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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyors diputats i diputades, reprenem el
plenari.

Debat número 3, de totalitat i globalitat. Agrupació de la
secció 12, Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
amb les seccions i entitats afins. 

A) Esmenes a la totalitat, Grup Parlamentari Popular, secció
12, Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, 17200;
secció 37, Fons d’Impuls del Turisme Sostenible, 17201; secció
76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears, 17202; secció 77,
Institut d’Estadística de les Illes Balears, 17203; secció 79,
Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, 17204; E02,
Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears, 17205; C03,
Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics, 17206; C05, Consorci
d’Infraestructures de les Illes Balears, 17207.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 12,
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, 16590;
secció 37, Fons d’Impuls del Turisme Sostenible, 16600; E02,
Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears, 16602; C03,
Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics, 16632; C05, Consorci
d’Infraestructures de les Illes Balears, 16633.

B) Esmenes parcials, Grup Parlamentari Popular, secció 12,
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, al
programa 141D, planificació i ordenació de la política
econòmica, 17095 i 17097; al programa 322A, ocupació i
inserció laboral específiques, 17087, 17089, 17090 i 17094; al
programa 322F, autoocupació i economia social, 17191; al
programa 751B, promoció turística, 17083 i 17084; al
programa 751C, ordenació del sector i redefinició del model
turístic, 17098, 17088, 17267, 17074 i 17096; al programa
761C, promoció empresarial i economia circular, 17076; secció
76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears, al programa 322D,
foment i gestió de l’ocupació de les Illes Balears, 17265; secció
79, Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, al programa
324A, salut i prevenció de riscs laborals, 17078, 17080 i
17077; E02, Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears,
17075, 17081, 17082, 17086, 17091, 17092, 17093, 17100,
17257, 17258, 17259, 17260, 17261, 17266 i 17269; C03,
Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics, 17268.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 12,
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, al
programa 413G, accions públiques relatives a la COVID-19,
16693; secció 37, Fons d’Impuls del Turisme Sostenible, al
programa 541B, ITS projectes de recerca, 16682; al programa
561B, ITS projectes d’aigua, 16683; al programa 751D, ITS
projectes turístics, 16684; secció 76, Servei d’Ocupació de les
Illes Balears, al programa 322D, foment i gestió de l’ocupació
de les Illes Balears, 16687; al programa 413G, accions
públiques relatives a la COVID-19, 16688; secció 77, Institut
d’Estadística de les Illes Balears, al programa 591A,
estadística, 16689; secció 79, Institut Balear de Seguretat i
Salut Laboral, al programa 324A, salut i prevenció de riscs
laborals, 16691.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 12, Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball,

al programa 322F, autoocupació i economia social, 16535; al
programa 751B, promoció turística, 16456 i 16457; al
programa 751C, ordenació del sector i redefinició del model
turístic, 16458, 16459, 16517 i 16527.

Per a la defensa conjunta de les esmenes pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Cabrera, per un temps
de deu minuts.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente, buenas tardes, señoras y señores
diputados. Bueno, todos sabemos que venimos de un año
terrible marcado por la grave pandemia que todavía vivimos,
un año plagado de incertidumbres, de contradicciones sabemos
que no es fácil lidiar con esta crisis, pero creemos que ha
faltado determinación por parte del Govern en la defensa de
nuestra comunidad autónoma y falta de voluntad de diálogo.

Durante todo este año el Grupo Parlamentario Popular
hemos venido presentando iniciativas, algunas aprobadas, lo
cual valoramos positivamente, pero la mayoría rechazadas o
aprobadas, pero incumplidas. Ahora debatimos los
presupuestos y, como ya dijimos durante la comparecencia del
conseller en comisión, hacemos una enmienda a la totalidad a
la conselleria y a los entes instrumentales que le son propios
puesto que creemos abordan este presupuesto como si fuera un
año ordinario cuando es un año extraordinario.

Hacen un suma y sigue dels Acords de Bellver, siguen
hablando de transitar hacia un modelo sostenible
económicamente, medioambientalmente y socialmente como si
no pasara nada, como si no llevaran cinco años incumpliendo
sus propios objetivos o como si no se arrastrara una crisis en la
que Baleares es el territorio más dañado de España, líder en
paro, con una caída del PIB estimada a final de año del 25%.

Hacemos una enmienda a la totalidad porque creemos que
sus políticas no son las adecuadas para la recuperación, porque
son las mismas de cada año, que ya se ha demostrado que no
diversifican ni mejoran el modelo económico, porque llegan
tarde y de manera insuficiente para la supervivencia del tejido
productivo, autónomos pymes y empresas, porque no ayudan
a las familias o porque no vemos que estén sentando las bases
de la temporada turística 2021.

Hacemos una enmienda a la totalidad porque su plan de
reactivación para Baleares que han incluido en este presupuesto
no ha reactivado nada y los datos son claros. 

No hemos visto determinación en los presupuestos en
constituir Baleares como destino seguro, como eje vertebrador
de Baleares, como destino seguro, como la recuperación que
debería haber sido una prioridad de cara a 2021. 

O, ¿con qué actuaciones quieren reactivar el turismo
máxime cuando no hay ningún esfuerzo presupuestario? Sólo
hemos visto continuismo en los objetivos, en las memorias,
ninguna reformulación profunda y estratégica del turismo ni en
el modelo económico ni en la recuperación del empleo. Y por
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supuesto, tampoco hemos visto sacrificio por parte del Govern
recortando estructura política, asesores, ni bajada de impuestos
o como el ITS, que se lo pide el sector productivo.

El año pasado ya les anunciamos nuestra enmienda a la
totalidad, entre otros motivos porque no tuvieron en cuenta la
desaceleración de la economía, que ya se manifestaba
claramente, y el incremento del paro, llegando a agosto a datos
de 2012, o porque no abordaban medidas estructurales para
crecer en calidad y valor.

Este año nuevamente vemos un presupuesto que no se
atiende a la realidad, pero queremos seguir trabajando en
positivo y por ello hemos presentado enmiendas parciales que
paso a detallar.

Presentamos una primera enmienda en la que priorizamos
la reactivación económica y la recuperación de puestos de
trabajo para poder tener un futuro digno, por eso presentamos
un plan de rescate de autónomos, PYME y familias que se han
visto afectados por la crisis mediante ayudas directas a fondo
perdido por 100 millones de euros cofinanciados en un 50%
por fondos React-EU.

Ya en el mes de abril le presentamos iniciativas en las que
proponíamos hasta 370 millones para este fin, aunque
lamentablemente ustedes ni lo tuvieron en cuenta. Y el
problema no es que nos votaran en contra, el problema es que
ustedes no tomaron medidas decididas para ayudar a los
sectores productivos ni para mantener los puestos de trabajo.
Los 15 millones para 90.000 autónomos que hay en Baleares no
deja de ser ridículo, se agotaron en media hora y, lo peor,
todavía hay más de la mitad que no han cobrado siete meses
después.

Y es que además de hacer planes para ayudar a la gente
cuando está en el paro ustedes han de hacer planes para ayudar
a la gente para que no se vaya al paro y mantener las empresas
vivas. Y nos parece, la verdad, bastante curioso e incluso un
insulto a la ciudadanía que MÉS y el PSOE pidan ahora ayudas
para autónomos afectados por las restricciones del Govern,
cuando hace meses que hay restricciones, cuando forman parte
del Govern y cuando podrían haber presentado una enmienda
a ese efecto para ser tenida en cuenta y no lo han hecho. Todo
es postureo. Si realmente quieren llegar a acuerdos voten a
favor de nuestra enmienda y así podremos ayudar realmente.

Por otro lado, además, seguimos incidiendo en incrementar
las partidas para incentivar la contratación de colectivos con
riesgo de exclusión social, mayores de 45 años, parados de
larga duración y víctimas de violencia de género, cada una de
ellas por 500.000 euros. He de decir que aceptamos las
transacciones que nos ha presentado el PSOE, aunque
lamentamos que se reduzcan las partidas.

Y seguimos apostando por la conciliación laboral y familiar
con una enmienda de 300.000 euros. 

Y este año nos encontramos otra vez con la misma dotación
desproporcionada e injusta para las cámaras de comercio,
especialmente para Menorca con sólo 5.400 euros, por lo que
volvemos a presentar enmiendas para su mejora. La

autoenmienda del PSOE de 35.000 euros queda muy lejos de
los 65.000 que necesita Menorca para su plataforma digital.

En cuanto a formación presentamos, entre otras, una
enmienda para dar cumplimiento a nuestra PNL aprobada en
marzo para incentivar la formación del sector náutico, sector
con alto grado de crecimiento, demanda, y que queda claro que
ha sido muy positivo durante la pandemia. 

Y ante las preocupantes cifras de siniestralidad de Baleares
reeditamos las enmiendas del IBASSAL, pero también
proponemos una enmienda para asesorar y ayudar a las pymes
y a los autónomos en la adaptación de los múltiples protocolos
y medidas, y así poder mantener la seguridad laboral.

En cuanto a turismo pasamos a las enmiendas parciales, en
las que hemos intentado recoger las prioridades ante el
contexto que vivimos, con pérdida de turismo de hasta 14.000
millones, con 13 millones de visitantes menos y sin corredores
seguros, con la hostelería y la cadena de valor devastada, y con
la temporada que finaliza en agosto y que hasta 2022 no
sabemos si habrá recuperación. Un primer bloque, para la
generación de confianza y demanda, proponemos trabajar con
los consejos insulares y el sector afectado, afectando a la
AETIB 1 millón de euros en impulsar Baleares como destino
seguro y desarrollar campañas de comunicación y presencia en
nuestros mercados con otro millón de euros, y así captar esa
demanda latente y estar a la altura de nuestros competidores.

De la misma manera que proponemos reactivar el turismo
entre islas con los bonos turísticos destinando 800.000 euros
iniciales a este fin, y hacerlo en la línea de lo que piden las
agencias de viajes y en la línea de la PNL que presentamos en
el mes de septiembre. También en línea con nuestra PNL RGE
núm. 14245, aprobada en septiembre, presentamos otra
enmienda de afectación de 5 millones a la AETIB para mejorar
la conectividad con los mercados emisores desde la
colaboración publicoprivada y para la necesaria implantación
de corredores seguros aéreos.

Asimismo presentamos una enmienda para trabajar en los
corredores seguros marítimos y poder sentar las bases de la
recuperación del turismo de cruceros y su ordenación,
cumpliendo todos los protocolos sanitarios. Si Baleares no se
prepara puede que quedemos fuera de las rutas del
Mediterráneo, con el grave quebranto económico y de puestos
de trabajo que eso generaría.

Un segundo bloque, destinado a la diferenciación y
promoción alternativa necesaria en tiempos difíciles,
impulsando especificidades de cada isla, la presencia de
disciplinas artísticas en ferias turísticas adaptado al entorno
digital, el turismo de teletrabajo o el impulso de la Menorca
Talaiótica. 

Y un tercer bloque, la recuperación a través de la mejora del
destino y la reconversión de lo que hemos presentado
iniciativas durante estos meses, como la aprobación en marzo,
en la que instamos al Gobierno central a destinar una partida
anual para la mejora de las zonas turísticas de Baleares, por lo
que en coherencia proponemos una enmienda en la que la
comunidad autónoma aporte 10 millones de euros de fondos
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React-EU, además, para sumar a los 20 millones del convenio
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para la mejora
y la modernización de las zonas turísticas de Baleares en el
marco de la crisis de la COVID-19.

Para finalizar, en nuestras enmiendas hemos incluido
enmiendas, como digo, para poder atender demandas de las
diferentes islas y municipios de proyectos descartados por el
ITS o largamente demandados y no atendidos, tal como ya
tratamos en la comisión, proyectos muy necesarios para el
incremento de la calidad del destino y el incremento de la
competitividad.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Esta es precisamente una de las
consellerias que nosotros consideramos estratégicas y
fundamentales en el futuro de nuestras islas. De hecho en la
propuesta que hemos visto anteriormente sobre la remodelación
que proponíamos del Gobierno de las Islas Baleares,
proponíamos unificar las conselleries que ostenta el actual
vicepresidente del Gobierno con la Consejería de Turismo y
Trabajo. Pensamos que sería mucho más eficaz unificar estas
dos consellerias, con el consiguiente ahorro de puestos
intermedios, de direcciones generales, como hemos venido
también hablando a lo largo de la mañana. 

La Sra. Carbonero, creo que era, antes se ha interesado por
a dónde pensábamos destinar nosotros todos estos fondos, este
fondo que ella dice misterioso, el misterioso fondo COVID,
que de misterioso no tiene nada, pero voy a aprovechar
precisamente que nosotros consideramos esta conselleria que
ostenta el Sr. Negueruela como fundamental en el futuro de
estas islas, para explicar cómo queremos desarrollar este fondo
COVID al que destinamos todo el ahorro y recorte que estamos
efectuando en las diferentes consellerias.

Este fondo COVID de más de 500 millones de euros está
destinado a, por una parte, dar ayudas a fondo perdido, a
autónomos, pequeñas y medianas empresas, y de esta forma
evitar la ruina económica especialmente en aquellos sectores
donde las normas que ustedes han dispuesto, supuestamente
para evitar el riesgo sanitario, les llevan a la ruina más absoluta.
Podemos estar más a favor o más en contra de alguna de las
medidas que ustedes han tomado o de la base científica de
alguna de las medidas que ustedes han tomado, pero ya que la
han tomado de alguna manera tienen ustedes que evitar la ruina
de estos sectores a los que ustedes obligan en estos momentos
a cerrar, a cesar en su actividad. La única manera es aportar
unos fondos suficientes y necesarios para poder hacer frente a
esas ayudas a fondo perdido. 

Evidentemente el dinero es el que es, y sólo se puede sacar
de recortar partidas que nosotros consideramos innecesarias.
Podemos entrar a discutir lo que ustedes consideran necesario
y lo que nosotros no consideramos necesario, pero lo que
creemos que es indiscutible es la necesidad de tener estos
fondos, porque otros países europeos lo han hecho. La Merkel,
a la que ahora de repente ha descubierto la izquierda como gran
líder europea, que uno la pone siempre como ejemplo, “es que
la Merkel lo ha cerrado todo hasta el 10 de enero”; sí, pero es
que la Sra. Merkel ha ofrecido un porcentaje sobre el lucro
cesante de todas estas empresas que ella obliga a cerrar, y eso
es cómo se deben hacer las cosas, y se ha hecho en Austria y se
ha hecho en otros países europeos, compensar a esas personas
a las que obligamos a cerrar sus negocios. 

Otra parte de este fondo debe ir destinada a ayudas directas
a las familias que están en riesgo de exclusión económica o
social, que por desgracia el año que viene van a ser muchas,
porque incluso aceptando su optimismo, que nosotros
matizaríamos, el año que viene va a ser muy duro. Lo he
explicado antes, estamos vendiendo como una especie de
triunfo que se recuperará un 40% del turismo; véanlo de la otra
manera: se perderá un 60% del turismo. Veremos si tendremos
temporadas.

Hoy ya se está hablando de una tercera ola. Yo ya no sé
cuántas olas va a haber en esta pandemia, pero lo que está claro
es que no tenemos nada claro cuál es nuestro futuro y que es
obligación moral de este parlamento y de este gobierno el
atender principalmente a las necesidades básicas de los
ciudadanos, y eso no se puede hacer sin dinero. Y nosotros
consideramos, tal vez equivocadamente, que hay que cerrar
algunas direcciones generales innecesarias o que hay que cerrar
algunos organismos inoperantes para poder ayudar a esas
familias porque es nuestro orden de prioridades. No sabemos
cuál es el de ustedes, pero el nuestro lo tenemos muy claro, que
es ayudar a la gente.

Y en un tercer orden de cosas dentro de este fondo COVID,
a este fondo COVID hemos destinado todas las partidas que
tenían todas las consellerias destinadas a diferentes asuntos de
lucha contra la COVID, porque pensamos que es más fácil
centralizarlas en un único fondo, en un único organismo, con
un único reglamento para poderlas distribuir de manera
equitativa. Y esa es nuestra propuesta, no es fondo misterioso,
no hemos descubierto la pólvora. Ustedes nos acusan de que
hemos ido a lo fácil, reiteradamente a lo largo de toda la
mañana nos han dicho: ustedes se han ido a lo fácil, han cogido
la brocha gorda y han empezado a tachar de aquí y de allá. No
es fácil, no es en absoluto fácil, es un ejercicio de
responsabilidad, no se puede venir aquí a presentar una
enmienda a la totalidad de los presupuestos, una enmienda a
todo el articulado, una enmienda a la totalidad de las
consellerias y luego pedir en enmiendas parciales arreglar un
campanario o la fuente de la plaza de un pueblo. 

Nosotros somos coherentes con el estado de emergencia y
necesidad que pensamos que tiene esta comunidad, porque
nosotros esa emergencia sí nos la creemos, ustedes no se creen
la emergencia climática porque no se ve reflejada en sus
presupuestos, que siempre nos anuncian que vendrá poco
menos que el día del juicio final de aquí a pasado mañana, pero
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eso no se ha reflejado en sus presupuestos. Pero ahora tenemos
una emergencia, una emergencia de verdad, y nosotros sufrimos
por ver en la situación dramática en la que empiezan a estar
muchas familias, muchos pequeños negocios de estas islas. Y
basta que se paseen ustedes por las zonas turísticas como el
Arenal o que se paseen ustedes por las principales calles
comerciales de nuestra isla, y a eso queremos destinar el fondo
COVID, a intentar salvar lo que queda de nuestro sector
productivo, que será el único que nos ayudará de verdad a salir
de la situación dramática en la que estamos.

Y yo no les culpo de la COVID, la pandemia no es culpa
suya, les puedo culpar de que podemos estar o no en
desacuerdo con muchas de las medidas que ustedes toman,
económicas y sanitarias; la pandemia no es culpa suya, lo que
es culpa suya es no hacerle frente con medidas eficaces y
racionales. Y pensamos que la única manera de hacerlo es
mediante la acción de creernos esta emergencia y destinar todos
los recursos de esta comunidad a paliar esta emergencia, y no
podemos seguir gastando en absurdidades cuando realmente
tenemos esas necesidades delante de nosotros todos los días en
la calle.

Ustedes siguen empeñados en que aquí no pasa nada, sus
presupuestos son un “aquí no pasa nada”. Es mantener todas las
partidas, todas, no reducir en nada, y así evidentemente van a
sacar unas ayudas, como la que creo que negoció el otro día el
Sr. Negueruela, de hasta 1.500 euros a la hostelería que se vea
obligada a cerrar como consecuencia de las medidas que
ustedes han tomado. ¿Cuánto va a durar ese dinero? ¿Cuánto
presupuesto hay? Diez minutos, quince, veinticinco, desde el
momento en que se publiquen en la web. Pasará como las
ayudas a los autónomos, porque lo que usted ha destinado a
esta partida es absolutamente insuficiente, y lo sé yo, lo sabe
usted y lo sabe todo el mundo, es insuficiente; aparte de que
1.500 euros a muchísimos establecimientos no les da ni para
pagar el alquiler. Es que parece que nos reímos en su cara:
cierre usted, vaya usted a la ruina, el negocio muchas veces de
generaciones, y yo le voy a dar 1.500 euros, como si fuéramos
Papá Noel. No se trata de esto, se trata de ayudas reales, se
trata de sostener esos negocios, porque una vez que una
empresa ha cerrado es muy difícil volverla abrir, cuando
desaparece, desaparece. 

Y es ahora el momento en que tenemos que arrimar el
hombro, y ese es el famoso y misterioso fondo COVID que no
tiene ningún misterio, es destinar todos los recortes que
realizamos en las diferentes secciones, en las diferentes
partidas, en las diferentes consellerias para ayudar a nuestro
tejido productivo y a nuestras familias en riesgo de exclusión
y pobreza. No tiene ningún misterio, otra cosa es que ustedes
no lo quieran ver, pero fácil no ha sido. Fácil hubiera sido, pues
eso, hacer la carta de los Reyes Magos y pedir arreglar el tejado
de un teatro de un pueblo o poner césped en un polideportivo
de otro. Creo que con la que está cayendo esa no es una acción
de oposición responsable.

Por eso hemos presentado estas enmiendas y de ahí ese
fondo COVID que espero que ustedes luego lo comenten a sus
compañeros ausentes, para que no me vuelvan a preguntar.

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Ara començam la qüestió
incidental, intervenció per part del Govern, té la paraula el
conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, el Sr.
Negueruela.

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

Gracias, Sr. Presidente, gracias, diputados y diputadas. Para
nosotros y para la conselleria que represento desde luego ha
sido un año y es un año difícil, es un año duro y estamos en
momentos muy complejos para el conjunto de la ciudadanía,
pero en el área que nos ocupa, para los miles de trabajadores y
trabajadoras, para los miles de empresarios y empresarias de
nuestra tierra, para los miles de autónomos y autónomas que
ven cómo tenemos a través o por culpa de una pandemia,
tenemos una situación muy complicada; una situación muy
complicada en la que los presupuestos que se presentan -como
se ha explicado durante todos los debates previos- buscan dar
una solución dentro de las posibilidades de una comunidad
autónoma.

Hay políticas que hemos escuchado que son pactadas y hay
soluciones estructurales que se están pactando entre las
comunidades autónomas y el Gobierno del Estado, y otras que
son las que recoge la comunidad autónoma para hacer frente a
determinadas de ellas. En todo caso es un momento difícil. Y
yo quiero, en primer lugar, agradecer no solo a los miles de
trabajadores, trabajadoras y empresas sino también a sus
organizaciones, a sus organizaciones sindicales y empresariales
por haber sido capaces de pactar todas y cada una de las
medidas de este año. Creo que a veces cuando se habla tanto de
la acción del Gobierno debería también valorarse que son
acciones pactadas, acciones trabajadas dentro de las
posibilidades y, por tanto, creo que ese elemento deberíamos
tenerlo todos presente.

Es un presupuesto que responde también, y sobre todo el de
nuestra conselleria, a una parte importante del Pacto de
reactivación, hemos firmado un pacto de reactivación con las
principales organizaciones sindicales y empresariales, con los
consells y con distintos partidos de la oposición y es a lo que
buscamos responder, y es esa respuesta a la que se destinarán
desde luego los principales recursos de nuestra conselleria.

Un presupuesto de 136,6 millones de euros que tiene dos
objetivos claros o dos objetivos únicos: por una parte, la
protección, por una parte el sostenimiento de nuestro tejido
productivo y de los ingresos de trabajadores y trabajadoras; y,
por otro, la reactivación turística y económica, la reactivación
de nuestra actividad económica que, desde luego, parte
fundamentalmente de ser capaces de reactivar la próxima
temporada. La prioridad desde luego es la salud y nunca la
salud ha marcado tanto nuestra economía y a eso es a lo que
destinamos la mayor parte de los recursos del Gobierno.

Por tanto, es una acción global la que recompone toda la
hoja de ruta económica de este gobierno.
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Por tanto esos son los dos objetivos de este año, no creo que
discutamos este año otro tipo de acciones o políticas para el
2020-2021. El objetivo fundamental es proteger y reactivarnos,
creo que todos deberíamos estar de acuerdo en ello, porque es
lo que se ha pactado con las organizaciones sindicales y
empresariales

Y desde luego quiero agradecer a los partidos de la
oposición, desde luego a Ciudadanos y a El Pi, que es con lo
que hemos trabajado prácticamente todas las enmiendas, para
poder llegar a una posición de abstención. Y lamento
profundamente que sólo el Partido Popular y VOX voten, o
presenten enmiendas en contra. Creo que es un error,
fundamentalmente en el caso del Partido Popular, que en un
momento tan de crisis no estemos a la altura, no sean capaces
de pactar, al igual que son capaces de pactar Ciudadanos o El
Pi una abstención, ante una oportunidad de acuerdo con los
agentes económicos y sociales que ustedes deberían respaldar.

En todo caso, el Gobierno no tiene intención de discutir hoy
aquí esos aspectos, lo que tiene es intención de trasladar al
conjunto de nuestra sociedad, que haremos todo lo posible por
protegerla y por reactivarla. Lo haremos con quien quiera estar
de nuestro lado, lo haremos con los trabajadores y trabajadoras
de esta tierra, con los partidos que lo apoyen, con las
organizaciones empresariales y con los miles de autónomos,
sólo tenemos ese objetivo, proteger y reactivar, hasta que
nuestra economía recupere los niveles que teníamos anteriores
al 2019.

Por aquí se dicen cosas que no son ciertas, en enero y
febrero del año pasado se crecía a un nivel mayor del que se
había previsto en el año anterior, y eso lo saben. Y, por tanto,
cuando se dice que se desaceleraba en enero y febrero, no es
cierto, los datos oficiales confirman que no era así, se mantenía
la senda de crecimiento, y es la irrupción de la COVID la que
marca una crisis profunda. Y esa crisis profunda, es a la que
dedicamos todos los esfuerzos de distintas formas, tenemos una
crisis sanitaria, la podemos comparar con lo que pasó en
anteriores crisis, crisis financieras, pero en este caso yo creo
que marcaba profundamente por la irrupción de la COVID.

Y la diferencia fundamental es cómo articulamos la salida,
yo no voy a discutir, aunque se podría discutir, que es distinta
una crisis sanitaria de una crisis financiera, yo creo que es para
todos, para muchos de ustedes se podría discutir y cuál es el
modelo capitalista que nos llevó a eso en la crisis financiera, no
lo quiero discutir, partimos de una crisis sanitaria. Ahora lo que
sí quiero discutir y lo que sí hay que plantear a la sociedad, a
los trabajadores y trabajadoras de nuestras empresas, es cómo
es el modelo de salida de esa crisis y aquí es donde se marca la
diferencia entre la protección y la reactivación, que es el
modelo por el que hemos optado.

Quiero agradecer enormemente, y hoy es un buen momento
para ello, el haber podido tejer esa red de protección,
cuestionada en su momento por los partidos de la derecha y
más a la derecha, como son los ERTE, mecanismo que nos está
permitiendo proteger al conjunto de nuestra ciudadanía. Al
final somos una sociedad que, por supuesto, tiene críticas, que
los sectores económicos critican determinadas acciones, sólo
faltaría, pero es una sociedad cohesionada y sin conflictividad.

Y si una sociedad que cae el 25% del PIB es capaz de tener
esta situación, es porque los mecanismos de protección que ha
dado este Gobierno y que ha pactado con el Gobierno de
España están funcionando y están funcionando porque nos
están permitiendo a todos...

(Alguns aplaudiments)

... dar una salida, una respuesta a la mayoría social de esta isla.
Y esta respuesta la saben los que la reciben, la saben los miles
de trabajadores y trabajadoras y de eso deberíamos ser todos
conscientes.

Por tanto, la estrategia de protección ha funcionado y ahora
tiene que funcionar también la estrategia de reactivación.
Hicimos y trabajamos conjuntamente en el pasado verano en
hacerlo, y es cierto que las distintas olas que venimos sufriendo
con la COVID, es cierto que lo está frenando, lo está parando
o que tenemos que ir marcha atrás, como todo el mundo, como
todas las economías turísticas que viven del turismo
internacional, todas sin excepción, las que ustedes ponen de
ejemplo y las que no ponen de ejemplo, todas están en la
misma situación. Hoy no he escuchado ejemplos de otras
comunidades autónomas, como vienen diciendo, debe ser
porque están como nosotros, o todavía peor por no haber tenido
absolutamente nada de temporada, no así como sí pasó en
nuestro caso.

Y es cierto que las previsiones son complicadas, dijimos
que caeríamos un 30, caeremos en torno a un 25%, ese 25% de
caída del PIB, esa atenuación de 5 puntos desde luego nosotros
no sacaremos pecho de eso, una caída de un 25% es muy
importante; es cierto que se tomaron medidas que permitieron
paliar con esos 5 puntos de caída, pero es cierto que es una
caída realmente importante y que esperamos que en el 2021 se
pueda cumplir la previsión de crecimiento de un 11%, avalada
por los distintos organismos de estudio económicos
internacionales y nacionales. Por tanto, esperamos comenzar
esa recuperación en el 2021, aunque es cierto también que en
días tan duros y complicados como los que estamos hoy,
tenemos que tener esas luces a medio plazo, a largo plazo para
poder trabajar conjuntamente en esa situación.

Es y aquí se ha dicho que nuestra conselleria es una
conselleria que ha hecho un presupuesto de continuidad, no es
cierto, nunca se ha destinado tanto presupuesto a las políticas
de empleo, nunca en la historia de esta comunidad se ha
destinado tanto presupuesto al SOIB, a Trabajo y al Instituto de
Seguridad y Salud Laboral, y para autónomos, nunca se ha
destinado tanto dinero en esas partidas. Por tanto, estamos ante
un momento en el que se ha hecho todo el esfuerzo posible,
teniendo en cuenta que, además, una gran parte del presupuesto
de la comunidad autónoma se destina a sanidad, que deberían
verlo también como seguridad económica, con el mayor
presupuesto también de nuestra historia.

Se añaden recursos humanos para poder tramitar 26.000
ERTE y los que tengan que venir en las próximas semanas. Y
se destinan todos los recursos necesarios a proteger, como ayer
vieron, en el caso de la isla de Ibiza, con la presentación de los
distintos programas que pactamos en ese pacto de reactivación,
y que están dando sus frutos, con la incorporación de
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trabajadores y trabajadoras que tienen una oportunidad de
empleo. 

El SOIB pasa a tener ese presupuesto superior a los 91,5
millones de euros, que será reforzado a lo largo del año, como
ya sabemos, hasta probablemente superar los 100 millones de
euros.

El IBASSAL también seguirá incrementando sus recursos,
veo que hoy se hace más necesario que nunca, se justifica su
creación durante la pasada legislatura y está trabajando y
colaborando en que nuestros centros de trabajo tengan
protocolos seguros, y hemos visto que ha funcionado. Nuestras
empresas y nuestros trabajadores y trabajadoras han conseguido
que nuestros centros de trabajo sean centros donde la COVID
prácticamente no se ha transmitido y yo creo que el esfuerzo
conjunto hay que ponerlo en valor.

También creo que todos los esfuerzos que se hacen van
destinados a paliar las distintas situaciones en las que nos
encontramos, y es cierto y ya lo he dicho que, aunque ahora
prácticamente esté cerrada y se acabe de resolver la
convocatoria de autónomos, que volveremos a sacar, se cierto
que hubo retrasos, lo dijimos y pedimos disculpas. También es
cierto que es la primera vez que se hacía. Y cuando hablamos
de actuaciones, como acaba de señalar el Partido Popular, a la
cual agradezco el tono de hoy y le agradezco además que
hayamos podido pactar distintas transacciones, sí me gustaría
señalar que hablar de inercial de una conselleria o de un
presupuesto del Servicio de Empleo, prácticamente más de 91
millones, en la situación que nos encontramos, qué diría usted
si en el peor momento de la crisis económica anterior, yo le
diría que ustedes destinaron menos de 40 millones de euros,
con un nivel de paro superior a las 100.000 personas. Eso era
lo que hacía el Partido Popular con las personas paradas de
nuestra comunidad autónoma, en el mayor número de personas
paradas de la historia de la comunidad autónoma, que fue en
noviembre del 2011 y 2012, ustedes destinaron la menor
cantidad de recursos posibles para ellos. 

También para el conjunto de los autónomos de esta
comunidad autónoma, durante cuatro años destinaron menos
que nosotros, que una pequeñísima parte de la convocatoria de
este año. Por tanto, yo creo que deberían haber pactado,
deberían haber visto lo que hicieron ustedes y decir, bueno,
pues lo que se ha hecho ahora es más, es un esfuerzo
importante, podemos pactar y criticar como sí que se hace
desde otros grupos de la oposición, que pactan, aunque se
abstengan, aunque mantengan determinadas posiciones, pero
que por lo menos construyen y dan oportunidad a la ciudadanía
de ver que los grupos políticos estamos a la altura de las
circunstancias de las dificultades de la sociedad y de aquí
deberían salir unos presupuestos prácticamente pactados en su
conjunto.

Como he señalado, los ERTE nos permiten esa protección,
el acompañamiento del SOIB permite esa protección al
conjunto de nuestros trabajadores y trabajadoras, con todas las
políticas que desplegaremos y la segunda parte desde luego irá
destinada a reactivación turística. Han hablado de que creen
que no son los fondos necesarios para ello y yo le digo que
habrá todos los fondos necesarios para ello. Destinaremos todas

las partidas necesarias para ello, no sólo en nuestra conselleria,
sino que en los momentos que haga falta destinaremos los
recursos que necesitemos, y tendremos el compromiso del
Gobierno de España para determinadas acciones que yo creo
que son en las que estamos trabajando, que conocerán en breve. 

Por tanto, sí que habrá un paquete de reactivación
importante, sí que habrá medidas eficaces. Ayer con el
presidente del Consell de Ibiza, ya trabajamos conjuntamente
con los consejos en esa dirección, me imagino que se lo habrá
dicho, que le habrán explicado que trabajaremos conjuntamente
sumando esfuerzos. Por tanto, las enmiendas que hemos
transaccionado con El Pi, que van en esa linea, o que hemos
transaccionado con Ciudadanos que van en esa linea,
destinaremos esa colaboración con los consejos para hacer un
bloque conjunto de reactivación, porque al final no se basan...,
nosotros hablar sólo con un consejo y decir cuántas lineas de
Easy Jet ponemos en Menorca, se trata de ver si Easy Jet
necesita estar en cada una de nuestras islas, sumar esfuerzos
todos para conseguir desde luego mejores oportunidades.

Los consejos y el Govern están en esa dirección y están
alineados, ellos tienen las competencias en promoción, nosotros
tenemos determinadas de ellas y también en co-marketing
sumaremos todos los esfuerzos necesarios, hay un compromiso
para reactivar nuestra actividad turística, y lo haremos. Nuestra
comunidad autónoma volverá a ser referente, como lo es, en
turismo internacional y volveremos a ser el primer destino del
Mediterráneo. Desde luego cuenten con ello, lo que es una pena
es que no podemos contar con ustedes para ello, pero desde
luego con el conjunto de organizaciones empresariales y
sindicales lo estamos haciendo y se lo están diciendo, y si no se
lo dicen es porque a veces creo que no los escuchan lo
suficiente. Estamos trabajando de la mano y lo seguiremos
haciendo.

