si no tiene usted argumentos para contestar, pues dígame:
“No estoy de acuerdo con usted, no le contesto”, y a otra cosa
mariposa, pero no venga con estas cosas, ¡por Dios! O sea,
dígame -dígame- qué autoridad moral tiene usted para venirnos
aquí a hablar de igualdad cuando han bloqueado una comisión
de investigación a las niñas prostituidas en el IMAS. 

A mí usted de igualdad no me da lecciones, pero ni una,
pero ni esta, pero ni media, pero ni un poquito, o sea, ninguna
me tiene que dar usted porque le puedo asegurar que bajo un

 



3506 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 62 / fascicle 1 / 16 de desembre de 2020 

gobierno de VOX no sólo se hubiera investigado, se hubieran
depurado responsabilidades y, si hiciera falta,
responsabilidades penales, por supuestísimo, porque nosotros
somos el único partido que está a favor de un endurecimiento
de las penas en los casos de maltrato, de violencia contra la
mujer, de violación o de asesinato, porque el movimiento se
demuestra andando. Ya le digo, en otras cosas, no me importa,
pero en esto, de verdad, con su comportamiento lecciones no
le vamos a aceptar ni una. 

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Rodríguez. I ara per tancar la qüestió
incidental, té la paraula la Consellera de Presidència, Cultura
i Igualtat.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, senyores diputades,
senyors diputats. Bé, jo crec que també al portaveu de VOX,
que es desqualifica, no?, no només amb les seves paraules sinó
amb les seves formes, per tant, no gastaré tampoc un segon més
en contestar fatxenderies parlamentàries i masclistes com les
que vostès...

(Alguns aplaudiments)

... han manifestat aquí. 

I per anar aprofundint amb alguna de les cosetes que també
ha mencionat, en aquest cas, la portaveu del Grup Parlamentari
del PP respecte del Projecte dels pressuposts, relacionats amb
temes de cultura, Sra. García, no m’ha dit ni paraula, quines
esmenes de tot el discurs que vostè ha fet aquí, ha presentat o
ha defensat que tenguin la més mínima relació amb tot el
discurs que vostè ha fet aquí. Perquè, miri, jo les tenc davant i
no les llegiré perquè no tendríem temps, però la majoria de les
esmenes que vostès han presentat fan referència..., i jo no dic
que no siguin totes importantíssimes, però per exemple algunes
estan més que superades..., parlava vostè de la rehabilitació de
les cases de Son Fornés a Montuïri quan el Consell de Govern
ja ha aprovat... per 50.000 euros! Quan el Consell de Govern
ha aprovat ja una aportació a l’ajuntament de Montuïri per
aquesta rehabilitació de més de 500.000 euros, a costa de l’ITS.
Per posar només un exemple. O la rehabilitació del Sindicat de
Felanitx, que gestiona el Consell de Mallorca; o altres
importants esmenes però que no tenen res a veure amb el
discurs que vostè ha fet aquí, que van des de la restauració d’un
orgue, la restauració d’una teulada a un ajuntament, etc.

Per tant, una cosa són les paraules i les altres, els fets. I,
Sra. García, jo entenc que a vostès encara els pica el no haver
fet propostes en positiu i no haver-se sumat al Pla de
reactivació, perquè que vostè em digui, Sra. García, que el gran
pla de xoc en favor de la cultura d’aquestes illes són dues o tres
PNL que han presentat..., em perdonarà, amb tots els meus
respectes, esper que la seva salvació no passi per aquestes PNL.

I, després, també ha destinat quasi la meitat del seu temps
a dir que amagam informació, que hi ha obscurantisme, quan
vostè mateixa ha reconegut que tota aquesta informació, que
vostè diu que ha reclamat, està penjada a la web. Diu que hem
negat el Pla de cultura. Sra. García, vostè sap que el Pla de
cultura es va aprovar la passada legislatura, que no només ha
tengut publicitat sinó que està editat en llibre, jo si vol li puc fer
les 400 pàgines que té, però em sembla que contestar-li quan
pot accedir al Pla de cultura -que està aprovat de fa una
legislatura-, sincerament, crec que es queda amb pocs
arguments quan tots els problemes que vostès tenen són
aquests. 

I, per altra banda, no em volia posar a fer un resum de les
línies d’ajudes perquè torn a reiterar: són absolutament
insuficients. Tot el que facem i el que estam fent és insuficient
per donar resposta a una situació de crisi dificilíssima que està
vivint també el sector de la cultura en una situació, com dic,
molt difícil. Però bé, entre això i dir que no s’ha fet res de res,
a mi em perdonarà, també hauria de mirar quines són les
propostes que s’han anat aprovant per part del Govern. Ha fet
menció que ni una sola ajuda per la gent que necessita pagar el
lloguer, ajudes a empreses, etc. Sap vostè, Sra. García, que per
a tot això que vostè ha anomenat, estan aprovades, línies, no
només aprovades sinó que també ja s’han tramitat totes
aquestes línies d’ajudes?, el que són línies estructurals, que els
deim així precisament per donar suport a aquestes despeses
culturals tal i com se’ns va demanar. 

Que això és suficient? No. Absolutament insuficient. Que
l’Administració no té l’agilitat suficient en aquests moments,
quan la gent el que necessita és immediatesa?, cert.
L’Administració no té l’agilitat suficient, quan la gent el que
necessita, en el mateix, dia és tenir aquestes ajudes. Però una
cosa és això i, l’altra, és fer creure que és que no s’ha fet res de
res. 

Jo, sincerament, senyores i senyors del Partit Popular, crec
que en aquest cas..., diu vostè que l’actuació del Govern és
decebedor o desolador, no sé quina paraula ha utilitzat, quan jo
no li voldria recordar però tots recordam, Sra. García, i senyors
i senyores del Partit Popular, quina ha estat o quina va ser la
gran actuació en cultura per part del Partit Popular, on hi havia
una conselleria que trepitjava l’educació, sinó que també
desfeia la cultura. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Costa. Un cop tancada la qüestió
incidental, continuam amb la defensa de les esmenes, pel Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula la Sra. Guasp. 

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Gràcies, president. Mi grupo parlamentario, Ciudadanos, ha
registrado cuatro enmiendas parciales a la sección 11,
conselleria de presidencia, cuatro enmiendas responsables,
coherentes y muy concretas en línia a nuestras propuestas:
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conseguir ayudas para la conciliación laboral y familiar,
aumentar las ayudas al sector de la cultura, aumentar la partida
para actividades de sensibilización de los derechos del
colectivo LGTBI. 

He de decirles que, durante la tramitación parlamentaria en
comisión ya hemos conseguido para las familias de Baleares
1.650.000 euros porque nuestra enmienda fue transaccionada
por el Grupo Socialista; nosotros solicitábamos 2 millones de
euros de ayudas y transaccionamos este más de millón y medio
que, creemos, que es algo muy positivo. Es cierto que la
conciliación no es algo que solo deba tener que gestionarse
desde la conselleria o desde la Dirección General de Igualdad,
sino que todas las consellerias deben..., porque es una política
transversal y que afecta a muchas de esas consellerias, por
tanto, en esta enmienda, en esta transacción, aceptamos que
hubiera una partida destinada a educación, se aumentarán los
docentes y monitores para ampliar los horarios en los colegios;
ahora, saben que es una de las dificultades que se están
encontrando todas las familias de nuestras islas para poder
conciliar vida familiar y el cuidado de sus hijos con el trabajo. 

Además también en esta enmienda se afectan 300.000 euros
a la Conselleria de Presidencia, a través del IBDona, se
realizarán transferencias a los ayuntamientos y a las
corporaciones locales para que ellos lo destinen a ayudas para
familias y conciliación laboral y familiar. Se afecta también una
parte a la Conselleria de Trabajo porque, al fin y al cabo, es
importante que la Conselleria de Modelo Económico sea quien
impulse realmente las políticas de conciliación y que impliquen
a las empresas para que, de una vez por todas, trabajemos
juntos para conseguir la corresponsabilidad y la conciliación
laboral junto a ellas. 

Uno de los efectos más directos de la pandemia por la
COVID-19, en la organización de los hogares con menores en
edad escolar, es la evidencia de que la conciliación es un reto
difícil de cumplir, un problema especialmente grave ante el
riesgo de nuevos confinamientos y cuarentenas. En este
contexto de emergencia sanitaria ha crecido, además, la
incertidumbre y la preocupación de las familias para poder
conciliar. Urge, por tanto, que las diferentes administraciones
se coordinen para ofrecer ayudas y soluciones eficaces;
problema que se agudiza en el caso de familias monoparentales,
la gran mayoría encabezadas por mujeres. En Ciudadanos
siempre lo hemos tenido muy claro, una de nuestras prioridades
son las familias y la conciliación. Siempre pelearemos en
defensa de estas políticas.

En el Parlamento de las Illes Balears, en esta cámara, ya en
el mes de mayo, fue Ciudadanos el primer grupo parlamentario
en poner este problema sobre la mesa y en el debate político.
Fue una de las exigencias introducir un plan transversal, como
ha dicho la consellera, un plan transversal para conseguir esa
conciliación a través de unas mesas de trabajo, que ya han
empezado a funcionar, y fue una de las exigencias de
Ciudadanos para sumarnos al Plan de reactivación económica. 

Sin duda la dificultad para conciliar la vida laboral y
familiar es la asignatura pendiente en nuestro estado de
bienestar en pleno siglo XXI. Queda mucho camino aun por
conquistar y es innegable que supone un freno especialmente

para las mujeres que siguen, seguimos siendo, las que tenemos
que asumir la mayoría de las tareas del cuidado y que en
muchas ocasiones se ven obligadas a elegir entre su carrera
profesional y el cuidado de sus hijos.

Desde Ciudadanos queremos manifestar nuevamente
nuestro compromiso firme por la lucha contra la violencia
machista, trabajaremos de manera incansable hasta conseguir
la igualdad real y efectiva, derribar todos los techos de cristal,
también acabar con la brecha salarial que penaliza a las
mujeres, a las madres, que siempre somos las grandes
damnificadas, aunque hay muchos, algún grupo que todavía
sigue negándolo.