Habrá mecanismos de seguridad, habrá protocolos de
seguridad, se está acabando de tejer con los expertos con los
que estamos trabajando en esa reactivación para el próximo
mes de marzo, que es el objetivo claro del Govern y del
conjunto de administraciones públicas. Confiamos además en
nuestros trabajos con los organismos estatales para seguir
añadiendo mecanismos de protección. Creemos que esa línea
funcionará y la conselleria seguirá manteniendo nuestra política
turística pactada en materia de ejes vertebradores de
sostenibilidad, de mejora de la calidad, de destierro de
determinadas prácticas que en estos momentos conseguiremos,
yo creo, afianzar.

Y los fondos europeos que nuestra conselleria, sí me
gustaría mencionar, tiene, si se aprueban los presupuestos
generales del Estado, 20 millones de euros ya previstos para
nuestras islas, que automáticamente incorporaremos en el
presupuesto de la conselleria, de los cuales una parte muy
importante, prácticamente algunas de las cantidades, a las que
imagino que hará referencia el diputado Sr. Melià, pues serán
destinadas a la mejora de nuestros principales destinos y a la
reconversión de nuestras principales zonas en cuanto se
incorporen a nuestro presupuesto de forma inmediata.

Por tanto, los presupuestos del 21 son unos presupuestos
que están destinados a recuperar nuestra economía, a recuperar
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al conjunto de nuestros trabajadores y trabajadoras porque el
mantenimiento de los puestos de trabajo de momento se ha
logrado. Nuestra comunidad autónoma con los ERTE ha
mantenido muchos miles de puestos de trabajo, ahora se trata
de reactivarlos lo más rápido posible. Y frente a lo que a veces
no quieren escuchar, frente a los ERE y despidos, ahora hay
ERTE y mantenimiento del empleo, y eso es un eje
vertebrador...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -no sé por qué les molesta tanto lo de los ERE y los despidos
cuando era lo que hacían-, yo creo que ahora lo que se está
haciendo es una política de ERTE, de mantenimiento de
empleo, que es lo que sostiene el conjunto de nuestra clase
trabajadora.

(Alguns aplaudiments)

Creo que eso son los elementos...

(Remor de veus)

... -bueno, yo creo que..., a veces escucharlos, yo creo que
ustedes están aquí, se reúnen muy poco y escuchan muy poco
a la sociedad-, nuestra sociedad ahora mismo lo que reclama es
ERTE, reclama cohesión, reclama acuerdos y reclama pactos,
y es lo que tendrá todo el tiempo necesario. Las protecciones
se extenderán todo el tiempo necesario, el Govern destinará
todos los recursos necesarios para ello y a reactivar nuestra
economía. 

Los esfuerzos se verán en el 2021, es un presupuesto
preparado para ello, no es un presupuesto de transición ni es un
presupuesto continuista, es un presupuesto preparado para la
reactivación y para la protección en el 2021 de nuestros
principales sectores, pero sobre todo de nuestros trabajadores...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, ha de finalitzar.

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

... trabajadoras, empresas, autónomos y autónomas.

Ojalá los partidos que han presentado las enmiendas a la
totalidad la retiren y agradecer al resto de grupos su altura de
miras en un momento histórico. Ojalá todos viesen que la
historia es colaborar, trabajar, cohesionar y defender sobre todo
los intereses generales.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sr. Presidente. Mire, Sr. Conseller, voy a intentar
contestar una cosa puntual inicialmente. Mire, nosotros no nos
hemos sumado al Plan de reactivación porque ya le hemos
dicho que no reactiva nada, porque no aceptaron ninguna de las
propuestas del Partido Popular para poder formar parte y
porque nos lo anunciaron un día antes de aprobarlo. Además,
éste es el resultado de su plan de reactivación, mire, Sr.
Conseller, ahogados, están ahogados los empresarios, los
autónomos...

(Alguns aplaudiments)

... las PYME, ese es el resultado de su plan de reactivación,
lamentablemente. 

Y la realidad es que encaramos el 2021 después de un año
de medidas contradictorias e incertidumbres, como ya le he
dicho antes, han ido a remolque de Sánchez, con un plan piloto
con un resultado anecdótico, sin medidas sanitarias y pasando
de largo de Menorca, de Ibiza y de Formentera; ahora que
usted habla de los trabajos con los consejos insulares, sin
corredores seguros, y cuando los anuncia pues ya se acuerda
usted que lo tuvo que desmentir; sin PCR en origen y destino
hasta final de año; con la hostelería sin ayudas; y quedando en
evidencia constantemente ante la determinación de Canarias en
defender su territorio y su turismo. La verdad es que es difícil
confiar que usted sea capaz de reactivar algo de cara al año que
viene.

La realidad es que en Baleares tenemos 85.330 parados y
vamos de camino a lo mismo que pasó en 2011. Usted dice
ahora que no quiere discutir, bueno, será hoy que no quiere
discutir porque normalmente saca estas circunstancias...

(Alguns aplaudiments)

... donde el pacto de izquierdas y usted mismo, como
responsable de Trabajo, acabaron la legislatura con 97.000
parados, con 1.600 millones de facturas impagadas en los
cajones, con la administración quebrada y poniendo en peligro
los servicios. 

Usted habla de los 40 millones de políticas de empleo del
Partido Popular, lo suyo no tiene mérito, hay bonanza
económica, Sr. Conseller. Y no es normal que ataque a esto, no
es normal que ataque al Partido Popular cuando lo que hizo es
eliminar el paro, que es la mejor política social.

Hacemos una enmienda a la totalidad, Sr. Conseller, porque
no estamos de acuerdo con sus postulados ideológicos y cómo
se traducen en su gestión, en sus políticas y en su presupuesto.
Consideramos que es irresponsable este presupuesto y la
verdad es que cortoplacista.

De hecho, se lo hemos dicho en muchas ocasiones, Sr.
Conseller, la COVID no tiene la culpa de todo, sus políticas
han fracasado y ni tiene la culpa el turismo ni el sector
servicios. 
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Mire lo que pasaba antes de la COVID, en 2017 los
sindicatos ya le decían que la diversificación económica llegaba
tarde, pero es que en 2019 la temporalidad del empleo crecía,
las nuevas empresas caían un 9% interanual, seguía el goteo
incesante del cierre de empresas, Baleares padecía la mayor
caída de poder adquisitivo de España y 1 de cada 3 de Baleares
no podía llegar a final de mes. Y todo esto era antes de la
COVID, Sr. Conseller. Y a pesar de este fracaso usted continua
con las mismas políticas, y eso es lo que nosotros consideramos
que es un error.

Su objetivo debería haber sido desde el principio que el
presupuesto fuera una herramienta de recuperación, y no lo es,
las colas del hambre cada vez son más dramáticas y todos los
indicadores siguen en negativo. Esperemos sinceramente que
esto cambie.

¿Cómo van a reactivar, como dice, si es que no ejecutan las
inversiones recogidas en el presupuesto de 2020 en tema
turístico con un tema tan sencillo como los centros de
formación náuticos y de turismo, que van reeditando esos
proyectos año tras año? O, ¿qué ha pasado con la partida 1,1
millones en conectividad, financiada por el ITS? Tampoco está
ejecutado, ¿no, Sr. Conseller? Y ¿los 400.000 euros para
turismo social, el programa de turismo social? Tampoco está
ejecutado. 

En el Plan de reactivación que usted saca pecho destinaron
2,5 millones de euros al más importante sector de Baleares, el
turismo, de verdad que no lo podemos entender. Y ante el
Decreto 8, 6,5 millones que usted dice que es una inversión
importante, pues la verdad es que es totalmente testimonial y ya
le han dicho los hoteleros, los constructores que no va a servir,
que no va a reactivar nada.

Sr. Conseller, no son conscientes de que sin el tejido
productivo no hay empleo y nos da la sensación de que no
quieren ayudar a los autónomos, a las PYME y a los
empresarios. Y es que la gente está agotada, está indignada y se
siente abandonada, pero sigue asumiendo las restricciones e
incoherencias del Govern, siguen pagando los impuestos
religiosamente de unas empresas que ahora, por las
circunstancias, no generan beneficios. Y ustedes siguen sin
ayudarles suficientemente para que no tengan que despedir a
más personal o no tengan que cerrar.

Los ERTE, Sr. Conseller, no son mérito suyo, pero es que
tampoco bastan, es una medida transitoria. Además, hay mucha
gente, que el otro día salía, que no ha cobrado septiembre
todavía, o que incluso ha cobrado y ha de devolverlo por
equivocaciones de la administración, y con recargo. Y usted
tampoco le pone remedio, y tampoco sabemos si va a
reivindicar que esos ERTE continúen más allá del tiempo que
ahora están programados.

Y no me hable de ERTE ni de ERE, porque aquí los únicos
ERE que habría que avergonzarse de arriba a abajo, o por lo
menos ustedes, son los de Andalucía, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

Todavía esperamos las ayudas para la recuperación del
turismo y la hostelería del Gobierno central y del Govern. Hace
dos meses que lo anunciaron y usted ni lo reivindica ante
Madrid ni nada, siguen callando. Por tanto, Sr. Conseller, ante
este panorama creemos más importante que nunca que haga
caso de las enmiendas del Partido Popular, especialmente...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrera, vagi acabant, per favor.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... la de -sí, Sr. Presidente-, la del plan de rescate de autónomos,
PYME y familias, con 100 millones de euros a fondo perdido;
la de las zonas turísticas, por 10 millones; la de la mejora de la
conectividad, por 5 millones; los 2 millones para mejora de
presencia en mercados internacionales; y los 800.000 euros
para bonos turísticos.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Ha dicho el Sr. Negueruela:
“ustedes se reúnen poco”. Yo creo que a lo mejor es que usted
se reúne demasiado tal vez con quien no deba, porque cuando
acelerada, precipitada y inopinadamente decidieron ustedes
abrir la temporada turística, no haciendo caso a nuestras
advertencias, sabemos lo que se produjo. Cuando nosotros
pedimos al principio el cierre de puertos y aeropuertos, se
negaron incluso a tratar esa posibilidad; afortunadamente al
cabo de un tiempo lo hicieron. Lo mismo con el uso de
mascarillas, que nosotros pedimos en su momento, y ahora
parece ser que por fin nos va usted a hacer caso en no abrir la
temporada sin exigir PCR en origen o PCR rápidas en el
aeropuerto a quienes nos vengan a visitar. 

Eso es lo que debería haber hecho en su momento, eso es lo
que le aconsejó VOX, eso es lo que usted no escuchó y,
entonces, ¿para qué quieren ustedes que nos sentemos la
oposición a un plan de reactivación, para decir amén, amén,
amén? ¿Es una secta su plan de reactivación, una secta en la
que el disidente es hereje o no se puede discrepar de las
medidas que toma su gobierno? Pues claro que no queremos
participar, porque ustedes no han hecho caso de ninguna de las
medidas que les hemos propuesto, aunque al final han acabado
aplicándolas, ¡bienvenidas sean, tarde, pero bienvenidas sean!

Luego, nos dice usted que no nos preocupemos por los
planes de promoción turística porque... aunque si la partida es
insuficiente habrá los recursos que necesitemos, los sacaremos
de otra parte. Y ¿para esto venimos a aprobar unos
presupuestos, para que coja usted el dinero de donde le
parezca, o simplemente es que ha venido a hacer un alarde de:
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yo conseguiré el dinero y ya veremos de dónde? Pero es lo que
usted ha dicho, ahí está el Diario de Sesiones, Sr. Conseller, no
me diga usted que no porque yo lo he escuchado.

Otra propuesta, suspendan, no digo que eliminen, que es lo
ideal, no, suspendan el impuesto de turismo sostenible, no es el
momento. Eso seria..., y además se lo dicen las verdaderas
asociaciones que importan, los touroperadores, los agentes
extranjeros, porque esas asociaciones y sindicatos con los que
usted se reúne, que dependen del presupuesto público para
subsistir, ¿qué le van a decir a usted?, porque eso es lo que son
muchas de ellas y muchos sindicatos.

¿De qué viven los sindicatos, de las cuotas de sus afiliados
o del presupuesto público? Y, ¿quién maneja el presupuesto
público? Ustedes. ¿Qué les van a decir a ustedes las personas
a las que ustedes sostienen? No, sí, mucha cara, no; mucha cara
la que tienen muchos sindicalistas que viven del cuento, ojalá
hubiera sindicatos como en Alemania...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... donde viven de las cuotas de sus trabajadores. Yo lamento
destaparles el..., ¿que se creen que hemos venido aquí a
hacerles el juego? Pues no. Yo he venido aquí a...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... expresarle lo que nosotros opinamos de algunas cosas de este
sistema que no funcionan, y si a ustedes no les gusta no saben
cuantísimo lo lamento, pero yo sé que otros no se lo van a
decir, pero nosotros sí se lo diremos. Eso es así.

Ese consenso de esas reuniones no existe, no existe en la
calle, porque si en lugar de reunirse usted con tantas
asociaciones fuera a hablar por la calle, por la calle de verdad,
con todos esos bares que usted va a cerrar, con todos esos
hoteles que están cerrados, con todos esos negocios que van a
la ruina, a lo mejor el cantito que le daban era muy diferente
que el que le trasladan a usted en los despachos
acondicionados, ¿eh?, sentados en sus sillones y no sé si al final
se toman un cóctel.

Pues esa es la realidad. Hay una política de verdad, una
política de calle, una política que atiende a lo que sucede y una
de pasillo, de componendas, de transaccionales, de... y en esa
política nosotros no hemos venido a participar. Lo lamentamos
mucho si les hemos aguado la fiesta o si les hemos estropeado
el desayuno, pero esto es así.

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Contestació per part del Govern per
tancar la qüestió incidental, té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

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

Gracias, presidente. Yo creo que a todos los que hablan del
patriotismo, a todos los que hablan de patria, a todos los que
hablan de nación española, a todos los que hablan que
defienden la Constitución Española..., desde luego usted el
artículo 7 no lo conoce, cuando habla del reconocimiento como
uno de los derechos fundamentales de este país a las
organizaciones sindicales y empresariales que lo conforman...

(Alguns aplaudiments)

..., eso también es ser patriota, eso también es ser patriota. Y
defender el artículo 28, que habla de la negociación colectiva,
y del papel fundamental que juega la vertebración social
también es ser patriota. Lo que no es ser patriota es a lo mejor
usted anhela, que son los sindicatos verticales que esos sí
dependían de quien dependían...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... y esos sí dependían de quien dependían. Y escuchar aquí
hablar de las organizaciones sindicales y de las organizaciones
empresariales como usted hace es desconocer cómo funciona
un país democrático y cómo se vertebran los acuerdos sociales
para conformar, construir, transformar y mejorar la realidad
social de los trabajadores y trabajadoras que conforman estas
islas.

Y eso usted también debería saberlo cuando habla de
patriotismo, patriotismo es todo lo contrario de lo que usted
predica; patriotismo es unir; patriotismo es cohesionar;
patriotismo es, entre todos conjuntamente, salir de esta difícil
situación. Eso es ser patriota en estos momentos. Ser patriota
es ser capaz de sentar a organizaciones sindicales,
empresariales, gobiernos de un color, de otro o del de más allá
y todos juntos ser capaces de salir de esta situación; ver que,
ante una crisis sanitaria como la que estamos, ser capaces de
hacer una hoja de ruta conjunta; destinar todos los recursos
necesarios para ello y asumir los enormes sacrificios que se
están haciendo, desde luego padecerlos, trabajar con ellos,
solidarizarse, pero siempre y entre todos intentar salir adelante,
y eso es ser patriota hoy en día más que ninguna otra cosa. Eso
también es ser patriota.

(Alguns aplaudiments)

Eso a todos los que están en la oposición, a todos los que
hablan de nación, de Constitución, de la defensa de según qué
valores deberían ver que es justo lo contrario. El patriotismo es
trabajar conjuntamente, y más que patriotismo lo importante es
salir socialmente de esta situación, construir sociedad, unirnos
y ser capaces de entre todos revertir la situación en la que nos
hemos encontrado. No es una situación creada por ningún
gobierno, por ninguno, de ningún color.

La COVID no la ha inventado ningún color político. Ahora,
lo que ustedes hacen es un ejercicio permanente de división y
odio, y eso es lo contrario a lo que establece la Constitución
Española, con la que podemos o no estar de acuerdo algunos,
la que ustedes defienden que no es desde luego la que ustedes
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representan, y eso creo que debería quedar claro también de
una vez por todas.

Las ayudas se darán..., antes no se lo he contestado, Sr.
Diputado, a todas las empresas como ha anunciado el Consell
de Mallorca, a todas, y serán para todas ellas.

Y desde luego llamar secta a Comisiones Obreras, UGT,
CAEB, PYME o a todos los partidos políticos que conforman
el Pacto de reactivación creo que no es un ejercicio serio.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Porque el sectarismo no es sumar, el sectarismo es aislarse,
y creo que los sectarios son los que se aíslan y lo que es peor,
sectarios son los que aíslan, eso es todavía peor, eso es lo que
están haciendo ustedes con según qué discurso.

Y lamento profundamente que el Partido Popular se quede
con ustedes, profundamente. Es capaz de decir que hay
bonanza económica, la Sra. Diputada, decir que tomamos
medidas cortoplacistas. No, la COVID es una situación que no
nos obliga a tomar medidas a corto plazo. ¿Estamos pensando
en el largo plazo ahora mismo, con la que está cayendo?

Decir que no ejecutamos co-marketing este año, no; yo no
sé si se da cuenta que las compañías aéreas no han acabado de
ser capaces de despegar, pero lo que se ha hecho es ese
presupuesto, es que queda de remanente en la AETIB para
poderlo ejecutar el año que viene, claro, es de cajón que el co-
marketing este año no se ha podido ejecutar; los aviones no han
volado, no sé si se ha dado cuenta de que los aviones no
vuelan. No lo sé, no es muy difícil ver que los aviones no han
volado, yo creo que hasta ustedes lo deberían saber, pero en
todo caso esos remantes se quedan para el año que viene.

Y hablan además de bajar impuestos de forma masiva y de
incrementar más ayudas prácticamente de una forma
exponencial. No sé cómo lo hacen, no es serio, sus propuestas.
Yo puedo no estar de acuerdo, dicen que somos sectarios; yo
no estoy prácticamente en casi nada de acuerdo en muchas de
las cosas con Ciudadanos y con El Pi, en muchas cosas no
estoy de acuerdo, pero en un momento excepcional, en un
momento donde hay que unirse y donde hay que trabajar de
forma conjunta, todos somos capaces de dejar de lado ciertas
cosas, menos ustedes, que en esto son los únicos que
acompañan a la secta que está a su ultraderecha.

Y creo que desde luego este presupuesto da soluciones a las
principales necesidades de esta comunidad autónoma; da
soluciones a los trabajadores y las trabajadoras, a las empresas.
Y es cierto que hay partidas que son insuficientes, claro que lo
son; y es cierto que trabajamos con España, con el Estado, para
determinadas ayudas a que una comunidad autónoma por si
sola no puede llegar. Y es cierto que verán antes que tarde
determinadas medidas que ustedes mismos tendrán que aplaudir
en muy pocas semanas, porque estamos trabajando de forma
conjunta, se trabaja desde la discreción, se trabaja con todos los
sectores para poder hacer ese plan de reactivación y para hacer
es plan de protección, y créanme que es en lo único que trabaja
este gobierno. 

Destinar desde luego más de 2.000 millones de euros a
sanidad desde luego es una de las mayores herramientas
económicas que tenemos para salir de esta situación, y también
deberían verlo. Claro que a nosotros a lo mejor nos gustaría
tener más partidas en alguna línea, pero hemos destinado el
grueso de nuestro presupuesto a sostener el estado de bienestar,
a mantener la mayoría social de nuestras islas.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, hauria d’acabar.

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

Y acabo... y acabo como terminaba, ojalá todos veamos que
el patriotismo en estos momentos, más que ser patriota, es ser
persona, es ser ciudadano, es unirnos, es trabajar juntos, es
aparcar las diferencias y conseguir superar esta dificultad en la
que estamos. Desde luego los trabajadores y las trabajadoras
están demostrando que lo quieren hacer, los empresarios y las
empresarias están demostrando que lo quieren hacer, muchos
de los partidos políticos de esta cámara lo quieren hacer, y este
gobierno estará a su lado para poder llevarlo a cabo.

Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Un cop finalitzada la qüestió
incidental, per defensar les esmenes del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, és evident que com a conseller de Turisme té
davant un repte d’enorme dificultat i gens fàcil d’assolir,
perquè aquí es planteja la necessitat que les Illes Balears
recuperin el seu ritme econòmic, i recuperar el seu ritme
econòmic és recuperar turisme, indefectiblement. Per tant
aquests pressupostos han d’anar orientats sempre a la
reactivació del nostre principal motor econòmic que és el
turisme, i les nostres esmenes van un poc en aquesta línia, en la
línia de reactivar el turisme, de reposicionar el nostre turisme,
perquè és evident que vivim un moment de canvi transcendent,
ningú no sap com acabarà essent el futur, si hi haurà moltes
variacions en relació amb el que hem conegut fins ara, o si al
final diguem que haurà estat un episodi passatger. Això no està
escrit enlloc i no ho sabem.

Però és evident que sempre tenim una tasca, que és guanyar
qualitat i guanyar categoria en el mercat, i aquesta pandèmia
ens ha fet mal, ens ha fet mal perquè les Illes Balears
històricament sempre havien tengut una virtut en relació amb
altres competidors, i aquesta virtut era la nostra seguretat, érem
una destinació segura, i això ho hem perdut. I no li don la culpa
a vostè, eh?, ho hem perdut perquè la pandèmia és mundial, i
així com quan hi havia un conflicte militar nosaltres érem una
destinació segura, així com la nostra situació, la nostra sanitat,
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el nostre estat de benestar, ens donaven una seguretat, en aquest
cas sincerament hem perdut aquesta situació, i això ens
dificulta més encara el camí que hem d’aconseguir. 

Per tant les nostres esmenes sobretot van dirigides a això,
a reactivar el turisme i guanyar qualitat, aquests són els dos
grans objectius de les nostres esmenes. 

I després hi ha un tercer grup d’esmenes que evidentment
és intentar ajudar en aquest moment puntual. Aquesta tercera
línia d’ajudes l’hem enfocada amb una esmena de 30 milions
d’euros per donar suport als autònoms i a les petits empreses a
fons perdut. Ja hem discutit moltes vegades o hem dialogat
moltes vegades en aquesta cambra sobre el fet que la línia de
feina del Govern, amb una aposta molt decidida per ISBA i per
aquests crèdits, a nosaltres no ens acaba de satisfer, tot i que
ens pareix bé que hi hagi liquiditat i evidentment és una de les
necessitats, hem dit, que feim la bolla més grossa, i per tant
aquesta esmena de 30 milions és a fons perdut, no genera un
cost financer a mitjà i llarg termini per a totes les empreses, i
pensam que aquesta és una línia de feina que es va posar en
marxa..., ja sé que han transaccionat una esmena de 6 milions,
però és evident, al nostre entendre, que 6 milions no..., de fet
ni 30 segurament serien suficients, però 6 milions estan molt
enfora de les necessitats d’ajudes directes i, ja dic, a fons
perdut. Aquesta és la primera gran esmena que nosaltres
plantejam en aquesta conselleria.

Dins aquesta filosofia de reactivació del turisme i millora de
la qualitat tenim una esmena que no només hem fet en aquest
pressupost, perquè venim fent-la en els pressuposts any rere
any, que és l’aposta per la reconversió turística. La millora de
les destinacions turístiques de les Illes Balears és fonamental,
i pensam que el Govern en això no ha estat prou agosarat, ni
prou valent, ni ha tengut com a prioritat una línia en aquest
sentit. Vostè ha dit a la seva intervenció que vendran fons de
fora de les Illes Balears que aniran dirigits en gran part a aquest
objectiu; bé, tant de bo sigui així, però en tot cas hem de
constatar que en el seu pressupost, amb recursos propis, això no
es reflecteix adequadament.

Volem agrair a la conselleria i als grups que donen suport
al Govern que en comissió, de les poques conselleries que així
ho han fet, en comissió ja ens varen transaccionar, o ens varen
acceptar, dues esmenes que per a nosaltres són importants; és
important la de l’Observatori de comerç no per la seva quantia,
perquè és una quantia molt, molt modesta, però en tot cas
perquè és una aposta per intentar ajudar un sector econòmic
que ho està passant especialment malament, que és el segon
gran generador de feina estable a les Illes Balears com és el
sector comercial. Per tant és una reclamació de les patronals, i
a veure si d’una vegada per totes aquest observatori és una
realitat.

I la segona esmena que se’ns va estimar va ser la de la
interconnexió aèria, 500.000 euros. Aquesta sí que és
important, perquè és evident que per reactivar el turisme una
condició sine qua non és que els turistes puguin venir, i a les
Illes Balears o hi ha connexions aèries o no vénen. Per tant és
evident que aquesta esmena i aquesta aposta per la
connectivitat aèria és molt important i forma part de les nostres
esmenes.

Ens queden, en relació amb les esmenes que tenim pendents
i que no han aprovades ni transaccionades, més enllà d’aquesta
de la reactivació de les zones turístiques madures, ens en
queden algunes molt més concretes. Dues, en relació amb la
millora de passejos marítims; pensam que dins aquesta filosofia
general de reconversió, dues molt concretes, per al passeig
marítim de S’Illot Cala Millor, de la zona de Sant Llorenç, i
una altra per a la millora del passeig marítim de la Colònia de
Sant Jordi. Són dues esmenes que tenim de 400.000 i de
450.000 euros que podrien ajudar a millorar la façana marítima,
que tots sabem que al final és una part substancial i elemental
i essencial del producte turístic, que al final vénen a gaudir els
nostres clients.

Tenim també una esmena relativa a la regeneració i
conservació de les platges. Segurament el canvi climàtic en
gran part està provocant que les platges estiguin en continu
moviment; sempre hi han estat, encara més ara. Per tant pensam
que el Govern, més enllà que no tengui la competència de
costes, que El Pi ha vengut reclamant reiteradament que hauria
de ser traspassada al Govern de les Illes Balears, però encara
que no la tengui amb la plenitud que nosaltres voldríem, sí que,
com sempre, el Govern pot intervenir, pot ajudar, pot fer
convenis, pot fer coses per intentar que les platges es trobin en
bones situacions, tenim aquesta esmena de 100.000 euros.

Després tenim una esmena, que també és un clàssic en el
cas del Grup Parlamentari d’El Pi, que és el tema del museu del
turisme, nosaltres venim reclamant que, com a país capdavanter
en la indústria del turisme, hauríem de tenir un museu.
Nosaltres pensam que aquest museu es podria ubicar
perfectament a l’edifici de Gesa, que seria un bon ús -en part,
evidentment- per a aquest edifici, i que podríem ser una
destinació que donàssim rellevància i donàssim importància i
demostràssim que, evidentment, estam molt satisfets del
turisme i de tot el que ha generat a les Illes Balears, amb els
seus pros i els contres que tots coneixem perfectament.

I, després, tenim una darrera esmena dedicada a promoció
turística, també som conscients que aquesta és una competència
transferida als consells insulars, etc. Però, en aquests moments,
de pandèmia i en aquests moments de necessitat de
reposicionar i de fer que el turisme, que el mercat que està en
una apatia molt important, es reanimi, necessitam injectar
també recursos a la promoció i, per tant, reclamam que el
Govern, conjuntament amb els consells, evidentment, faci un
esforç especial, un esforç extraordinari de promoció turística de
cara a aconseguir que en el 2021 la temporada existeixi d’una
manera raonable i, diguem, dins una certa normalitat. Perquè si
al 2021 no tenim una certa temporada turística, la situació a les
Illes Balears serà catastròfica. Per tant, hem de concentrar els
nostres esforços perquè aquest objectiu sigui una realitat.

Aquestes són les nostres esmenes i esperam poder-les
transaccionar. Sabem que el conseller ha fet un esforç i, per
tant, si avui he començat dient a cert articulat que no tenia fe,
en aquesta secció tenc fe. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Començam els torns en contra. Pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Martín. 

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 62 / fascicle 2 / 16 de desembre de 2020 3535

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, president. Desde Unidas Podemos daremos apoyo
a estos presupuestos para el 2021 porque, claramente, están
marcados por franjas moradas, verdes y líneas rojas. Las franjas
moradas son todas aquellas políticas orientadas a la protección
de los colectivos que peor lo están pasando, a la mejora del
empleo y a la garantía de la justicia social. Las franjas verdes
están relacionadas, cómo no, con la transición energética, la
protección de nuestros recursos naturales y el medio ambiente.
Y las líneas rojas son aquellas cuestiones irrenunciables como,
por ejemplo, el mantenimiento de los servicios públicos de
calidad en plena pandemia, como puedan ser los sanitarios, los
educativos y la protección social. 

En cuanto a la sección 12, que es la que nos ocupa ahora,
valoramos muy positivamente las dotaciones del Servei
d’Ocupació de les Illes Balears, el SOIB, del Institut Balear de
Seguretat i Salut Laboral, l’IBASSAL, y las vinculadas, cómo
no, a las ayudas a autónomos y a PYME. 

El SOIB va a contar con 96 millones de euros para políticas
activas de empleo entre las que destacamos: la contratación
directa; el Plan Reactiva, en colaboración con las entidades
locales, con 22,3 millones de euros; los programas orientados
a colectivos vulnerables, como las personas con discapacidad
o las mujeres víctimas de violencias machistas. Del mismo
modo, también es importante poner en valor los programas
destinados a desempleados de larga duración y los que se
destinarán a la ocupación y recalificación de trabajadores y
trabajadoras afectados por los ERTE.

Por supuesto, también destacamos positivamente los
programas de apoyo a autónomos y PYME en esta época
crucial. La administración pública tiene la obligación de
ayudarles, son fundamentales en nuestro tejido económico y así
lo venimos defendiendo mes tras mes en este Parlament.

Destacar aquí que el Gobierno estatal, en el que tenemos un
rol claramente activo en defensa de los trabajadores y
trabajadoras, además de los autónomos, ha puesto en marcha
por primera vez bonificaciones para este sector especialmente
presente en las Illes Balears, como aquellos autónomos de
temporada, que hasta ahora no habían recibido este tipo de
ayudas, una categoría que es evidentemente poco frecuente en
comunidades autónomas con poca industria turística y, por lo
tanto, también más desconocidos. 

Nuestro PIB está soportando un duro golpe debido a la
pandemia, en torno a un 25%. Necesitamos recursos propios,
pero también hay que reclamar los estatales y fondos europeos,
y desde aquí estamos trabajando para que lleguen, tanto desde
este Gobierno como desde el estatal, del que formamos parte.

Y ante este esfuerzo, ¿cuáles son las propuestas de las tres
derechas? Pues yo tengo que decir que, después de las
intervenciones, a veces cuesta saber si estamos en el Parlament
o en un episodio de Polònia. Básicamente, las de los dos
primos hermanos, el Partido Popular y VOX, les hemos oído
con propuestas muy similares, y también la de un allegado, de
Ciudadanos. 

En plena pandemia, con las cifras de paro que tenemos en
les Illes Balears, PP y VOX, proponen enmiendas a la totalidad
del SOIB, del IBESTAT o del IBASSAL, o sea, tirarían a la
papelera los proyectos orientados a aumentar el empleo, a
fortalecer las competencias y conocimientos de los colectivos
vulnerables, aquellos en desempleo de larga duración. Y, cómo
no, tampoco les parecen bien los programas de seguridad y
salud laboral, pero, bueno, habiendo escuchado al representante
de VOX, hablar aquí, deslegitimando a la representación
sindical, está claro para quiénes trabajan ustedes y cuáles son
sus intereses, que desde luego no son los trabajadores y
trabajadoras de estas islas. 

Van en contra ustedes del IBASSAL, en una comunidad
autónoma con una de las mayores siniestralidades laborales de
todo el país, esa es la política laboral de las derechas, la
mayoría de sus propuestas siento decirles que no han pasado de
ocurrencias; la mayor de ellas, evidentemente, el fondo COVID
de VOX. Ya tenemos un plan de recuperación autonómico, ya
tenemos toda una serie de propuestas, y ustedes se sacan de un
cajón un plan COVID que va a ser maravilloso, pero que no
termina de responder a ninguna de las necesidades de esta
comunidad autónoma. ¿Es esa la forma en la que ustedes
quieren gobernar? ¿Es esa, son las propuestas que están usando
en otras comunidades autónomas? No son útiles para nuestra
comunidad autónoma.

Ciudadanos, además, nos aporta la ya sabida herramienta de
colaboración público-privada, que es un eufemismo para
denominar a la privatización y a la externalización de los
servicios públicos. Y ahí va de la mano de PP y de VOX,
porque ambos proponen eliminar personal de la Conselleria de
Turismo y Trabajo, y de otras consellerias. Es decir, cuando
más necesitamos políticas activas de empleo y que la
administración pública actúe como motor económico, su receta
es despedir personal público, su receta es el despido.

Cuando los trabajadores públicos sean insuficientes, ¿qué
nos van a decir, que hay que dar cobertura a la demanda y que
se saque algún tipo de externalización a empresas que van a
tener personal en precario, y que la diferencia de coste se
convierta en beneficio empresarial sobre las espaldas de ese
personal? Es un despropósito absoluto al que nosotros no
vamos a dar apoyo, como a tantas otras enmiendas de
Ciudadanos.

Por eso damos apoyo a estos presupuestos. Porque tienen
mucho de color morado y muy poco de naranja.

Y, para finalizar, destacar que los primos hermanos, PP y
VOX, han declarado esta semana que las enmiendas de
contención de la pandemia no sirven para nada. Hoy tenemos,
solo en Mallorca, más de 440 positivos de coronavirus. Viven
en una realidad absolutamente paralela, siguen con creencias
mágicas y negando la evidencia científica. Mientras tanto,
nosotros, desde Unidas Podemos, seguiremos trabajando para
la gente, los autónomos y las empresas de nuestras islas.

Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments.)
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EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Gràcies, president. Sra. Martín, o es usted médium o...,
¿cómo sabe lo que voy a decir si todavía no lo he dicho y cómo
sabe qué enmiendas voy a defender si, realmente, no tenemos
ninguna enmienda para defender? Sí, el Grupo Parlamentario
de Ciudadanos registramos 17 enmiendas en esta sección, pero,
tras una negociación con los partidos que formen part del
Govern transaccionamos de ellas, 6, y el resto las retiramos.
Por tanto, hoy no presentamos ninguna enmienda, únicamente,
presentamos una enmienda de articulado que luego citaré...,

(Remor de veus)

... por tanto, no venimos a presentar ninguna enmienda. 

Nuestras enmiendas, las que presentamos y registramos
anteriormente, evidentemente, se enlazan en lo que trabajamos,
en la política útil, una política propositiva y una política que
hemos destinado pues a tocar determinadas partidas de este
presupuesto 2021, partidas que hemos tratado con bisturí para
ajustar a las partidas económicas que realmente se podían tocar,
para utilizarlas en los pilares que nosotros consideramos
básicos de cara a la recuperación de las Islas Baleares y a la
mejora de la sanidad y de todas las causas derivadas de la
pandemia.

Enmiendas, además, que se complementaban a las que ya
presentamos en su día en la negociación del Pacto de
reactivación, algunas ya se incorporaron en ese pacto, como las
ayudas a autónomos o de formación, así como también se
incorporó al Pacto de reactivación el reconocimiento y la
necesidad de incorporar la colaboración público-privada, -sí
Sra. Martín-, la colaboración público-privada, imprescindible
para impulsar nuestra economía y nuestro modelo económico.

Centrándonos en esta sección y en esta conselleria, la
Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, con un
presupuesto que podemos considerar incierto, porque con unos
ingresos que dependen al momento en que se reabra la
actividad y con unos gastos, que el propio conseller ha
manifestado antes, que se pueden disparar si se tienen que
presentar ayudas a todos los sectores necesitados, y depende de
la necesidad de cada uno de estos sectores.

Sobre el modelo económico, disfrutamos de un sector
productivo altamente competitivo, que genera empleo y
riqueza, y una riqueza que además se reparte en toda la
sociedad, ¿qué requiere mejoras? Sí, principalmente requiere
mejoras en el aspecto de la eficiencia, de la sostenibilidad, de
la diversificación, de la eficiencia de la administración. Por ello
insistimos en la colaboración público-privada. Y no nos
engañemos, nuestro modelo nos permitió salir primeros de la
anterior crisis, y si hacemos las cosas bien, nos permitirá salir
también de la crisis generada por la pandemia; tenemos los
mimbres, tenemos el mejor marco natural, Mallorca, Menorca,
Ibiza y Formentera; tenemos los mejores trabajadores, los

mejores profesionales, los mejores autónomos, los mejores
emprendedores y unos jóvenes que quieren abrirse camino en
el mundo laboral, con una formación y unas energías que no
podemos desperdiciar. No debemos perder el talento juvenil,
deberemos procurarles a todos, a todos, las mejores
herramientas, el Govern debe procurarles las mejores
herramientas, no palos en las ruedas. Necesitamos para ello
presentar proyectos para que sean financiados por la Unión
Europea, que impulsen actividad económica y que estén
orientados al futuro, para proyectar una nueva economía más
digitalizada, con proyectos de economía digital, para proyectar
una nueva industria turística sostenible, con proyectos de
inteligencia artificial en la utilización del sector, potenciar
nuestro know-how, nuestras tecnologías y nuestras
tecnológicas.

Una nueva restauración, innovando y presentando
propuestas de alto valor añadido y con productos de quilómetro
cero, con proyectos ilusionantes. Proyectos con financiación
europea para la rehabilitación de barrios, para una nueva
industria residencial, con proyectos de construcción
innovadora, a base de materiales de alta sostenibilidad y que
presenten alta eficiencia energética. Una nueva innovación
mediante la compra pública innovadora, con distritos
innovadores en Palma, pero un distrito innovador bien armado,
no el sucedáneo que se está presentando. Con parques
tecnológicos en Mallorca, en Menorca y en el nuevo Parc BIT
en Ibiza.

En definitiva, proyectos atractivos, consensuados con el
sector, avalados por expertos, tal y como sugerimos desde el
Grupo Parlamentario Ciudadanos. La Sra. Armengol habla de
600 proyectos para presentar, bueno, consideramos que con una
decena de ellos, pero buenos proyectos, ya podríamos tener un
buen punto de partida. Hemos presentado enmiendas en este
sentido, y como ya he comentado, muchas de ellas han sido
aprobadas en comisión.

Sobre turismo, para la industria turística todos los recursos
que destinemos serán pocos y estaremos vigilantes para el buen
uso de esos recursos, en especial en la AETIB, como ya sabe el
Sr. Conseller y también el resto de los entes, como en el
consorcio de plazas y el resto que hagan efectivamente, su
trabajo. Consideramos que es básico que los proyectos que
presentemos a Europa, estén para posicionarnos como destino
seguro. E insistimos, la clave de nuestra reactivación está en los
proyectos europeos, en la colaboración público-privada.

Y como he comentado al principio, nos queda una
enmienda viva en turismo, que es una enmienda al articulado,
una enmienda para la exención del pago del impuesto de
turismo sostenible en el momento actual, en el caso de que nos
encontremos en pandemia y en caso de impulso a la actividad.
Pretendemos, pedimos una modificación de la Ley 2/2016, de
30 de marzo, del impuesto sobre las estancias turísticas en las
Islas Baleares y de medidas del turismo sostenible. En el
artículo 5.1 de las exenciones, se le añadirían 2 nuevos
apartados: el apartado e), que las estancias durante los periodos
en que se produzcan restricciones por motivos sanitarios
provocados por la pandemia, nuestros visitantes no deban verse
obligados a pagar el impuesto durante su estancia en Baleares,
ya tienen que pagar como se ha dicho, una PCR antes de venir.
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Y también otro punto que queremos incrementar en esta
legislación, sería que las estancias durante los periodos de
impulso de la actividad económica, con motivo de crisis
provocadas por situaciones sanitarias, como la que estamos
pasando, también permitiera que los turistas estuvieran exentos
de pagar el impuesto de turismo sostenible.

Sobre trabajo, bien, las encuestas dicen que tenemos
167.000 demandantes de empleo, que lideramos el crecimiento
de desempleo. Y es cierto que tiene que ver con la pandemia,
pero no debemos ser complacientes, también sufrimos unas
elevadas cifras de paro juvenil, unos jóvenes que se verán
lastrados por la enorme deuda que arrastra el Govern de esta
comunidad.

Y está clarísimo, el trabajo lo generan las empresas, los
autónomos, los emprendedores, para salvar puestos de trabajo
se deben salvar primero las empresas y para crear nuevos
puestos de trabajo se deben impulsar empresas.

Mejorar también la capacitación de nuestros trabajadores,
desempleados, o adheridos a ERTE, formación continua,
formación dual. Esas son nuestras apuestas, políticas activas
para empleo juvenil.

El sector productivo le pide al Govern alivio fiscal y
alargamiento de ERTE hasta el 2021, mejorar la agilidad de
SEPE en el pago y no culpabilizar a las empresas de los
retrasos que padecen nuestros trabajadores adheridos a ERTE. 

Haré una relación de las enmiendas aprobadas en comisión.
Una enmienda para hacer un trabajo sobre estudio de la salud
de los trabajadores afectados por ERTE, ante los nuevos
desafíos y para su mejor capacitación.

También para el IBESTAT, estudios sobre los coches de
alquiler, antes de tomar decisiones tener los datos claros, datos
sobre coches de alquiler por meses, islas y tipos de coches.

También aportaciones, aportación de 30.000 euros al
Digital Innovation Hub, el Digital Innovation Hub es un
instrumento de financiación directa para apoyar las
transformación digital de empresas, que hasta septiembre
Baleares, junto a Ceuta y Melilla eran los únicos territorios de
España sin tener uno y por consiguiente, con las puertas
cerradas para acceder a esa financiación europea y sus
positivos beneficios para nuestro territorio. 500 millones de
euros ha dado la Comunidad Europea en este sentido desde
2016, que nosotros no hemos recibido. El clúster Turistec,
junto a la Cambra de Comerç de Mallorca, la Universitat de les
Illes Balears y las cooperativas agrícolas, el apoyo del
Gobierno balear, la Fundación Impulsa y con la gestión de (...)
solution, creo el pasado mes de septiembre este Digital
Innovation Hub de Baleares. Como herramienta que permitirá
mejorar la transformación digital del sector empresarial balear,
a través de un catálogo de servicios que se irá complementado
a medida que se acceda a nuevos fondos. 

Este Digital Innovation Hub, a diferencia del resto...

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pérez-Ribas tiene que ir terminando pro favor.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

... -sí, acabo enseguida- se centra en el turismo, donde el
turismo es un sector que sigue sin obtener el reconocimiento
que se merece en Europa, se basa en las lineas estratégicas, por
tanto, identificadas en la estrategia RIS 3 de Baleares.

También otras ayudas que se han aprobado, compra pública
innovadora, para la gestión de flujos de visitantes.

Y principalmente la que más nos satisface es haber
conseguido transaccionar 4 millones de euros para un nuevo
programa de ayudas sociales, un programa que podemos
llamar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pérez-Ribas, tiene que terminar.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

... segunda oportunidad para la creación de negocios, para
autónomos que han visto como su negocio se cerraba durante
la crisis, y que hablaré en la próxima intervención.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Pérez-Ribas. Corresponde ahora el
turno al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, tiene la palabra
el Sr. Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, presidenta. Bé, l’any passat vaig començar la
intervenció en aquest mateix debat dient que els pressuposts
d’aquesta conselleria són molt importants ja que marquen
ideològicament els pressuposts de tot el Govern, i demanava:
estam o no compromesos amb el teixit empresarial, sindical, en
definitiva, social de la comunitat autònoma? Estam
compromesos amb la major indústria del país, amb la seva
millora constant, amb la qualitat i sobretot amb no morir d’èxit
matant la gallina dels ous d’or? Estam compromesos amb la
diversificació econòmica? Pel que es veu, més que mai
aquestes preguntes cobren sentit.

A mitjans març ens vàrem confinar i tota quanta previsió
havíem fet va caure, va ser com si començàssim un any de bell
nou, amb la dificultat d’atendre les urgències, totes les
urgències: urgències laborals, urgència d’habitatge, urgència
social, etc.

En el cas de la conselleria que tractam és clau a l’hora
d’encarar aquesta crisi, tant per aguantar mentre passam l’alerta
sanitària com per afrontar la recuperació en la millor direcció.
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Tant pel que fa a la política laboral com a la turística aquests
pressuposts són especialment importants i són l’eina que farem
servir al llarg de l’any, si no hi ha res de nou, per fer front a tots
els reptes que ens planteja aquest maleït virus, que, a la nostra
manera d’entendre es resumeixen en dos: fer servir la legislació
laboral, totes les eines i esforços perquè no quedi ningú enrere,
i tornar a reprendre l’activitat turística, tenint en compte la
necessitat de diversificar i millorar la qualitat de la pròpia
activitat i de l’economia del país en general.

L’objectiu no pot ser tornar als 15 milions de turistes, ni el
territori ni les persones ho aguantarem; hem d’enviar un
missatge clar a la ciutadania, l’objectiu ha de ser millorar la
qualitat laboral, la qualitat dels serveis, la qualitat
mediambiental, en definitiva, la qualitat de vida dels que vivim
en el país. Per poder fer front a aquests reptes necessitam uns
pressuposts realistes, equilibrats i ajustats a les necessitats de
la ciutadania. A la nostra manera d’entendre aquests a aquesta
secció també ho són. Ho són perquè aquests pressuposts surten
del Pla de reactivació econòmica, del diàleg social i del debat
en aquest parlament, ja que s’ha fet un esforç important de
negociació i transacció amb l’oposició. Per tant, fruit de tots
aquells que d’una manera o una altra són part implicada en la
solució, en els reptes que ens plantegen per a l’any que ve.

Aquest govern ha fet la feina i, com deia, tenim uns
pressuposts realistes i equilibrats. Només hi manca una cosa a
aquests pressuposts, finançament just per part de l’Estat. Si
normalment aquest ja era un problema greu, per al 2021 és
extremadament greu, creiem que és important deixar-ne
constància en seu parlamentària, tal com està l’economia de les
Illes és maltractar la gent d’aquest país mantenir
l’infrafinançament històric. I això ho fa, desgraciadament, el
Govern central una altra vegada el 2020.

Com diem, els reptes són importants. Amb aquest
pressupost tenim les eines i ara toca desenvolupar-los,
desenvolupar-los des de la humilitat i el diàleg social a fi de
prendre el camí de la recuperació des de la diversificació i la
qualitat laboral i econòmica.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mas. Correspon ara el torn de paraula al
Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Cabrera, li he de dir
que quan l’he sentida vostè deia: aquest pressupost és
continuista; jo era al despatx, la seguia per l’ordinador, i he
pensat, doncs, té raó, és veritat que és una mica continuista, és
veritat, de fet, per sort és una mica més continuista del que
pensàvem que podria ser, perquè pensàvem que no
s’assemblaria en res al pressupost que volien fer, no?

Però, llavors he pensat una cosa, Sra. Cabrera, he pensat: tal
vegada sí que el pressupost és continuista, ara, el que a mi m’ha

semblat extremadament continuista són les seves esmenes.
Vostè sí, és a dir, el Govern, diu que no s’ha assabentat el
Govern de quina situació vivim i que ha fet un pressupost
continuista, doncs escolti, jo no sé si el 50, el 60 o el 80% de
les seves esmenes són les mateixes que presenten cada any,
potser vostès tampoc no s’han assabentat que ha canviat la
situació. Han posat algun element d’originalitat, alguna cosa
que ha fet referència a la situació actual, volen dedicar el fons
React-EU a tota una sèrie de finalitats que em sembla que
haurien de mirar si es poden dedicar a aquestes finalitats i si
aquests diners estan disponibles i si aquests diners es podran
assignar lliurement a través d’una esmena pressupostària. 

És a dir, crec que han fet un treball prou superficial, i amb
tot el respecte evidentment perquè, escolti, vostès com a
principal grup de l’oposició doncs han fet una feina important
de presentació d’esmenes, però moltes han estat les de cada
any. Per tant, em sap greu, però estan totalment desacreditats
quan critiquen al Govern que ha fet un pressupost continuista
o, més ben dit, critiquen el Govern de no assabentar-se de quina
és la situació econòmica, perquè vostès continuen fent el
mateix tipus d’oposició i presentant el mateix tipus d’esmena.
Fins i tot és que vostè quan les ha recitat les que presentava és
que era, mira, com l’any passat, com l’altre, com l’altre. Per
tant, aquí vostès també crec que haurien d’assumir aquest part
de crítica que vostès fan doncs se l’haurien d’aplicar a vostès.

Després també una rèplica que faig conjuntament al PP i a
VOX. Crec que en general amb tota l’oposició que han fet
vostès han tengut una actitud molt condescendent amb el
Govern. Ara això, avui en dia, es diu, em sap greu utilitzar un
terme tan col·loquial, però això avui en dia és diu
“cunyadisme”, no?, això vostè, Sr. Rodríguez, és com el
“cuñao” d’aquest parlament, perquè vostè ara vol ser el pare de
la idea de tancar ports i aeroports, però fa quatre dies encara
deia que no s’havien de tancar ni els bars ni els restaurants. És
a dir, vostè tant vol ser el paladí de tancar com el paladí de no
tancar, això es diu “cunyadisme”, esto lo arreglo yo en cuatro
días, si a mí me dejan, i llavors va donant missatges
contradictoris i fa, i aquí per sort el PP en aquest sentit és més
fi, però jo els pos al mateix paquet, perquè vostès, és clar,
d’una banda, es critiquen les restriccions. És clar, tenim un
govern, que jo també el pressiono al Govern, eh!, igual que fan
vostès, només faltaria, no?, tenim un govern que segurament si
no hagués tengut cap cost ho hagués tancat tot el primer dia, és
clar, si no hagués tengut cap cost en termes de protesta política,
de pressió de l’oposició, de problemes econòmics..., perquè
això és el més segur, tancar-ho tot. Ara, evidentment, això és el
més segur des del punt de vista sanitari, quan diem, escolta, la
salut és el primer. 

Per tant, evidentment, per què no ho ha fet el Govern,
malgrat les meves pressions també o les seves o les d’altres
col·lectius? Doncs, precisament perquè s’ha intentat mantenir
un equilibri entre el manteniment de la salut pública i el
manteniment de l’economia. I aquest camí és tan estret, aquest
camí tan estret que ha hagut de transitar el Govern,
sincerament, crec que és de molt mal gust aquesta
condescendència de venir i dir: jo ho hagués fet millor. A mi
m’hagués agradat veure’ls a vostès governant, havent de
gestionar aquesta situació.
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Per tant, evidentment, jo respecto tot el seu dret i a cada
moment haver suggerit les actuacions, jo també ho fet, només
faltaria, del Govern de cap on s’ha d’anar; ara, el quadre
resultant el trobo d’una gran condescendència, d’una gran
condescendència perquè m’hagués agradat veure com
haguessin vostès resolt aquesta situació. És clar, això és com el
tema aquest de dir que la seva solució és de tots els diners a les
butxaques dels empresaris i dels ciutadans. Home, és a dir, jo
també estic d’acord amb vostè! Evidentment no podem
condemnar una família a la ruïna fent-li tancar el negoci sense
donar-li cap compensació, evidentment; però és que tenim un
problema que vostè sap perfectament, que és la capacitat
financera que té aquesta comunitat autònoma, i per això
intentam transitar aquest camí, intentam evidentment ajudar
aquells que més pateixen aquesta injustícia. I la solució que
vostès donen, que és tancar quatre “xiringuitos”, per parlar amb
les seves paraules, això no soluciona res, perquè amb aquests
doblers no solucionarem res.

Com deia abans a la meva primera intervenció a l’articulat
el que s’espera de les polítiques públiques és que tinguin un
efecte multiplicador; per exemple el Sr. Marc Pérez-Ribas
posava tota una sèrie d’exemples de polítiques que tenen un
efecte multiplicador. Doncs clar, evidentment té molt més sentit
que el Govern es gasti els seus doblers fent un centre tecnològic
o fent una infraestructura de creació d’empreses que anar
repartint els diners de forma indiscriminada. Té un efecte
multiplicador molt més gran allò primer que allò segon. Per
tant aquestes solucions no són acceptables per a nosaltres.

I al final, per acabar tot aquest capítol de la
condescendència, el que penso que hem de fer respecte del
Govern no és analitzar com ha anat la situació de la pandèmia
i com s’ha gestionat, perquè ha estat sotmès a totes aquestes
dificultats que els dic, sinó coses concretes, el que realment és
competència del Govern, i és: han funcionat els hospitals?, ha
funcionat l’atenció sanitària?, han funcionat els rastrejadors?,
han funcionats els ERTO, encara que s’hagin repartit tard i
d’alguns se n’hagin pagat més i s’hagin de tornar? Clar, és que
tothom s’equivoca en la gestió, les empreses també
s’equivoquen quan gestionen coses; allò important és que es
pugui corregir, i evidentment no podem, perquè vostès moltes
vegades ens vénen i ens parlen d’un cas que coneixen. Un cas,
un cas!, és que, clar, el Govern no es pot fixar en un cas, el
Govern ha de gestionar la totalitat dels casos que els ocupen.

Per tant, m’he allargat molt en aquest tema perquè volia...,
perquè és la secció en la qual bàsicament valorem tota aquesta
gestió feta per part de la conselleria.

Respecte de la resta la veritat és que he de dir que el nostre
grup no va presentar esmenes a aquesta secció, Sr. Conseller,
tot i que sap que tenim algunes diferències i que creiem que hi
ha coses que s’haurien de millorar. Ho hem fet perquè tant en
la seva conselleria com en la conselleria del vicepresident, que
són les conselleries responsables de les qüestions econòmiques,
nosaltres hem considerat que havíem de donar un vot de
confiança. Vostè sap que hem criticat moltes coses, que
estiguessin separades les conselleries, que estiguessin disperses
les funcions, però també som conscients que som en aquesta
fase de recuperació, de reactivació, i per tant nosaltres hem
volgut donar un vot de confiança de veure cap on va aquesta

reactivació i a veure si realment les seves receptes donen fruit,
però evidentment nosaltres amb tot el que vam comentar en el
debat de política general, i després vam comentar a les seves
compareixences, nosaltres hi estarem al damunt i per tant estem
esperant que aquest efecte multiplicador es produeixi i per tant
és un tema que no perdrem de vista.

Fora d’això nosaltres no tenim esmenes, per tant no els
demanaré el vot per a cap esmena, i també he de comunicar, tot
i que vostès ja ho saben, que per mor de l’acord que tenim amb
el Govern votarem a favor de totes aquelles esmenes
transaccionades i en contra de la resta d’esmenes.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Correspon ara el torn al Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Sansó.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta, bona tarda a tothom. Des del
Grup Parlamentari Socialista, com ja hem anat dient en altres
ocasions, i com no podia ser d’una altra manera, donam tot el
nostre suport als pressuposts per al 2021 de la Conselleria de
Model Econòmic, Turisme i Treball. I sí, Sra. Cabrera,
nosaltres consideram que és un pressupost excepcional, un
pressupost que s’ajusta a les necessitats per fer front a la realitat
actual produïda per la pandèmia COVID-19, amb un import
global de 136,6 milions d’euros, i que com ja vaig comentar a
la Comissió d’Hisenda té dos objectius clars: per una part,
donar solucions als treballadors; i per una altra part, donar
solucions a les empreses.

Pel que fa al primer dels objectius, mantenir el teixit
productiu i els ingressos dels treballadors, especialment dels
col·lectius més vulnerables com són els fixos discontinus i les
persones en situació d’ERTO, posam en relleu la figura dels
ERTO com a mecanisme de garantir els llocs de feina i que
estan vigents en principi fins a dia 31 de gener, mes en el qual
es negociarà amb els agents socials la seva pròrroga fins que
sigui necessari. També vull destacar les polítiques actives
d’ocupació: destina 96 milions d’euros al SOIB, el major de la
seva història, per seguir uns programes d’orientació,
d’intermediació, de formació, de formació dual, d’incentius per
a la contractació i de protecció dels col·lectius especialment
vulnerables.

Per una altra part és necessari que els treballadors
reprenguin l’activitat en entorns segurs, i per això consideram
molt important l’augment d’un 6% als pressuposts de
l’IBASSAL, que juntament amb la Direcció General de Treball
posen en marxa els plans de lluita contra la sinistralitat laboral.

El segon objectiu que consideram que hem de posar en
relleu d’aquesta conselleria és el d’ajudar les empreses de les
nostres illes en la seva adaptació i preparació per aconseguir
una reactivació econòmica i turística tan aviat com les
condicions sanitàries ho permetin. En aquest sentit vull destacar
el pla de reactivació econòmica de les Illes Balears que s’ha
elaborat des del Govern de les Illes Balears en col·laboració
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amb patronals i sindicats, i la majoria dels partits polítics amb
representació parlamentària, tots manco els de la dreta i
l’extrema dreta. També vull destacar que s’estableixen
protocols segurs per aconseguir la reactivació del turisme quan
la situació sanitària ho permeti; i per una altra part consolidar
i seguir treballant en la internacionalització de les empreses de
les Illes Balears en col·laboració amb les cambres de comerç
amb l’objectiu que aquestes siguin més competitives. 

Per aconseguir aquests pressupostos i donada la voluntat
d’arribar a acords per part del conseller Negueruela, des del
Grup Parlamentari Socialista hem acceptat totalment o
parcialment un 40% de les esmenes presentades pels diferents
grups, per la qual cosa podem dir que són uns pressuposts molt
consensuats. Aprofit per agrair a tots els grups les seves
aportacions i la seva predisposició a arribar a aquests acords.

Pel que fa a les esmenes del Partit Popular, vull donar...,
amb la mà estesa que el Govern de les Illes Balears i els partits
que li han donat suport li proposam també..., vàrem arribar a
acords a la Comissió d’Hisenda i ara avui també li proposam
quatre transaccions d’afectació a les esmenes dirigides
especialment als incentius per a la contractació d’aquelles
persones amb més dificultats per trobar feina, i em referesc a
les esmenes 17089, que fa referència a aturats de llarga durada;
a la 17090, que fa referència a majors de 45 anys; i a la 17094,
contractació de col·lectius en risc d’exclusió social. Ens
agradaria que ens acceptassin aquestes esmenes de transacció
per millorar el text pressupostari.

També ja vàrem iniciar una transacció a l’esmena RGE
núm. 17083, referent a bons turístics, si retiren l’esmena 17084,
que fa referència a aquests mateixos bons, i hi destinaríem un
import de 600.000 euros per ajudar a la reactivació del sector
turístic, especialment si es destinen a turisme entre illes.

La resta d’esmenes no les votarem a favor per diferents
raons, alguna de les quals vull explicar aquí. Les que fan
referència a l’AETIB, no podem donar suport a la 17075 ja que
parla d’una campanya de comunicació per recuperar el prestigi
de les Illes Balears com a destí. En aquest sentit li he de dir que
des del nostre punt de vista creim que les Illes Balears en cap
moment no han perdut el prestigi, simplement, com passa arreu
del món, estan afectades per una pandèmia que limita l’entrada
de turisme, però, com ja s’ha comprovat, tan aviat com va sortir
la viabilitat de les vacunes hi va haver esperances sanitàries i es
varen reactivar les reserves a la nostra comunitat. Per tant, no
han perdut en cap moment el prestigi les Illes Balears com a
destinació turística.

Referent a l’esmena RGE núm. 17076, de les cambres de
comerç ja li vaig comentar durant la Comissió d’Hisenda, les
cambres de comerç reben, per una part, un finançament per a la
seva estructura, que ve des de la Conselleria de Vicepresidència
del Sr. Yllanes i, per una altra part, per a projectes dirigits a
millorar la competitivitat de les empreses, ve des de la
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, per tant,
els projectes que s’han presentat, creiem que el pressupost que
s’ha presentat per a aquestes cambres crec que són més que
suficients, perquè així els projectes d’aquesta conselleria s’han
acordat amb les cambres de comerç.

No votarem tampoc l’esmena que fa referència a teletreball
perquè no cap dins el nostre model de turisme, encara..., és a
dir, el model de turisme que consideram que s’ha d’oferir és el
model de vacances, model turístic de vacances, encara que
moltes empreses de les nostres illes, empreses d’allotjament
destinen o adeqüen els seus establiments perquè hi puguin fer
feina, perquè puguin ocasionalment les persones que venguin
a fer turisme aquí puguin fer teletreball.

Pel que fa a l’esmena del Pla de rescat a autònoms de PIME
i famílies, per un import de 100 milions d’euros, vostès volen
donar aquesta partida... donen de baixa el fons de contingència
i serveis comuns i creiem que ara aquesta partida del fons de
contingència ara més que mai és necessària per donar ajudes
tant a autònoms, a PIME i famílies quan aquests col·lectius que
vostès proposen ja tenen les partides corresponents per dur a
terme aquestes ajudes. Per tant, del fons de contingència i els
serveis comuns consideram que no s’ha de tocar perquè ja estan
pressupostats per altres prevists.

Així com tampoc no té sentit donar de baixa els 10 milions
d’euros que proposen del capítol 31, de serveis comuns, per
destinar a millores de modernització d’infraestructures
turístiques quan aquestes inversions ja vénen des d’Europa i
des de Madrid.

I sí, Sra. Cabrera, si vostè, com diu, volen aconseguir els
objectius plantejats els convid i els estenc la mà perquè
recapacitin i s’adhereixin al Pacte de reactivació econòmica,
que és on es plantegen les mesures necessàries per reforçar el
teixit productiu, generar ocupació de qualitat i donar ajudes a
les famílies que ho necessitin. És molt important que el primer
partit de l’oposició formi part d’aquest pacte.

Pel que fa al Grup Ciudadanos, he de dir que agraesc la
col·laboració i la negociació que hi ha hagut, que vàrem poder
acceptar les esmenes per dur a terme un pla d’ajudes a
autònoms i a petites i mitjanes empreses. Per tant, crec que el
Sr. Ribas donarà suport als pressuposts d’aquesta conselleria
atès l’acord al qual hem arribat, i li agraesc la seva voluntat de
negociar.

Pel que fa al Sr. Rodríguez, poca cosa he de dir a les seves
esmenes ja que van en sentit contrari a les necessitats que té la
gent i, per tant, al nostre projecte socialista, vostès proposen un
macrofons COVID amb uns objectius de donar fons perdut als
empresaris i almoina a la ciutadania, i nosaltres no ho veiem
així. Per tant, creiem que hi ha ja un bon fons COVID amb el
Pla de reactivació econòmica, aquí també els convid a formar-
ne part, perquè a través d’aquest fons sí que es reactiva
l’economia i es genera activitat econòmica i no es dóna
almoina.

Pel que fa al Sr. Melià, li agraesc la voluntat d’haver arribat
a acords a la comissió i li proposaria diferents transaccions que
fan referència a la promoció turística, a l’esmena RGE núm.
16457, de promoció turística, aquí li proposam augmentar la
partida 700.000 euros i afegir la motivació “en coordinació i
col·laboració amb els consells insulars”.

Després, la que fa referència a conservació de platges,
eliminant...
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

... -sí, ja estic acabant-, i també, perdoni, el que fa referència a
la remodelació del Passeig Marítim de Cala Millor a S’Illot i
del Passeig Marítim de la Colònia de Sant Jordi. 

No li podem acceptar de cap manera la del projecte del
museu del turisme perquè consideram que ara no és el moment
de fer aquest projecte, ni la ciutadania ho demana.

I també vull agrair, aprofit per agrair al Grup Mixt el seu
suport, les intervencions del Sr. Castells, perquè crec que han
estat molt encertades i agraesc el suport que fa a aquesta
conselleria.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sansó. Abrimos el turno de réplica, por
parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la Sra.
Cabrera.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Bueno, varias
consideraciones, decir al conseller que... cuando me dice que,
una puntualización, el 1,1 millones que no se han ejecutado
porque no ha habido aviones, es que este 1,1 millones vienen
de la quiebra de Thomas Cook, septiembre de 2019, -sí, Sr.
Conseller. Y los 400.000 euros del programa de turismo social,
también quiebra de Thomas Cook 2019, lo que pasa es que no
ejecutan y lo pasaron a 2020 y ahora lo pasan al 2021, y así
sucesivamente. Esperemos que cuando vengan los fondos de
Europa o de donde vengan sean ustedes capaces de ejecutar y
que la gente se pueda beneficiar de algo, Sr. Conseller.

En cuanto a las enmiendas de..., en cuanto a los señores de
Podemos, decir que la enmienda a la totalidad como ha dicho
también nuestra compañera, la Sra. García, no significa que
tiremos por tierra ni el SOIB, ni ninguna de las instituciones ni
entidades, lo que decimos es que estamos en contra de la
filosofía y el espíritu y las prioridades que ustedes llevan a cabo
en cada una de sus políticas, eso es lo que nosotros decimos.
De hecho, nosotros hemos presentado enmiendas para mejorar
las partidas que están en el SOIB, como la contratación de
mayores de 45 años, a vulnerables, a violencia de género y a
larga duración y ustedes..., por 500.000 euros cada una, y
ustedes lo que han hecho con las enmiendas, en este caso del
PSOE, es reducir esas partidas y pasar de adición a afectación,
con lo cual aquí hay más de uno que a lo mejor tendría que
hacer un pensamiento en este tema.

Las políticas de empleo no son políticas para generar
empleo, el empleo lo generan las empresas, y esto es lo que
ustedes a veces no comprenden. Las políticas de empleo son
paliativas, necesarias, pero paliativas.

Y también insisto en las declaraciones de la Sra. Sans del
otro día, que si el Partido Popular ponía palos en las ruedas y
no dejábamos aprobar y bloqueábamos el presupuesto, nosotros
no bloqueamos nada, Sra. Consellera, -¡ay!, Sra. Diputada-,
nosotros lo que hacemos es ejercer nuestro derecho, presentar
las enmiendas y debatir sobre la propuesta que hace el
Gobierno.

En cuanto a MÉS per Menorca, me ha hecho gracia, Sr.
Castells, porque estoy segura que no se las ha leído, yo lo
entiendo, ustedes son pocos, tienen mucho que hacer, pero no
se las ha leído porque no están..., sí que es verdad que
reeditamos algunas, porque son temas reincidentes e
incumplidos por parte del Gobierno; pero también le recordaré
una cosa, le recuerdo que su único argumento en el debate
cuando el conseller presentó los presupuestos fue precisamente
este, que era continuista, y si no miré el vídeo, dijo usted
exactamente lo mismo.

Los fondos React-EU, sí se pueden o no destinar a lo que
nosotros proponemos, -sí, Sr. Diputado-, no sufra, lo hemos
comprobado, se puede destinar a esto.

Y utilizar los presupuestos..., yo entiendo que su posición
es distinta, usted utiliza los presupuestos como moneda de
cambio, usted saca el rédito político con sus compañeros de
bancada, vende en Menorca lo que supuestamente ha
conseguido, se enfada, hace el teatro y luego parece que ha
pactado y ha conseguido algo. Y ya le ha dicho el Sr. Costa qué
es lo que había conseguido usted: al final poco más que un
titular, o sea, que Sr. Diputado, me sorprende -me sorprende-
bastante su intervención, pero, bueno, éste es su modus
operandi, políticamente hablando y, bueno, y cada uno juega
su papel. No pasa nada, Sr. Diputado.

Y PSOE, Sra. Sansó, efectivamente..., bueno, aceptamos, ya
le aceptamos la transacción en cuanto a incentivar la
contratación de víctima de violencia de género, y aceptaremos
también estas tres que nos presenta de parados de larga durada,
de exclusión social y mayores de 45 años, pero insistimos que
es una lástima que no hubieran aceptado las enmiendas tal cual,
que era en beneficio de la ciudadanía. O sea, ahora..., sí que es
cierto que hay un acuerdo, que hay una voluntad conjunta, pero
no deja de ser un... pues más de lo mismo, o sea, un..., no más
a este concepto.