Siempre he defendido que el objetivo de la igualdad y la
conciliación se alcanza con políticas públicas, efectivas, que
corrijan las barreras estructurales que potencian la desigualdad
fomentando la corresponsabilidad y posibilitando la
conciliación.

Además, es innegable decir que la situación de
confinamiento que ha derivado este estado de alarma o posibles
restricciones, el riesgo de violencia machista se incrementa
durante el estado de alarma decretado y también con estas
restricciones de movilidad. Por tanto, es más necesario que
nunca proteger a las víctimas de violencia de género confinadas
o que tienen que estar bajo el mismo techo que su agresor. Y es
importante también que los recursos, la ayuda y la información
vayan también dirigidos a su entorno. 

La pandemia por COVID-19 está perjudicando
especialmente a las personas en situaciones de vulnerabilidad
o en riesgo de exclusión social. Desde Ciudadanos estamos
muy preocupados por la precariedad laboral de trabajos
feminizados y ocupados por mujeres, muchos de ellos
relacionados con las labores de asistencia en hogares o de
trabajos vinculados al turismo, como las camareras de pisos -
las “kellys”- que en muchos casos ya están padeciendo
despidos. Por eso, le exigimos, consellera, en su momento
poner en marcha para su inserción socio-laboral, en
coordinación con la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales,
desde la transversalidad de igualdad. 

Votaremos en contra de las enmiendas del Grupo
Parlamentario VOX, que piden eliminar el IBDona, con las dos
manos, o sea, vamos a votar en contra con las dos manos si
hace falta. Nos parece una irresponsabilidad el discurso que
hacen negando la existencia de que a las mujeres nos matan por
ser mujeres, negando la brecha salarial o negando todo el
trabajo que queda por hacer para conseguir una igualdad real
y efectiva entre hombres y mujeres. Me parece imprudente el
discurso que hacen sobre el IBDona, también que hayan salido
del Consejo Rector, el Consell Rector del IBDona. Hoy quiero
recordar a las tres mujeres asesinadas en Baleares por sus
parejas o sus ex-parejas por ser mujeres.

Hablo de las enmiendas vivas que quedan..., nuestras dos
enmiendas vivas que quedan para esta sesión de debate, que
espero alcanzar un acuerdo con todos los grupos
parlamentarios. Tenemos la enmienda 16800, para ampliar las
ayudas a las pequeñas empresas, a los autónomos, a todo el
sector de la cultura para que pueda seguir adelante. Rebajamos
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partidas de estudios, trabajos técnicos, que consideramos que
es una partida sobredimensionada de publicidad y propaganda
también para destinarlo a lo que creemos que es prioritario en
estos momentos para un sector que ha sido muy damnificado
por el impacto negativo de la pandemia y de las restricciones
aparejadas: el sector de la cultura. Consideramos desde mi
grupo parlamentario muy necesario el apoyo del Govern a
nuestro sector de la cultura, también a las actividades e
iniciativas relacionadas con Fira B! Por tanto, en esta enmienda
pedimos el aumento de 900.000 euros. Pido a los grupos
parlamentarios que conformen el Govern que tengan a bien
encontrar alguna transacción, alguna solución para poder
garantizar la sostenibilidad de nuestro sector de la cultura.

Para Ciudadanos también, ya lo hemos comentado en esta
cámara, en este hemiciclo, ya saben que una de nuestras
prioridades es aumentar las ayudas a las familias y conseguir
esa conciliación real. Ya lo hemos conseguido con esa
transacción, pero también les pedimos su apoyo para
transaccionar la enmienda en favor de aumentar el presupuesto
a las actividades LGTBI en 10.000 euros. En la comisión de
trabajo del Consell LGTBI, del que es miembro mi compañero
diputado Maxo Benalal, se puso de manifiesto en el mes de
setiembre la poca disponibilidad presupuestaria que había y que
incluso se quedaron muchas campañas y actividades de
sensibilización para el colectivo trans que no pudieron llevarse
a cabo. Por tanto, con esta enmienda queremos aumentar esas
ayudas para actividades de derechos de LGTBI en 10.000 euros
y estaríamos a favor y agradeceríamos una transacción.

Votaremos a favor de todas las enmiendas parciales del
Partido Popular y El Pi a la sección 11 y votaremos en contra
de las enmiendas de política ficción de VOX porque todas las
sacan de partidas que eliminan entes o políticas con que no
podemos estar de acuerdo. Además, no estamos de acuerdo
tampoco con el destino, un fondo COVID ficticio totalmente...,
pues, que han creado ad hoc sin especificar qué ayudas o qué
programas van a realizar con esos millones que sacan de otras
consellerias.

Muchas gracias. 

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Guasp. Para defender sus enmiendas
tiene la palabra el Grupo Parlamentario El Pi Proposta per les
Illes Balears, Sr. Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Presidenta. Senyors i senyores diputats. Bé, com sap
perfectament la consellera, la discrepància que podem tenir en
matèria pressupostària en relació amb els pressuposts de la
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat lògicament se
centren en el tema cultural, se centren en aquesta àrea concreta
de gestió d’aquesta conselleria. Evidentment nosaltres no
posam en qüestió les campanyes de conscienciació de la lluita
contra la violència masclista, que evidentment també s’han de
fer i que formen part d’aquesta política a grans trets que hem de

fer per aconseguir eradicar aquesta xacra, perquè no només es
tracta d’ajudar puntualment a les víctimes, que també,
lògicament, però també es tracta que la societat es conscienciï
que això és inacceptable. Per tant, aquests torcaboques formen
part d’aquestes accions que s’han de fer perquè tota la societat
cobri absolutament partit en relació amb aquesta qüestió.

En relació amb el tema de cultura, que és realment on ens
centram, la nostra gran discrepància és que vostès al final el
que fan és reduir els pressuposts de l’Institut d’Indústries
Culturals. Al final, l’Institut d’Indústries Culturals tendrà
manco recursos dels que tenia l’exercici anterior. Aquesta és la
realitat de la qüestió al nostre entendre i és on tenim la gran
discrepància. Per què? Perquè el que han fet és no pressupostar
els 200.000 euros que venien d’Indústria i que anaven a aquest
Institut d’Indústries Culturals i al final amb els nombres de la
pròpia conselleria pareix que es manté el pressupost, però en
nombres reals l’institut disposarà de manco recursos. Ja sé que
aquesta esmena que nosaltres tenim a Indústria no està
precisament a la seva secció, però està absolutament
relacionada perquè evidentment una cosa està vinculada amb
l’altra. 

Per tant, nosaltres el primer que volem centrar és que la
nostra pretensió en relació amb la seva conselleria és que
l’Institut d’Indústries Culturals tengués més recursos que els
que tenia l’exercici anterior. Per a nosaltres la realitat de la
qüestió és que en tendrà manco que a l’exercici anterior. 

Dit això, tenim una sèrie d’esmenes en matèria cultural que
entenem que són perfectament competència de la conselleria i
que, de fet, algunes en un cert sentit ja han estat incorporades
al pressupost. Per què? Per exemple tenim una partida, una
esmena per incrementar una subvenció al Cercle Artístic de
Ciutadella, que ja en ponència, amb esmenes d’altres grups,
dels grups que donen suport al Govern, ja es va admetre, però
nosaltres la mantenim perquè encara trobam que es pot
incrementar l’ajuda al Cercle Artístic de Ciutadella.

O per exemple això també està relacionat amb una esmena
o dues esmenes que varen aprovar a MÉS per Menorca, en
relació amb la biblioteca de Maó i la dotació de personal.
Nosaltres aquí tenim dues esmenes: una en relació amb la
biblioteca de Maó que parcialment, diguem, podríem veure-la
satisfeta a través d’aquestes esmenes de MÉS per Menorca, tot
i que mantenim que la voluntat..., ja m’ho va explicar la
diputada de MÉS per Menorca, li agraesc l’explicació, que les
mancances eren molt grosses només per al funcionament
ordinari, però, clar, el nostre objectiu és que la biblioteca de
Maó i la biblioteca de Palma, Can Sales, puguin obrir els
dissabtes horabaixa i els diumenges; evidentment això suposa
un increment de cost de personal i aquestes són les nostres
esmenes, tant per a Maó, que ja dic que parcialment pot haver
millorat la seva situació gràcies a aquestes esmenes de MÉS per
Menorca, a les qual nosaltres vàrem donar suport, com en el
tema de Can Sales, que tenim tant a una com a l’altra 50.000
euros d’esmena.

Després tenim una esmena que ja vàrem fer l’any passat per
donar una subvenció a un dels festivals més prestigiosos de
música que es fa a les Illes Balears, que és el de Pollença;
tenim una esmena de 50.000 euros; especialment pensam en
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enguany, que fa el seixanta aniversari aquest festival i que ha
de rebre aquest suport per part del Govern. Després tenim una
esmena també de 50.000 euros per a suport econòmic al
Conservatori de Manacor. I una de 200.000 euros per ajudar a
tots els teatres públics que fan programació cultural a les Illes
Balears, i que també estaria molt bé que el Govern els donàs un
suport explícit. Tots som conscients de les dificultats enormes
del sector cultural, com d’altres sectors, però aquest
especialment perquè evidentment en gran part la seva activitat
es fonamenta en el fet que hi hagi aglomeració de gent, en part,
es fonamenta en el fet que hi hagi públic en els seus
espectacles, perquè si no hi ha públic anam malament. Per
aquestes esmenes tenen encara més sentit amb la pandèmia.

I finalment tenim una esmena que ja vàrem fer l’any passat,
que malauradament no la vàrem veure aprovada, que és de
100.000 euros per ajudar els galeristes en la participació de
fires, en el cas que es facin fires, que també és una altra
pel·lícula.