Y el Plan de reactivación, es que el Plan de reactivación ya
lo hemos dicho, no aporta nada, pero..., o sea, no ha generado
ningún beneficio, pero es que le vuelvo a repetir: a turismo le
han destinado en este Plan de reactivación 2,5 millones, a la
industria más importante de Baleares que tiene que reactivar y
que ha reactivado y que es el motor, 2,5 millones para la
reactivación, pero ¡es que esto es ridículo! Es que,
sinceramente, nos asombra.

En cuanto a la AETIB, las enmiendas que ustedes no nos
aceptan, insisto es una pena, porque la campaña de
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comunicación es necesaria, nosotros queremos recuperar el
prestigio, usted recordará cómo perdió prestigio España en los
mercados internacionales, gracias a las políticas de izquierdas
y del Sr. Sánchez, y lo recordará perfectamente, cuántos
comentarios desafortunados de los ministros del presidente de
este Gobierno, esto hay que recuperarlo. Pero es que además le
digo una cosa, es que los mercados de los destinos
competidores ya lo están haciendo y si no lo hacemos va en
perjuicio de Baleares y de su gente y de sus trabajadores.

La Cámara de Comercio, efectivamente... esto sí que
estamos hablando de un copiar y pegar, copian la misma
propuesta en el presupuesto que el año pasado, que ya tuvo que
ser corregida, la repiten este año y la tienen que volver a
corregir. Pues lo mínimo que pueden hacer es atender a las
necesidades reales de las cámaras, en este caso a la de
Menorca, que le dan 5.400 euros cada vez, y atender a los
65.000 euros que necesitan realmente para su plataforma
digital.

Es una lástima que no acepten nuestra enmienda de
teletrabajo, del (...)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Cabrera tiene que ir terminando.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... -sí, Sra. Vicepresidenta-, ustedes parece que se aferran al sol
y playa, parece que no quieren diversificar, ni buscar
alternativas, turismo alternativo que complemente, que alargue
la temporada...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Cabrera tiene que terminar.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

... -sí-, que alargue la temporada y que dé vida a la oferta
complementaria. Y lamentamos profundamente que no acepten
ni siquiera oír hablar de nuestra enmienda de 100 millones para
la mejora de los autónomos.

Y nada, muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Cabrera. Corresponde ahora el turno de
palabra al Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares, tiene la
palabra el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Bien, hoy hemos recibido una
lección de patriotismo del partido que sustenta al Gobierno de
España con Bildu y con Esquerra Republicana de Catalunya, el
maestro ciruela que no sabía leer y puso escuela.

Por cierto, me he revisado lo que pone el artículo 7 de la
Constitución con respecto a los sindicatos, en ningún sitio he
encontrado que diga que los sindicatos los tenemos que pagar
todos los españoles de nuestro bolsillo, que es lo que yo le he
recriminado, nada más. Nada más lejos que estar en contra de
la libertad sindical, cuando nosotros estamos impulsando un
nuevo sindicato para que defienda realmente los derechos de
los trabajadores ante la dejación de funciones que hacen los
sindicatos de la izquierda.

Yo tengo una pregunta para los señores de MÉS, porque, a
ver, según ustedes y el Gobierno del que ustedes forman parte,
votar en contra de estos presupuestos es tener falta de altura de
miras, ir en contra de todo, no querer que se ayude a la gente,
vamos, o sea es... y ¿por qué su senador va a votar en contra de
los presupuestos generales del Estado en el Senado, el senador
de MÉS? Sí, se lo digo a usted, quiero decir, si votar en contra
de estos presupuestos es ser insolidario, ¿por qué ustedes van
a votar en contra de los presupuestos del Gobierno de España?
No lo acabo de entender, o ¿es que allí hay menos pandemia en
la península y entonces allí sí se puede votar en contra, y como
esto es otro país, pues podemos votar otra cosa? No sé, es que
me he hecho un poco de lío y me gustaría que usted me
explicara cuál es la base lógica para que ustedes nos recriminen
que votar en contra de estos presupuestos, presentar enmiendas
a la totalidad de todas las consellerias, es un ejercicio de
irresponsabilidad, y cuando ustedes votan en contra de los
presupuestos generales del Estado, por lo visto es un ejercicio
de responsabilidad.

Con respecto a la Sra. Martín, mire, el argumento que le ha
dado mi prima hermana la Sra. Cabrera, para explicarle...

(Remor de veus)

... para explicarle lo que significa una enmienda a la totalidad
de la conselleria, pues lo doy por explicado, porque creo que se
lo ha explicado perfectamente.

Con respecto a sus evidencias científicas, usted siempre usa
esta expresión, creo que le gusta mucho, “las evidencias
científicas”; supongo que las evidencias científicas son aquellas
que emanan de su secretísimo comité de expertos, vamos que,
comparado con..., vamos, la masonería es una organización
transparente y pública comparada con su comité de expertos;
pues esos expertos que ustedes no quieren decirnos quiénes son
y que supongo que están muy cualificados, son los que
propagan estas verdades científicas de las que ustedes nos
hablan.

Y al hilo de estas verdades científicas, contestaré a MÉS per
Menorca, que nos acusa de "cuñadismo". Cuñados son dos,
quiero decir, porque es que a veces la gente se olvida que uno
cuando habla de sus cuñados, es porque también es cuñado,
pero bueno. El problema es que no es que nosotros tengamos
una varita mágica y que si nosotros hubiéramos estado al frente
de esta pandemia, todo hubiera sido fantástico y maravilloso,
en absoluto; no hay ningún gobierno en toda la historia del
mundo que no haya cometido equivocaciones y errores y son
asumibles porque somos humanos y perfecto sólo es Dios, para
aquellos que creemos, pero sí que tenemos un establecimiento
de prioridades y nuestras prioridades y las suyas no coinciden,
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pero usted no me diga que es algo nimio y que
presupuestariamente no significa nada, cuando nosotros
hablamos de cerrar cosas como IB3, 40 millones, lo que
costaría construir un hospital público que ahora tan bien nos
iría. Es una cuestión de prioridades, ¿usted prefiere defender
esa televisión?, es su opción política, yo se la respeto. Pero no
me diga que son nimiedades 40 millones de euros, salga usted
a la calle y dígale a los empresarios que están al borde de la
quiebra, que de repente tener 40 millones no es nada.

Y, Sra. Sansó, cuando nosotros queremos ayudar a la gente
son limosnas, pero, claro, si lo hacen ustedes es escudo social.
Su perversión del lenguaje no tiene límites, pero es que a
nosotros no nos la cuela.

Gracias, Sra. Vicepresidenta.

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Rodríguez. Corresponde ahora el turno al
Grupo Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, té la
paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot, anunciar a la
Sra. Sansó que donam el vist i plau a la transacció de les
esmenes que ens han proposat.

I vull fer dos comentaris: el primer, hi ha una manera
d’afrontar les coses i de donar el teu suport a les coses, que és
una manera dubtosa de fer-ho, que demostra que no hi estàs
massa d’acord, m’explicaré. Quan tu dius: volem recuperar el
turisme, i dius: sí, però..., ja dubtam; això va per a vostè, Sr.
Mas. Sí, però..., aquest però ja malament, perquè aquí ja hi ha
problemes. I jo quan sent el senyor de MÉS a una crisi de
primera categoria, que no vénen turistes i diu: sí, però..., perquè
el que ens ha dit és això, sí, però amb diversificació econòmica,
sí però no hem de tornar als 15 milions; a quants hem de
tornar? A 2, a 10, perquè primer de tot, malament si parlam de
15 milions de turistes, o de si parlam d’un nombre de turistes,
perquè un dels problemes, o un dels problemes... una de les
realitats que tenim a les Illes Balears, jo crec que a nivell
mundial, és que els viatges són de més curta durada, això és
una realitat. Tots, o la immensa majoria de la gent, cada vegada
fa viatges de més curta durada. Abans venien tres setmanes, ara
vénen una setmana, això crec que és inapel·lable.

Per tant, quan parlam de turistes anam malament, perquè
per a les mateixes estades i per a les mateixes ocupacions
necessitam molts més turistes, perquè les estades s’han
escurçat. Per tant, anam malament quan parlam de quants
turistes necessitam. Però bé, és igual, digui’m quants, perquè
resulta que quan vostè diu que han de venir molts menys
turistes o hi ha d’haver molt menys estades, el que diu és que
bona part dels treballadors i de les empreses no es podran
tornar reobrir, ni es podran tornar reactivar, perquè no tendran
clients. I almanco voldria que ho digués transparentment,
nosaltres volem que el 30% del teixit productiu tanqui, o el

20%, no digui que no..., és clar, perquè això té una repercussió,
i si hem de fer un debat seriós, ho ha de dir.

També a MÉS per Mallorca li vull dir que em sorprèn que
ara estiguin tan en contra, que a cada intervenció que fan a cada
secció diguin: els pressupostos general de l’Estat són molt
dolents i hi estam molt en contra; nosaltres els vàrem proposar
una proposició no de llei perquè rebutjassin el pressupost, la
varen votar a favor, però també li vàrem proposar que
retornassin aquests pressuposts, i varen dir: no, votam en contra
que es retornin els pressuposts generals de l’Estat al Govern
perquè els refaci, votam que no perquè té coses positives. I ara
resulta que hi voten a favor, jo és que no acab de veure la
coherència d’aquest vot que varen fer a la proposició no de llei
del Grup Parlamentari El Pi.

Segon comentari que volia fer. MÉS per Menorca, Sr.
Castells, diuen, diuen, i hi ha una part de veritat crec jo a
aquesta frase, diuen que la política no s’ocupa de l’important,
la política s’ocupa de l’urgent, diuen, i això té una part de
realitat. I en aquest moment que patim de pandèmia té encara
més realitat, perquè jo, en general, amb el seu discurs de
l’efecte multiplicador i això, hi puc estar d’acord, en general
crec que té raó, però el problema d’aquest discurs és que és
més a mitjà i a llarg termini això. Però quan vostè tanca el
restaurant als restauradors i els ha de donar una ajuda perquè
han de sobreviure, d’efecte multiplicador això en té molt poc.
Em sap greu dir-ho, però és que vostè ha d’agafar el seu
pressupost i donar 1.500 euros a cada un. Home!, això d’efecte
multiplicador, sincerament, poc; però és que l’urgent és fer això
perquè l’urgent és salvar aquesta situació d’aquesta gent que és
urgent, que no dóna temps a fer cap efecte multiplicador.

I això ens passa també amb els autònoms, ho dic perquè
nosaltres tenim una esmena de 10 milions d’euros que va de...,
de 10 no, de 30 milions d’euros, la dels autònoms, de 30
milions d’euros, que va en aquesta direcció. Vostè em pot dir,
no té molt d’efecte multiplicador, i jo li accept, li ho puc
acceptar, però és que ens hem d’ocupar de l’urgent i l’urgent és
que la gent tanca, la gent es mor de fam, la gent no té
perspectiva de futur i li hem de donar una solució. I això el
Govern ho practica, i bé que fa el Govern, no ho criticam, bé
que fa perquè no queda més remei perquè ens trobam en el
context que ens trobam.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Melià. Abrimos el turno de
contraréplica. Por parte del Grupo Parlamentario Unidas
Podemos tiene la palabra la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Vegem. Sr. Castells, he de dir que estic
molt d’acord amb la intervenció que ha fet, i vostè feia una
pregunta, m’agradaria veure què haguessin fet els partits de
l’oposició, en aquest cas les dretes, davant o governant en una
situació com l’actual. Miri, n’hi ha prou a veure Madrid,
l’hospital Zendal, ni té murs ni té personal, aquesta és la
política d’ocupació de les dretes, que hi vagi personal
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voluntari, concretament 100 professionals sanitaris voluntaris,
a un centre sanitari que acaben d’obrir, enmig d’un erm, que ja
hi arribaràs si vols, i on s’hi destinen persones que tenen una
situació manco greu i que no hagi de menester UCI, perquè
tampoc no hi ha quiròfans. Aquesta és la seva evolució i el seu
enfocament de la pandèmia.

Sr. Marc Pérez-Ribas, miri, jo no som mèdium, però és que
vostè tot ho cuina amb tres ingredients, tres: colaboración
público-privada; emprendedor, que lo mismo es emprendedor
el autónomo que abre un rent a car pequeñito que el que abre
una empresa de aviación, como nos vendían el otro día. Claro
porque todo el mundo va al banco e inmediatamente le dan el
crédito para abrir una empresa de aviación. Y ese es el
universo simbólico al que usted cree que se puede aspirar en
este país con la que está cayendo. Entonces, con esos dos
ingredientes más un tercero le pone un lazo y ya tiene el
discurso hecho. Es que es muy previsible, me sabe mal, pero es
que es así como construyen ustedes sus discursos.

Y evidentemente, el Partido Popular, claro que va en
contra del IBASSAL, el IBESTAT y el SOIB, claro que sí,
ustedes están diciendo que un aumento del 6% del IBASSAL no
están de acuerdo. No están de acuerdo con el SOIB, con todos
los tipos de programas de ocupación que está haciendo a
colectivos vulnerables, eso es lo que están haciendo. Entonces,
su politica de ocupación es, pues eso, la del hospital Zendal. 

Y ya para finalizar, agradecer, y de verdad pensé que
nunca jamás iba a decir esto en este parlament, agradecer al
Sr. Rodríguez porque me ha halagado hoy, me ha halagado al
decir que soy una persona que está por la evidencia científica,
y eso para un profesional sanitario y para una persona de
ciencias es un gran honor. Así que se lo agradezco.

Gràcies, presidenta. 

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Martín. Por parte del Grupo
Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gracias, vicepresidenta. Bien, primero pues acabar de
concretar el acuerdo al que habíamos llegado con el Gobierno
sobre el Programa Segunda Oportunidad, que está todavía en
proceso de negociación, y que agradecemos al Govern pues que
haya venido a bien en transaccionar nuestra enmienda para
poder tirarla adelante. Todos conocemos que hay muchísimos
autónomos y pequeños empresarios que debido a la crisis se
han visto obligados a cerrar su negocio y estos autónomos y
pequeños empresarios, que tienen ganas de iniciar una nueva
actividad económica, tienen una mochila que les impide
acceder a los créditos que hablaba la Sra. Martín. Por ello
consideramos que sí debe haber un programa que ayude a todos
estos emprendedores a iniciar una segunda o una siguiente
actividad, que le podemos llamar pues una segunda
oportunidad o una tercera oportunidad.

Nuestro sentido de voto respecto a las enmiendas que
quedan vivas. Primero, decirle a la Sra. Sansó, que me ha
pedido que votáramos a favor de la sección 13, la de la
Conselleria de Turismo y Trabajo, decirle que, bueno, que
evidentemente nuestra más enorme satisfacción por haber
llegado a diferentes acuerdos con la conselleria que significa
más ayudas para autónomos y para la innovación, pero que
evidentemente, como ya he dicho al inicio de mi intervención,
teníamos 17 enmiendas, se han aprobado 6 y, bueno,
decidiremos el sentido del voto, pero que lo más probable es
que sea abstención. 

Sobre las enmiendas de El Pi votaremos de ellas 6 a favor,
consideramos que son necesarias para impulsar nuestra
economía y nuestro sector turístico, pero nos abstendremos en
la 16535, la que ha manifestado el Sr. Melià, de los 30 millones
de ayudas a autónomos, no porque no estemos a favor de dar
30 millones de euros en programas para autónomos si no por de
dónde proviene ese dinero, ese dinero proviene del código
serveis comuns, el 31, y sobre todo del codigo 34, deute públic.
Si empezamos a cargar más el deute, el déficit público con
programas, ¡hombre!, esto no es infinito, o sea, no podemos
alargar el chicle del déficit público porque estamos
perjudicando a las futuras generaciones, y todo lo que se pueda
hacer con el dinero que disponemos pues es mucho más
eficiente.

Sobre las enmiendas de VOX manifestarles que votaremos
en contra, también por la filosofía, de aquí 15 días empieza ya
el 2021 y ¿ustedes creen que organismos o entes como el fondo
de impulso del turismo sostenible, la Agencia Estratégica
Turística de las Illes Balears se pueden quedar sin presupuesto
desde el minuto 1? No tiene sentido. Si hubieran presentado un
proceso de..., o unas enmiendas más adaptadas a la realidad,
pues, las habríamos estudiado, pero desde luego lo que no
podemos hacer es dejar sin presupuesto a la Agencia Estrategia
Turística de las Illes Balears, al Consorci de Borsa
d’Allotjaments Turístics de les Illes Balears, al Consorci
d’Infraestructures de les Illes Baleares que también ya es...,
bueno, me corregirá el conseller, pero es un ente que está en
proceso de extinción ya y dura unos años, y otros relacionados
con el trabajo.

Respecto a las enmiendas del PP, bueno, aquí también
tenemos diferentes puntos de vista. Para nuestro grupo
parlamentario la Agencia de Estrategia Turística tiene que
presentar y analizar los proyectos desde la Comisión de
Impulso del Turismo Sostenible, una comisión formada por los
agentes sociales, por el sector y por la administración. No..., o
sea, está muy bien y yo le compro todos los proyectos que
usted presenta de promoción y de adecuación de determinados
municipios, por supuesto que yo les votaría a favor, pero no
considero que lo debamos decidir en un parlament, esto lo tiene
que decidir la Comisión de Impulso Sostenible que está
formada por diferentes, lo que le he dicho, ¿no?, por el
sector..., y son ellos los que, en base al presupuesto que
tenemos en este año, pues si salen estos proyectos o no. Que
yo, personalmente, estoy muy disgustado porque en el Decreto
8/2020 esa comisión se disolvió, por tanto, ya pierden
representatividad todos los proyectos que se mantienen y han
sido decididos por rodillo por el Govern. A esas nos vamos a
abstener, en todas las relacionadas con la AETIB. También otra
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enmienda que está con el consorcio de Borsa d’allotjaments
turístics, pues también igual. Vamos a votar en contra a las 8
enmiendas a la totalidad de la sección porque consideramos
que, bueno, que hay que tirar para adelante y que, lo mismo que
ha dicho VOX, no se puede paralizar una sección y dejarla sin
presupuesto.

En cambio, pues evidentemente, votaremos a favor de todo
el resto...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Pérez-Ribas, hauria d’anar acabant. 

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO: 

Sobre ayudas a autónomos, nada dos frases, nos
abstendremos en la de 200.000 euros, porque por coherencia
cogen las partidas de la sección 34 de deuda, la de 100 millones
de euros, también cogen ese dinero de Serveis comuns y del
fondo de contingencia, no estamos de acuerdo, aunque sí que
los fondos React-EU pueden adaptarse a esto, no es todo el
paquete. Y en la de 10 millones, también nos abstendremos
pues también porque viene de la sección 31, Serveis comuns.
El resto, votaremos a favor.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. MAS I TUGORES: 

Gràcies, president. Bé, un poc contestant als ultres del
galliner, fa dos pressuposts seguits que trien al seu diputat més
hàbil amb la paraula i menys agressiu per fer aquest debat, és
clar, vostès, al marge de totes les connotacions ideològiques
que podem parlar, bàsicament són populistes, i practiquen el
populisme. Mai, mai no van a l’arrel, sempre es queden a la
superfície, sempre es queden a la superfície, no aprofundeixen
ni en el problema ni en les solucions. És clar, les solucions no
són fàcils! No són fàcils, asseguts aquí, amb el cul calent, sense
haver de prendre cap decisió, fent propostes com les que
presenten en aquests pressuposts, practiquen el populisme pur
i dur. No es banyen mai, i queden a la superfície. Massa bé!,
massa bé. Però això hi ha un dia..., que el rollo, que el rollo...,
s’acaba.

La majoria d’aquesta cambra som aquí per fer feina, ja sigui
des del Govern o des de l’oposició, allà on et posi el ciutadà,
però fent feina en positiu, fent feina en positiu ara per sortir
d’aquesta crisi, però quan no hi ha aquesta crisi i aquesta
pandèmia tan bèstia, idò fent feina en positiu amb propostes.
Vostès no, vostès queden a la superfície, cerquen el populisme,
la broma fàcil, la proposta demagògica. 

Ara bé, mai no ha sortit de la boca de cap membre del
nostre grup parlamentari que no sigui legítim que presentin...,

presentar esmenes a la totalitat o votar en contra dels
pressuposts. I mai no ens ha sentit a dir a cap de nosaltres que
fos irresponsable. Massa bé que sigui populista, o més enllà,
però no digui mentides, perquè nosaltres mai no hem dit això,
perquè és igual de responsable votar en contra o presentar
esmenes a la totalitat que no fer-ho, que presentar propostes en
positiu o presentar propostes en positiu i esmenes a la totalitat,
qualssevol de les fórmules que s’emprin en aquest parlament
són legítimes i són responsables. I això, no ho ha de fer, no ha
de dir mentides aquí dalt, és massa seriós, l’espai. 

Després, no he dit -Sr. Melià- “sí, però no”, he dit que
s’havia de reactivar l’activitat turística. I he dit que no podem
tornar... -no, no he dit “però”, en cap moment no he dit “però”-
no podem tornar a la saturació que patim o que hem patit els
ciutadans d’aquestes illes, això sí que ho he dit, i ho he dit
moltes vegades, no ara, ho he dit moltes vegades. I des del
nostre grup parlamentari no ho diem ara, ho hem dit sempre.

I això de la saturació no ens ho inventam nosaltres, ho diuen
els experts, que calculen aquestes coses, que hi ha paràmetres
i hi ha estudiosos, d’aquestes coses, i ho diuen. I abans de la
pandèmia estàvem en situació de saturació, i això és així.

I no em pensava que vostè empràs la demagògia amb tanta
facilitat però com que ha escoltat el que jo li he dit, jo he parlat
de qualitat en el servei, he parlat de qualitat laboral..., és clar,
que és que El Pi no vol que els treballadors de les Illes Balears
tenguin qualitat laboral? Siguin el sector que siguin, què té
més? Això no és com al segle XIX, que aprenies de mosset de
ferrer i tota la vida feies de ferrer, si aprens d’una cosa i
després canvies d’ofici, per millorar, per tenir més qualitat
laboral, no fa falta que tots els treballadors facin feina..., el
sector productiu és més ample que el turisme, només que
creiem que és important no patir saturació. I anava cap aquí,
aquest Govern, i anava cap aquí, cap a la qualitat laboral i cap
a la no saturació. Però bé, vostè ha optat per això. 

I tant legítim és votar a favor d’uns pressuposts com votar
en contra. Per tant, serà el senador qui ho expliqui, té el suport
de la nostra organització a l’hora de fer-ho i hem decidit votar
en contra dels pressuposts, però és absolutament legítim i
responsable. Tant un vot a favor com un vot en contra. 

I ja per acabar, Sr. President, que ja acabam, com que no tot
han de ser males notícies i no tot són coses negatives, des
d’aquí, aprofitant, vull enviar tota la força del món al poble de
Sant Llorenç d'Es Cardassar i al Cardassar, a veure si avui
horabaixa, si avui vespre, el Cardassar fa un bon resultat contra
l’Atlètic de Madrid. Força Carde!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Gràcies, Sr. President. Sra. Cabrera, vostè ha fet tota una
sèrie de suposicions sobre el tema de si pocs diputats i de si ens
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havíem pogut mirar poc el pressupost, això és exactament el
contrari, Sra. Cabrera: com que som pocs, ens hem de mirar
diverses seccions, i tenim una visió més global que, potser,
alguns grups tan grans com el seu en què els diputats, els que
fan alguna cosa en els pressuposts, miren una simple secció.
Per tant, quan dic que crec que un paquet molt important
d’esmenes del PP són repetitives i per tant sembla que no
s’hagin adonat del canvi que vivim, doncs ho dic perquè he
estudiat diverses seccions i no només aquesta.

De totes maneres, jo li dono la raó, bé, no és que li doni la
raó és que ja ho he dit, jo ja vaig, he dit, quan li he sentit a dir
que era continuista el pressupost, he pensat que tenia raó, que
no m’ha sentit que li he dit? Per tant, és a dir, soc jo que li dono
la raó a vostè; el que passa és que dic, bé, dintre d’aquest
continuisme general, dic: sort que ha pogut ser més continuista
del que pensàvem, perquè fa uns mesos no ens haguéssim
pensat que poguéssim fer un pressupost en el bon sentit de la
paraula continuista, és a dir, que pugui continuar donant
resposta a necessitats molt imperioses d’aquesta societat. Això
és el que hauríem d’haver tingut por que passés, que hagués
estat menys continuista en el sentit que no haguéssim pogut
atendre cap de les necessitats que teníem plantejades en aquest
moment, creient que són les orelles del llop que havíem vist
venir. 

Vostè m’ha acusat a mi de fer teatre, la veritat és que miri,
m’han dit moltes coses, però és que aquesta m’ha sorprès,
perquè vaja, miri, cada grup té una situació determinada i té
una capacitat determinada per negociar amb el Govern;
evidentment la situació del PP per negociar amb el Govern és
absolutament diferent de la meva. Ara, la meva capacitat de
negociació amb el Govern me l’he guanyada a pols i li asseguro
que no és fent teatre, i com que és públic i notori perquè ho he
fet davant d’aquest escenari, no cal que li doni més voltes. 

Els modus operandi. Vostè m’ha acusat que aquest era el
meu modus operandi... bé, jo li diré quin és el seu modus
operandi: vostè em diu que han estudiat el tema del React-EU,
i es poden destinar a aquestes coses que vostès duen aquí.
Doncs no s’ho ha estudiat, a veure, no s’ho ha estudiat, aquest
és el seu modus operandi, és d’una frivolitat o d’una súper
frivolitat molt gran. Perquè, en aquests moments, ningú no pot
posar la mà al foc quant a què es podrà dedicar els fons React-
EU. Jo, fixi’s que li he dit, de forma benèvola, li he dit: vostè
està segura que es podrà dedicar a això? I vostè em diu: sí, ho
hem estudiat i es podrà dedicar a això. Doncs, jo ho pos molt
en dubte, perquè si alguna cosa està clara d’aquests fons React-
EU és que es podran dedicar a infraestructura pública de
serveis fonamentals, educació, sanitat i serveis socials, res a
veure amb les esmenes que jo he vist en aquesta secció amb
càrrec al React-EU. No li he volgut dir en una primera
intervenció, però ja que vostè s’ha posat amb el tema del modus
operandi, doncs això és el que penso jo del seu modus
operandi.

Sr. Melià, jo li ho he dit, ho he dit: és totalment injust que
aquestes empreses hagin de tancar i no tenguin el suport
adequat, i és evident que la resposta seria l’emergència,
evidentment. 

Jo quan parlo del tema del factor multiplicador el que vull
dir és que per fer això el que no podem fer és desballestar
l’administració, que ens quedem amb una administració que no
sigui capaç de continuar donant ajudes, és això el que dic. I
com que tenim un pressupost tan exigu, tan pitjat, doncs
qualsevol desviació important de recursos pot fer que aquesta
administració quedi desballastada. 

I hi ha algunes solucions a curt termini com tancar IB3 que
no és cap solució a curt termini, perquè tancar IB3 seria més
car que 30 milions. Tancar IB3 ara, de cop i volta, com volen
fer vostès amb aquest estil seu de l’ordeno y mando, encara
seria més car.

Miri, ara el parafrasejaré jo a vostè, quan ens va fer la
performance del bitllet de 50 euros. Miri, el pressupost d’IB3
és això, un 0,6% del pressupost. Aquesta és la gran solució que
té VOX per resoldre els problemes de les Illes Balears, un 0,6%
del pressupost, amb això tampoc no van enlloc. Per tant, hi ha
solucions a curt termini que tampoc no solucionen res.

Però bé, ara podríem fer també una sèrie de disquisicions
sobre el tema del patriotisme, jo entenc que a vostè no li agradi
el patriotisme que li ha exposat el Sr. Negueruela. Jo, la veritat,
penso: si el patriotisme és el que vostès defensen, que ja té
molta caspa acumulada i que ja s’ha vist el resultat que ha
donat, un estat en descomposició, el patriotisme espanyol ha
donat un estat en descomposició que, fins i tot, la principal
institució de l’Estat, la Corona, està absolutament vilipendiada,
però bé, sembla ser que ara que muntaran un sindicato vertical
ho arreglaran tot.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sr. President. Referent al Partit Popular he de dir
que les polítiques d’ocupació no són pal·liatives, sinó que
augmenten l’ocupabilitat de la gent i que el SOIB i l’IBASSAL
són eines imprescindibles per donar serveis a les persones que
els necessiten laboralment, i no s’entén que vostès, que cada
setmana parlen d’atur, sols presentin quatre esmenes parcials en
matèria d’ocupació, han presentat quatre esmenes parcials i li
record una esmena a la totalitat al SOIB. És a dir, vostès en el
pitjors moments que passa la societat d’aquestes illes, en
moments en què augmenta l’atur per la crisi sanitària de la
COVID, vostès proposen eliminar el SOIB.

Per tant, no s’entenen aquestes propostes seves referents a
l’ocupació, i a sobre encara em retreu que li haguem
transaccionat esmenes que vostès han presentat referents a
ocupació, les quatre úniques esmenes parcials que han
presentat. Vull dir-los que les transaccions que li hem presentat
també són a favor de la ciutadania. 
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Pel que fa a la reactivació, al Pla de reactivació econòmica,
li he de dir que és genèric a tots els sectors econòmics, no sols
al turisme, sinó que també al sector primari, al secundari, tots...,
al terciari i a tots els sectors de la nostra economia, no sols al
turisme. Per tant, el pla de reactivació econòmica és transversal
a tot l’empresariat i treballadors de tots els sectors de les Illes
Balears.

Respecte al prestigi, que vostè insisteix que les Illes Balears
perdem prestigi, les Illes Balears mai no han perdut prestigi, i
li record que al 2018 i al 2019 es varen tenir les millors
temporades turístiques a les nostres illes amb igual... o més o
manco visitants que els anys anteriors, i ara parlaré d’enguany,
Sra. Cabrera, i li diré que varen fer més despesa els visitants
que varen venir a les nostres illes i que respecte al 2020 les
expectatives també eren tan bones com als 2018 o 2019, però,
per desgràcia, hem entrat en una crisi mundial a causa d’una
malaltia, d’una epidèmia sanitària. 

Per tant, això no és culpa ni del Govern d’aquí ni del
Govern estatal ni dels governs dels països europeus ni tan sols
del Sr. Trump, ni de Xina com vol suposar algun partit d’aquí.

Pel que fa a la millora d’autònoms, no li hem acceptat la
proposta ja que vostès per donar aquestes ajudes proposen
donar de baixa fons de contingència de serveis comuns i de
deute.

Pel que fa a VOX li diré que una cosa són les almoines i
l’altra polítiques socials acordades amb els agents econòmics
i socials...

(Alguns aplaudiments)

... i que vostès -i que vostès, Sr. Rodríguez- amb el
macroprojecte seu del fons COVID- l’únic que fan és vendre
fum perquè vostè, que jo crec que és molt intel·ligent, això li
ho he de reconèixer, a part de tenir molta capacitat oratòria de
contar contes, vostè sap perfectament que aquesta mesura no es
pot dur a terme. Per tant, deixin de vendre fum i de fer
polítiques per als seus votants o possibles votants.

Llavors vull agrair al Sr. Melià l’acceptació de les esmenes
que li han proposat... les transaccions proposades perquè crec
que milloren el text inicial.

També reiter la capacitat negociadora del Sr. Pérez-Ribas
i de Ciutadans referent a les transaccions plantejades i dir-li que
em sap greu que no hi votin a favor, perquè sí que hem fet un
esforç negociador per acceptar la major part de les esmenes
que... les transaccions que li hem plantejat a les seves esmenes.

Reiter una vegada més també el suport del Grup Mixt al
pressupost d’aquesta conselleria. Gràcies a tots.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sansó. Abans de donar per finalitzat el tercer
debat voldria demanar al Partit Popular, Sra. Cabrera, se li ha
demanat que retiràs l’esmena 17084 i li farien una transacció a

la 17083, i no hem sentit el seu posicionament. Digui, Sra.
Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, Sr. President. Aceptamos la transacción y la retirada de
la otra enmienda.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Idò donam per finalitzat el tercer
debat i fem una suspensió de cinc minuts.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, senyores diputades, reprenem el debat.

Debat número 4, de totalitat i globalitat, agrupació de la
secció 13, Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, amb
les seccions i entitats afins. 

Esmenes a la totalitat, Grup Parlamentari Popular, secció
13, Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, 17208; E08,
Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius, 17209;
F02, Fundació d’Estudis Superiors de Música i Arts
Escèniques, 17210. 

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 13,
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, 16591; E08,
Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius, 16608;
F02, Fundació d’Estudis Superiors de Música i Arts
Escèniques, 16621.

Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular, secció 13,
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, al programa
413G, accions públiques relatives a la COVID-19, 17271,
17130, 17276, 17132, 17272 i 17281; al programa 421A,
direcció i serveis generals, Conselleria d’Educació, Universitat
i Recerca, 17137 i 17279; al programa 421E, llengües
estrangeres i projectes internacionals, 17253 i 17274; Al
programa 421F, política i actuacions en matèria universitària,
17280; al programa 421G, formació professional i aprenentatge
permanent, 17142, 17133, 17143, 17252 i 17278; al programa
421H, inspecció educativa, 17129; al programa 421I,
administració i serveis de suport a l’ensenyament, 17273; al
programa 421K, innovació i comunitat educativa, 17134,
17138, 17139, 17331, 17131, 17277, 17135, 17275 i 17166; al
programa 422B, educació concertada, 17254; al programa
423B, altres serveis a l’ensenyament, 17136 i 17282; E08,
Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius, 17140,
17141, 17144, 17145, 17146, 17147, 17148, 17149, 17150,
17151, 17152, 17153, 17154, 17155, 17156, 17157, 17158,
17159, 17160, 17161, 17162, 17163, 17164, 17165 i 17251.