Vull acabar dient que també teníem una esmena a una altra
secció que pot ser que acabi a la Direcció General de
Comunicació, per ajudar als mitjans de comunicació privats. En
el Parlament, en aquesta cambra, es va aprovar una proposició
no de llei, que era molt important donar suport als mitjans de
comunicació, ja que a través d’ells es vehicula una llibertat
fonamental com és la de la informació, i necessitam que hi hagi
una pluralitat de mitjans de comunicació, i en aquests moments
d’extrema dificultat també aquí pensam que el Govern hi ha
d’incidir i que aquesta proposició no de llei, que si no ho
record malament es va aprovar per unanimitat, en teoria tots els
grups hi estan d’acord, idò si hi estan d’acord després això ha
de tenir un reflex pressupostari. D’aquí l’esmena que nosaltres
tenim presentada i que esperam que d’alguna manera quedi
incorporada, si no a una altra secció almanco que quedi
incorporada a la Direcció General de Comunicació perquè hi
hagi més recursos per ajudar i per fer campanyes d’informació
absolutament imprescindibles en relació amb tot el tema de la
COVID, perquè aquest maremàgnum de canvis i mesures cada
tres dies evidentment fa molt difícil que els ciutadans puguin
arribar a saber on som, què s’ha de complir i què no s’ha de
complir, perquè molts de nosaltres ni ho sabríem dir. Per tant
fa falta evidentment molta informació, i els mitjans de
comunicació privats en aquest sentit ens poden ajudar, i per
això aquesta esmena que tenim presentada.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Ahora corresponde el turno en
contra. Por parte del Grupo Parlamentario Unidas Podemos
tiene la palabra la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Primer de tot m’agradaria fer
un comentari sobre les esmenes a la totalitat presentades tant
pel Partit Popular com per VOX. No em cansaré de repetir-ho,
però aquesta carrera per veure qui ocupa l’extrema dreta del
tauler polític crec que deixa ben clares quines són les
intencions d’aquestes dues forces polítiques. És més, aquesta

competició em sembla molt insana per al Partit Popular, que se
suposa que vostès són una força que aspira a governar; o potser
aquesta és la seva vertadera cara i havien de menester una força
política com VOX per llevar-se la careta que tants d’anys han
hagut de dur.

Definitivament crec que estan completament perduts, i és
que, senyors i senyores del Partit Popular, van a contracorrent
de totes les decisions que es prenen i que tenen un suport
majoritari social. Vostès van en contra de totes les polítiques
que van encaminades a ajudar la majoria social. I el que més
em preocupa és que tot i el context actual estan decidits a
tombar els pressuposts amb les esmenes a la totalitat que han
presentat a les diferents seccions.

Vostès diuen que han presentat esmenes a la totalitat perquè
no es correspon a les necessitats reals de les Illes Balears, però
llavors les esmenes parcials que presenten només modifiquen
2.099.000 euros de 48.628.000 euros, i dic jo que si hi ha
aquesta diferència tan gran entre les esmenes presentades i el
pressupost de la conselleria segurament és que no estan tan
malament aquests pressuposts. És més, compartesc la
preocupació que avui la Sra. García ha fet en aquest faristol
quant al sector cultural, crec que tota aquesta cambra
parlamentària és conscient de la dificultat que està vivint, però
tal com també li ha dit la Sra. Consellera el seu discurs no es
correspon després amb les esmenes que han presentat, perquè
si d’aquests 2 milions diguessin que totes van encaminades a
ajudar el sector cultural idò estaríem parlant de 2 milions. Però
és que resulta que la gran majoria d’elles van encaminades a
restauracions d’alguns edificis, a altres polítiques que no es
corresponen amb les culturals, i molt alerta, que això no
significa que aquestes esmenes que vostès presenten no siguin
importants, però sí que és cert que no es corresponen de cap de
les maneres amb el discurs que vostè avui ens ha fet aquí.

Després a sobre, com deia, d’aquests 2 milions d’esmenes
que han presentat, hi ha un caramull d’esmenes que no són de
competència autonòmica, i jo sé que vostès quan governaven
varen voler buidar de competències els consells insulars. Però,
mirin, nosaltres sí que respectam les competències que tenen
cada un, i també respectam l’Estatut d’Autonomia per tal que
s’aconsegueixin transferir totes aquelles competències que
pertoquen als consells insulars. I això no lleva, perquè sé que
qualcú m’ho dirà, que si els consells tenen un bon projecte a
desenvolupar que cerquin col·laboradors per tirar endavant, i
un d’aquests col·laboradors pot ser perfectament el Govern,
com hem vist en innumerables ocasions.

El que m’agradaria saber és si els grups de l’oposició, que
saben que han presentat algunes esmenes que no són
competència del Govern, si les han presentades a les
institucions allà on tocaria, principalment totes aquelles
referents a cultura, que majoritàriament són les que no són de
competència del Govern. De fet m’agradaria comentar una
esmena del Partit Popular, que he de dir que també l’ha
comentada la Sra. Consellera, que és la 17177, que diu 50.000
euros per a la redacció del projecte de rehabilitació de les cases
de Son Fornés, i jo, no és per res, però és tal com ha dit la
consellera, que dia 9 de novembre el Consell de Govern
aprovava 500.000 euros provinents de l’ITS precisament per
rehabilitar aquestes cases. I sap vostè, Sra. Garcia, d’on vaig
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treure aquesta informació?, de la pàgina web que pareix que a
vostès no els agrada visitar, perquè allà hi ha una quantitat
d’informació aclaparadora que estic ben segura que els ajudaria
a fer una millor tasca parlamentària de la que estan fent.

Entre aquesta esmena, i veient també la manca de respecte
quant a les competències, em fa pensar que les esmenes que fan
les fan sense cap tipus d’interès. Però no es preocupin, perquè
l’alumne avantatjat és VOX, i és que es nota que són una
escissió seva. VOX, a la comissió on vàrem tractar les esmenes
a aquesta secció, deia que eren per responsabilitat: llevam tot
el pressupost per destinar-ho a un fons COVID. I els tornaré dir
el que els vaig dir a comissió; sí que és cert que en aquell
moment el Sr. Rodríguez devia haver sortir però avui li ho diré
davant, és que l’any passat el Sr. Rodríguez, i previsiblement
és el que farà en aquests pressuposts, va haver de defensar tots
els pressuposts durant tres dies seguits, i alguna lliçó havia
d’aprendre de l’any passat i el més fàcil era no mirar-se res,
presentar una esmena repetitiva a totes les seccions i als ens
dependents del Govern, un únic missatge, passar els tres dies
sense pena ni glòria, amb el missatge de la responsabilitat, que
per cert és un missatge totalment fals. I a mi m’agradaria que
quedés una cosa clara i és que l’única família que interessa a
VOX i els preocupa i ja els ho vaig dir a la comissió, és la
Família Reial, perquè si d’algun lloc podrien treure vostès
doblers per a aquest fons COVID, en tot cas hauria de ser del
centre de cost de Marivent, però com que és la residència
d’estiu dels Reis, això era intocable per a vostès.

I això sí, que se sàpiga també, vostès han arrasat per
complet amb la Direcció General de Drets i Diversitat, l’Institut
de la Dona, la Direcció General de Comunicació, fins i tot les
accions públiques relatives a la COVID-19. És a dir, prediquen
un fons COVID, però després eliminen les partides destinades
a comunicar les mesures adoptades, i és que ja ho diuen que
l’extrema dreta i les dictadures no suporten la transparència i
molt manco suporten la consecució dels drets, tot el contrari,
gaudeixen amb l’opressió, amb la negació dels drets de les
persones. I, com deia, VOX extermina per complet amb les
seves esmenes totes aquelles polítiques que fan referència a
polítiques d’igualtat i diversitat i això vol dir que van en contra
de la diversitat humana i de la igualtat de tracte de totes les
persones, amb independència de la seva orientació sexual, la
identitat sexual i de gènere, l’ètnia, la cultura, la procedència,
la religió, la creença o qualsevol altra situació. I segurament
mentre ahir uns ens lamentàvem de l’aberració aprovada a
Hongria, on s’ha promogut la reforma constitucional per
impedir que les parelles homosexuals adoptin, vostès a saber
què se’ls passava pel cap, tot i que en les seves exposicions en
aquesta cambra i amb les seves esmenes presentades, ens
podem fer una idea.

I, om no podia ser d’una altra manera, també arrasen amb
l’Institut Balear de la Dona. I, sincerament, massa hem hagut de
patir les dones durant la història, per haver d’aguantar
novament les ganes de tornar cap enrere d’algunes forces
polítiques. Només els diré una cosa i és que mentre hi hagi un
govern progressista al capdavant, no hi haurà ni una sola passa
cap enrere en tots els drets aconseguits per tenir una societat
més justa i més igualitària i sobretot, ni una passa cap enrere
pel que fa als drets de les dones.

Pel que fa a El Pi, jo no tenc massa a dir-los de les seves
esmenes. La 16451, ja se’n va aprovar una de les mateixes
característiques durant la ponència. La 16452 i la 16454 són
dues esmenes on l’Institut d’Estudis Baleàrics ja té unes
partides destinades a establir ajudes per a l’organització de fires
i festivals i que tant de bo per a l’any 2021 puguem gaudir de
totes aquelles que ens ha privat l’any 2020 i la pandèmia.

I pel que fa a les altres esmenes, un poc allò que he dit al
principi, algunes no són competència del Govern i en tot cas
per respecte institucional, també s’haurien de presentar allà on
toca. Sí que m’agradaria fer una reflexió, és cert que ara no hi
són, però bé. No entenc el vot d’abstenció que El Pi ha fet en
algunes esmenes a VOX en comissió, un grup que sempre
intervé després de VOX, que crec que a vegades els deu costar
poder-se contenir en les intervencions extravagants que fan i les
barbaritats que diuen, no entenc com una força parlamentària
democràtica, pot abstenir-se en algunes esmenes, quan en el
rerafons hi ha tot el que hi ha i que tots sabem perfectament.

I finalment a Ciutadans, les esmenes que presenten ja
compten amb partides que contemplen les diferents accions que
proposen i a més a comissió, tot i que les polítiques de
conciliació ja es contemplen en els pressuposts d’una forma
transversal dintre de diferents àrees de govern, ja vàrem
acceptar una esmena transaccionada per dedicar-hi més
recursos, una política d’igualtat que vull recordar que
pràcticament tota aquesta cambra hi dóna suport i que també és
un compromís d’aquest Govern progressista i de la nostra
formació.

Nosaltres defensam els pressuposts presentats per la
Conselleria de Presidència. De fet tot allò que ens pareixia que
s’havia de modificar, ja es va modificar amb les esmenes a
ponència i les esmenes de l’oposició que consideràvem que
sumaven en positiu i que milloraven el pressupost, també varen
ser aprovades a comissió. Si bé, si avui es presenta alguna
transacció que ens pareix interessant, hi podríem votar a favor,
però si no, el nostre vot és contrari, com ja vàrem anunciar
durant la comissió.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Sans. Corresponde ahora el turno del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr.
Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, presidenta. Molt bon, dia diputats i
diputades. Començam aquesta marató de pressuposts per
conselleries, hem passat amb allò gros i ara entram dins el
detall. Uns pressuposts, és ver que ho hem dit moltes vegades,
però no ens hem de cansar de dir-ho, són un esforç titànic per
a aquesta comunitat autònoma poder-los aprovar. I que
precisament aquest esforç titànic va orientat a pal·liar aquesta
necessitat de la nostra gent, que al cap i a la fi entra un model
neoliberal o un model progressista, aquesta és la gran
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diferència, amb la mateixa concepció i de la mateixa manera
administració com aquesta eina, aquest múscul que és capaç de
donar resposta als ciutadans i les ciutadanes i a les seves
demandes i especialment en una situació com la que ens toca
viure a dia d’avui.

Crec que és important, però, quan parlam de pressuposts
que diguem un pic i un altre i un altre, les vegades que siguin
necessàries, que aquests pressuposts vénen dels imposts que
paguen els ciutadans i les ciutadanes. Millor dit, dels imposts
que pagam els ciutadans i les ciutadanes. Dels que no en
paguen, no en surt res, no es paga ni educació, ni sanitat, ni
l’Institut Balear de la Dona, ni la cultura, etc. Ho dic perquè la
primera intervenció justament ha estat la del Sr. Rodríguez
parlant d’un rei, d’un rei que anava nu o que es pensava anar nu
i volia unes plantilles i no sé molt bé què. Jo crec que ha estat
almanco per a vostès que són ferris defensors de la monarquia
un mal exemple, perquè precisament quan vostè diu “hi havia
una vegada un rei”, a tots ens ha vengut al cap un altre rei, que
precisament és fora de l’Estat espanyol per haver evadit
imposts i és ver que no ha passat ni per la justícia espanyola i
és ver que segurament se’n va anar a prop per més por a la
justícia anglesa o a la suïssa, que segurament a l’espanyola.

Però en tot cas tenim un sistema que ens permet anualment
evadir 60.000 milions d’euros anuals, a l’Estat. I, per tant,
qualque cosa haurem de fer, perquè per ventura si tractéssim el
tema i especialment si no fossin tan benèvols amb la gent que
ho fa, començant per l’anterior cap d’estat, segurament les cues
dels Caputxins no serien tan llargues com ho són a dia d’avui. 

Sí, sí, el que dic és això, deia precisament això, que els
pressuposts vénen dels imposts que paga la gent, la gent que no
en paga, la gent que evadeix, aquests no contribueixen a
pal·liar aquesta situació. I, per tant, des de les institucions no
podem seguir blanquejant tot un seguit de situacions. Mentre
tenguem el retrat d’aquell senyor penjat allà dins, nosaltres
estam justificant que l’evasió fiscal és l’esport nacional, sí i
precisament s’ha de dir i en un moment on aprovam els
pressuposts.

És ver que la situació és tràgica, la Sra. García es referia a
un funeral, al funeral de la cultura. No sé si ha venguda de
negre a posta per anar al funeral, en aquest sentit ha estat
bastant oportuna. I després s’ha referit al doctor Costa, m’ha
sobtat, m’ha cridat l’atenció que es referís a ell com a doctor.
I m’ha fet pensar amb unes pastilles que hi havia un temps, que
eren del doctor Andreu...

(Algunes rialles)

... que eren per al constipat o no sé exactament per què eren.
Bé, si les pastilles, si el doctor Costa fa pastilles i les pastilles
del doctor Costa poden ajudar a reviscolar aquest mort que
vostè avui ha anat al seu funeral, a mi em sembla que no.
Sobretot especialment tenint en compte el tipus d’esmenes que
han presentat en els pressuposts, que la veritat és que també
sorprenen venint d’un grup que ha estat en el govern i que
supòs que deu tenir vocació de govern, que almanco hauria de
saber quines competències té cada administració i quines no,
que pareix que no ho sap. Per això dic que ha estat com un
variadet mallorquí, ara que torna estar de moda, dues

croquetetes d’un vent, un poc d’“ensaladilla”, llavors un poc de
sípia, un brot de julivert i au, per quan tornem del funeral, ja
tendrem per berenar, no és així?

En tot cas jo..., i llavors es queixen que no s’aprovin, jo
crec que un poc de rigor i, vist que tenen un doctor, la veritat
és que no els vendria gens malament en aquestes qüestions, no?

I escolti, jo no tenc res a dir, tot el contrari, de restaurar
l’orgue dels Mínims de Sineu. Jo sent president del consell
vàrem començar precisament una línia de restauració d’orgues
històries perquè la immensa majoria dels nostres ciutadans
desconeixen que hi va haver durant uns segles totes unes
generacions de mestres orgueners que varen deixar un llegat
importantíssim i que està moltes vegades deixat de la mà de
Déu i vàrem començar una línia de restauració. Vostè proposa
el de Sineu, bé, hi havia una comissió mixta entre el Consell de
Mallorca i el Bisbat de Mallorca que precisament varen fer un
estudi sobre diferents possibilitats. Vostè troba que l’orgue de
Sineu ha de ser el primer. Escolti, n’hi ha d’altres que troben
que no, que n’hi ha que estan pitjor i, per tant, hi ha tot un
procés de restauració, però en tot cas és un discurs que s’hauria
de tenir dins el marc del Consell de Mallorca i de l’aprovació
dels seus pressuposts. Llavors, en aquell moment es va
subvencionar a partir de projectes de l’impost de turisme
sostenible. Crec que a dia d’avui estan aturats, que no vol dir
paralitzats, perquè segueixen amb la roda que s’havia iniciat i
en aquest sentit és important i esper que presentassin, com bé
els recordava la companya diputada d’Unidas Podemos, les
oportunes esmenes al pressupost general del Consell de
Mallorca.

I després, de Son Fornés, bé, és que..., escolti, és que el
projecte s’ha fet. Jo entenc que mirar la pàgina web és
complicat i el cortar y pegar és molt... és bo de fer, d’altres
anys, però crec que en aquest cas s’hi haurien de mirar un
poquet més i haurien de ser una miqueta més rigorosos i
especialment atenent criteris de la competència que té
l’administració i anar alerta a envair les competències de les
altres administracions, no?

Respecte de tot un conjunt d’esmenes també que hi havia
d’altres grups polítics, crec que... bé, ja hem tengut ocasió de
parlar-ne a les diferents comissions que evidentment són
oportunes, s’han transaccionat. Crec que abans la consellera ha
dit una cosa que és importantíssima: maldament tenguéssim el
doble de pressupost, ni amb el doble ni amb triple segurament
no aconseguiríem donar resposta a totes les necessitats que hi
ha a dia d’avui a Mallorca i al conjunt de les Illes Balears. Crec
que això és important.

Per tant, en aquest sentit el Govern té un criteri, tota una
sèrie d’esmenes que s’han presentat s’han recollit, s’han
estudiat, s’han valorat i en certes ocasions s’ha fet una
contraproposta per allò de mirar de ser el més expansius
possible, entenent que els pressuposts són com un tetris que si
un lleva d’aquí o un afegeix aquí ho ha de llevar d’aquí i moltes
vegades és desvestir un sant per vestir-ne un altre.

Bé, en tot cas tenim un segon torn d’intervenció i faré
referència a altres qüestions que sí que han sortit que crec que
són interessants. Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Correspon ara el torn al Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Bon dia a tothom, encetam
avui el debat de pressuposts i durant els diferents debats als
quals intervindré hi ha un missatge clar: el nostre grup ha
arribat a un acord amb el Govern en el qual hem garantit un
seguit d’inversions per a Menorca, però no hem perdut de vista
que la crisi sanitària, social i econòmica està produint uns
efectes en cascada que obliga a empènyer aquests pressuposts
a salvar tot allò que està al seu abast.

També vull avançar que no compartim el sentit de les
esmenes a la totalitat que s’han presentat a les diferents
seccions. Per tant, no comptaran amb el nostre vot en cap de les
seccions esmenades en aquest sentit.

Durant aquests dies passats hem sentit proclames des dels
partits de la dreta que si més no ens fan somriure. Som a
aquesta cambra per fer política i la política és ideologia. Ho dic
perquè quan deien que les esmenes eren ideològiques,
evidentment totes les esmenes vénen carregades d’ideologia
perquè quan un decideix buidar segons quines seccions hi ha
una ideologia al darrere, quan un decideix orientar la seva
política cap al canvi de model fa ideologia.

Precisament a la secció de Presidència veiem aquests
biaixos ideològics, volen deixar sense pressupost, voler deixar
sense pressupost l’IBDona envia un missatge clar. La
Conselleria de Presidència té un caràcter transversal i toca
àmbits com són les polítiques per a dones i el sector cultural.
Sense cap dubte el sector cultural s’ha vist molt afectat per les
diferents restriccions que s’han hagut de fer a causa de la
COVID i que encara s’estan fent. Durant tota la crisi i pel que
fa als temes de les dones, durant tota crisi les dones sempre ens
veiem més afectades, les crisis tenen major incidència, majors
efectes negatius sobre nosaltres perquè la veritat és que la
igualtat estricta no s’ha assolit, encara, i perquè les tasques de
cura estan feminitzades, i precaritzades cal afegir.

De les esmenes que queden vives moltes han confós l’àmbit
competencial, el Sr. Ensenyat ja ha fet un bon resum de tot això
i d’altres directament buiden, torn a insistir,  econòmicament
seccions senceres.

És evident que resulta molt difícil donar resposta a totes les
necessitats del sector de la cultura, això és així per mal que ens
faci reconèixer-ho, però aquest anunciat té més a veure a com
observam i què pensam de la cultura.