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 13, Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca, al programa 421E, llengües
estrangeres i projectes internacionals, 16804 i 16805; al
programa 421F, política i actuacions en matèria universitària,
16809; al programa 421K, innovació i comunitat educativa,
16810, 16811, 16806, 16799 i 16813; al programa 455B,
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planificació i normalització de la llengua catalana, 16798; E08,
Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius, 16803.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 13,
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, al programa
413G, accions públiques relatives a la COVID-19, 16694,
16695, 16696, 16697 i 16698; al programa 455B, planificació
i normalització de la llengua catalana, 16647.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 13, Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, al
programa 421A, direcció i serveis generals de la Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca, 16461 i 16525; al programa
421F, política i actuacions en matèria universitària, 16463 i
16524; al programa 421G, formació professional i aprenentatge
permanent, 16464; al programa 421I, administració i servei de
suport a l’ensenyament, 16504; al programa 421K, innovació
i comunitat educativa, 16506, 16462, 16520, 16519, 16518,
16526 i 16540; al programa 422A, educació pública, 16505; al
programa 422B, educació concertada, 16465; al programa
423B, altres serveis a l’ensenyament, 16466, 16467, 16496,
16508, 16510 i 16515; al programa 455B, planificació i
normalització de la llengua catalana, 16468.

Grup Parlamentari Mixt, Gent per Formentera, secció 13,
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, al programa
421G, formació professional i aprenentatge permanent, 16882;
al programa 421K, innovació i comunitat educativa, 16881;
E08, Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius,
16875.

Per a la defensa conjunta de les esmenes pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Riera.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President, bona tarda a tothom. El Grup
Parlamentari Popular hem presentat 58 esmenes a la secció 13
d’Educació, propostes que pretenen reconduir uns comptes
públics que no prioritzen les necessitats educatives, que no
inclouen cap de les 200 iniciatives que hem fet des de l’inici de
l’estat d’alarma, i que no han incorporat cap de les nostres
esmenes educatives en comissió.

Avui tenen l’oportunitat d’apostar per l’educació, per la
Universitat, de demostrar que és veritat que donen suport a
l’escola concertada o a l’educació especial o a les demandes de
les famílies.

És veritat, Sr. March, que ha aconseguit vostè un pressupost
de més de 1.000 milions d’euros, però l’increment de xifres no
ha anat acompanyat d’una bona gestió aquests cinc anys, el
contrari, ha estat vostè inactiu durant la bonança i està amagat
davant la dificultat. I ara que la qualitat educativa és una
necessitat sanitària, surten a la llum els forats de cinc anys de
pacte. I encara que el pressupost d’educació incrementa en
xifres globals en percentatge és inferior a la resta, només un
4,5%, molt per sota del 7,8% del total, per la qual cosa queda
clar que en temps de dificultat l’educació no és una prioritat per
a aquest govern.

Tampoc l’anunci d’un fons estatal per ajudar les comunitats
davant la COVID no el va espavilar, Sr. March. Vostè no va
reclamar res per a les Illes, no va anar a tocar a la porta del
ministeri per explicar les necessitats de Balears, el contrari
d’altres que varen córrer a cercar doblers. I dels 2.000 milions
d’euros disponibles només ens en van concedir 50. Doblers que
encara estan per venir i que ni s’han pressupostat totalment. De
fet, dels 35 milions que corresponen al 2021 només en consten
32, pel que falten 3 milions d’euros que ni vostè sap a on són. 

Ajuda estatal que, a més, és totalment insuficient si tenim en
compte que parlam de necessitats de més de 400 centres
educatius que donen servei a més de 170.000 alumnes. I en el
que, a més, la concertada no rep igual tracte que la pública,
perquè la concertada acull un 34% de l’alumnat i li corresponen
8 milions d’euros per incrementar personal docent, en lloc dels
6 milions que es pressuposten, així com 2 milions d’euros per
subministres que li tocarien en lloc de 800.000 euros prevists. 

A l’escola pública no li va millor, el personal docent és
insuficient. Els representants sindicals li reclamaven 1.000
professors més que no han arribat, el que s’ha traduït en retalls
de personal especialista i personal de suport.

I davant les propostes sanitàries del Partit Popular, s’ha
negat vostè a fer proves PCR als docents i als alumnes, i ha
rebutjat donar mascaretes per a tothom, gratuïtes a tot
l’alumnat.

En resum, Sr. March, va deixar tots sols als alumnes durant
el confinament, va descarregar la responsabilitat en els equips
directius i, ara, és incapaç de donar-los els recursos que
necessiten per tirar endavant. I aprofito per donar tot el suport
i reconeixement del Grup Popular als docents i a les famílies,
que es deixen la pell per estar a l’alçada, perquè si fins ara les
escoles funcionen és gràcies al seu esforç i malgrat vostè, que
està sobrepassat per les circumstàncies. 

Respecte de la resta de partides del pressupost que no són
actuacions COVID, no serveixen per recuperar les mancances
que hi havia en el 2020, en algunes àrees, per exemple com
l’IBISEC, estava quadrat ja de forma fictícia amb recursos de
l’ecotaxa, que ara ja ni arribaran.

De res no serveix que ens vulgui comparar les xifres
educatives de 2020 amb 2015, vostè mateix s’ha cansat de dir
en roda de premsa que la població educativa es multiplicava a
cada curs amb més de 2.000 alumnes, per a la qual cosa, té
vostè 10.000 alumnes més aquesta legislatura i els recursos
educatius no han crescut en consonància amb la demanda. 

I quan es demana un esforç afegit a la societat, quan
s’aplaudeixen als empleats públics pel seu servei, han fet vostès
-senyors de l’esquerra- el que no ha fet ningú en tota Espanya:
retallar les nòmines dels seus treballadors un 2,9%, el que
afecta el personal docent, el personal de suport, el personal
administratiu, les netejadores de les escoles, les cuidadores dels
menjadors escolars i els interins educatius, treballadors que
s’han cansat de demanar el reconeixement del seu treball, sense
tenir la seva complicitat.
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Ha congelat vostè l’estructura de la Inspecció Educativa, ni
un sol euro per millorar la inspecció des del 2017, malgrat les
denúncies de descontrol a les aules; el darrer escàndol, el de
l’Arxiduc, un institut que han volgut emprar com a model
publicitari d’igualtat i on els alumnes els han tret els colors amb
denúncies de sexisme, vergonyós. A les escoles, Sr. March,
se’ls han caigut totes les banderes de la igualtat.

També congelen partides de concertada, de planificació, o
retalla 1 milió d’euros al programa específic de suport, per
compensar els increments que fa el nou programa COVID,
d’aquesta manera venen un titular, creen un programa COVID,
per un costat, però retallen les partides corrents, per un altre.
Com sempre, fent jocs de trilerisme amb les necessitats de la
gent.

No ha tengut ni una sola partida, ni una, per donar ajuda
urgent als centres d’educació infantil privats autoritzats, més
d’un centenar de centres que reclamen una ajuda des del mes de
maig per poder obrir les portes, per no haver d’acomiadar les
cuidadores dels infants, i per adaptar-se als protocols de
seguretat, i no els ha donat res, per criteri ideològic, perquè no
són del seu model. Però oblida que donen servei a moltes
famílies per a les quals també ha de governar, i oblida que
tenen centenars de places buides, amb què podria arribar a
convenis, i utilitzar-les per donar cabuda a molts d’infants
subvencionant a les famílies. Per què no ho fa, Sr. March?

Recordi que la comissió 0-3 anys demanava 2.600 places
urgents en 2021 perquè un 37% dels nins estiguessin
escolaritzats, com la mitjana nacional, però vostè, Sr. March,
només s’ha compromès a fer 1.200 places, ni la meitat del que
demana la comissió. I no ara, a 2021, a 2024! Tot això, malgrat
de les promeses del seu pla de reactivació econòmica, que
prometia 12 milions d’euros per a la xarxa infantil. Pel que el
seu pla és un frau, que no s’acomplirà ni en tota la legislatura. 

I què ha passat amb les ajudes de menjador escolar, senyors
del progrés? No havien de deixar ningú enrere i el primer any
se’ls han caigut 3.212 nins pel camí, que no tendran menjador
perquè el Sr. March ha tret les ajudes quatre mesos tard, amb
el curs començat i, encara així, li han sobrat 3 milions d’euros.
Això, després de prometre que destinaria 7 milions d’euros
aquest curs, que no són al pressupost. Hi ha 3,5 milions d’euros
en el programa COVID i 1,7 milions en el programa
d’innovació, només sumen 5,2 milions, falten doblers, Sr.
March. I, encara així, a les subvencions, li sobra la meitat.
Quina manera d’enganar la gent amb titulars... I quina
negligència, inacceptable, la seva, amb els més vulnerables, Sr.
March.

Vulnerables, com els que se li varen despenjar del sistema
educatiu durant el confinament. Vostè no va tenir miraments en
admetre que havia perdut 1.000 alumnes, 1.000. Nins que no
varen tenir recursos informàtics durant el confinament perquè
també va arribar tard. I nins que no tendran ordinadors, que
necessiten, perquè la partida no abasta.

Tampoc no hi ha partida per posar recursos als mestres els
quals utilitzen els seus propis mitjans, els seus ordinadors per
atendre els alumnes, que fan deures tots sols a ca seva la meitat
de la setmana, per què no posa doblers en els pressuposts per

fer classes en línia. És això innovació? És això apostar per
l’educació? És això estar a l’alçada de la pandèmia? I vostè
continua mirant cap a un altre costat, Sr. March, després de
votar en contra del pla de lluita contra l’escletxa digital que va
aprovar aquest parlament, per demanar recursos nacionals a
Madrid. Únicament ho varen rebutjar perquè la proposta venia
del Partit Popular. 

Respecte dels estudis universitaris, de poc serveix que
donin ajudes al transport d’estudiants si després no tenen places
a la residència, què han de venir a fer, aquí a Mallorca, si no
tenen places per estudiar? O si rebutgen vostès les propostes
per subvencionar el lloguer de pisos als joves que estan en llista
d’espera, des del 2018, té més de 200 joves esperant una
solució. 

I la gran estafa, la previsió d’obres i equipaments. El Pla de
reactivació econòmica es va comprometre a fer 121 milions
d’euros, si ho recorda, d’equipaments educatius entre 2020 i
2023. Això suposaria licitar 40 milions d’euros en obra pública
per a col·legis cada any, però al pressupost 2021 només hi ha
25 milions, Sr. March. On són, els 15 milions d’euros que
falten? I d’on trauran els doblers, si a l’any 2020 ja varen haver
de quadrar amb l’ecotaxa, que enguany no arribarà? I si no ha
estat capaç de fer obres en 5 anys, qualcú creu encara que
invertirà 121 milions d’euros del pla de reactivació econòmica?
No. Per això, ha duplicat vostè la partida de lloguers de
barracons, perquè és incapaç d’obrir centres nous i no ho farà. 

Ara, això sí, té pressupost per obrir una Oficina de Drets
Lingüístics, per col·locar més càrrecs i assessors...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... aquests no quedaran enrere amb el carnet socialista a la mà.
Aquests no quedaran enrere. 

En conclusió, Sr. March, quan tot anava bé, quan tenien la
nostra herència, vostè va viure bé i no va fer res, però ara que
hi ha dificultats -per la mala gestió de la pandèmia-, ara hi ha
dificultats, i vostès deixen tirada la gent. I els que ho patiran
seran els nins i nines d’aquesta comunitat, la generació COVID
que vostès creen. 

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sr. Presidente. Sr. March, esta es nuestra
conselleria favorita porque sin duda alguna es la conselleria del
futuro, de la que depende el futuro de nuestra sociedad y de
nuestras islas. Y usted sabe -y se lo he dicho en público y en
privado- que le tengo una alta consideración a su capacidad de
trabajo, el problema es que cuando uno trabaja en la dirección
contraria a la que debería trabajar, casi el tener esa capacidad
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de trabajo es negativo en lugar de positivo porque se trabaja
mucho en la dirección contraria.

A pesar de todo, a pesar de todo, y de este famoso fondo
COVID, que a ustedes les ha parecido tan interesante, del que
hemos hablado a menudo, nosotros en su conselleria sólo
hemos eliminado una dirección general que nos parece
absolutamente innecesaria, la Dirección General de Política
Lingüística.

Pero claro, hoy estaba reflexionando porque hemos tenido
conocimiento a través de los medios de comunicación de que
las actividades extraescolares se han suspendido todas menos
aquellas que tienen que ver con el catalán. Entonces, uno
piensa, si es que a lo mejor hemos descubierto la vacuna, a lo
mejor es que si las clases son en catalán no contagian, y los
señores de Pfizer, estos de la..., pues se pueden seguir
dedicando a hacer viagras y que se olviden de vacunas, porque
si aquí tenemos la solución evidente a todos los problemas...,
¡eh! Porque la Sra. Martín, me sabe mal que ahora no esté, pero
ella me habla tanto de las evidencias científicas, me gustaría
saber ¿cuál es la evidencia científica que dice que hay que
suspender todas las actividades extraescolares salvo las clases
de refuerzo en catalán para los nouvinguts, como les llaman
ustedes?

Por otra parte, Sr. March, nosotros pensamos que este fondo
COVID, entre otras muchas cosas, debería servir para algo tan
obvio y evidente como que las mascarillas en los colegios
fueran gratuitas, de hecho deberían serlo para toda la sociedad
mientras sean obligatorias, pero si eso no es posible, por lo
menos a los niños se les debería proporcionar en las escuelas.

Nosotros, a día de hoy, no vemos que hayan establecido
ustedes a través de estos presupuestos una solución alternativa
real, auténtica y rápida para la ventilación de las aulas, ¿sabe
cómo están los niños en las aulas? Con las ventanas abiertas.
¿Sabe que muchos colegios ya les han autorizado a llevar una
mantita? ¿Esto es la escuela del futuro, éste es el futuro de
progreso que nos espera? Hemos vuelto casi a la Edad Media,
no tenemos capacidad en esta comunidad que podemos
mantener una importantísima televisión pública para equipar de
los aparatos necesarios para que nuestros niños puede que no
se contagien de COVID, pero acabará más de uno con
pulmonía. ¿Ésas son sus soluciones?

De ese fondo COVID de 500 millones de euros también
tenemos que acabar con la brecha digital, pero es que ya no
debería existir esa brecha digital. Ustedes siempre hablan de lo
público, le encanta hablar de la educación pública. Alguno
incluso ha llegado a decir que el que quiera una concertada
pues que se la pague, o algo así, porque como son escuelas con
ideologías religiosas o no sé qué, pero ¿de verdad que
mantenemos esa brecha digital, que no tiene dinero esta
comunidad, que no se puede sacar dinero de otras partidas para
que nuestros niños, a los que han sometido ustedes sin ningún
criterio pedagógico a la semipresencialidad, no puedan seguir
sus clases desde casa?

Porque hay muchos centros, y yo supongo que usted es
consciente de ello, donde la semipresencialidad no supone,
como en otros, que el niño unos días está en su casa siguiendo

las clases que se dan en el colegio. En algunos centros la
semipresencialidad es que unos días vas al colegio y otros no
y no haces nada, porque no tienen esa capacidad de seguir las
clases on line. Yo le he pedido muchas veces, ¿cuál es el
criterio pedagógico para que niños de 8 o 9 años sí vayan a las
escuelas y niños de 14, de 15 no vayan a las escuelas? ¿Quienes
necesitan realmente más refuerzo por parte de sus docentes? Y,
evidentemente, lo ideal sería que ninguna tuviera que atender
a la semipresencialidad, pero ya puestos vamos a hacerlo con
criterios objetivos, con criterios pedagógicos. Usted lo hace
con criterios sociales, los niños de 5, 6, 7, 9 años no se pueden
quedar solos en casa, los de 14 y 15 sí y así se evita usted un
problema. No hay una base científica en las decisiones que
muchas veces ustedes toman.

Se ha hablado aquí pues de la ausencia de programas para
los niños con necesidades especiales, los problemas de la
Inspección Educativa, una inspección que, sinceramente, visto
lo visto y lo que hace, no sé si también casi mejor suprimirla,
porque cuando hemos denunciado repetidamente los casos de
adoctrinamiento en las escuelas, con una serie de pruebas
abrumadoras, la inspección no ha actuado en ningún momento
en contra de estas actuaciones.

Por no hablar de como se ha improvisado el inicio del curso
y las medidas contra la COVID porque al final, al final, Sr.
Conseller, han sido los docentes y los equipos directivos de los
colegios los que le han sacado a usted las castañas del fuego,
han sido ellos los que han tenido que ir corriendo y deprisa
porque una semana, dos semanas antes de iniciar el curso
todavía no habían recibido instrucciones concretas de su
conselleria. Porque ustedes van a salto de mata, y no sólo en su
conselleria, en todas las demás, y su conselleria es preocupante,
pero ir a salto de mata en consellerias como la de Sanidad, eso
sí que es muy preocupante. Eso de tomar medidas sobre la
marcha atendiendo a unos criterios científicos, que espero que
algún día alguien me explique cuáles son los criterios
científicos, cuáles son los criterios científicos que nos llevan a
cerrar bares y restaurantes porque hay un 3,5% de contagios,
según los datos del Ministerio de Sanidad, el sacrosanto Sr.
Illa, y no cerramos, por ejemplo, los colegios, como ha hecho
la Sra. Merkel, que ahora por lo visto es su tótem de adoración,
se ha convertido la Sra. Merkel en el tótem de adoración de la
izquierda, donde se producen más contagios, donde se
producen más contagios que en los bares y en los restaurantes.

Sí, Sr. March, puede usted negar con la cabeza, pero son los
datos de su ministerio. A lo mejor el Ministerio de Sanidad
también produce fake news, pero bueno, yo me atengo a lo que
ellos dicen. 

A nosotros de verdad que nos preocupa mucho, mucho el
futuro de su conselleria y mucho la falta de previsión de estos
presupuestos. Por eso, hemos presentado una enmienda a la
totalidad, evidentemente, no como algunos repiten una y otra
vez cansinamente porque queremos cerrar la Conselleria de
Cultura, Educación y Deportes, que es lo que nosotros
proponemos que se convierta su conselleria, volver a agrupar
lo que toda la vida había sido una conselleria de Educación,
ahorrándonos direcciones generales...,

(Remor de veus)
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... y con este ahorro de direcciones generales podríamos atender
a estas necesidades reales de nuestros docentes, pero claro,
claro, es más importante mantener los puestos de esos
directores generales innecesarios que que nuestros hijos dejen
de estudiar en barracones. 

Cuando ustedes salen aquí a hablar de lo público y de la
importancia de lo público y del músculo público, le digo, se
confunden ustedes, confunden músculo con grasa, no es lo
mismo, vayan al dietista, no es lo mismo músculo y grasa. El
músculo de la administración es que haya un número suficiente
de docentes, que haya menos precariedad en el empleo, ustedes
cada vez crean más empleo precario dentro de la
administración, más empleo precario; que se atiendan las
verdaderas necesidades urgentes de los ciudadanos y que si,
para ello tenemos que elimina algún chiringuito, alguna
dirección general innecesaria...

(Remor de veus)

..., pues lo hagamos. Tengamos esa valentía, ese coraje de
apretarnos el cinturón y decirle a ese afiliado al que se le había
prometido: tú no te preocupes que yo te colocaré; oye, pues
mira, lo siento, pero las circunstancias son las que son y ahora
mismo no te puedo colocar. Tendrás que ponerte a trabajar
como todo hijo de vecino.

Ese es, en definitiva, el sentido de nuestra enmienda a la
totalidad y ese es el sentido de nuestras enmiendas parciales
que, como ya le he dicho, en el caso de su conselleria, salvo la
Dirección General de Política Lingüística, no desmontamos
como otras consellerias que sí hemos desmontado. Espero, de
verdad, que nos cuente usted cuáles son sus planes en el futuro
y cómo piensa usted invertir estos presupuestos históricos de la
comunidad autónoma de las Islas Baleares.

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Obrim qüestió incidental,
intervendrà el Govern, té la paraula el conseller d’Educació,
Universitat i Recerca, el Sr. March.

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

Bona tarda, Sr. President. Diputats, diputades. Sra. Riera,
Sr. Rodríguez, en principi gràcies per les seves intervencions,
una intervenció que no m’ha defraudat. No només no m’ha
defraudat, sinó que m’ha ratificat que els pressuposts que
presentam avui en aquest parlament són bons per a l’educació
a les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

I li diré més, són bons des de 2016 fins ara, perquè hi ha
una política de continuïtat que dóna resultats malgrat els
problemes que tenim.

Sra. Riera, que vostè, una de les caps del quadrienni negre
de l’educació, quadrienni negre de l’educació, vulgui donar
lliçons de gestió educativa em sembla un cinisme i un
sarcasme, Sra. Riera, un cinisme i un sarcasme. Miri, li ho
recordaré: una inestabilitat absoluta, tres consellers, en quatre
anys tres consellers, direccions generals que canviaven,
Secretaria autonòmica..., en fi, tot un desgavell administratiu.
Retallada de docents, 800 retallades de docents, 800, 800
retallades de docents.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Retallades Sra. Riera, retallades de personal d’atenció a la
diversitat, així, Sra. Riera. Increment de la taxa d’interins...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sr. Rodríguez, sap qui va incrementar la taxa d’interins?, la
Sra. Riera; no va fer cap oposició, cap; vàrem arribar al 38%.
Ara en tenim 26, i enguany, aquest any que ve, hi ha unes 1.100
places, i farem un pacte amb els sindicats per fer una
temporalització per intentar baixar al 15% la taxa d’interins.
Sra. Riera, no va fer cap oposició, ni n’hagués pogut fer,
d’oposicions, Sra. Riera, n’hagués pogut fer.

Sra. Riera, vostè parla de l’IEPI, de l’Institut de l’Educació
Infantil. Sap com estava l’IEPI quan vàrem entrar? A ras del
sòl, no el vàrem ni trobar; va ser tan bona la seva gestió en
temes de 0-3 que vàrem haver de tornar 1.200.000 euros amb
interessos perquè no varen ser capaços de gastar aquests
doblers per a 0-3 anys. Sra. Riera, una gestió fantàstica!,
evidentment, com pot suposar.

Ajuts de menjador. Sap quant va ser el màxim ajut de
menjador? 800.000 euros, Sra. Riera, 800.000 euros, 1.400
persones i famílies que se’n varen beneficiar. I una cosa, no hi
havia ni 0-3 ni escoles concertades, ni famílies d’escola
concertada, només hi havia escola pública. Nosaltres a la
convocatòria de 7 milions hauria de saber que hi ha una part
dels 7 milions de 2020 i una part de 2021. Llegeixi, potser no
té temps de llegir els pressupostos seriosament, però són una
part de 2020 i una part de 2021, 7 milions. I ens vàrem reunir
amb la Mesa de pares i mares per trobar una sortida a aquesta
qüestió.

Vostès parlen de diàleg, i vostès l’únic que varen fer va ser
amenaçar docents, varen amenaçar docents. Sí, la Inspecció va
ser un braç armat de vostès...

(Alguns aplaudiments)

... respecte de l’educació. Sí, Sra. Riera; sí, Sra. Riera. Varen
fer expedients a directors, varen fer expedients a directors...

(Continuen els aplaudiments)

...varen amenaçar docents, i sobretot, el pitjor de tot, varen
crear una crispació dins els centres educatius increïble,
increïble.

Per tant, lliçons seves en temes de gestió educativa, ni una,
Sra. Riera, ni una!, perquè varen demostrar amb fets...
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(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... que són l’exemple clar del que significa una mala gestió
educativa. Que 100.000 persones sortissin al carrer no degué
ser per aplaudir-los, evidentment, va ser realment per una
nefasta gestió educativa de la qual vostè està orgullosa. Per tant
si comparam el que vostès varen fer i el que hem fet aquests
anys és que no hi ha color, Sra. Riera, i el pressupost de l’any
21 no només és un pressupost de continuïtat -sí que hi ha
continuïtat-, és un pressupost que dóna resposta a les
necessitats de la pandèmia que tenim en aquests moments, Sra.
Riera, sí que realment és així.

Miri, hi ha una diferència important en la forma com la
dreta i l’esquerra abordam les crisis. Nosaltres hem tengut un
fons COVID de 2.000 milions. Vostè no va córrer al ministeri,
Sr. Riera, si es varen repartir d’una forma equitativa, Sra.
Riera!, és que jo al·lucin amb les coses que vostè diu, és que no
té idea de com funciona. De 2.000 milions fons COVID
d’educació varen venir 50 milions a les Illes Balears per donar
resposta a les necessitats de l’educació, 50 milions, dels quals
se n’han gastat una part el 2020 i una altra part el 2021, Sra.
Riera. No sé quan vostès governaven, la crisi econòmica, no hi
va haver cap fons COVID per intentar que la situació educativa
realment no caigués dins la situació. Ha estat una resposta
socialdemòcrata davant una crisi econòmica com la que vivim
en aquests moments.

I aquest pressupost bàsicament vol reforçar en global les
polítiques de benestar social d’aquest govern, polítiques de
benestar social en sanitat, en serveis socials i en educació; vol
realment ajudar a la reactivació econòmica i ajudarà a la
reactivació econòmica, i vol donar seguretat sanitària, que és el
que està passant al respecte, i per tant, Sr. Rodríguez, li puc
assegurar que l’escola és l’espai més segur que tenim en aquest
moment dins la societat enfront de la COVID. Ho diuen les
dades cada setmana, que cada setmana la portaveu del Govern,
de forma transparent, dóna les dades dels casos que hi ha de
COVID a les escoles de les Illes Balears. Donam una resposta
adequada, i a més s’ha creat, juntament amb el Conselleria de
Salut, l’EduCOVID, que és un espai, un servei que està donant
una resposta molt bona quan hi ha casos a les escoles, i li puc
assegurar que estic parlant amb molts de directors i tothom lloa,
evidentment, la creació de l’EduCOVID, perquè ha donat
confiança realment als centres escolars. I per tant l’escola no és
un espai realment de transmissió, tot al contrari, la majoria de
casos ens vénen de fora.

Miri, els pressupostos d’Educació de l’any 21 de les Illes
Balears són uns pressupostos que són els més alts de la història.
I per què són els més alts de la història?, per moltes raons. Una,
per voluntat política; sí que hi ha voluntat política d’aquest
govern d’invertir en temes d’educació; dues, perquè hi ha hagut
una col·laboració real del Ministeri d’Educació d’Espanya amb
aquest fons COVID; i tres, perquè el Ministeri d’Educació per
primera vegada, d’una forma clara, està fent un programa de
cooperació territorial que arriba a 15 milions que farà que la
Conselleria d’Educació gestioni 1.080 milions d’educació a les
Illes Balears, 1.080 milions d’educació a les Illes Balears. A mi
em sembla que són dades que van en la direcció de donar
resposta a les distintes necessitats. Necessitats de quin tipus?,

necessitats evidentment d’intentar donar resposta als problemes
d’escolarització que tenim. 

Sabem que a les Illes Balears tenim problemes, quantitatius
i qualitatius, i tenim clar que hem de fer un esforç important
com s’ha fet aquests anys que estam governant. Aquest és el
primer pressupost dins la pandèmia, però és el sisè pressupost
que presentam avui des de 2016. Miri, aquests pressupostos
d’Educació suposen evidentment seguir donant resposta a
necessitats. En temes de docents aquests pressupostos no han
fet ni una retallada de docents; em sembla increïble que es
pugui dir impunement que hi ha retallades de docents, és a dir,
hi ha més de 2.100 professors a les Illes Balears des que
nosaltres vàrem començar a governar; amb vostès n’hi va haver
800 manco, Sra. Riera!, i varen tenir creixement demogràfic
perquè hi havia, malgrat la crisi, hi havia creixement
demogràfic de nins que anaven a les escoles, Sra. Riera.

Nosaltres hem fet una política educativa no discriminatòria
respecte de l’escola concertada, Sra. Riera. És que em sembla
que una mentida repetida moltes vegades mai no serà una
veritat, mai no serà una veritat. Que la nostra prioritat és
l’escola pública?, efectivament que és la prioritat l’escola
pública, però nosaltres consideram que l’escola concertada, una
creació -ho he dit moltes vegades però vostè no ho entén- de la
LODE del Sr. Maravall, és la base de la LOMLOE, i per tant
és un servei públic que està pagat amb els serveis de
l’administració, i per tant necessita un criteri d’escolarització
molt clar. Miri, els pressupostos generals, de la Secretaria
General, incrementen 5 milions; d’aquests 5 milions hi ha una
part molt important que va a l’increment de les partides de
neteja, un punt important; hem incrementat un 20% la neteja
dels centres que nosaltres tenim, secundària, etc., i realment ha
suposat també un increment de la partida de protecció als
docents i ho hem fet a la pública i a la concertada.

Quant a docents, el pressupost de la direcció general
incrementa en 25 milions -en 25 milions-, Sra. Riera, és que a
mi m’agradaria saber on llegeix vostè, si realment sap llegir
perfectament els pressuposts.

Hi ha tota una partida de més d’1 milió d’euros per a les
oposicions, les oposicions que necessitam per intentar donar
resposta a la necessària estabilitat de persones i centres. És un
pressupost que suposa un manteniment del servei de prevenció,
un servei que hem creat nosaltres i que dóna un servei molt bo
a la població docent.

El pressupost de la Direcció General de Planificació també
suposa un increment i si vostè ho mira hi ha un increment de
doblers cap a la concertada, retornam doblers dels doblers de
manteniment de centres públics, Sra. Riera, i per tant, som
davant d’unes xifres que mai no hi havia hagut dins educació.

Vostè parla d’infraestructures, sap quant hem gastat
d’ençà... d’infraestructures IBISEC des que estam a 2016? 89
milions d’euros, Sra. Riera, 89 milions d’euros. Hi ha dins els
pressuposts de l’IBISEC i de la Conselleria d’Educació
enguany -vostè ho ha dit- 25 milions d’euros -25 milions
d’euros- i estam pendents d’una sèrie de convenis amb
l’Ajuntament de Maó i el Consell de Menorca pel tema de
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l’escola d’educació d’adults i per al conservatori professional
de Menorca.

Li podria fer una relació de totes les despeses que hi ha a
l’IBISEC, però evidentment ja li ho vaig fer el dia que realment
vaig presentar els pressuposts, en el qual vostè va sortir un
parell de vegades i no sé si se’n va adonar massa.

Evidentment, un dels punts claus també d’aquest pressupost
és tot el que fa referència a la innovació a la comunitat
educativa, a la diversitat i a 0-3. Vostè miri els pressuposts de
0-3 anys. Miri, hem fet una convocatòria d’ajuts a les escoles
públiques de 6.000 euros per unitat i a les escoles que són de la
xarxa (...) de 3.500 euros i ara hem fet una convocatòria per a
la creació de places i es donaran 9.000 euros per plaça a les
escoles públiques i 4.500 euros a les guardaries que facin una
reconversió cap a una escola autoritzada. 

Això són fets, Sra. Riera, tota la resta són paraules que
s’endú el vent i vostè de paraules buides n’és una experta en
tots els sentits.

Miri, parla de l’FP, l’FP serà una estrella, serà un dels punts
claus d’aquesta legislatura, ja pot riure, Sra. Riera, però és que
enguany hi ha més de 3.000 alumnes nous, Sra. Riera, més de
3.000 alumnes nous, i aquests anys serà un dels punts claus per
intentar que a les Illes Balears hi hagi major qualificació i
menor abandonament escolar prematur i això és un punt al qual
es fa referència en aquests pressupostos de cara a intentar donar
a la Formació Professional el nivell que es mereix.

De la Universitat, escolti, Sra. Riera, a la Universitat vostès
a més de retallades varen llevar el complement d’excel·lència
investigadora que nosaltres hem recuperat. Nosaltres enguany
començarà... o bé, properament començarà la inversió en la
posada en marxa de l’edifici interdepartamental que ha de
licitar la Universitat de les Illes Balears, 9 milions, 7 milions,
perdó, dels quals ja en aquest pressupost hi ha una quantitat
determinada per començar a donar a la Universitat els doblers
concrets.

Dels pressuposts de la Universitat hi ha tota una sèrie
d’elements de caràcter del personal docent que hi ha a la
Universitat. Evidentment, tenim totes les ajudes del que suposa
la mobilitat universitària, és a dir, tota una sèrie de temes,
d’ajuts que vénen de continuïtat de la passada legislatura. I sí,
en temes de recerca tenim tota una sèrie de convocatòries de
projectes, captació de talent, d’infraestructures que són
bàsiques per intentar fer un salt qualitatiu en el que és l’R+D+I.

A vostè els fa molta gràcia quan parla de l’Oficina de Drets
Lingüístics, sembla que si llevam l’oficina tots els problemes
de l’educació quedaran resolts, m’agradaria que vostè, Sra.
Riera, o el Sr. Rodríguez, llegissin la Llei de normalització
lingüística, l’Estatut d’Autonomia i les obligacions. Aquesta
oficina de drets lingüístics és l’oficina de defensar els drets
lingüístics de tots els ciutadans de les Illes Balears, en català i
en castellà, Sra. Riera, perquè vostès fan una lectura totalment
sempre sectària d’aquesta qüestió. Però ja sabem que pensar
que vostès estan a favor de la normalització, això era quan hi
havia el Sr. Cañellas que amb ell es va aprovar la Llei de
normalització lingüística, i fins a la política del decret de

mínims, que també va ser amb el Partit Popular, però amb el Sr.
Bauzá vostès varen fer un trencament absolut de la política de
consens que s’havia fet fins aquell moment.

Per tant, la Direcció General de Política Lingüística... 

(Remor de veus)

... no només hi ha una política de continuïtat de defensa del
català, sinó que realment defensam els drets dels ciutadans...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, silenci, per favor.

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

A més, aquests pressuposts, evidentment, estaran d’acord
sempre amb els fons europeus que vendran en tres línies:
formació professional, R+D+I, infraestructures educatives, i
esperam que realment arribin perquè serà un bot qualitatiu en
tot el que significa l’educació, una educació que ha millorat,
Sra. Riera, en quantitat, en qualitat i en equitat. En equitat
perquè realment som de les comunitats autònomes més
equitatives que hi ha a Espanya. 

Jo no sé què pensaria vostè si al que ha fet el Sr. Osorio a
Madrid, el mes de desembre llevarà més de 1.100 professors de
reforç perquè considera que no són necessaris. No em puc
imaginar si jo hagués dit ara aquí, que hagués llevat 100
professors de cara a minorar el reforç educatiu.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I per cert..., i per cert, com que a Madrid tenen un dumping
fiscal resulta que varen rebutjar 2 milions del programa PROA
PLUS que li va donar el Ministeri d’Educació, es nota que van
molt amples per la dreta...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, hauria d’anar acabant.