Durant el confinament els artistes ens varen oferir tot el seu
talent per tal de fer més fàcil el nostre tancament, més
entretingut, i quan les portes es varen tornar a obrir els vàrem
tancar els espais, però no tot és culpa de la COVID perquè els
problemes s’arrossegaven des de feia molt de temps,
bàsicament perquè és una indústria molt fragmentada, la qual

no té ni tan sols un conveni col·lectiu. El que ha fet el
coronavirus és posar llum davant tota la seva problemàtica i
l’ha agreujada.

Alguns pensaran que els dos grans eixos que du aquesta
conselleria no són gaire importants, nosaltres pensam que sí
perquè la cultura és allò que ens diferencia, allò que ens fa
humans i la igualtat és el màxim exponent de l’evolució com a
societat. Allà on uns veuen enfrontament nosaltres veim
reivindicacions justes i una nova manera de fer política i és que
és l’argumentari típic del masclisme. Saben què els passa? Que
estan desconcertats perquè els hem canviat les preguntes quan
es pensaven que tenien totes les respostes. I deu ser que ens
anem apropant al moll de l’os quan observes segons quines
reaccions testosteròniques que demostren el que moltes sabem
des del temps de Lilit: que el sistema patriarcal és l’ordre
polític de dominació que empra el gènere com a factor de
desigualtat i és que com diu Angela Davis “no estic acceptant
les coses que no puc canviar, estic canviant les coses que no
puc acceptar”.

Aquesta pandèmia ens ha posat negre sobre blanc que el
camí que havíem agafat ens duia directes cap a l’abisme i que
si no posem les bases del canvi açò que ara vivim serà una
constant, amb pèrdues i pèrdues.

Nosaltres mantindrem el sentit de vot fet a la comissió i bé,
amb excepció d’aquelles esmenes que s’hagin pogut
transaccionar.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Font. Corresponde ahora el turno al
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Sra.
Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, vicepresidenta. Bon dia a tothom, diputats
i diputades, l’altre dia llegia un article interessant que
analitzava l’actitud de l’oposició als diferents països d’Europa
i vaig apuntar algunes frases. A França per exemple l’oposició
deia: no farem oposició, farem una oposició propositiva; al
Regne Unit el Partit Laborista: no farem oposició per fer
oposició; a Portugal ja la saben: la seva sort és la nostra sort;
Itàlia: farem una oposició responsable.

Bé idò, aterrant aquí, en aquest parlament avui hem pogut
escoltar i jo he apuntat aquestes frases de la Sra. García, Partit
Popular: “funeral per la cultura”; “deixam morir la cultura” ens
ha dit d’aquest govern; a un càrrec públic li ha dit: “no sap d’on
ve i no sap on va”, i a més a més ens tracta d’“obscurantisme”,
ha dit concretament, “obscurantisme”. A l’era en què entram,
a l’era de la digitalizació que vostè es queixi que no pot entrar
a una pàgina web ja li val, ja li val. Ara no li puc veure la cara,
però ara que entram a la digitalització de tot, de la cultura i de
tot a vostès els costa entrar a una pàgina web. Si volen que pels
Reis els regalem i gastem paper per imprimir el Pla de cultura,
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doncs miri, si açò la fa contenta li podem regalar el Pla de
cultura en paper.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Açò per no dir que VOX ens ha dit que colpejam la
ciutadania i també per no recordar el que ens diu per l’Estat
espanyol, que som un govern il·legítim i això, bé, idò bé, açò
és el que tenim i açò és el que hem d’escoltar, però vostès, el
Partit Popular, segueixen amb el no a tot, juntament amb VOX,
en un context històric i superextraordinari, però és que no hi
són ara, no els trobarem ara, ni hi han estat durant els deu
darrers mesos que han estat súper durs, durant els que no han
fet més que criticar, obstaculitzar i no sumar-se a res, és que no
s’han sumat ni al Pacte de reactivació ni a cap mesura
preventiva implantada per aquest govern mentre vostès, allà on
governen, implantaven les mateixes mesures, és que és
impressionant, és una total contradicció.

Però aquests dies veurem com els ciutadans i les ciutadanes
observaran que el Partit Popular i VOX diuen no a uns
pressuposts que tenen la despesa social més elevada de la
història i donen resposta a una situació tan complicada com la
que vivim en aquests moments de pandèmia a nivell de tot el
món. I també són uns pressuposts que segueixen obrint el
paraigües per a la protecció de persones, famílies, empreses i
treballadors, però vostès seguiran sense ésser-hi.

Idò bé, pel que fa a la conselleria que ens ocupa avui, a la
secció 11, de Presidència, Cultura i Igualtat, el Partit Popular
i VOX s’oposaran a aquesta secció a funcions tan bàsiques i
necessàries com, per exemple, la comunicació institucional, a
un moment tan delicat, com hem dit, de pandèmia, on es
requereix més que mai comunicar a la ciutadania, per qüestions
diverses, com són quasi a nivell de comunicació científica, com
els temes sanitaris, laborals, de mobilitat, aforaments, doncs no
trobarem el Partit Popular tampoc aquí.

Aquí hem d’agrair a El Pi, que sí que ha fet una esmena i té
una sensibilitat amb la comunicació, i presenta una esmena per
reforçar campanyes informatives per a prevencions en COVID
i també mesures de reactivació.

Però és que el Partit Popular i VOX diran que no també al
desplegament de polítiques d’igualtat i diversitat, a la
incorporació de la perspectiva LGTBI, a promocionar els
valors tan fonamentals com que totes les persones tenguin el
mateix tracte, que puguin viure de manera independent i puguin
participar en tots els aspectes de la vida. Però és que també
diuen no, contundent, a IBDona, que lluita per les igualtats
d’oportunitats entre homes i dones. Diran no, també, a
l’eradicació de qualsevol violència contra les dones, per molt
que alguns mostrin (...) i històries i ho vulguin minimitzar a
aquest nivell, però és que es treballa constantment en aquest
govern per eradicar qualsevol violència contra les dones. I
perquè la igualtat també significa conciliació, conciliació i
corresponsabilitat, aquests pressuposts també preveuen
l’aprovació del primer Pla de conciliació i corresponsabilitat de
les Illes Balears, on a vostès tampoc els trobam.

Diuen no també a les línies previstes per al suport cultural,
no a l’Institut d’Indústries Culturals, que hi ha una línia d’ajuts

per a la producció visual i cultural de més d’1 milió d’euros,
com també s’oposen al pressupost de l’Institut d’Estudis
Baleàrics, que també té més de 2,5 milions de línies per a
subvencions i ajudes al sector cultural, en el marc tan difícil
provocat.

I, Sra. García, compartim amb vostès que la situació és molt
difícil, molt, i ja ho ha dit la consellera, no en posaríem prou,
no en posaríem prou, però aquestes ajudes són a aquests
pressuposts que vostès diran que no; però és que, a més a més,
s’oposen a l’orquestra simfònica, a totes les fundacions amb
fins culturals, és que fan esmena a la totalitat.

A l’àmbit de la cultura valoram molt positivament les
esmenes i les incorporacions del Grup Mixt, MÉS per
Menorca, que ja van ser incorporades en ponència.

I nosaltres donarem un sí a aquests pressuposts, Sra.
Consellera, perquè, per molt que sentim renou d’altres partits
i d’alguns grups, agraïm el manteniment i el petit increment que
s’ha fet per a aquesta secció, perquè creiem en la cultura i en la
igualtat, no només de paraula, sinó també amb fets.

I creiem també que és important tenir aquesta línia concreta
en el Pla de reactivació de les Illes Balears per a la cultura,
perquè consideram que la cultura i la igualtat són factors
transversals i essencials per a una justa recuperació. Perquè
també aquests comptes són feministes, perquè les desigualtats
estructurals condemnen les dones, a la precarietat, els donen
menys oportunitats i a sofrir més violències i injustícies. La
reconstrucció s’ha de fer amb una mirada de dona, perquè el
virus del masclisme ja fa massa temps que es troba entre
nosaltres.

Les organitzacions feministes són el motor de la
transformació social i l’Institut Balear de la Dona fa una feina
essencial i imprescindible, per açò li volem donar l’agraïment
des del nostre grup per la feina que ha fet durant aquest
confinament, en què va donar resposta a més de 1.000 dones.
Per als socialistes la gent feminista és clarament una prioritat
política.

A diferència dels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca,
El Pi i Ciutadans, que han col·laborat per millorar aquests
pressuposts, des de la responsabilitat, VOX i el Partit Popular
convergeixen en la negativa als comptes, en la negativa a tot.
En el cas de VOX creiem que és perquè practiquen la llei del
mínim esforç, no en volen parlar, diuen que no a tot i ens creen
un fons COVID que no sabem com el gestionarien, ni sabem
realment què és; creiem simplement que és un concepte buit
perquè no ho expliquen tampoc, i de pur màrqueting.

En el cas de la dreta del Partit Popular, de la dreta
democràtica d’aquesta cambra, encara és més preocupant
perquè s’oposen a tots els instituts que han estat un braç
executor per donar ajuda i suport durant aquesta crisi a les
entitats culturals, però és que després miram el detall de les
seves esmenes parcials, que és allà on vostès podrien explicar
el seu programa concret o la seva proposta alternativa, i és que
no hi trobam res, no trobam res més que, fruit de quatre
telefonades que van fer a càrrecs d’allà on governen, que ho va
dir una companya seva, la Sra. García, en comissió, han sortit
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aquestes esmenes, que no són res més que un "picoteig":
demanen polítiques d’igualtat i diversitat al Consell d’Eivissa
quan ens diuen que volen eliminar l’IBDona; després demanen
restauració de teulades per a l’Ajuntament de Sineu,
rehabilitacions a Felanitx, itineraris culturals a Sineu,
rehabilitacions a Montuïri, que ja hi són amb l’ITS, jo, Sra.
García, de ver que no, és que no aconseguim veure quina és la
seva alternativa, esper que l’expliqui...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., perquè açò no és una alternativa, açò simplement és
demanar per a allà on vostès governen, així de clar.