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

Jo simplement vull dir, per acabar aquesta intervenció, vull
posar de manifest que són uns bons pressuposts, uns
pressuposts que donen resposta a les necessitats educatives,
universitaris, de recerca i de política lingüística, que són uns
pressuposts que tenen continuïtat, però que donen resposta
realment a les necessitats de la pandèmia, que en aquests
moments..., una pandèmia que realment -torn repetir- l’escola
està resistint de forma adequada i em pareixeria necessari que
una exresponsable d’Educació s’alegràs algun dia dels èxits que
té l’educació...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, acabi, per favor.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

... no són èxits realment de la conselleria, són èxits de la
comunitat educativa amb la qual nosaltres també treballam de
forma coordinada.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Sr. March, l’he sentit excusar la seva
gestió durant la pandèmia, supòs que vostè m’ha escoltat també
anomenar les incoherències que té el seu pressupost i li ho he
dit abans: no s’excusi vostè amb l’any 2015, parli del 2020
perquè li he dit que vostè no ha consignat més que 32 dels 35
milions d’euros que el Sr. Sánchez li havia d’enviar per lluitar
contra la COVID.

No sabem si al final, perquè no ho ha dit, si li han pispat
aquests 3 milions que falten els seus companys de Consell de
Govern o és que vostè ja directament no preveu ni gastar-los
perquè això que és una de les poques comunitats que acota el
cap davant la Sra. Celaá i fa seguidisme dels seus disbarats
educatius, encara així només ha tengut 50 milions d’euros de
2000 i d’aquests a més, pel que es veu, no n’arriba ni la
totalitat.

I a la resta de programes li ha anomenat retallades que té de
per tot, perquè li ho he dit, vostè ha tengut un pressupost de
1.000 milions d’euros, però no l’ha aprofitat. Vostè no fa
gestió, vostè està inactiu i a final d’any té moltes inversions
pendents i és lògic que la Sra. Armengol li llevi partides per
donar-les a altres consellers que fan més feina i per darrere les
deuen demanar, és clar que sí, Sr. March.

A vostè li han sobrat 3 milions d’euros de beca menjador,
3.200 nins vulnerables que les necessitaven i ja no sabem on
dinaran. També li han sobrat doblers a l’IBISEC, precisament
enguany que hagués estat útil tenir les escoles climatitzades i
modernitzades a vostè li han sobrat 4 milions d’euros de
romanents a 2020, obres que haurien d’estar fetes i que ara
haurà de reincorporar a 2021 en lloc de fer obres noves.

I el mateix li ha passat amb orientadors que va prometre a
infantil, amb convenis que havia de fer amb les escoletes i que
no ha signat o amb ordinadors que havien d’arribar al mes de
maig als nins, aquells 1.000 nins que vostè va dir que s’havien
despenjat del sistema educatiu i que encara no tenen els
ordinadors, i per això la provisió a 2021 està retallada perquè
com que no l’han gastada se l’han endut per darrera altres
consellers.

I ja ens hauria agradat a nosaltres Sr. March, tenir 1.350
milions d’euros més cada any per fer polítiques socials i donar

treball a la gent, perquè el que fa el Partit Popular quan governa
és donar treball a la gent, enlloc de trobar 1.600 milions
d’euros en factures als calaixos, que ens va deixar el Sr.
Manera i la seva presidenta, la Sra. Armengol. I amb els seus
doblers haguéssim fet un pressupost molt millor, perquè li hem
dit que tenia doblers, però hauríem fet un pressupost molt
millor i haguéssim fet algunes inversions més que vostè i no
haguéssim badat tant.

I hem presentat moltes esmenes Sr. March, per donar veu a
les demanes que ens han fet els municipis. El Sr. Casanova
l’altre dia ens criticava i deia que des del Partit Popular feim
micropolítica. Idò sí, fem política de carrer, política de
barriada, política de poble i demanam als municipis què és el
que necessiten.

(Remor de veus)

Vostès que parlen tant...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor un poc de silenci!

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... s’estimen més fer macropolítica. No els agrada, però fan
macropolítica, plans, estudis i eslògans i anuncis i titulars; i
com que fan macropolítica, tornam debatre un altre pic més un
pressupost on no hi ha res que ens sorprengui, les mateixes
promeses que fa vostè des de fa cinc anys; les mateixes
promeses d’escoles urgents; les mateixes promeses
d’eliminació de barracons; les mateixes promeses d’educació
infantil, de residència universitària, de Llei de la ciència, de
Formació Professional dual; els mateixos compromisos que
presenta per Nadal i que continuen dins un calaix a final d’any.
És clar que són de continuïtat aquests pressuposts, si són els
mateixos de cada any, cada any torna presentar l’escola de
Campos, de Caimari, de Sa Pobla, Son Ferriol, Son Ferrer,
Inca, és clar que són de continuïtat Sr. March. 

És vostè la prova més evident que el Pla de reactivació
econòmica de la Sra. Armengol és una estafa. Qualsevol que
compari el Pla de reactivació amb el seu pressupost, veurà que
és una estafa, perquè no hi són els 7 milions d’euros en beques
menjador, si hi ha 2 milions d’euros que hi eren l’any anterior,
idò falten els 2 milions d’euros de l’any següent, perquè el curs
va de setembre a juny, és clar que sí. I falten 40 milions d’euros
en obres, si hi ha 121 milions d’euros que hi ha d’haver en 4
anys, falten els 40 milions d’euros en obres enguany. Tampoc
no hi ha les partides que havien de destinar de concertada i li he
dit, un 34% de l’alumnat necessiten 2 milions més en
professors i 1,6 milions d’euros en protecció.

No ha inclòs vostè les proves PCR a mestres, no ha dit res,
ni tests als alumnes, hi ha previst el doble de despesa en lloguer
de barracons, enlloc de construir aules segures. És això el seu
Pla de reactivació a les escoles? I aquesta setmana fa reunions
per valorar l’inici de curs, ara fa reunions per valorar l’inici de
curs el mes de desembre i per què no la va fer quan tocava Sr.
March? Perquè s’imaginava el que dirien els professors i els
equips directius perquè els va deixar tirats a principi de curs
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amb la pandèmia? Perquè la junta de personal docent rebutja la
seva improvisació i l’increment de càrrega lectiva. La FAPA ha
criticat durament el retard en les ajudes menjador. Les
associacions d’inspectors troben una barbaritat els seus criteris
per passar de curs amb suspens. Els sindicats han denunciat les
condicions laborals dels docents. Els mestres han dit que no
tenen espais comuns, ni recursos per a la semipresencialitat, ni
protocols per les baixes per malaltia. Avui mateix ha deixat
tirades les famílies de nins amb necessitats especials, no ha anat
ni a la reunió vostè, que l’esperaven des del mes d’octubre. I li
han dit: els purificadors són optatius, però els nins vulnerables
han d’anar a classe obligatòriament cada dia.

Són queixes que el seu pressupost no cobreix Sr. March, tal
vegada és vostè els que no entén els que li protesten, tal vegada
no els entén, perquè no sé per què surt la concertada al carrer
cada dia, no sé per què surten els sindicats, deu ser que estan
molt contents amb el seu pressupost? Sr. March, jo crec que
vostè no s’hauria de comparar amb el conseller de Madrid, el
Sr. Osorio, hauria de ser un poc més humil.

(Remor de veus) 

A Madrid blinden la concertada davant la Sra. Celaá i no
surten al carrer, com li surten a vostè...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera, hauria d’anar acabant.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... i escolti -sí, Sr. President- alguna de les esmenes que li hem
presentat, són moltes, algunes podrien millorar. Aprofiti el que
li oferim en positiu i tal vegada recupera qualque partida que la
resta de consellers, els seus amics, li estan pispant. 

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, como nosotros no
tenemos mochila, les podemos contestar a preguntas que no nos
ha hecho, como, por ejemplo, lo de los expedientes a los
directores de los colegios cuando las famosas mareas verdes,
etc. Pocos expedientes se hicieron, y de hecho, alguno de los
expedientes...

(Remor de veus)

Algunos de los expedientes que se incoaron...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats!

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Alguno de los expedientes que se incoaron...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats!

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

... deberían haber concluido apartando definitivamente a esos
personajes de la docencia. Ya digo, como yo no tengo mochila
se lo puedo decir. Pocos se hicieron y pocas consecuencias
tuvieron ante la gravedad, la gravedad de la actuación de
algunos docentes que no merecen tal nombre.

Y es por eso, entre otras cosas, que nosotros proponemos
eliminar la Dirección General de Política Lingüística. ¿Es por
odio al catalán? No, no, si es que los únicos que fomentan el
odio al catalán son ustedes con sus imposiciones, le puedo
asegurar que no es ninguna inquina contra el catalán.

(Remor de veus)

Es por la utilización espúrea que ustedes hacen
constantemente de los presupuestos destinados al fomento de
la lengua catalana y a través de sus terminales, subvenciones,
ayudas y programas, acaban consiguiendo esas mareas verdes
de las que siempre se han sentido tan orgullosos. ¿Por qué se
produjeron, porque había una indignación social? No, porque
ustedes han tejido una red, una telaraña de asociaciones
dependientes del presupuesto de paniaguados que no tienen
otra cosa que hacer en todo el día...

(Remor de veus)

..., en todo el día, en todo el día, que lanzarse contra todo...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats per favor!

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

... que signifique libertad de elección de lengua, libertades
individuales que ustedes desprecian profundamente.

Me he quedado con las ganas, de verdad, de saber les
evidencias científicas que apoyan su decisión de mantener las
extraescolares de refuerzo de lengua catalana, ¿por qué esas
extraescolares sí se pueden mantener y no el resto?

También me ha quedado por saber cuáles son los criterios
pedagógicos a los que atiende su división de la presencialidad
o de la semipresencialidad en las diferentes etapas educativas.

Lo único que me ha quedado claro de su intervención es
que la escuela concertada se manifiesta por vicio, porque no
deben tener otra cosa mejor que hacer y porque les gusta venir
a pasearse por la mañana a la puerta del Parlament, porque,
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según usted, no hay ningún problema con la escuela concertada,
ninguno. Pues algún problema deben tener con usted, cuando
se han movilizado hasta al punto que se han movilizado, con
usted y con la persona con la que usted ya ha demostrado una
auténtica sintonía, que es la ministra de Educación, la Sra.
Celaá, esta señora que carga contra la escuela concertada,
cuando ha llevado a sus hijos a Las Irlandesas, uno de los
colegios más pijos de Bilbao. Pero bueno, esto es habitual entre
ustedes los progres, la izquierda de caviar, ya es algo a lo que
estamos acostumbrados.

Sr. March, le puedo asegurar, le puedo asegurar que los
problemas de la educación no pasan por rebajar las exigencias,
por denostar el esfuerzo, por dar aprobados generales, por
quitarse el problema de encima, que es la solución de urgencia
que ustedes han encontrado para la pandemia. Como tenemos
un problema educativo, como tenemos un problema para
desarrollar las clases con presencialidad, como vamos a tener
un bajón en los resultados, vamos a hacer un coladero. ¿Qué
valor tendrá el título de estos jóvenes que ahora están en las
etapas educativas? No sé da cuenta que algunos lo único que
tienen para defenderse en la vida y para prosperar, son los
títulos académicos que obtengan. Ustedes denostan siempre la
cultura del esfuerzo y del sacrificio y sólo con esfuerzo y
sacrificio se consiguen las cosas. La educación, los principios
educativos que ustedes quieren impartir en la escuela pública,
de verdad, de verdad que a nosotros nos asustan.

Muchas gracias, Sr. Conseller. Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Per tancar la qüestió incidental té la
paraula el conseller Sr. March.

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

President, diputats, diputades. Sra. Riera, Sr. Rodríguez. Sr.
Rodríguez, una cosa li diré, miri, vostè ha llegit bé també, els
programes d’activitat d’acompanyament escolar, de reforç
educatiu també continuen, també continuen, no hi són només...,
vostè ha agafat una anècdota, que els encanta, només català per
a nouvinguts; no, ho llegeixi tot i realment deixi de fer
demagògia tan forta com la que fa vostè. Ja està bé, ja està bé!

(Alguns aplaudiments)

Miri, és evident que aquesta conselleria d’Educació és una
conselleria d’Educació inactiva, que es posa de perfil, que no
fa feina, etc. Això, jo crec que sentir això de les paraules de la
Sra. Riera, no només és un insult sinó que és la constatació del
que ella entén per fer feina. 

Aquí, senyor...

(Se sent una veu de fons innintel·ligible)

... senyor Rodríguez, nosaltres sí que creiem en la cultura de
l’esforç, del treball, hi creiem, l’esquerra sí que creu en la

cultura de l’esforç i del treball, Sra. Riera. Sí, sí, hi creu, i
l’hem aplicada sempre i per això fem polítiques d’igualtat
d’oportunitat i polítiques d’equitat, perquè el lliure mercat en
temes d’educació no funciona. El lliure mercat en temes
d’educació no funciona.

(Alguns aplaudiments)

Nosaltres el que volem és ajudar aquelles famílies perquè
volem que l’educació sigui un element de mobilitat social. Per
això lluitam, per això lluitam i hem lluitat sempre, això són
polítiques d’esquerres, progressistes, socialistes. Sí, Sr.
Rodríguez. 

Miri, nosaltres hi ha una qüestió que li vull dir, Sra. Riera,
sap quantes persones actualment han estat de baixa des de
principi de curs? Substitucions? 1.800, 1.800. Aquí hi ha hagut
una resposta adequada per part de tothom. 

Vostès, l’altre dia llegia l’inici de curs, una compareixença
que vaig fer, i era l’hecatombe, la catàstrofe total i absoluta i hi
havia improvisació. No hi ha hagut mai improvisació, mai no
hi ha hagut improvisació, ha estat treball silenciós amb la
Conselleria de Salut, amb protocols que es varen treballar de
forma important el mes d’agost, que s’han aplicat
adequadament per part dels docents, per part de l’alumnat que
realment té un comportament exemplar, i que l’escola dóna un
exemple clar d’una lluita clara contra la COVID dins els espais
públics com és l’escola. 

L’escola no és un espai de contaminació, Sr. Rodríguez, no
és un espai de contaminació. Miri vostè, a Alemanya, a
Holanda, a Suècia han hagut de tancar escoles, aquí no hem
tancat cap escola. Fan quarantena alumnes? Sí, però escoles no
n’hem tancada cap, no n’hem tancada cap d’escola. I crec que
això és la feina feta per tots, és un treball en cadena, és un
treball solidari. Per tant, crec que hem de posar en valor
aquesta qüestió.

I aquests pressuposts van en aquesta direcció. Volem donar
continuïtat a les polítiques que hem fet fins ara que són
polítiques d’èxit. Que tenim a les Illes Balears problemes?
Efectivament que tenim problemes a les Illes Balears,
problemes d’educació, són històrics els problemes d’educació
a les Illes Balears. I el quadrienni negre encara les varen
enfonsar més, el quadrienni negre encara les varen enfonsar
més, Sra. Riera, molt les varen enfonsar. Varen demostrar la
seva poca complicitat i empatia amb el món educatiu. Vostè és
un exemple de la manca de capacitat d’empatia amb el món
educatiu.

Aquests pressuposts van en la direcció de crear les
infraestructures educatives, tecnològiques de millorar la taxa,
d’intentar baixar la taxa d’interinitat, d’intentar baixar les
ràtios. Les ràtios han baixat des que som a la Conselleria
d’Educació d’una forma important. Li diré més, vostès parlen
de la qualitat, miri vostè les darreres estadístiques del Ministeri
d’Educació respecte dels resultats del curs 19-20, la majoria de
comunitats autònomes, malgrat varen fer tota una espècie de
manifestació que baixam la qualitat, tots han aplicat els
mateixos criteris. Hi ha hagut molt de postureo polític i les
dades demostren què ha fet el Ministeri d’Educació, una
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igualtat en temes de resultats. Nosaltres estam en aquesta
direcció. 

Darrerament, Sra. Riera, els tribunals han dit que la
flexibilització que es va introduir per part del ministeri a la
Conferència Sectorial d’Educació són legals. El que va fer el
Partit Popular no ha estat realment..., no ha estat...,

(Remor de veus)

... li ha donat la raó la justícia en aquest aspecte. La flexibilitat
quant a criteris d’avaluació són absolutament legals i s’han
aplicat de forma correcta. 

Per tant, Sra. Riera, nosaltres treballam en distintes
direccions a favor de millorar la qualitat de l’educació, la
milloram, l’informe PISA així ho demostra, els informes
IAQSE així ho demostren, milloram l’equitat del sistema,
donam ajudes on es necessiten, la Universitat de les Illes
Balears ha incrementat de forma substancial el seu pressupost
des que governam, des que governam, i no hi ha una crítica a
aquests pressuposts; la recerca també millora i sabem que en
recerca hem de fer un salt qualitatiu, Sra. Riera, ho sabem. Però
vostès en temes d’R+D+I encara no sé què realment varen fer
durant la seva legislatura, crec que encara està per descobrir.
Tal vegada els científics faran un descobriment seriós de la
manca de política científica que vostès varen fer.

Per tant, uns pressuposts positius per a les Illes Balears, uns
pressuposts que crec, Sra. Riera, seria important que qualque
dia tenguessin una voluntat més clara d’acord i de col·laboració
de la que tenen ara, que és una política purament del no pel no.
Crec que realment l’educació a les Illes Balears necessita un
consens, i li diré més, nosaltres sempre tendrem la mà estesa
malgrat la seva actitud, que mai no ha estat positiva respecte de
l’educació.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, conseller March. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Señoras y señores diputados, después
del debate del “y tú más” y los ataques continuos que se han
escenificado hoy, vamos a lo que nos ocupa que es el debate de
presupuestos.

Nuestro grupo parlamentario Ciudadanos para la sección
13, de Educación, ha presentado un paquete de enmiendas que
están muy en línea de todas las propuestas que hemos hecho en
comisión y también de las interpelaciones o en las
comparecencias del conseller el Sr. Martí March. Nuestro
objetivo en todo momento ha sido enmendar, corregir y
mejorar estos presupuestos en un momento en que la inversión
en educación es más prioritario que nunca para garantizar una
escuela segura, bajar las ratios, aumentar docentes, aumentar

también los profesionales y los técnicos de apoyo especial para
los niños con necesidades especiales, aumento en los recursos
para limpieza y material de protección, aumento de la inversión
para acabar con la brecha digital y garantizar el seguimiento del
currículum educativo. También se debería haber aumentado la
partida para la educación concertada.

Le reconocemos que ha aumentado el presupuesto con
respecto a los demás años, le reconocemos ese esfuerzo, pero
no es suficiente, nunca lo es y menos en educación. Seguimos
alejados de que se destine en nuestra comunidad el 5% del PIB
a educación, y lo seguiremos reivindicando, reivindicaremos su
aumento y sobre todo reivindicaremos una buena gestión del
gasto público en educación, que es prioritario. Por eso nuestras
enmiendas parar reducir organigrama, también el gabinete de
asesores, la figura de la secretaria autonómica, que usted tiene
una en su conselleria. Sabe que desde principio de legislatura
venimos reivindicando esa reducción de organigrama en estos
cargos específicos, entre ellos la figura de la secretaría
autonómica, que se la sacaron de la chistera al inicio de la
legislatura para contentar a sus socios y poder investir a la Sra.
Armengol como presidenta de esta comunidad. Además
pedimos también en algunas enmiendas para recortar en gasto
superfluo y dedicarlo a lo verdaderamente prioritario. 

Debo decir que de nuestras enmiendas, unas 13 o 15
enmiendas que hemos puesto a la sección 13, se han aceptado
2 en comisión, se aceptaron 2 que consideramos muy
importantes, una se votó a favor íntegramente que era la
petición de Ciudadanos de incrementar las plazas educativas de
0 a 3 años, como vienen reivindicando todas las..., la
plataforma a la asamblea 0 a 3, también Unicef Baleares o la
FAPA, la Federación de Padres y Familias de las Islas
Baleares. Consideramos que 1 millón de euros..., logramos este
millón de euros, aumentarlo en el presupuesto para que haya
más plazas, guarderías, escoletas, de 0-3 años, gratuitas porque
muchos se llenan la boca pidiendo la gratuidad de la educación
infantil, de 0 a 3, pero no se ha materializado y sigue bastante
parado en la conselleria de Educación. Es insuficiente pero es
un paso para dar la respuesta a las necesidades educativas y
también de conciliación para las familias de estas islas. 

En el mismo sentido, se transaccionó y salió adelante una de
nuestras enmiendas para aumentar las ayudas comedor de 0-3,
nosotros solicitábamos 250.000 euros de aumento, un 15%, sin
embargo se transaccionó a 100.000 euros, y estuvimos a favor
y, por supuesto, hemos logrado que se aumente en el
presupuesto las ayudas comedor de 0-3 años, en un momento
en el que las familias de estas islas están pasando por
momentos excepcionales, debido también a la crisis que nos
está asolando.

Han quedado 10 enmiendas vivas, para el debate de
presupuestos, es una lástima no haber podido transaccionar
ninguna en el sentido que ahora pues les voy a explicar, espero
que podamos llegar a alguna transacción durante este debate. 

Una de las grandes necesidades de Baleares es poner en
marcha la ampliación de las plazas de residencia de la UIB en
Palma, para estudiantes de otras islas. Una reivindicación que
vamos también haciendo cada año porque el año pasado más de
120 alumnos se quedaron en listas de espera, y pedimos en una

 



3558 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 62 / fascicle 2 / 16 de desembre de 2020 

enmienda la afectación de 1 millón de euros para que la
residencia empezara a iniciar esta residencia y que vea la luz,
al menos su licitación. 

También otra enmienda, para nosotros importante, es
aumentar en 300.000 euros la partida destinada a auxiliares de
conversación para los centros concertados y favorecer y
mejorar la competencia oral en lenguas extranjeras,
mayoritariamente el inglés, tras los informes que constatan que
nuestra comunidad autónoma es una de las comunidades con el
nivel más bajo en lengua inglesa.

También 500.000 euros para el programa de atención a la
diversidad, para cubrir asistencia por parte de especialistas de
las UVAI, Unitats Volants d’Atenció a la Inclusió, para
alumnos con TEA, Trastorno del Espectro Autista, y para
alumnos con discapacidad motriz y problemas educativos
especiales.

Una enmienda, también, en el sentido de incrementar en
350.000 euros la partida del personal AT, o al personal TS,
personal de atención especial. Como saben, también, una de las
reivindicaciones de mi grupo parlamentario, ante la bajada del
personal de atención especial, en estos momentos, para reducir
las ratios en los centros educativos se ha utilizado a este
personal, tan importante para estos niños con necesidades
especiales, se les ha utilizado para ser tutores en otras aulas.

También una de nuestras enmiendas destinadas a crear un
programa para la promoción de las modalidades lingüísticas de
las Illes Balears, como garantiza nuestro Estatuto de
Autonomía, una partida, un programa específico, en el Institut
d’Estudis Baleàrics, porque consideramos que este instituto
también tiene que promocionar nuestras variantes lingüísticas
y no solo la lengua catalana. Enmienda también, lo que
hacemos es reducir la partida de política lingüística y,
especialmente, todo lo destinado a la Oficina de Derechos
Lingüísticos; creemos que, pese a que no se crea un nuevo ente
en el sector público instrumental, sino que son los propios
funcionarios y la propia Dirección General de Política
Lingüística que va a desempeñar estas funciones, consideramos
que es un gasto que se debería destinar ahora mismo en su
misma conselleria a ayudas comedor, a aumentar en más plazas
de 0-3 o a aumentar la plantilla docente y el personal de
atención especial. Además, se trata de una concesión
ideológica, sus socios de MÉS per Mallorca, que en medio de
la pandemia están más preocupados en señalar y perseguir a
nuestros comercios, a nuestros restaurantes, de si rotulan o
tienen la carta en catalán o si sus empleados usan la lengua
catalana; en definitiva, en señalar a la sociedad balear por la
lengua en la que hablan. Es un copia y pega de la Oficina de
Garantías Lingüísticas de Catalunya.

Mire, el posicionamiento de Ciudadanos en este tema es
claro, para que luego no intenten tergiversarlo: queremos que
se garantice la neutralidad ideológica en las aulas, que no se
eduque en el odio y en la confrontación, que el castellano sea
vehicular en la escuela pero que haya libertad educativa y que
se deje de atacar el bilingüismo, desde Ciudadanos siempre
hemos defendido ese bilingüismo o el trilingüismo, si se
incorpora también el inglés, por supuesto, y está muy claro que
no queremos que se utilice la lengua como herramienta política

ni la educación como arma arrojadiza, por ninguna de las dos
partes. 

Y en cuanto a las enmiendas de los otros partidos, mi grupo
votará a favor de todas las enmiendas del Partido Popular,
excepto..., nos vamos a abstener en tres de las enmiendas, pero
no por el destino, sino por de dónde lo sacan, hacen lo mismo
que han hecho en otras secciones, lo hicieron el año pasado,
que es extraer de la partida 34, esto es, amortización de deuda,
luego, nos tachan a algunos de incoherencia; lo que no se puede
es votar no al techo de gasto para que la comunidad autónoma
no se endeude más, pero luego, para poder lucirse y con sus
entidades, sacar de la partida 34, que es precisamente,
amortización de deuda. Lo que están haciendo es hipotecar a
las generaciones actuales para que ahora no se pague esa deuda
y se tenga que pagar después.

Y me sabe mal porque son las enmiendas que justo son 2,2
millones a la concertada pero para personal docente,
orientadores de 700.000 euros, o 450.000 euros programas
plurilingüe concertada, pero yo siempre reivindico esa
rigurosidad y esa coherencia, por tanto, mi grupo
parlamentario, nuestro grupo no podemos votar, como no
hacemos en otras secciones, enmiendas que son enmiendas
trampa, que sacan el dinero de partidas como la amortización
de deuda porque, así, es muy fácil presentar enmiendas con un
valor elevado, porque es irreal.

Y votaremos en contra de las enmiendas de VOX. 

Y votaremos a favor de las enmiendas de El Pi, de todas
ellas. Veo que han llegado a muchos acuerdos hoy, en
educación. Yo, por supuesto, lo celebro, porque son enmiendas
que compartimos, me hubiera gustado también llegar a este
acuerdo hoy en las enmiendas de educación pero no tenemos
tanta sintonía en esta sección. Excepto..., votaremos una,
excepto, la que votaremos en contra que es el aumento del
presupuesto en promoción y normalización lingüística de la
lengua catalana. El Pi, pues, siempre, no defendiendo las
modalidades lingüísticas de las islas, pero votaremos a favor
del resto de ellas. 

Muchas gracias. 

(Algun aplaudiment)

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sra. Guasp. Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, com
estan, en aquesta jornada de convivència, pràcticament de
jornada d’exercicis espirituals? Ens trobam en el primer dia
d’aquest debat de pressuposts per a l’any 2021, encara estarem
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junts tot el dia de demà, encara ens queda horabaixa i també
divendres. 

Jo, abans de començar, m’agradaria molt fer un recordatori
i, sobretot, una reflexió sobre la situació que vivim a la nostra
comunitat autònoma, pels que som presents aquí, pels que ens
segueixen en streaming, per aquells que ens segueixin de
qualsevol manera en aquests moments aquest ple: 440 contagis
en un sol dia, 7 noves morts a les Illes a causa de la COVID.
Demanam responsabilitat a tots, als polítics i a la ciutadania. La
tercera ona, malauradament, ja és aquí. Per això nosaltres hem
donat suport a les noves restriccions de l’executiu autonòmic i
esperam que es vigili el compliment de la norma. 

Dit això, nosaltres, Sr. Conseller d’Educació, creiem que no
és el moment de pegar-li fort, fort almanco, però tal vegada li
podríem pegar fluix, però en lloc de pegar-li i criticar-lo el que
farem serà fer-li propostes, i així quedaran paleses les
mancances que té l’educació a la nostra comunitat autònoma i,
de passada, esper que vostè faci un esforç pressupostari per
escoltar les peticions d’aquest humil Grup Parlamentari d’El Pi,
que el que vol és el millor per a la comunitat educativa i,
sobretot, per als nostres alumnes. 

Vostè diu que tenim problemes qualitatius i quantitatius, hi
estam absolutament d’acord i confiam en l’esforç i, com dic, en
la bona voluntat de la seva conselleria. Ha parlat d’Europa, el
gran manà d’Europa, jo em deman quan arribarà tot això? Tal
vegada vostè pugui contestar-me o en públic o si no, aquí, que
estam a prop, a l’escó. Ha parlat de formació professional, ha
parlat d’R+D+I, ha parlat d’infraestructures educatives,
nosaltres ho volem veure, el volem creure, perquè hi creiem. 

Equitat, sí, estic absolutament d’acord. El meu grup
parlamentari està absolutament d’acord amb l’equitat, però no
de centres, equitat per a tots els alumnes de la pública i de la
concertada, tots els nins i nines d’aquesta comunitat autònoma,
nosaltres creiem en l’equitat de tots els infants. Crec que enlloc
de mirar per centres, hem de mirar per nins i així l’equitat
estarà més garantida.

Pas a fer les peticions, la carta als Reis que sé que vostè
escoltarà amb les oïdes ben obertes, amb les orelles ben obertes
i això és el que li demanaria. Per començar, nosaltres hem
reivindicat i molt, no hem estat els únics és cert, l’ampliació de
transport escolar per a l’educació post obligatòria. Ens omplim
la boca qualsevol dels governs, o dels nous governs, o en
aquells municipis on nosaltres governam també, a alguns
ajuntaments, en el Parlament moltes vegades hem demanat que
nosaltres volem el futur dels nostres infants, però per això els
hem de poder facilitar aquest futur, ho diem perquè quan
s’acaba l’etapa obligatòria, els infants que estudien a instituts,
a centres que estan enfora de ca seva, de vegades no hi ha
transport escolar. Per tant, nosaltres li plantejam una esmena,
la 16461, d’1 milió d’euros precisament per a això.

I també li dic una cosa Sra. Conseller, que ara mateix no em
pot donar 1 milió d’euros, que tenen convenis signats que van
fins el proper final de curs, m’és igual, faci’m una promesa i un
compromís aquí, avui i ara perquè això sigui possible, faci’ns
un compromís per saber que el transport escolar post obligatori
a qualque moment serà possible, perquè pensam que els

alumnes de batxiller tenen dret a transportar-se, i si no tenen
mitjans per moure’s, han de poder estudiar com la resta. Això,
conseller, també és equitat.

En aquest sentit, demanam una ampliació de les places de
transport escolar a l’educació obligatòria, per al compliment de
les distàncies de seguretat que marquen les mesures contra la
COVID. 

Demanam també augmentar la partida destinada a la
Universitat de les Illes, per tal de redactar el projecte d’una
nova residència d’estudiants. Això també és equitat, què passa
aquí? Que n’hi ha molts que no són de Palma i ja no juguen
amb els mateixos avantatges i vostè ho sap perfectament. Per
tant, la nova residència és imprescindible, ja en vàrem parlar en
els pressuposts de l’any passat. Al final, si el solar, si
l’ajuntament, veurem què passa, on la fem, nosaltres demanam,
per favor, que s’avanci en aquest sentit.

Igualment una línia d’ajuts als estudiants de Menorca,
Eivissa i Formentera que cursen estudis a la UIB a la seu de
Palma.

Vostè ha parlat de la formació professional dual, de la
formació professional, estam d’acord; però nosaltres també
hem fet una esmena en aquest sentit, que és la 16464, creació
d’una nova partida d’implantació de la formació dual en
comerç. La competitivitat, aquest món global, aquest món de
diferències, els comerços que han tancat han de poder tenir
eines, han d’estar més formats per poder lluitar en condicions.
Sé que vostè hi creu en això, però esper que ens ho demostri
també dient que sí a les nostres esmenes. 

Per altra banda, també li demanaríem, perquè és
imprescindible, perquè si no és un caos, perquè no abasten de
cap manera, augmentar la partida per contractar personal
administratiu als centres educatius de primària. Personal
administratiu, és “impepinable” que fa falta. I per altra banda,
també creiem que en aquesta equitat de la qual vostè treu pit,
hem de parlar dels infants que tenen necessitats especials,
parlam d’educació especial. Hem posat una esmena per ampliar
la partida per contractar més especialistes en aquest sentit, de
500.000 euros.

Destinar una part de la partida d’educació a ajudes de les
escoles municipals de música, és una altra de les nostres
esmenes; així com augmentar la partida d’ajut d’escolarització
per a les famílies vulnerables amb infants de 0-3 anys;
incrementar la partida destinada a beques menjador, per arribar
a totes les famílies vulnerables, amb infants de 0-3 anys;
augmentar la partida per ajudar a la reconversió, en aquest
sentit, de centres privats no autoritzats de 0-3 anys a centres
autoritzats; i també ajuts per a instal·lació de centre d’aquest
petit col·lectiu.

Per altra banda, també creiem imprescindible, i esper que
per favor posi molta atenció Sr. Conseller, afectar una part
d’aquesta partida a la contractació de professionals tècnics per
atendre alumnes de 0-3 anys amb necessitats especials. Pensam
que per aquí no hi hem de passar, vostès sempre diuen que no
ha de quedar ningú enrera i nosaltres sabem que comprenen la
magnitud d’aquesta diferència i aquesta injustícia que pateixen
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moltes vegades els alumnes amb necessitats especials. La
pandèmia no l’ha cercada ningú, però n’hi ha alguns que
paguen les conseqüències.

Voldríem també i li demanaríem incrementar la partida per
dotar de més recursos tecnològics els centres educatius, parlam
de digitalització, no només per als alumnes, ja n’hem parlat
aquí en qualque ocasió, els chromebook, els ordinadors per a
infants no, parlam dels professors, perquè ells tenguin les eines
digitals per poder impartir les matèries que hagin d’impartir.

I per altra banda, tornaria a aquest principi d’equitat, quan
nosaltres li hem demanat augmentar la partida destinada als
centres d’ensenyament concertat. És una partida ambiciosa,
1.500.000 euros, li record que els mòduls estan congelats des
de l’any 2008, ens diuen que la factura del llum per exemple,
s’ha incrementat en un 55% des d’aquell any i que segueixen
sense que se’ls incrementi. I almanco doni’ns una resposta i si
ens pot donar una part d’aquesta partida, li estaríem molt
agraïts, sobretot l’escola concerta li estaria molt agraïda.