I per acabar, voler donar un agraïment a tot l’equip i a les
diferents direccions generals, delegacions i entitats públiques
vinculades amb la Conselleria de Presidència, Cultura i
Igualtat, per la feina que han fet, per l’esforç durant aquests
mesos de pandèmia, per elaborar aquests pressuposts en aquests
moments històrics i tan difícils, més que mai per reforçar els
serveis públics i per donar resposta i protecció a les persones,
els treballadors i les empreses, especialment als més
vulnerables, amb l’objectiu de contribuir a una reactivació
social i econòmica, des d’una perspectiva justa i igualitària,
amb una aposta clara per la cultura.

Les polítiques culturals i la igualtat són tan transversals que
han de ser la base per consolidar aquest nou model de societat
que ha d’emergir. Les antigues receptes del Partit Popular no
serveixen i per açò votam a favor d’aquests pressuposts amb els
quals es demostren que hi ha una altra manera de sortir d’una
crisi.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Carbonero. Abrimos ahora el turno de
réplica y por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra la Sra. García.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Gràcies, vicepresidenta. Bé, començaré per donar resposta
a algunes qüestions que m’ha plantejat la Sra. Sans. Miri,
l’esmena a la totalitat vol dir impugnar el conjunt de l’acció de
govern, l’esmena a la totalitat no vol dir que estam en contra de
l’IBDona, no vol dir que estiguem en contra de la Direcció de
Coordinació, no vol que...

(Remor de veus)

... estam en contra de l’assignació dels recursos que fan, perquè
no estan d’acord amb la realitat que nosaltres detectam en el
món real.

Sra. Sans, més enllà que vostè comprengui i comparteixi la
nostra preocupació, aquestes diferents entitats culturals esperen

qualque tipus de reacció, és molt còmode estar assegut a
aquesta cadira, és molt còmode predicar des d’aquí, el més
difícil és intentar mantenir obert el portal de totes aquestes
microempreses, d’aquests autònoms i de tot aquest conjunt de
persones que no poden desenvolupar dia a dia la seva realitat.
Per tant, no n’hi ha prou que compartim la radiografia, sinó que
la convid que vostè, que té més capacitat que nosaltres, impulsi
realment una acció de govern adreçada a aquestes diferents
empreses.

Sr. Ensenyat, he pogut comprovar que la Sra. Cano, Sílvia
Cano, m’acompanya en aquest dol, perquè també va de negre
avui ella, eh, per tant, intent establir...

(Alguns aplaudiments)

... aquesta relació. I la Sra. Sans, és que no l’havia vista la Sra.
Sans, però a la Sra. Cano sí, per tant, ajudem aquest sector. I he
posat jo en escena aquest funeral perquè demostra, Sra.
Ensenyat, com de malament ho passa aquest sector, i ens volen
cridar l’atenció i nosaltres hem de reaccionar i és per aquest
motiu que jo ho he posat sobre aquest debat.

Sr. Ensenyat, per moltes vegades que em repeteixi aquell
discurs de l’estructura i l’arquitectura de les competències a les
diferents institucions, no em quadra, no el puc creure, perquè
no és veritat, vostè m’explica una arquitectura de competències,
però jo, després, quan analitz els projectes, veig que no
s’acompleix el que vostè m’explica, cada vegada a les seves
intervencions em conta el mateixa, perquè el Govern té aquesta
capacitat d’institució suprainstitucional i pot i, de fet, ho fa,
secundar i finançar projectes respecte dels quals ja ha traslladat
la seva competència a altres institucions. És a dir, al Govern,
quan li interessa donar suport a un projecte, ja sigui mitjançant
l’impost sostenible, mitjançant un conveni marc, mitjançant un
conveni específic, troba aquest instrument jurídic i econòmic i
permet que els doblers flueixin d’una manera mansa cap
aquests projectes seleccionats i més propers al Govern.

Sra. Carbonero, en aquest article tan interessant que vostè
ha llegit sobre el comportament de l’oposició no feia referència
al comportament de l’oposició a Madrid o a Andalusia, no n’ha
dit ni una paraula, no?, a Madrid hem comprovat com el Partit
Socialista de Madrid...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., encapçalat pel Sr. Sánchez, fustiga d’una forma
incomprensible la presidenta Ayuso,...

(Remor de veus i algunes rialles)

..., a Andalusia, la Sra. Díaz finança el trasllat amb autocars
dels seus afiliats per anar a derrocar un govern que ha sortit de
les urnes. Per tant, observi vostè el comportament de tota
l’oposició, eh?, i jo li descric el que fa la seva oposició...

(Remor de veus)

... a diferents indrets com és el cas del Partit Socialista a
Madrid o del Partit Socialista a Andalusia.
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En qüestions relacionades amb la comunicació institucional,
ho hem debatut ja en diverses ocasions a les comissions, i el
Partit Popular no està en contra de la comunicació institucional,
el Partit Popular vol una comunicació institucional que sigui
eficient i que sigui d’acord amb els objectius de comunicació,
no que gasti doblers en col·locar assessors i més assessors i no
dugui...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. García, tiene que ir terminando, por favor.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

... un rendiment social per al qual estan assignats aquests
recursos.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. García. Corresponde ahora el turno
del Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares, té la paraula
el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. A ver, Sra. Guasp, le voy a
leer unos textos: “Hay que acabar con la asimetría penal por
cuestión de sexo, pensamos que hombres y mujeres, en
definitiva, todas las personas se vean como iguales con el
mismo valor y con los mismos derechos y tratamiento jurídico,
se trata de un paso fundamental para acabar con la violencia de
género, con cualquier otro tipo de violencia y con toda forma
de discriminación.” Esto se decía a propósito de ir en contra del
agravamiento de penas por el hecho de ser hombre, que recoge
la violencia de género.

Y luego, también le voy a leer otro breve párrafo: “La
mayor parte de las denuncias por violencia de género son
falsas, los fiscales no las persiguen...

(Remor de veus)

... -tranquilícense- y las estadísticas están sesgadas.”

El primer texto corresponde a su programa electoral de
2015 y 2016, el segundo al de su compañero de partido, Toni
Cantó, lo digo para que, cuando bien sube usted a pontificar a
esta tribuna, tenga en cuenta al partido que pertenece y la breve
historia que tienen, en la cual se han contradicho a sí mismos
durante múltiples ocasiones. Sra. Guasp, lo siento, pero ya le
dije una vez: viene usted por lana y sale trasquilada.

Sra. Sans, a ver, yo supongo que usted al menos no nos
acusará de ser incoherentes, de otras muchas cosas sí, pero de
ser incoherentes no, porque nosotros hemos presentado una
enmienda a la totalidad y la hemos acompañado de una serie de
enmiendas parciales que, como usted bien dice, vacían de
contenido parte de esta conselleria, y la hemos destinado a este

famoso fondo COVID, que, como nos vamos a ver durante
estos tres días, no se preocupe que tendré ocasión, cuando
tenga más tiempo, de explicarle su funcionamiento.

Pero, pero...

(Remor de veus)

..., pero ya le digo que si nosotros hemos transferido de todas
las consellerias las partidas específicas de COVID a este fondo
COVID es porque nos parece mucho más lógico, mucho más
racional que estén agrupadas todas las ayudas y todos los
fondos que tengan que ver con la COVID en un solo fondo,
para una mejor distribución del mismo, es una mera cuestión de
que pensamos con criterios de racionalidad, eficacia y
economía.

Con respecto a lo que ustedes dicen de que nosotros, que
somos malos, malísimos, estamos en contra de la transparencia,
y que lo diga la miembro de un partido que forma parte del
Gobierno de España, al que Transparencia del Gobierno de
España lleva semanas diciéndole: díganos usted los nombres
del Comité de Expertos, y se niegan por activa, por pasiva y
por perifrástica. O sea, transparencias ustedes tienen muy
pocas, muy pocas.

Estimado, Sr. Ensenyat, a ver, las amnistías fiscales son
para todos, para todos aquellos que legalmente se pueden
acoger a ellas, no tengo los datos sobre si se ha acogido o no a
un tipo de amnistía fiscal o de regularización fiscal el Rey
emérito, como hizo, por ejemplo, el dirigente de Podemos, Sr.
Monedero; es decir, a este tipo de amnistías o de
regularizaciones fiscales se puede acoger cualquiera.

Nos dicen que no nos sumamos a su pacto fantasma por la
reactivación, no, evidentemente, no nos sumamos a su pacto
por la reactivación porque con ustedes no se puede ir ni a
cobrar una herencia. Su pacto de reactivación no contiene
ningún plan efectivo y real para reactivar la economía de estas
islas, su pacto de reactivación es, como el IBDona, una mera
máquina de propaganda, de decir lo grandísimos que son
ustedes, lo que ponen en el centro de sus políticas, a las
personas, y etc. Por mucho que lo repitan no es verdad, el día
que se quieran sentar a tomar medidas de reactivación, medidas
de contención de este virus, medidas de salir adelante de esta
crisis, pero de las de verdad, y acepten la opinión de la otra
parte, pues nos sentaremos con ustedes.

Y alguien por aquí se ha referido a la derecha democrática,
y supongo que debe ser porque consideran que nosotros no
somos democráticos, supongo que estamos en este parlamento
como los antiguos procuradores en Cortes porque nos habrá
designado el jefe del Estado. En definitiva, cambien ustedes el
disco porque ya lo tienen un poco rayado. 

Gracias, Sra. Vicepresidenta.

(Algun aplaudiment)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Rodríguez. Corresponde ahora el turno al
Grupo Parlamentario Ciudadanos. Tiene la palabra la Sra.
Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, vicepresidenta. En primer lugar quiero
comunicarles que hemos transaccionado la enmienda 16778. Sí,
veo que no se alegra el Partido Popular de aumentar la partida
al colectivo LGTBI. Nosotros sí hemos hecho este trabajo...

(Remor de veus)

... y hemos conseguido aumentar la partida que está en el
presupuesto para el colectivo LGTBI, previsto en 75.000 euros,
ampliarlo a 5.000 gracias a nuestra enmienda. Veo que, eso, al
Grupo Parlamentario Popular le hace mucha gracia este tema.
Nuestro grupo parlamentario es el único de esta cámara que es
miembro activo de las tres comisiones permanentes del Consell
LGTBI, y trabajamos codo con codo con ellos. Mi compañero
Maxo Benalal es el miembro de Ciudadanos en este consell. Se
trasladó en este consejo rector que este año en el mes de
octubre ya se había agotado el presupuesto, dejando programas
importantes como la formación de inspectores de trabajo en
sensibilización de denuncias por temas relacionados con el
colectivo LGTBI, o para la inserción de personas trans de más
de 50 años en el mercado laboral. Por tanto esta enmienda pido
al resto de grupos parlamentarios que se apruebe con esta
transacción.

Lamento, por otro lado, que no se haya podido llegar a
ningún acuerdo en la enmienda 16801 de nuestro grupo
parlamentario, en la que solicitábamos el aumento en 900.000
euros para el sector de la cultura, ayudas directas al sector de
la cultura, que también hay detrás autónomos y pequeños
empresarios que necesitan esas ayudas en un momento en el
que este sector es un gran damnificado por estas restricciones
y por la pandemia. Por tanto lamentamos que el Govern..., le
pido que tenga al menos el auténtico compromiso por la cultura
y la sostenibilidad del sector de la cultura.

He de anunciarles que votaremos en contra de las
enmiendas a la totalidad de esta sección, y nuestro voto a la
sección 11 será de abstención, eso ya sí que se lo puedo
avanzar. 

Y he de decirle al Sr. Rodríguez, que me ha vuelto a hacer
alusión en esta tribuna, que usted ha leído y ha sacado de
contexto -no ha dicho en qué contexto- un diputado de otra
comunidad autónoma de mi partido dijo..., no recuerdo bien la
frase que ha dicho. Lo que le puedo decir es que aquí sacar de
contexto y sesgar unas frases no tiene mucho sentido; lo que sí
que le puedo garantizar es que el compromiso de mi partido
con la violencia machista está fuera de dudas, ninguna duda;
fuimos de hecho en el Congreso de los Diputados quienes
impulsamos el pacto de estado contra la violencia de género,
los que hemos pedido el impulso de la comisión de
seguimiento, menos mal que se hizo antes que ustedes llegaran
porque si no no hubiéramos tenido un pacto por unanimidad,
aunque Podemos no se sumó, y por tanto he de decirle que el

posicionamiento de mi partido contra la violencia machista es
unívoco, ni un paso atrás daremos en derechos y libertades para
las mujeres.

Además he de decirle que usted tanto se harta de decir de
mi partido que vamos cambiando, ustedes es que no han
cambiado, es que han mutado, mutado; se las daban de
liberales, cosa que evidentemente yo no les he creído nunca,
nunca, y mucha gente tampoco, y espero que a partir de ahora
tampoco su electorado, nunca han sido ustedes liberales.
Ustedes han mutado al movimiento social patriótico, y yo le
digo, que he vivido en Bélgica mucho tiempo, que eso es el
partido de Le Pen, el Frente Nacional auténtico, el movimiento
patriótico social. O sea que no me vuelva a decir que
cambiamos porque ustedes han mutado. Así que, Sr. Rodríguez,
el que se hace fotos junto a Wilders y Marie Le Pen, y Salvini,
el que también apoya a Junqueras, es su jefe de filas, su
presidente Abascal. Por tanto, lecciones, lecciones, ninguna a
mi partido, se han acabado, Sr. Rodríguez.

Y ya está. Solamente quiero anunciarles que votaremos
abstención a su sección.

(Remor de veus)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Com que el debat ha anat de
vestimenta i color, estic temptat de treure conclusions del
perquè la portaveu de Ciutadans ve de vermell, però no ho faré
i no intervendré.

(Rialles, alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Intervendré des de l’escó perquè crec
que seré breu.

A la Sra. Garcia -ara no la veig- li he de dir que no necessit
una explicació del que és una esmena a la totalitat. De fet si
acceptam, diguem, la teoria seva que significa no estar en
contra sinó que impugnen el pressupost perquè no s’adapta a la
realitat, jo li dic que molt bé, que és molt legítim que des del
Partit Popular s’opini així, però el que li dic és on són les
esmenes parcials que justifiquen que no s’adapten a la realitat,
i crec que això ja ho hem dit moltes vegades, i crec que el que
s’ha volgut fer aquí avui era un discurs que no es va preparar
prèviament quan s’havia de fer el gruix de la feina, que era
veure realment el que s’havia de presentar com a esmena, i el
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que ha dit la Sra. Carbonero, que varen anar a parlar amb els
seus allà on governen i varen dur aquestes esmenes.

De fet, com que també ha tret pit de les PNL que es varen
debatre i aprovar aquí en seu parlamentària, li he de dir que
molt bé, que està molt bé que es tregui pit d’aquestes
iniciatives, que crec que la gran majoria vàrem votar a favor de
la gran majoria dels seus punts perquè compartim la
preocupació que existeix dintre del sector, però el que li dic és
que si la Sra. García va veure que no estaven contemplades,
suposadament, totes les iniciatives que varen sortir aprovades
en aquella comissió en els pressuposts, idò que hagués
presentat les esmenes referents als temes que considerés que no
hi eren. Però no s’ha fet, és una feina que no s’ha fet i crec que
això és una cosa que hem dit tota aquesta bancada perquè està
molt bé el discurs però després la feina, el gruix de la feina, no
l’hem vista.

I llavors el Sr. Rodríguez, sí, jo allò de coherents..., ja li ho
vaig dir a comissió, li vaig dir que és l’únic que ha predicat
sempre el mateix i ho continua fent, però allò que s’han fet unes
esmenes d’aquesta forma per vagueria, per dir-ho així, és una
realitat, perquè si anam a les esmenes parcials, per exemple el
centre de cost 11101, programa 121A, vostès lleven 1,5
milions, més o manco, de 3.200.000 euros; i d’on es lleven?, de
quins subconceptes?, o això és la carta i que decideixi el
Govern? Si ara s’aprovés aquesta esmena el Govern decideix
de quins subconceptes lleva aquests 1,5 milions. Idò això és
una feina que vostès han agafat la brotxa grossa, han passat així
a l’engròs i ja està, perquè no han baixat al detall perquè
realment no tenien cap tipus d’interès de veure què hi havia en
aquests pressuposts i què realment es podia o no modificar.
Vostès han fet el que ja els han comentat, la llei del mínim
esforç, i com he dit passaran aquests tres dies sense pena ni
glòria per aquest faristol repetint un missatge a què ja ens té
acostumats, i que..., puc dir quasi que en la totalitat, al cent per
cent, és un missatge fals, fals, que per molt que repeteixin mai
no serà vertader.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, president, intervindré també des de
l’escó perquè seré breu. Només contestar una qüestió que crec
que és important, a la qual s’ha referida la Sra. García, que no
sé si hi és o no hi és, no, no hi és, bé en tot cas com que després
ho podrà..., ara, ara entra. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ara veus, és una monada això. Bromes a part de les
vestimentes i tampoc sense afany en absolut de voler frivolitzar
sobre la performance que va voler fer un col·lectiu en
referència a una situació que efectivament és dramàtica i ho és
de bon de veres, però sí que volia frivolitzar amb els termes
que vostè s’ha referit, la consellera li ha dit que ha posat en

escena una determinada manera ... que semblava que si vostès
haguessin governat la situació no és la que seria a la que és a
dia d’avui, i és on no hi estam d’acord. Després oferia, diríem...

(Se sent el timbre de crida per a votació)

... tot un conjunt de receptes que de poc servirien per minvar o
per revertir aquesta situació, a la qual vostè mateixa en feia
referència.

Després em deia d’una arquitectura institucional que vostè
no hi creu i que, per tant, aquest govern té potestat de botar-se,
sí, de botar-se les mateixes institucions per determinades
qüestions que d’altra manera no fossin competències o que eren
competències transferides i feia referència a casos concretes on
ens haurien de passar per sobre la institució del Consell de
Mallorca, en aquest cas, i evidentment d’una comissió tècnica
que decideix des d’una perspectiva tècnica quines obres es
restauren i quines obres no es restauren per, segons vostè,
atenir-se a criteris que serien purament polítics d’on qui
governa a aquell municipi i qui no governa, la qual cosa,
evidentment, desgraciadament això ja ho hem patit duran
dècades a aquesta comunitat autònoma on pobles del mateix
color polític rebien moltes ajudes i d’altres que no ho eren no
en rebien cap, especialment per determinades formacions
polítiques quan eren al Govern. Crec que són qüestions que ja
fa molta estona que hauríem d’haver desterrat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN.

No en faré ús. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT.

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

LA SRA. CARBONERO I SÀNCHEZ:

Gràcies, president. Abans de la rèplica, una coseta que se
m’ha oblidat, una transacció al Grup Parlamentari El Pi i una
a Ciutadans respecte d’LGTBI i respecte del Festival de
Pollença. Està presentada, supòs que agrairíem que les
acceptessin i podrien tenir el vot favorable. Bé, se m’ha oblidat
comentar-ho a la primera intervenció.

Respecte de les rèpliques del Partit Popular, Sra. García,
m’ha quedat clar que no tenen alternativa perquè no ha explicat
res. Li hem demanat que ens expliqui aquestes esmenes parcials
que realment poden ser el seu projecte d’alternativa, i no ens ha
explicat res, ens ha seguit contant històries, però no ens ha
explicat quin projecte tenen vostès en global per a les Illes
Balears, per la cultura i per la igualtat, perquè una esmena a la
totalitat és una esmena a la totalitat, Sra. García, no ho vulgui
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disfressar d’històries perquè l’esmena a la totalitat és dir que
no...

(Alguns aplaudiments)

... és dir que no a la igualtat, és dir que no a la cultura, a tots els
instituts, de tota la vida. 

Sr. Rodríguez, el fons COVID aquest misteriós, surt pertot,
però no el sap explicar, es veu que vostè està acostumat al
minut aquest de glòria que té per les xarxes socials, però aquí
té cinc minuts i cinc i deu i deu i deu i cinc i deu, té demà, té
demà passat. Per favor, expliqui un poc en què consisteix
aquest fons COVID, que estam molt intrigats. I li diré una altra
cosa, li diré una altra cosa, la política social no està basada en
la caritat, eh?, sinó en la igualtat. Només pensi això, quan ens
ho expliqui pensi això.