Per altra banda, també hem fet una esmena a l’ampliació de
la partida destinada a l’Institut Balear d’Infraestructures i
Serveis Educatius. I n’hi ha una sèrie que tenen a veure amb
diferents centres educatius de la nostra comunitat, per exemple:
l’ampliació de l’IES Llorenç Garcies i Font a Artà, li explicaré
per què: els matins, a part de ser l’institut de referència d’ESO
i Batxiller, no només d’Artà, sinó també de Sant Llorenç, fan
cicles formatius de matí en Formació Professional, que vostè
defensa, també de grau mitjà de gestió administrativa, graus
mitjans de tot tipus, tots aquests graus, a més, estan oberts a les
necessitats que hi ha de graus a tota la comarca i també, tot i
que no és tal vegada tema d’aquest capítol, també fan educació
per a adults els capvespres. Així és que ho tenen petat, i
l’ampliació que nosaltres demanam és absolutament
imprescindible i justificada.

També parlam d’un nou institut a Son Ferriol, de la reforma
del centre de Son Juny de Sant Joan, de la dotació de serveis
per a l’adquisició d’un solar per al nou centre a Can Peu Blanc
a Sa Pobla.

I efectivament, volem una partida, hem posat 500.000
euros, per incrementar la partida destinada a la promoció i la
normalització de la nostra llengua. I ho explicaré senyora de
Ciutadans, jo sé que vostè ho fa amb la millor de les intencions
del seu partit, perquè jo no sé si és la millor de les seves
intencions, però li explicaré una cosa: qui es troba aquí en perill
d’extinció és la nostra llengua, el castellà no hi està, no es deixi
enganar. Instituto Cervantes, la lengua más hablada, países
iberoamericanos, latinoamericanos, és igual, el que sigui,
vostè m’entén; és a dir, qui està en perill d’extinció i en perill
és la nostra llengua. Per tant, nosaltres apostam per aquesta
partida perquè pensam que és necessària i imprescindible.

I ens hem de deixar ja de fer demagògia, el Sr. Jaume Font,
que era portaveu l’any passat, sempre deia el mateix, vostè que
avui de matí l’ha defensat públicament, deia: si tu tens un fill
robust i fort, sa com un gra d’all i un malaltet que l’has de dur
a l’hospital, a qui insuflaràs salut? Idò ja està, ja m’he
contestat.

I per acabar res més... Ah, Sr. Rodríguez, que no me he
referido a usted, por favor seguro que ya añoraba mis
palabras. Bueno yo esto de “paniaguados” no lo entiendo,
“paniaguados” què vol dir això? Pobres? Ahhh!
“Paniaguados”només li ha faltat dir “vagos y maleantes”.

Gràcies, Sr. President.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari Mixt,
Gent per Formentera, té la paraula la Sra. Tur, per deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bona tarda a tothom, diputades, diputats. Bé, la meva
intervenció serà prou breu perquè ja vaig tenir oportunitat en el
seu moment de fer també l’exposició del punt de vista, com a
mínim de Formentera, respecte de cap on va la política
educativa d’aquest govern, cap on pensam que ha d’incidir i
cap on pensam que s’han d’adreçar els esforços.

Jo el primer que voldria fer és a tots aquells que gaudiu tant
sembrant aquest discurs alarmista, jo crec que el primer que
hem de reconèixer és que la tornada al curs escolar, o l’inici del
curs escolar es va produir en unes molt bones condicions, però
si ens quedava algun dubte i pensar, bé potser l’inici del curs
escolar anirà bé, perquè clar, tothom arribarà allà en bon estat
i tothom arribarà bé a ca seva i la COVID en aquell moment
estava controlat, si tenien dubtes el temps ens ha donat la raó.
I el temps avala la feina feta per part de tots els equips docents
a l’hora d’elaborar els seus plans de contingència i avala la
feina de la conselleria a l’hora de planificar com s’havien de fer
aquests plans de contingència i de donar les directrius.

Per tant, si una cosa era eminentment preocupant en aquest
inici de curs, que era que la situació de la COVID obligués a
paralitzar d’una manera generalitzada les classes a les Illes
Balears i a deixar els infants a ca seva, privats de poder fer una
formació més o menys normal amb un bon ritme, això no ha
passat, i a vostès no els he sentit fer-ne ni una sola referència,
ni una sola referència.

Els dos interlocutors de l’oposició per temes d’educació
estan molt ocupats a fer els seus chascarrillos i, per tant, no
m’escolten.

Però, bé, si alguna cosa ens havia de preocupar, si alguna
cosa realment ens havia de preocupar no ha passat -no ha
passat- i vostès ni mitja, chitón, perquè això no interessa,
veritat? No interessa.

En canvi, cap on duim el discurs? Cap als “xiringuitos”, cap
al català, que és el mac de fer trons de tots els seus discursos,
perquè podem parlar d’economia, podem parlar de cultura,
podem parlar de patrimoni, podem parlar de ciència, podem
parlar de turisme, però el català sempre és el mac de fer trons.
Per tant, jo no sé el seu esperit constitucionalista, el seu esperit
democràtic, el seu esperit de defensa de les minories, el seu
esperit de defensa de les llengües, que són totes igual de vàlides
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en aquest planeta i totes mereixen la mateixa dedicació, com a
mínim el mateix respecte, on és aquesta vocació dels partits
democràtics? On és? Perquè, és clar, venir aquí a parlar sempre
del català i dels “xiringuitos” del català i de l’Oficina dels Drets
Lingüístics, crec que, francament, tenint en compte les
situacions greus que hi ha en aquest moment no veig com a
partir d’aquí construeixen vostès tot el seu discurs polític. 

Per tant, això que ens demostra? I parl per a mi, però crec
que podria parlar per pràcticament tots els diputats i diputades
que s’asseuen d’El Pi cap a l’esquerra, que realment vostès no
han trobat motius per fer oposició al conseller d’Educació, més
enllà dels detalls de les qüestions sublims vostès no han trobat
motius per fer oposició. 

Dit això, jo els felicit, Sr. March, jo els felicit perquè,
evidentment hi ha moltes coses que són millorables, moltes,
vostè ho sap, en ocasions discrepam, no ho veiem tot bé, però
que l’objectiu primordial d’aquest curs s’acompleix amb
escreix, que era poder fer classes amb la màxima normalitat
possible, això es fa i això s’ha de posar en valor, i això s’ha de
reconèixer i això és el més important en aquest moment. La
resta són... qüestions, entre cometes, secundàries atesa
l’excepcionalitat d’aquest moment. 

Per tant, nosaltres sí que pensam que el pressupost que s’ha
preparat per part de la conselleria i per part l’Hisenda i per part
de tot l’equip de Govern és un bon pressupost per fer front al
proper curs o millor dit, perdó, per fer front al proper any.

A partir d’aquí, també vull anunciar que les tres esmenes
que manteníem les retiram, les retir, retiram les esmenes 16882,
16881 i 16875.

Vull dir també, per acabar la meva intervenció, amb
referència a l’educació infantil, Sra. Núria Riera, jo li
demanaria una pregunta molt senzilla: vostè ve a criticar el
Govern perquè no ha doblat les places d’educació infantil, quan
les places d’educació infantil qui té el deure de crear-les són els
ajuntaments, per tant, jo li faré una pregunta, Sra. Riera, o a
algú del seu partit que me la vulgui contestar: quants
ajuntaments del Partit Popular a les Illes Balears en aquest
moment en el seu pressupost per al 2021 tenen una partida
consignada per construir noves escoletes? Quants? Perquè si
això és una qüestió tan cabdal per a vostès, suposo que tots els
ajuntaments governats pel Partit Popular a Balears tenen una
partida consignada per fer aquesta feina.

Sra. Riera, m’ho podrà contestar, això? Esperem que la Sra.
Riera..., vull dir, com que em queden 4 minuts, 41 segons, igual
ens ho pot contestar.

Sra. Riera, vostè sabria contestar-me si creu, si creu vostè,
que com a mínim pot adreçar-se als votants del Partit Popular
a Formentera, ja no per a mi, però per als votants seus de
Formentera, que són molts, vostè ens sabria dir quants
d’ajuntaments governats pel Partit Popular a les Illes Balears
han consignat al seus pressupost per a 2021 partides per
construir places d’infantil? Ho sap o no ho sap, Sra. Riera?

No, no, cap aquí, cap aquí perquè vostè sap que una cosa és
el Pacte per l’educació infantil, una cosa... -Sr. Company, jo a

vostè el mir molt perquè vostè em cau molt bé i sap que
m’agrada mirar-me’l-...

(Remor de veus i algunes rialles)

Aquesta resposta, vostè, Sra. Riera, me la sabrà dar o no?
Me la sabrà dar?

(Remor de veus)

Crec que no els ha agradat la meva pregunta.

(Remor de veus)

Bé, jo crec...

(Remor de veus)

No, no, no... no, no, no... No, Sra. Riera,... 

(Remor de veus)

... -perdoni, és el meu torn d’intervenció- Sra. Riera, ja s’hi va
asseure una vegada i encara en pagam les conseqüències...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible de fons)

... no, jo no... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., no, jo no... jo no m’hi asseuré de consellera d’Educació
perquè tenc prou humilitat per reconèixer que no estaria en
condicions d’acceptar aquest càrrec, Sra. Riera. En canvi vostè
sí que el va acceptar i vàrem veure el desastre que va ser capaç
de fer.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. En torn en contra el Grup Parlamentari
Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Santiago, per deu minuts.

(Remor de veus)

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidente. Me deja realmente asombrada que el
Partido Popular insinúe constantemente que este gobierno ha
querido y quiere destruirlo todo, precisamente porque viene del
Partido Popular me asombra.

Oigan, aquí ha habido una pandemia, aquí ha habido una
pandemia sin color político y nuestra comunidad autónoma ha
sido una de las más perjudicadas, precisamente porque tiene tal
dependencia a lo externo, al turismo que realmente se ha visto
tremendamente perjudicada.

 



3562 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 62 / fascicle 2 / 16 de desembre de 2020 

A ustedes no les preocupa absolutamente eso, en absoluto,
nunca les ha preocupado, nunca les ha preocupado. Su mayor
preocupación es que se destinen más recursos a la escuela
pública, eso realmente les quita el sueño. Les quita el sueño
porque garantizar la igualdad de oportunidades significa que las
otras escuelas que ustedes defienden, principalmente la escuela
privada, no se va a sentir tan privilegiada porque todos los
niños y las niñas van a ser un poquito más iguales. Eso de
repartir los dulces de la piñata, el Partido Popular no tiene ni
idea.

La preocupación y el esfuerzo por sostener a las familias se
evidencian en estos presupuestos y concretamente en esta
sección de educación.

Cuando nos pilla algo de estas características y el Estado
está debilitado por unos malos gestores previos es cuando
realmente la gente lo pasa mal, cuando se empiezan a ver las
carencias y qué es lo que faltaba, pues lo que ocurre es que
ustedes nos dejaron un estado débil con unos servicios públicos
desmantelados. 

La gente lo pasó mal antes y ahora con la pandemia ha
estado muy cerca de volver a producirse el desastre que ustedes
dejaron, menos mal -menos mal- que aquí hay un gobierno
progresista que sabe perfectamente hacia dónde tiene que tirar
el carro y precisamente no es hacia lo privado, es hacia el
fortalecimiento de los servicios públicos.

(Remor de veus)

En las enmiendas a la totalidad vamos a votar que no
porque decir que no se ajustan a las necesidades de Baleares o
de la ciudadanía es mentira. Es mentira, y lo vamos a ver.

Sobre las enmiendas que ha presentado la derecha de
siempre, la derecha nueva de Ciudadanos y la extrema derecha
vamos a votar en contra...

(Remor de veus)

... porque su sistema de estado no es el mismo que el nuestro y
hablo para los tres.

Ellos quieren que el Estado desaparezca y que salve quien
pueda, nosotras queremos que el Estado haga de escudo social
frente a la desigualdad y a la crisis. Nosotras queremos más
servicios públicos para que puedan acceder a ellos todas las
personas, la derecha distingue entre las personas.

Este año hay un 22,5% del presupuesto que va a educación,
1.082 millones de euros, 49 millones más que el presupuesto
del año 2020 porque las circunstancias no son las mismas y
tenemos que estar a la altura de las circunstancias. 

Baleares, además, es la comunidad autónoma que más se ha
recuperado desde los recortes de la bancada del Partido
Popular, un 13% mejor en inversión educativa tras la gestión de
la derecha.

Por fin se ha comprendido que la gravedad de la falta de
profesorado en Baleares, y ahora este año... pandemia

mediante, todo hay que decirlo, en estos presupuestos se
destinan 25 millones de euros más que en 2020 a la
contratación de profesores y profesoras. Desde el 2015, Sra.
Riera, se han contratado 2.087 docentes más, eso son..., en
cinco años se han contratado 2.087 docentes más, no me
pregunto qué hacíamos antes con 2.087 docentes menos, o sí,
me lo pregunto, y ustedes lo saben bien. ¿Saben lo que
hacíamos? Manifestarnos. Manifestarnos por más docentes,
menos mal que en estos cinco años nos estamos recuperando.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

8 millones de euros más para la creación de nuevas plazas
de escoletes. 4,5 millones más destinados a los consejos y
ayuntamientos para que dispongan ayudas específicas para el
acompañamiento y el apoyo a niños y niñas con necesidades
educativas especiales.

Sra. Riera, señores de VOX, la educación especial no va a
desaparecer por mucho que ustedes mientan, por mucho que
ustedes tergiversen, se va a poder ver, la educación especial no
va a desaparecer. Tenemos un mayor cuidado con esas
personas porque están sufriendo aún más esta COVID que
plantea muchas desigualdades entre todos los alumnos.

Si este año se ha puesto de manifiesto la brecha digital,
nosotras vamos a aprobar en los presupuestos un plan de
digitalización de centros para la compra de dispositivos, para
la formación en herramientas digitales. Nosotras sabíamos de
estas de estas desigualdades siempre, por eso siempre hemos
defendido el sistema público que equilibre. Ustedes salen aquí
a fingir que les importan las clases populares, pero nunca lo
han demostrado, jamás. 

36 millones de euros al fondo COVID para la contratación
de profesores, monitores que hagan posible el desdoblamiento
de espacios, adquisición de material de higiene y protección,
aumento del gasto en limpieza y desinfección.

Votaremos por tanto que no a todas las propuestas
populistas que lanzan ustedes para ampliar ese fondo COVID
quitando el dinero de una partida necesaria a otra que ya está
suficientemente dotada.

Ustedes fueron quienes alarmaron a la sociedad con los
contagios en las escuelas. Crearon ansiedad, verdadera
ansiedad entre padres y madres con sus manipulaciones
informativas. Al final resulta que las escuelas no han sido esos
focos incontrolables de contagios que ustedes vaticinaban. No
lo han sido, estaban equivocados, estaban equivocados, y eso
vuelve a decir mucho de su eficiencia en la gestión de la
pandemia. Está claro que ustedes hubiesen destinado
muchísimo dinero más a contener algo que no era tan grande ni
ha sido tan peligroso. Lo más entrañable de todo esto es que los
más pequeños y la comunidad educativa de estas islas han sido
quienes les han dado una lección inolvidable, y esa me parece
la mejor campaña que se puede hacer contra ustedes. Ni los
más pequeños ni el profesorado era tan desastre, como ustedes
decían. 

7 millones de euros más en ayudas de comedor con
convocatorias adaptadas a criterios de necesidad económica de
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las familias. Señores y señoras, justicia fiscal, reparto del
dinero público. Lo que decía antes, hay que repartir los dulces
de la piñata.

Respecto a la concertada, Sr. Rodríguez, antes ha dicho que
no entendía por qué se habían manifestado. Claro, yo sí lo
entiendo, lo entendemos todo el mundo. Se han manifestado
porque ustedes se han encargado de sembrar una
desinformación tremenda, y se lo digo de primera mano. Se lo
digo porque la semana pasada una servidora se reunió con un
grupo de una federación de la escuela concertada, que, por
cierto, Unidas Podemos hemos sido los únicos que han
respondido y los únicos que se han sentado a mirar a ver cuáles
eran las propuestas de la concertada advirtiéndole que
evidentemente no es nuestra línea, pero nos sentamos a hablar
con todo el mundo, nos sentamos a hablar con todo el mundo.

(Remor de veus)

Sorprendentemente la idea de estas personas era que íbamos
a cerrar escuelas, que íbamos a echar a profesores. Menos mal
que les dije que ningún profesor se iba a ir a la calle en la
concertada, que no vamos a cerrar ninguna escuela y que el
presupuesto en educación ha aumentado y aumenta cada año,
incluso aumenta más que cuando estaba el Partido Popular,
cosa que ahora mismo no voy a mencionar.

Con respecto a..., lo mismo digo, no sólo se lo digo a VOX,
se lo digo también a Ciudadanos que defiende la escuela
concertada, nos parece bien, pero tanto..., las tres derechas se
han encargado de manipular y desinformar hasta tal punto que
los padres y las madres de la escuela concertada...

(Remor de veus)

... venían asustadísimos y asustadísimas preguntado que qué
demonios íbamos a hacer. Nada, no vamos a hacer nada, hemos
aumentado el presupuesto.

Queremos más colegios públicos, eso sí. Nosotras estamos
de acuerdo con la educación pública y queremos más colegios.
Nosotros abrimos escuelas, ustedes echaban profesores a la
calle, pero lo cierto es que el empuje de la pandemia ha puesto
en evidencia la lentitud de los proyectos de construcción de
infraestructuras escolares. Hemos presentado dos propuestas,
dos enmiendas que se nos aceptaron en su momento para dos
colegios de Ibiza. Y también estamos contentas porque el
presupuesto para la investigación y la ciencia aumenta. Y aquí
me detengo, en la ciencia. 

Nosotros es cierto que habíamos pedido un 2% en ciencia,
de momento vamos por un 1,4 de inversión. El conseller nos
dice que es difícil llegar al 2%. Nosotras creemos que desde el
Gobierno se pueden cambiar las cosas, y de hecho estamos
demostrando que se están cambiando. Llegar al 2% en ciencia
es cuestión simplemente de generosidad y de consenso tanto
entre partidos como entre el propio govern en diversificar la
economía.

Hemos solicitado además que parte del dinero de la
institución de investigación de las Islas Baleares se destine a un
programa de formación a post doctorado, la Dirección General

de Ciencia nos ha dicho que mejor lo presentemos por otra
iniciativa, y eso haremos.

Oigan, vienen tiempos muy difíciles, nosotras siempre
estamos recordando a la conselleria que hay que llegar al 5%
del PIB en educación. Y me parece increíble que año tras año
tengan ustedes que estar racaneando sobre lo que vamos a
invertir en educación pública, me parece increíble en los
tiempos en los que estamos. 

No sé si se han dado cuenta, pero estamos debatiendo sobre
educación, sobre educación y es allí hacia donde tenemos que
dirigirnos para cambiar de verdad a mejor las cosas. Si no
quieren mejorar la vida de la gente humilde, ¿para qué están
aquí? Supongo que la respuesta que queda por descarte es para
mejorar la vida de la gente de clase privilegiada, por eso
evidentemente ustedes votarán en contra de estos presupuestos.

Gracias, presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Santiago. Per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Mas. 

EL SR. MAS I TUGORES:

Atès que ahir hi va haver destacats membres del PP, i avui
ho ha repetit el Sr. Rodríguez, farem una explicació didàctica
del Pla d’acompanyament educatiu. És a dir, si no es donen les
classes de suport del Pla d’acompanyament educatiu, PAE, i
dels tallers en llengua catalana per a nouvinguts, aquests
alumnes queden endarrerits. Per tant, els seus comentaris o són
fruit de la ignorància, que podria ser, no tenim el perquè haver-
ho de saber tot això, o són fruit d’una ideologia excloent,
sectària i elitista. Triïn, o ignorants o mala gent, poden triar. 

Una altra cosa, no menyspreï, Sr. Rodríguez, no menyspreï,
respecti, respecti la força de la gent, 100.000 persones al carrer,
tres setmanes de vaga de docents, dues vagues de fam i,
sobretot, tota la comunitat educativa junta per salvar l’educació
pública arrelada al territori i en català. No són quatre
mantinguts, quan n’hi ha quatre vol dir mantingut, Sra. Pons,
mantingut. No són quatre mantinguts, va ser la força d’un poble
per salvar això i tombar el Govern que ho volia destruir.

Anem per feina, ens trobam davant els pressupostos d’una
conselleria que marca el camí polític d’un govern. Segons el
pressupost d’aquesta conselleria, i tal com estan dissenyats,
podem saber si és un govern progressista que creu en
l’educació com una eina de transformació social. En el cas
d’aquest govern sembla evident que sí. 

Abans d’entrar a analitzar els pressupostos creim que és
important, però, posar en valor aquí, en seu parlamentària, el
gran esforç fet des del mes de març per part de tota la
comunitat educativa: docents, famílies, equips directius,
sindicats, inspectors, regidores, batlles i totes aquelles persones
que d’una manera o una altra han aportat feina, idees, seny per
tal que tant el final de curs com l’inici del curs 2020-2021 i el
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seu dia a dia fos amb la màxima normalitat possible. Per això,
des d’aquí moltes gràcies a totes i a tots.

Fer uns pressuposts COVID des d’Educació no és fàcil. Són
moltes les qüestions que s’han de tenir en compte. I són
diverses les administracions que s’han de coordinar. Més
docents, neteja de centres, EPI per docents, equips informàtics,
beques menjador, infraestructures, etc., a més de no deixar cap
projecte aturat i mantenir al màxim el pla d’infraestructures.
Clar, això fa que fer uns pressuposts equilibrats, realistes i que
responguin a les necessitats de la societat no sigui fàcil. I la
veritat és que, tal com ha quedat la cosa, ho hem aconseguit.

M’agradaria fer un esment a la feina feta els darrers anys -i
que continua amb aquests pressuposts i ja se n’ha parlat- tant
per part del Govern com per part dels ajuntaments, per posar en
el lloc que li pertoca, l’educació 0-3. Encara queda molt per
fer, però com que totes i tots estam d’acord que aquesta és una
etapa educativa important, aquesta crisi no hauria de suposar
una passa enrere. Per tot això, dins l’any que ve s’ha de fer
feina conjuntament amb el sector i els ajuntaments per tal
d’adaptar el full de ruta a les necessitats en temps de crisi, tot
sabent que a dia d’avui ja s’hi està fent feina. 

Un altre tema important que no podem deixar de banda és
el de les infraestructures. No podem aturar el pla
d’infraestructures, ja duim prou anys de retard com per perdre
més temps. En un any com el que ens ve a damunt, amb una
crisi econòmica considerable, és molt important el paper social
que fa l’escola, per això també és necessari posar en valor el
pressupost de les beques menjador, hem de reduir tot el que
puguem la vulnerabilitat de les famílies. 

Quant a política lingüística, al marge que per a la promoció
i la valorització de la llengua pròpia del país, la llengua
catalana, els recursos sempre són pocs, la veritat és que ens
sentim molt satisfets que, després d’anys de parlar-ne, esmena
rere esmena, de MÉS per Menorca -a qui vull agrair la feina
feta en aquest sentit-, gràcies a una esmena impulsada -en
aquest cas- de MÉS per Mallorca, d’una forma decidida i
valenta es dota l’Oficina de Drets Lingüístics; una oficina que,
com diu el seu nom, està oberta a defensar els drets de tots els
ciutadans parlin la llengua que parlin. Amb el temps, podrem
veure allò que venim denunciant de fa anys: els
catalanoparlants patim discriminació lingüística al nostre país.
Com a reflexió, i al marge de l’odi propi de la caverna, aquest
govern, tot el Govern, aquest parlament i totes les institucions,
hem de dirigir els nostres esforços a prestigiar la llengua
pròpia, la nostra, la de totes i tots. 

Aquest govern ha fet la feina, i, com deia, tenim uns
pressuposts realistes i equilibrats, només hi manca una cosa, a
aquests pressuposts: un finançament just per part de l’Estat. Si
normalment ja era un greu problema, per a 2021 és
extremadament greu. Creim que és important deixar-ne
constància en seu parlamentària. Tal i com està l’economia de
les Illes, és maltractar la gent d’aquest país mantenir
l’infrafinançament històric tal i com fa el Govern de l’Estat. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Gràcies. Bones tardes, senyores i senyors diputats. Bé,
venim a debatre aquesta secció pressupostària que, jo crec que
l’educació és un dels pilars d’aquest govern i, per tant, venim
a debatre uns pressuposts encarats a una educació que intenta
ser de qualitat i en les millors condicions. 

Ara tenim l’ocasió de donar el vistiplau als pressuposts que
jo crec que és important dir que tenen més de 1.080 milions
d’euros, jo crec que són els més importants, són els més elevats
de la història d’ençà que l’educació està transferida a les Illes
Balears, per tant, tenim l’oportunitat de tirar endavant aquest
impuls. Aquests pressuposts són un intent de donar resposta a
les necessitats ordinàries -ja s’ha dit aquí- però també -jo crec
que això s’ha de destacar- és un intent de donar solució a tot
allò que la pandèmia, a tot allò que la COVID, ha generat i per
tant necessitam posar noves solucions per facilitar entorns
segurs. Jo crec que això s’ha aconseguit, gràcies a la feina dels
docents en els centres, gràcies a la feina de la Conselleria de
Salut per posar les normes, i gràcies a l’esforç que s’ha fet des
de la Conselleria d’Educació que, a partir d’aquí, ha generat
una situació d’entorn segur, i la prova està que, al final, les
escoles són entorns segurs i a això ho demostren les dades. 

A més a més, s’incorporen al pressupost tots aquells
aspectes que han anat fent falta per poder dotar de més ajudes
menjador, etc. Jo crec que d’aquests pressuposts l’important és:
primer, el reforç del programa COVID, el programa COVID
abasta tots aquells aspectes, abasta més personal per atendre els
infants i reduir les ràtios, més ajudes menjador, jo crec que és
important, s’han doblat les ajudes menjador i això és un triomf,
han arribat les ajudes menjador a educació 0-3 -que no hi
havien arribat-, han arribat les ajudes menjador, arribaran les
ajudes menjador, a la concertada, tant que diuen que aquí a la
concertada no es fa res, arriben ajudes menjador a la
concertada, també; es dóna un impuls a educació infantil; i a la
formació professional, ja s’ha dit aquí, és un (...).

Malgrat això, en aquest parlament s’han presentat esmenes
a la totalitat, a més a la totalitat de la secció. Des del Grup
Parlamentari Socialista, consideram aquestes esmenes a la
totalitat no sols un intent -que ja ho fan de manera insistent i
reiterativa per part de la dreta-, de donar la sensació de caos i
que això no funciona, i no és cert, l’escola funciona i la prova
està que està funcionant i molt bé. Està funcionant sense tenir
grans problemes. I el que fan amb les esmenes a la totalitat és
simplement no aportar res. No aportar res. Perquè, aquí, han
vingut portaveus de la dreta dient que venen amb propostes en
positiu, i la primera proposta en positiu és una esmena a la
totalitat, és a dir, no aporto res. 

També pensam que fer una esmena a la totalitat i mantenir-
la durant tot el debat simplement el que fa és demostrar que no
hi ha interès a arribar a consensos, perquè si hi ha interès a
arribar a consensos, no es manté l’esmena a la totalitat; jo
podria entendre que sí es presenta una esmena a la totalitat en
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el principi però, una vegada superat el debat a la totalitat dels
pressuposts, s’haurien de retirar, però no. No es fan aquests
plantejaments i el que fa és que... El Partit Popular presenta
esmenes a la totalitat no sols als pressuposts sinó també a les
seccions, a la conselleria, però no sols a la conselleria, a
l’IBISEC també, a l’IBISEC sencer, però alerta!, també a la
Fundació de Música i Arts Escèniques. Ara, això sí: ni una sola
esmena parcial a la Fundació..., és a dir, la Fundació d’Arts
Escèniques i de Música no ens interessa perquè no podem
portar cap..., simplement el que volem és suprimir-la. Segons
les... Sí, això és el que demostra, la demostració són les
esmenes i les esmenes és: jo poso una esmena a la totalitat a la
Fundació i després no en faig cap de parcial, per tant, no
m’interessa.

Després, esmena a la totalitat que presenta VOX. VOX, ja
li vaig dir a la comissió, i ara li repeteixo, no fan cap cosa en
positiu per a l’educació de les Illes Balears, res absolutament.
Res absolutament! Sols es plantegen que està tot fet un caos i,
això sí, un súper fantàstic fons COVID. Un súper fantàstic fons
COVID, aquest que ja li hem dit aquest matí, és un fons
COVID que ningú no sap què és, un fons COVID que l’únic
que vol és ajudar segons diuen les empreses, perquè l’únic que
fan és un fons COVID per ajudar les empreses, però no vol
saber res d’educació i no planteja absolutament res.

Passem a les esmenes parcials, d’esmenes parcials se n’han
transaccionat 33, crec que és important, s’ha fer un esforç, es
fa un esforç fins ara important, amb Ciudadanos s’ha arribat a
transaccionar-ne un parell, amb Gent per Formentera també,
amb MÉS per Menorca també se n’han transaccionat un parell
amb un esforç d’arribar a consens perquè pensam que en
educació s’ha d’arribar a consens per tirar endavant. 

Que s’aprova tot? No. Que fan falta més coses? Sí, ja ho ha
dit aquí una vegada i ho diré mil... si fa falta: en educació mai
no n’hi ha prou. Per tant, sempre fan falta més coses i més i
més, en educació és la secció que podria tenir no un pressupost
de 1.000, sinó un pressupost de 3.000 i en seguirien fent falta
perquè en educació mai no n’hi ha prou.

El Grup El Pi, ja li vàrem dir que en educació hi ha tota una
sèrie d’esmenes que no eren transaccionables, ara li presentem
una proposta de transacció de més esmenes. Li presentam una
proposta de transacció de l’esmena 16464, una proposta de
transacció de l’esmena 16506, de l’esmena 16462, de l’esmena
16540, de l’esmena 16505, de l’esmena 16510, de l’esmena
16461 i de l’esmena 16496. En el document que he passat hi ha
una errada perquè posava 16946 i és la 16496. Consideram que
s’han fet transaccions per posar afectacions allà on consideram
que (...) i es fa un esforç per tirar endavant coses que es
consideren importants, coses que es considera que es varen fer,
tals com la dotació tecnològica de centres, etc.

Passem a les esmenes que segons la dreta són d’aportació.
VOX, la conselleria del futuro que ha dit aquí. La conselleria
del futuro l’únic que fa és crear un macrofons que ho arrabassa
tot i passa tot el capítol de fons COVID a un fons que és per a
recuperación económica del sector productivo. Jo què vol que
li digui? Si això no és un “xiringuito”, que baje Dios y lo vea.
Això sí que és un “xiringuito”

(Alguns aplaudiments)

Això és el gran “xiringuito” que vol muntar. Això és el gran
“xiringuito” que vol muntar perquè al final d’aquest
“xiringuito” sortiran les mamamdurrias que vol fer, però en fi,
com que no porta motxilla, però sí que té història, eh? VOX no
porta motxilla al darrere, però sí que porta una història i sí que
porta unes (...) amb històries i això es veu.

En definitiva, aportacions a educació?, cap. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Eh?... Aportacions a educació? Cap. Parlar d’educació?
Res. Per tant, no hi ha res a parlar amb vostè en educació.
Vostè l’únic que vol és un fons per al sector productivo, en una
altra secció, en aquesta secció no li pertoca.

I passem a les esmenes del Partit Popular. El Partit Popular
parla aquí d’esmenes, n’ha fet moltíssimes, com sempre -com
sempre-, parla de..., és que això fa... quan li hem dit aquí de la
legislatura en què governava el Sr. Bauzá i que la Sra. Riera
aquí tenia part de gestió: “és que d’això fa cinc anys”, perdoni,
Sra. Riera, no és que d’això faci cinc anys, és que sols fa cinc
anys d’això, que és molt diferent. Sols fa cinc anys teníem el
que teníem, però (...) tantes coses i hem fet tant de canvi, tant
d’augment de personal, tant d’augment de centres, augment de
millora que ara sembla que és el Plistocè i no estam parlant del
Plistocè, no, vostè no estava gestionant al Plistocè, sols fa cinc
anys que gestionava vostè i ho gestionava tan malament que ara
és aquí.

Però... jo volia parlar de les esmenes. Les esmenes, vostè es
queixa que no se n’ha transaccionat cap, és que fa unes
esmenes -ja li ho vaig dir-, fa unes esmenes molt concretes i
molt centrades en els interessos purament partidistes, que se li
(...).  Fa esmenes de..., moltíssimes esmenes d’afectació. Agafa
l’IBISEC, agafa un pressupost de l’IBISEC de 19 milions
d’euros i concretament...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Casanova, hauria d’anar acabant.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

... de 19.970.000 euros i fa afectacions per 19.945.000, és a dir,
n’afecta més, és a dir... vol fer els seus pressupostos i els seus
pressupostos ara no es poden fer, ara són els pressupostos de
l’esquerra que busquen una educació de qualitat i una educació
de cara al futur.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Començam el torn de rèplica,
pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Riera.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bé, vull agrair en nom del Grup
Popular als diputats que donaran suport a algunes de les nostres
esmenes, com he dit abans estan pensades en positiu per
millorar aquells serveis que ha retallat el Govern o que s’han
afectat per la pandèmia i perquè -he dit- estam davant un
pressupost que no està a l’alçada del que necessita la gent, ben
igual que no ha estat a l’alçada aquest govern d’esquerres amb
una presidenta Armengol que no havia de deixar ningú enrere,
però que ha generat la pitjor crisi econòmica que hem viscut
mai; que va dir dia 20 d’octubre que havíem superat la segona
onada i ens hem situat dia 15 de desembre els pitjors
d’Espanya; que prohibeix als autònoms fer feina per Nadal
sense explicar-los què ha fet ella fins ara a part d’improvisar,
prohibir o botar-se el que ordena als altres.

I vostès presenten avui un pressupost que prioritza
interessos socialistes en lloc de socials, oficines polítiques en
lloc de públiques, i personal amb carnet socialista en lloc de
personal educatiu.