Bé, després una altra cosa, en temes de denúncies, de
denúncies per violència masclista li vull aclarir una cosa que
surt de la memòria de la Fiscalia General de l’Estat. Més de
168.000 denúncies, més de 168.000 denúncies, falses un 0,006.
Aquesta, aquesta és la realitat, Sr. Rodríguez.

(Alguns aplaudiments)

Bé, ja ho hem dit, ja ho hem dit que certament la situació és
molt difícil, Sra. García, podríem posar -ja li he dit-, podríem
posar milions i milions i possiblement no ho resoldríem perquè
som conscients que la situació és molt, però que molt difícil.
Però la seva solució, a part que no ens ha explicat el projecte ni
el veim per aumon, vostès no anaven bé tampoc amb la seva
sortida de la passada crisi, perquè vostès varen posar en dubte
la viabilitat dels serveis, de tots els serveis públics, varen posar
damunt la taula..., nosaltres volem uns serveis públics forts,
volem lluitar contra les desigualtats, els ciutadans i les
ciutadanes són conscients de la situació que vivim. 

Senyors del Partit Popular, jo els diria, a veure, vostès quan
varen retallar la passada..., fa cinc anys, vostès quan varen
retallar aquí a aquesta comunitat els serveis públics, sanitat,
educació, serveis socials, i quan varen paralitzar el
desplegament de la Llei de dependència, açò ha varen fer
vostès, eh? qui troben que va patir més aquesta crisi i aquestes
retallades?, qui troben que va patir més aquestes retallades?,
doncs, les dones, les dones. Aquestes retallades que vostès
varen fer van directament sobre les dones perquè són les dones
que han de patir les retallades que vostès fan als serveis públics
sempre que governen.

Per tant, nosaltres votarem que sí a aquests pressuposts,
votarem que sí, per què?, perquè reforçam els serveis públics,
reforçam la igualtat, reforçam la cultura i evitam que hi hagi
desigualtats greus. 

A vostès no els agraden aquests pressuposts, però és que ara
sé per què és, perquè ara vostès han agafat una deriva
d’insubmissió i d’il·legalitat, van propugnant per tot que es
volen botar les lleis que han aprovat en el Parlament, no?, ara
vostès diuen que no aplicaran segons quines lleis, ara resulta
que els ha agafat una vena de rebel·lia. Tal vegada aquests
pressuposts no els agraden perquè compleixen amb bastants

lleis aprovades a aquest parlament, la Llei d’igualtat i moltes
altres. Pot ser és açò que tenen, que han agafat aquest virus de
la rebel·lia i ara es volen rebel·lar a tot, a tot el que són
aplicacions de llei, perquè aquest pressuposts, els record, que
compleixen amb lleis aprovades per aquest parlament.

En definitiva, sabem que hi ha dificultats, sabem que hi ha
famílies que ho passen malament, som conscients que la cultura
ho passa malament, però creim que aquests pressuposts són uns
pressuposts extraordinaris en un moment extraordinari i estam
convençuts que donen la resposta a la ciutadania perquè pugui
tirar endavant.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Carbonero. Un cop acabat el debat de
la secció 11, procedirem a la votació de les dues primeres
seccions i debats. 

Votació de l’articulat. En primer lloc votarem les esmenes
del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. 

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 16416 i 16448. Votam.

Resultat de la votació: 8 vots a favor, 30 en contra i 17
abstencions. 

Ara votarem l’esmena 16407. Votam. 

Resultat de la votació: 17 sí, 35 no, 3 abstencions. 

Votació de l’esmena 16418. Votam. 

3 vots a favor, 35 en contra, 17 abstencions. 

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 16419 i de la 16421 a la 16439, 16441, 16445,
16446, 16447, 16449 i 16450. Votam. 

22 vots a favor, 30 en contra i 3 abstencions. 

Votació de l’esmena 16420. Votam. 

3 vots a favor, 30 en contra, 22 abstencions. 

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 16440, 16442, 16443 i 16444. Votam. 

Resultat de la votació: 17 sí, 30 no i 8 abstencions. 

A continuació, votarem les esmenes del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares.

Votació de l’esmena 16541. Votam. 

Resultat de la votació: 17 sí, 35 no, 3 abstencions. 
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Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 16542, 16543, 16546, 16547, 16550, 16551 i
16554. Votam. 

Resultat de la votació: 17 vots sí, 38 no, cap abstenció. 

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 16544 i 16576. Votam. 

Resultat de la votació: 17 vots a favor, 33 en contra, 5
abstencions. 

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 16545, 16552, 16553, 16555, 16581, 16583 i
16584. Votam.

Resultat de la votació: 3 vots afirmatius, 33 no i 18
abstencions. 

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 16548 i 16549. Votam. 

Resultat de la votació: 8 sí, 33 no, 14 abstencions. 

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 16556, 16565, 16566, 16579 i 16586. Votam. 

3 sí, 30 no, 22 abstencions. 

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 16557 a 16564. Votam. 

17 sí, 30 no, 8 abstencions. 

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 16567 i 16569. Votam. 

6 sí, 30 no, 19 abstencions. 

Ara, votació de l’esmena 16568. Votam. 

3 sí, 35 no, 17 abstencions. 

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 16570 i 16572. Votam. 

3 sí, 38 no, 14 abstencions. 

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 16571 i 16582. Votam. 

6 sí, 35 no, 14 abstencions. 

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 16573 a 16575, 16577, 16578 i 16585. Votam. 

24 sí, 31 no, cap abstenció. 

Votació de l’esmena 16580. Votam. 

21 sí, 34 no, cap abstenció. 

Seguidament votam les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de les esmenes 16710, 16711, 16713 i 16728. Votam. 

5 sí, 30 no, 20 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 16714, 16717, 16720, 16725, 16726 i 16727.
Votam.

22 sí, 30 no, 3 abstencions.

Votació de l’esmena 16715. Votam.

8 sí, 30 no, 17 abstencions.

Votació de l’esmena 16716. Votam.

5 sí, 33 no, 17 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 16718, 16719, 16724 i 16729. Votam.

5 sí, 33 no, 17 abstencions.

Finalment votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Popular. Si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de les esmenes 16885, 16895, 16948 i 16951. Votam.

22 sí, 30 no i 3 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 16886, 16887, 16888, 16890, 16891, 16893,
16894 i 16990, de la 16910 a la 16927 i també les 16930,
16931, 16947, 16949, 16950 i 16954. Votam.

25 sí, 30 i cap abstenció.

Em diuen que m’he equivocat, una de les esmenes era la
16900.

Ara toca votar l’esmena 16889. Votam.

20 sí, 35 no, cap abstenció.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 16892, 16903, de la 16932 a la 16937, de la
16939 a la 16945 i 16952. Votam.

20 sí, 30 no, 5 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 16896, 16902, 16904, 16907, 16908, 16909,
16928 i 16938. Votam.

17 sí, 30 no, 7 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 16897, 16898, 16899, 16901, 16905, 16906 i
16929. Votam.

17 sí, 33 no, 4 abstencions.
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Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 16946 i 16953. Votam.

21 sí, 34 no, cap abstenció.

Ara passarem a la votació de l’articulat. En primer lloc
votarem els articles als quals es mantenen esmenes.

LA SRA. CANO I JUAN:

Disculpi Sr. President, nosaltres teníem en el seguiment...,
l’articulat el tenim al final de tot, no sé si els altres ho tenen
igual. Més que res per aclarir.

EL SR. PRESIDENT:

Es veu que dins la carpeta estava posat al final, ja farem, si
no ho tenen preparat, ho farem en un altre moment.

Votació de la secció 11. En primer lloc votarem les esmenes
del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears.

Votació de l’esmena 16451. Votam.

22 sí, 29 no i 3 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 16453, 16454, 16528 i 16529.

LA SRA. CANO I JUAN:

President, demanaríem votació separada de la 16452, que
està transaccionada.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cano, no he anomenat aquesta esmena, perquè està
transaccionada i la separam d’aquesta, va després...

(Remor de veus)

Torn repetir, votació conjunta de les esmenes 16453,
16454, 16528 i 16529. Votam.

22 sí, 30 no i 3 abstencions.

Ara votarem l’esmena 16452, que ha estat transaccionada
i acceptada la transacció, per tant, votam.

37 sí, cap no i 18 abstencions.

Ara passam a votar l’esmena 16532. Votam.

17 sí, 30 no, 7 abstencions.

A continuació, votarem les esmenes del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, esmena 16587. Votam.

17 sí, 38 no, cap abstenció.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 16589 i 16615. Votam.

17 sí, 35 no i 3 abstencions.

Esmena 16617. Votam.

20 sí, 35 no, cap abstenció.

Votació de l’esmena 16623. Votam.

17 sí, 38 no, cap abstenció.

Esmena 16629. Votam.

(No se sent el resultat de la votació)

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 16642, 16643, 16644, 16647, 16646, 16685,
16686 i 16692.

(Remor de veus)

A veure, ara votació conjunta de les esmenes 16642, 16643,
16644, 16645, 16646, 1685, 16686 i 16692. Votam.

3 sí, 52 no i cap abstenció.

Seguidament, votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos, l’esmena 16778 ha estat transaccionada, cap grup
no s’hi oposa? Doncs la votam.

48 sí, 1 no i 6 abstencions.

Esmena 16800. Votam.

19 sí, 33 no i 3 abstencions.

Esmena 16801. Votam.

5 sí, 33 no, 17 abstencions.

Finalment, votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Popular, si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de les 17194, 17196 i 17199. Votam.

17 sí, 35 no, 3 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de la 17195 i la 17198. Votam.

16 sí, 32 no i 5 abstencions.

Votació de l’esmena 17197. Votam.

20 sí, 30 no i 5 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 17168, 17170, 17172, 17174, 17177 i 17264.
Votam.

19 sí, 30 no i 6 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 17171 i 17176. Votam.
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18 sí, 34 no i 3 abstencions.

Passam a votar l’esmena 17175. Votam.

22 sí, 30 no i 3 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 17167, 17169 i 17178. Votam.

22 sí, 30 no i 3 abstencions.

Els comunic que les votacions de l’articulat que no hem
realitzat en aquest moment les farem avui vespre.

Fem una suspensió de cinc minuts, per orejar la sala i
tornam començar amb el debat número 3.
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