I crida l’atenció que el Grup Socialista, Podemos o MÉS
per Mallorca no volen mirar amb bons ulls moltes de les
esmenes del meu grup, fins i tot algunes iguals a les d’altres
grups, sí han tengut temps de presentar i incorporar directament
en ponència esmenes que farien empegueir qualsevol que
escoltàs el seu discurs. Em referesc a aquelles esmenes que han
fet de baixa a la secció 34 -a la secció 34, Sra. Guasp-, aquella
secció d’interessos de demora que troben tan terrible quan ho
feim des del Partit Popular, idò ho fan, però no per donar
ajudes menjador o per posar transport escolar o fer escoles
noves, per incrementar estructura administrativa en una nova
oficina de drets lingüístics. 

Alerta, que realitzarà serveis que ja fa l’administració
existent, Sr. Mas, perquè ja varen crear una secretaria
autonòmica de drets lingüístics per això, o és que la Sra. Vilaret
ja no fa la seva feina o no l’ha feta mai? Ah!, no, no hi ha
suficient estructura dins la Conselleria d’Educació per protegir
els drets dels usuaris? Ai, Déu meu!, una nova estructura per a
aquest govern sobredimensionat de repartiment de cadires, que
té 5 milions d’euros més en assessors i allegados, que no deixa
enrere els seus, però que perd molt de vulnerables pel camí.

Idò miri, han perdut el discurs, senyors de l’esquerra, supòs
que ara podran aprovar les nostres esmenes sense criticar d’on
fem les baixes i exigiran al Govern que es posi les piles amb els
creditors per poder pagar aquells interessos, no?, que vostès
donen de baixa a la secció 34.

I mirin, és una llàstima que no proposin ni una sola
transacció a les nostres esmenes. De fet, ens han dedicat 32
segons dels 5 minuts que tenen inicials a més de 50 esmenes i
no presenten transaccions a esmenes que són iguals a les dels
altres grups, que de totes maneres les acceptarem, Sra. Pons,
això va per a vostè, perquè vostè ha demanat doblers per a
transport escolar, però és que vostè ha demanat 1 milió d’euros,
és que li han ofert una transacció de 25.000 euros, és que per
això no tenen ni per canviar una roda, senyors de l’esquerra, no
prenguin el pèl a la gent,...

(Alguns aplaudiments)

... no els prenguin el pèl, que tenim una esmena de 400.000
euros i encara no s’han acostat aquí a dir-nos si volien
transaccionar alguna cosa a la mateixa partida on El Pi
demanava 1 milió, 25.000 euros aprovaran per planificar el
transport, no és per posar-lo en marxa, per planificar tal vegada
una roda, no per posar-la en marxa.

I mirin, amb el debat d’aquesta secció es confirma allò que
ja intuíem: Podemos ha passat a formar part de la casta
progressista des del moment en què ha entrat al Consolat, Sra.
Santiago, enfora queden les esmenes a la totalitat que feia el Sr.
Jarabo per eliminar centenars de barracons, no sé si ho va llegir
alguna vegada, o la Sr. Camargo per tenir menjadors escolars,
Sra. Santiago. Han passat vostès d’estar indignados a perder la
dignidad, han passat vostès de las calles al Club de la
Comedia, Sra. Santiago.

També s’ha confirmat que Ciutadans ha evolucionat, Sra.
Guasp, des del Sr. Pericay, que també feia esmenes a la totalitat
i rebutjava el model educatiu de la Sra. Armengol. Fins i tot
vostè mateixa ha evolucionat, ara ja no veu -abro comillas- “los
presupuestos de la deriva socialista que nos perseguirán toda
la legislatura”, Sra. Guasp el año pasado. Recorda? Tics
ideològics, falta de model, no, ara estan satisfets, perquè no
veuen ni ideologia independentista, ni polítiques comunistes, ni
atacs a la concertada, ni a l’educació especial. No veuen un
govern sobredimensionat, ni col·locació d’allegados, ni atacs
a les empreses privades, ni manca de model productiu. No, a
pesar...

(Alguns aplaudiments)

No, Sra. Guasp, estan satisfets a pesar de la crisi
econòmica, de les manifestacions de la concertada, dels titulars
d’“Ahogados” a la premsa d’avui matí. La Sra. Guasp se sent
satisfeta i es pot abstenir fàcilment. Al final serà a vostè que li
diré allò que vostè deia a Podemos, “la nueva muleta del
Govern socialista”.

(Alguns aplaudiments)

Estan més satisfets, fins i tot que MÉS per Mallorca, que
ara reivindiquen ajudes, fan esmenes i declaracions demanant
ajudes com si no governessin, Sr. Mas. Pinten molt poc vostès
en el Consell de Govern per allò que es veu.

La Sra Tur, miri, faci la seva feina i llegeixi almanco les
nostres esmenes, perquè en demanam de centres d’educació
infantil, supòs que ara les votarà a favor. Ara la Sra. Tur no hi
és, ben igual podria haver vengut a les comissions d’Educació,
on també fèiem esmenes per als centres d’educació infantil i
podria haver votat a favor i tal vegada hauríem equilibrat les
votacions. Idò mirin, nosaltres des del Partit Popular no
renunciarem a continuar fent oposició perquè és la nostra feina.

I critica el Sr. Casanova les nostres mesures, però si no
saben gestionar ni quan hi ha doblers. Diguin-me qui ha fet en
aquesta comunitat les escoles, els hospitals, les residències, el
Partit Popular, el Partit Popular quan governa és el que fa les
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inversions en aquesta comunitat. Tanta sort que feim
micropolítica...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... feim micropolítica i construïm coses, que després ja vénen
els senyors de l’esquerra a gastar i a destruir l’economia. Això
sí, amb fotos i amb titulars...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera, acabi per favor.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, Sr. President. Mig segon per dir que acceptin per favor
alguna de les nostres esmenes, posin recursos on faci falta,
escoltin la gent, els sindicats, els funcionaris, els autònoms, els
professors, les famílies, els universitaris, els que sigui encara
que no escoltin el Partit Popular. I surtin dels despatxos al
carrer i vegin que sí han deixat molta gent enrere, perquè fa
mesos que els titulars han canviat, els titulars d’avui són
“Ahogados”. Fin de la cita.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Casanova, es verdad, VOX es
un partido que tiene historia, tiene la historia de Ortega Lara,
de Santiago Abascal o de Toni Salvá, víctimas del terrorismo.
La suya, es la de esos presupuestos manchados de sangre de las
víctimas que han aprobado en el Congreso de los Diputados...

(Remor de veus)

Es agua, no son las copas de la Sra. Armengol.

La señora de Formentera ahora mismo no está, me decía
que no le prestaba atención, sí, yo tengo un lado femenino, soy
capaz de hacer dos cosas a la vez. Decía que nos perdíamos en
cosas poco importantes y que prestábamos mucha atención a la
nueva oficina esta, al comisariado lingüístico que acaban de
crear. Es que claro que le prestamos atención, porque acabo de
ver que la primera acción de esta oficina de persecución de los
que no hablan lo que deben hablar, su primera acción, 25.000
calendarios de sobremesa que no sé lo qué habrán costado, pero
con qué hayan costado 1 euro, con la que está cayendo, ya han
costado demasiado. Y encima le hacen la competencia a la Sra.
Consellera de Agricultura, que también ha hecho unos
calendarios de sobremesa, se ve que es una competición de a
ver quien hace más calendarios, que se suma a las servilletas
del IBDona. Todo esto, todo junto, evidentemente es una gran
política de progreso.

Yo le quisiera decir a mi estimada compañera de El Pi, a
ver, cómo se lo explicaría yo. Ya le han explicado lo qué es un

paniaguado, es persona que sin tener méritos reconocidos, es
favorecida y protegida por otros. Y me dice el Sr. Mas, “que
son cuatro”, no, no son cuatro, el problema es que son cientos
de paniaguados, son cientos, son cientos. Y sabe cuál es su
miedo, Sr. Mas?, que nosotros no hemos venido aquí a
defender el castellano, entre otras cosas porque no necesita
ninguna defensa, esto es algo obvio, no hemos venido a la
política a defender el castellano, ni tampoco hemos venido a la
política a atacar el catalán, como ustedes se creen, en absoluto.
Nosotros hemos venido a la política a defender derechos y
libertades individuales, de las personas, ese derecho que
ustedes atropellan constantemente y su miedo es que el día que
gobernemos, nos pueden sacar 100.000, 200.000, con
camisetas verdes, moradas, amarillas, nos da igual el color, no
nos doblegaremos y haremos como hizo la Sra. Thatcher, les
ganaremos el pulso, aunque tengamos que aguantar huelgas
ininterrumpidas de meses, nos da igual. El día que gobernemos
habrá libertad de elección de lengua en esta comunidad
autónoma. Y hagan ustedes lo que quieran.

(Remor de veus)

Eso es lo que usted se cree, eso es lo que usted se cree.

En verdad, Sra. Santiago, yo hoy esperaba más de usted,
porque yo siempre escucho muy atento sus intervenciones,
porque me gusta esa vehemencia con la que usted defiende sus
principios y además es un tema que a usted le gusta mucho, el
tema de la educación. Es un tema que a usted siempre se le ve
muy combativa, pero hoy la he visto muy light, muy light, o sea
muy descafeinada. Yo no sé si es que le han dicho “modérate,
no té metas mucho con la escuela católica, no saques...”,
porque otras veces la ha visto a usted en una auténtica cruzada.
Pero hoy, aparte del tono de voz, por lo demás ha estado usted
muy modosita. O sea, que poco tengo que decirle. Más
colegios, todos queremos más colegios y menos barracones.
Todos lo queremos y espero que usted también. Y espero que
cuando acabe dentro de dos años y pico que les queda, espero
que no más, su etapa de gobierno, no dejen barracones atrás,
dejen colegios. Estaré encantado de poder subir a esta tribuna
y decir “durante el Gobierno del pacte, por lo menso se
cerraron los barracones y se construyeron colegios”. Mucho me
temo que será como las viviendas de protección oficial, esas
inexistentes y que nunca serán construidas.

En definitiva, ya digo, esta conselleria no atiende a las
necesidades de los ciudadanos, no atiende a las necesidades de
los alumnos. No me ha contestado cuáles eran los criterios
pedagógicos para decidir las etapas de la semipresencialidad.
Pero bueno, estamos acostumbrados -eso no nos preocupa- que
no nos contesten. Lo que nos preocupa y mucho, es el futuro de
nuestros hijos en sus manos.

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Ara és el torn del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.
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LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. No sé si me bastaran cinc minuts,
perquè fan m’han fet al·lusions tots els grups d’aquesta
cambra. Bueno, Sra. Santiago, empiezo por usted. “La derecha
nueva”, mire que nos han puesto etiquetas, pero “la derecha
nueva” ..., unos nos acusan de lo contrario, ustedes de lo
inverso, es inverosímil. Su intervención hoy ha sido un
esperpento, Sra. Santiago...

(Remor de veus)

..., pero un esperpento por el género literario creado por Valle
Inclán, deformación de la realidad, basada en lo grotesco y en
lo absurdo. Mire, es que siempre ustedes repartiendo carnets de
buenos y malos, poniendo etiquetas. No tengo palabas para lo
que he escuchado hoy. Ya sabemos que a los bloques les
incomoda Ciudadanos, está clarísimo. Yo reivindico un poco
con mis acciones, no con el discurso que voy a hacer ahora,
sino con mis acciones dejo muy claro que el espacio político de
Ciudadanos es el centro, es muy difícil de entender. Yo le
animo a usted a que viaje por Europa, que creo que le hace
mucha falta, para que entienda cuál es el espacio político de un
partido de centro, liberal, progresista y reformista. Le invito a
que viaje cuando la COVID nos lo permita a todos.

Es incómodo el espacio de centro porque es el espacio
natural de los grandes consensos. Mire, y le digo lo mismo que
le digo al otro extremo, a los señores de VOX, lo que cambia
la vida a los ciudadanos no son los tuits, no son los vídeos, es
la política útil y son los consensos y los acuerdos. Eso es lo que
cambia realmente la vida a los ciudadanos, como todas las
enmiendas que hemos conseguido fruto de la negociación, que
les tiene un tanto irritados, sí. 

A la Sra. Riera, que me acusa de todo lo contrario, es
inverosímil, de verdad, que en el mismo discurso que he hecho
hoy que se me pueda acusar de las dos cosas. Lo que ustedes no
ven, lo que ustedes no ven, como el que me acusa a mí de lo
que ustedes no ven, no, lo que ustedes no ven es lo que nos está
pidiendo la calle, lo que nos están pidiendo las entidades con
las cuales yo me estoy reuniendo y todas me piden los mismo,
unidad, responsabilidad y consenso y soluciones. Y los que no
están a la altura de las circunstancias son ustedes, y lo lamento,
de verdad que lo lamento. 

Le voy a decir tanto que nos dice la muleta, la nueva muleta
del Partido Socialista, con quien nos gobiernan su compañero
Vicenç Marí. No creo que le haya mucha gracia escucharla a
usted hoy hacernos esta acusación porque gobiernan en Ibiza
gracias a Ciudadanos, que tiene un gobierno estable y que da
estabilidad. Téngalo muy presente, Sra. Riera.

(Remor de veus)

Los irresponsables son ustedes instalados en la bronca
permanente y porque Casado haga un día un discurso de centro
no pueden ya reivindicar que ustedes son de centro. Ser de
centro significa mirar a un lado y mirar a otro por los intereses
de los ciudadanos, y a ustedes eso no les gusta. 

Y sí, porque creo que le ha molestado que le diga que ha
hecho unas enmiendas trampa. Lo único que le he dicho, la
única mención que le hecho en mi intervención ha sido que no
podíamos dar apoyo a unas enmiendas que son enmiendas
trampa porque están sacando de una partida, la 34, es decir, de
amortización de deuda. Es incoherente, los incoherentes en su
discurso son ustedes. No está el Sr. Costa porque me tendría
que dar la razón.

Sr. Casanova, volviendo a las enmiendas, lo lamento,
lamento que no hayamos podido llegar a más acuerdos, más
transacciones en nuestras enmiendas y haber conseguido, al
menos hemos logrado gracias a Ciudadanos, que se vayan a
aumentar las plazas de educación 0 a 3, que es una
reivindicación de Unicef Baleares, de la Asamblea 0 a 3,
también de la FAPA y también hemos conseguido gracias a
Ciudadanos aumentar las ayudas a comedor. 

Como digo, lo que cambia la vida de los ciudadanos son
estos pequeños triunfos gracias a acuerdos, gracias a la política
útil de Ciudadanos. Y moleste a quien le moleste esta va a ser
la linea de nuestro partido.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades.
Simplement afirmar que nosaltres estam sempre al centre, i
nosaltres sí que hi estam, ben al centre. Per altra banda també,
voldria dir que fer una oposició constructiva és fer proposicions
en positiu i no dir-ho simplement i llavors pegar i enviar dards
enverinats al Govern una vegada i una altra. És a dir, estam en
una situació de pandèmia, no és que el Govern faci coses rares
ni res per l’estil, estam en una situació de pandèmia. Nosaltres
som crítics quan ho hem de ser, però hem de ser positius quan
ho hem de ser. Nosaltres ho hem dit, nosaltres ara no li
pegarem, ja arribarà el moment de pegar-li, segurament li
pegarem més endavant, però ara estam en un moment de
pandèmia, ja hem fet les crítiques que havíem de fer i el que
hem fet ha estat demanar allò que ens pareix al Grup
Parlamentari El Pi que és imprescindible.

Per tant, nosaltres celebram, i li explicaré, Sra. Riera,
perquè veig que no ha entès, no ho ha entès, però jo li
explicaré, jo sé que vostè estava interessada, el que hauria de
fer és estar contenta que el transport escolar postobligatori
arribi. I li explicaré els 25.000 euros. Vostè diu, ha demanat 1
milió i n’hi donen 25.000. No, home!, som rossa, però curta
encara no. Per tant, li diré, el que passa aquí és que es licita...,
bé, vostè també és rossa i no és gens curta tampoc, també li he
de dir de passada, som rosses, però no curtes. 

Per tant, què passa aquí?, passa que el concurs s’ha de
licitar encara, s’ha de licitar per a l’any que ve, per al curs
2021-2022 i nosaltres aquí, amb aquests 25.000 euros, el que
feim és fermar el compromís que amb aquests doblers es farà
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la planificació per al transport escolar postobligatori de
batxiller per al curs 2021-2022. Ho comprèn? És a dir, hi ha el
transport escolar que s’ha de fer i, per tant, nosaltres hem
fermat aquest compromís amb el Govern de les Illes Balears.
Que no compleixen? Ja els estirarem les orelles en el moment
que pertoqui. Però aquesta és la partida, no és que amb 25.000
euros arrasem amb autobusos per batxiller per tota la
comunitat. Aquí ja hi arribam.

Dit això, celebram especialment la creació de la nova
partida per a la implantació de la formació dual en comerç,
aquesta dotació de 100.000 euros que canvia la partida allà on
nosaltres ho havíem posat. Celebram la partida per contractar
personal administratiu als centres educatius de primària, per
valor de 500.000 euros. I també celebram extraordinàriament
i sobretot, que ens fa moltíssima il·lusió, ampliar la partida per
contractar més especialistes en educació especial als centres
educatius, per un valor de 500.000 euros. Acceptam que ens
han dit que faran la transacció, la partida anirà a personal i no
com nosaltres havíem plantejat, ens és ben igual i acceptam
també aquesta rebaixa, però estam contents que es destini una
partida, a una part de la partida d’educació, ajudes a les escoles
municipals de música, havíem demanat 300.000 euros seran
200.000 finalment. I per suposat també celebram afectar una
part d’aquesta partida, la contractació de professionals tècnics
per atendre alumnes de 0 a 3 anys amb necessitats especials,
per un valor de 50.000 euros. 

Hi ha altres coses que no han pogut ser, però confiam que
en els propers pressupostos ens escoltin encara més.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Començam el torn de contrarèplica. Pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias. Sra. Guasp, nosotras no estamos en contra de
Ciudadanos, no nos gusta la derecha. Si ustedes se identifican
con la derecha, pues les recomiendo lo mismo, viaje, viaje
mucho, lea mucho. Yo voy a seguir sin valorar, yo voy a seguir
sin valorar sus intervenciones, nunca lo he hecho, pero ustedes
sin embargo siempre tienen que valorar las mías. Bueno. 

Todos salimos aquí, todos y todas salimos aquí a hacerlo lo
mejor que se puede, intentamos hacerlo lo mejor, algunos nos
gustan más, otras nos gustan menos, no pasa nada, lo
importante es no meterse con el tono de la persona -creo- sino
con la estructura del discurso o como se haya hecho el discurso,
creo que lo importante es rebatir el discurso de la otra persona
con ideas. Si pueden rebatirme con ideas y dejar de meterse con
cómo hago los discursos o cómo es mi intervención además, si
pueden argumentar con ideas que mi discurso no es válido,
entonces creo, sinceramente, que ustedes habrán ganado mucho
en cuestión de decoro político.

Sra. Guasp, tengo que decirle que la política es todo, de
todo se hace política, todo, todas las plataformas, en las calles,

en las instituciones, en las redes. A mí, a diferencia de usted lo
que le pasa conmigo, no me interesa en absoluto lo que haga
usted fuera del Parlamento. 

Por último quería comentarle a la Sra. Riera, con
argumentos, sin meterme en cómo ha hecho el discurso o cómo
ha imitado la voz de la Sra. Guasp, que lo voy a decir por
encima, simplemente decir que nosotras estamos en las
instituciones ahora, pero venimos de la calle y tenemos muy
claro cuáles eran las reivindicaciones que hacíamos en el 15-M,
cuáles fueron las reivindicaciones y las manifestaciones a las
que asistimos en contra del Partido Popular, de los recortes de
la derecha. Y quería decirle a la Sra. Guasp, que evidentemente
estos presupuestos los aceptamos porque no son los que
hubiera hecho el Partido Popular. Tampoco evidentemente son
los que hubiéramos hecho nosotras si hubiéramos tenido
mayoría absoluta, pero no la tenemos, formamos parte de un
gobierno, de un gobierno que considero progresista y estamos
aquí para cambiar las cosas. Y como ustedes han dicho varias
veces en esta jornada, han señalado el lema de la campaña de
Unidas Podemos, pues evidentemente sí estos presupuestos lo
que tratan es de poner a las personas en el centro de las
políticas. Me alegra mucho que el lema de la campaña de
Unidas Podemos haya servido para alimentar mucho este
debate en la jornada de hoy.

Ustedes lo han hecho fenomenalmente bien, todos y todas
los que hemos subido aquí hemos defendido estoicamente en
este día tan largo, nuestras propuestas, y espero poderlos ver
mañana y en lo sucesivo, poder debatir sus propuestas en este
atril con argumentos políticos.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies, president. Jo la veritat, no faig comptes justificar
una eina demanada reiteradament en els pressupostos d’aquest
parlament i per una important part de la societat civil, no la
justificaré. L’Oficina de Drets Lingüístics és una eina
necessària, demanada en aquest pressupost i afortunadament
després de bastants d’anys de demanar-ho MÉS per Menorca,
ha nascut i s’ha fet realitat. O és que els drets lingüístics no són
drets de les persones? Posam en dubte que els drets lingüístics
no són drets de les persones? És això el que feim? Clar, perquè
els drets lingüístics dels catalanoparlants no són drets
individuals, drets de les persones, per què? Perquè els que ho
diuen pensen que els catalanoparlants no tenen els mateixos
drets que els altres. 

Ho deix a l’aire, no ho afirm, ho deman, ho pos aquí
damunt. La història ens diu que és així com jo dic, la història
ens diu que els drets dels catalanoparlants no són drets
reconeguts. Ara, esperem que en el segle XXI a les Illes
Balears els drets dels catalanoparlants siguin drets de les
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persones, drets reconeguts per tots. La política lingüística va
molt més enllà que això, va molt més enllà que la defensa dels
drets lingüístics i ho he dit abans, promoció, valoració, però
sobretot, sobretot prestigi de la llengua pròpia del país.

I, Sr. Rodríguez, ho sabíem, però vostè ens ho ha confirmat,
si qualque dia VOX, l’extrema dreta en forma de VOX torna
governar, ho farà com sempre, en contra de les persones.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mas. Grup Parlamentari Mixt.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Però la diputada Sílvia Tur no hi és
i era la que intervenia en aquesta secció. Però imagín que
renuncia al seu torn.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, president. Bé, jo crec que en aquest segon torn
correspon en primer lloc donar les gràcies a aquells grups que
sí que s’han avingut a les transaccions. Sra. Pons, jo crec que
s’han fet les transaccions que consideram, s’han fet els esforços
que consideram, sempre hi ha esmenes que no, perquè no es
consideren adients, no es consideren oportunes pels diferents... 

El mateix dir a la Sra. Guasp de Ciudadanos, que s’han fet
passes, jo crec que aquí venim a debatre i fer passes, fer passes
endavant per treure el millor possible, s’han fet passes en
educació infantil, s’han fet passes en diferents aspectes, i jo
crec que això és l’important d’aquest debat. L’important
d’aquest debat és sortir millor del que hem entrat. Jo crec que
aquests pressuposts sortiran, van ser uns pressuposts que es van
plantejar per uns grups i sortiran en el suport i espero que
aquesta secció surti amb el suport de la majoria dels grups,
espero que surti amb el suport dels grups..., de quasi tots els
grups, menys dos, menys dos, no tendrem el suport de dos
grups per diferents motius, i això ha de quedar molt clar.

No sortiran amb el suport d’un grup com és VOX, perquè,
primer, tenen un discurs que al llarg del dia i al llarg del temps,
és un discurs que cada vegada va posant en dubte els pilars
fonamentals de la democràcia. Jo crec que això és molt perillós,
Sr. Rodríguez, això sí que és jugar amb foc, això és jugar amb
foc, vostè és aquí i el seu tarannà, la història del seu partit és
jugar amb foc, provocar, perquè el que volen és provocar una
situació de tensió, de crispació, el que volen és treure el més
rabiós de la gent en moments molt durs com són aquests. Però
no crec que ho aconsegueixin, ja li ho han dit, no crec que ho
aconsegueixin. Perquè vostès tenen història, ja els ho he dit,
però també tenen motxilla, també tenen motxilla. Vostè diu “no

llevamos mochila”, com que no duen motxilla? La més grossa
de tots, porten la motxilla més gran i més carregada de tots els
que som aquí. Porten la motxilla carregada de prejudicis,
carregada de classisme, carregada de menyspreu, carregada
d’enyor d’èpoques passades, carregada de xenofòbies,
carregada de mil dèries. Això és molt de pes...

(Alguns aplaudiments)

... jo entenc que això és molt de pes i aquesta motxilla és la que
està fent-los arrossegar-se per terra, això és el que fa, que
s’arrosseguen per terra i vinguin a fer discursos que estan
arrossegant-se per terra. Però això suposo que (...).

I passem a l’altre grup, passem a l’altre grup que tampoc no
donarà el suport a la secció, que és el Partit Popular. I primera
es queixa la Sra. Núria de què no li admeten esmenes. Sra.
Núria Riera, jo li ho dic, amb el to amb què vostè puja aquí,
què vol? Vostè puja aquí enfadada, comença a despotricar, tot
és un caos, què vol? Vostè no dóna peu a dialogar, perquè
vostè el que fa és posar primera una barrera, vostè primer posa
la barrera, que és l’esmena a la totalitat, sinó n’hi ha una, en
posa a les seccions, posa barreres i després es queixa que no hi
ha consens. Ho sento, el to és important, jo crec que s’hauria de
plantejar canviar aquest to destructiu, per un to una mica més
dialogant i al final tenim la prova que altres grups que tenen un
altre to i un altre tarannà han sortit molt més beneficiats.

Segon, parla de infraestructures. Perdoni, Sra. Riera, des
que som al Govern s’han fet obres a les escoles per més de 80
milions d’euros. Jo crec que això és fer infraestructures i
millorar les infraestructures...

(Alguns aplaudiments)

Això és millorar les infraestructures. S’han fet escoles
noves, s’han arreglat escoles que estaven deixades. Vostès han
fet infraestructures, clar que han fet infraestructures, el Partit
Popular ha fet infraestructures, fins i tot ha fet el metro, miri
quina infraestructura ha fet i ha fet les autopistes d’Eivissa, que
a sobre fan infraestructures que generen sobrecostos. Que jo
sàpiga la infraestructura d’Eivissa ha tingut un sobrecost d’uns
seis zendales i li ho dic en castellà perquè m’entengui.

En fi, en fi, jo crec que vostè s’ha de plantejar el to i també
d’on treu els duros, perquè després diu, “és que a la secció 34
es queixen” és una secció 34 que vostè té 72 milions i vostè no,
el Partit Popular...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Casanova, hauria d’anar acabant.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Un moment, Sr. President.

(Algunes rialles)

Sols un segon, han fet esmenes per valor de 77 milions, 5
milions més del que hi ha. Per tant, no crec que siguin...
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De totes maneres moltes gràcies als que donen suport i crec
que és el moment de fer una passa endavant.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Abans de començar el debat número
5, aturam cinc minuts i airejam la sala.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Començam el debat número 5, Conselleria d’Hisenda i
Relacions Exteriors amb les seccions i entitats afins.

A) Esmenes a la totalitat, Grup Parlamentari Popular, secció
14, Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, 17211; secció
5, Consell Econòmic i Social, 17245; secció 6, Oficina de
Prevenció i Lluita contra la Corrupció, 17212; secció 7, Consell
Audiovisual de les Illes Balears, 17213; secció 34, deute
públic, 17246; secció 35, fons de contingència, 17247; secció
50, Agència Tributària de les Illes Balears, 17214; C01, Centre
Balears Europa, 17215. 

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 14,
Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors, 16592; secció 6,
Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, 16588;
secció 50, Agència Tributària de les Illes Balears, 16639; C01,
Centre Balears Europa, 16630. 

B) Esmenes parcials, Grup Parlamentari Popular, secció 14,
Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors. Al programa
141A, Direcció i Serveis generals Conselleria d’Hisenda i
Relacions Exteriors, 17186 i 17188; al programa 141E, Gestió
de tresoreria i política financera, 17192; al programa 912B,
suport financer a ajuntaments i altres ens locals, 17262 i 17263;
C01, Centre Balears Europa, 17190. 

Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 14, Conselleria
d’Hisenda i Relacions Exteriors. Al programa 912B, suport
financer a ajuntaments i altres ens locals, 16774.

Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, secció 14,
Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors. Al programa
141B, planificació pressupostària i finançament, 16648; al
programa 141G, gestió dels fons procedents de la Unió
Europea, 16649; al programa 231A, coordinació de l’acció
exterior del Govern, 16650; al programa 413G, accions
públiques relatives a la COVID-19, 16699 i 16700; secció 05,
Consell Econòmic i Social, al programa 111D, assessorament
en matèria social, econòmica i laboral, 16640; secció 6, Oficina
de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, al programa 111E,
control patrimonial dels alts càrrecs, 16641.

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 14, Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors. Al
programa 141A, Direcció i Serveis generals Conselleria
d’Hisenda i Relacions Exteriors, 16469; secció 2, Parlament de
les Illes Balears, al programa 111A, activitat legislativa; 16498. 

Per a la defensa conjunta de les esmenes, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA: 

Bé, gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Bé,
en aquest debat, des del Grup Parlamentari Popular, ens
agradaria aclarir algunes qüestions referents a la secció 32 dels
pressuposts concretament, vostès saben, la part d’ens
territorials, finançament de consells insulars. 

I m’agradaria començar el debat enllaçant-ho amb avui matí
i el famós fons de transport, fons de transport al que havíem
debatut ja avui matí però és que no ens han quedat clares
algunes qüestions. 

En primer lloc, el Reial decret llei 22/2020, el dels fons
COVID de 16.000 milions d’euros, té un apartat de l’article 2
que diu: “Una parte de 800.000.000 de euros, se distribuirá del
siguiente modo - i diu:- el 34 % de su importe se distribuirá
entre las comunidades autónomas de régimen común, por los
servicios regulares permanentes de uso general de transporte
de viajeros interurbanos por carretera dentro de su ámbito
competencial”. Per tant, jo interpret que aquest finançament és
finalista -perquè si no ho fos tendríem un altre problema-, jo
interpret que és finalista per, justament, el que cobria el Decret
llei 13/2020 i, en conseqüència, interpret -la consellera em
corregirà, si no fos així- que aquest finançament permet a la
comunitat autònoma de les Illes Balears generar crèdit en el
pressupost de despesa de la comunitat autònoma i, en
conseqüència, finançar amb aquest crèdit les ajudes per
reequilibrar les concessionàries de transport de Mallorca i,
també, per finançar les concessionàries de transport de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera, que tenen les
competències atribuïdes. I, per tant, el finançament per cobrir
aquest..., per reequilibrar les concessionàries, les empreses
concessionàries, prové de l’Estat.

Jo no sé si m’equivoc però deuen ser -dic jo- els 11 milions
d’euros que hem llegit en algun mitjà de comunicació, que
s’havia rebut per part de la comunitat autònoma per reequilibrar
-repetesc- les empreses concessionàries. Si això és així, entenc
que els consells insulars rebran el finançament de forma
independent i vinculada a aquests fons de l’Estat. Ho dic
perquè, si són finalistes, si són finalistes, són per això i tant dret
tenen els consells insulars a rebre aquest finançament com la
pròpia comunitat autònoma per reequilibrar les empreses
concessionàries de Mallorca. Per tant, això és una part, en què
hi ha aquest finançament per aquest objectiu. 

I llavors, vostès, amb l’esmena del Sr. Castells, es va
aprovar -jo entenc, o nosaltres enteníem- un fons nou. Un fons
extraordinari per finançar, efectivament, transport, no hi ha cap
problema: transport dels consells insulars a Menorca, a Eivissa
i a Formentera. I dic això perquè així ho vàrem interpretar a la
Comissió d’Hisenda. I, per això, quan el Grup Parlamentari
Popular va detectar que es feien esmenes simplement
d’afectació, vam dir, home, però això no és el que havíem
pactat. I, finalment, es varen aprovar les esmenes del Sr.
Castells -o de MÉS per Menorca- i es va dotar crèdit addicional
a la secció 32 dels pressuposts amb càrrec a la secció 35 del
pressupost. En conseqüència, ara mateix, consellera, si no ens
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ho desmenteix, però ara mateix hi ha crèdit dotat a la secció 32
per habilitar aquest fons extraordinari. Per tant, ens agradaria
que quedàs ben clar que aquest fons extraordinari que es dota
via esmena és això, un fons extraordinari per a transport als
consells insulars i que, en el mateix temps i a dia d’avui, es
podria finançar els consells insulars perquè a la vegada els
consells insulars puguin finançar les empreses concessionàries. 

En segon lloc, a la secció 32 al nostre entendre li falten -els
ho dic sincerament-, li falten 30 milions d’euros. Li falten 30
milions d’euros. La raó és la següent, és molt senzilla: l’article
12 de la Llei 3/2014, de finançament de consells, diu
literalment “Les quanties corresponents al fons de convergència
es determinaran cada any, a partir del 2015, d’acord amb la
variació d’ingressos anuals de la comunitat autònoma de
caràcter no finalista que s’hagin d’imputar als capítols 1, 2 i 4".
4, no finalista. Si anam als pressuposts de 2021, i observam la
secció 31 dels pressuposts, i la tenc aquí, posa: “Transferències
corrents de l’Administració general de l’Estat -i hi diu- 295,658
milions d’euros”. En conseqüència, i llavors parla del fons de
garantia, el fons de suficiència, el fons de convergència. Dic jo,
o així ho interpretam des del Partit Popular, que això és una
transferència corrent i incondicionada no finalista i, en
conseqüència, entra de ple al nostre entendre dins l’apartat 2 de
l’article 12 de la Llei 3/2014. 

Aprofundint més en la qüestió, si ens n’anam al programa
941O, la memòria descriptiva, secció 37 dels Pressuposts
Generals de l’Estat, o el projecte, encara és projecte, posa: “De
las partidas anteriormente mencionadas se destaca la dotación
adicional de 13.486 millones de euros con la finalidad de
incrementar su financiación”, es refereix a les comunitats
autònomes. Punto, no posa ni que sigui per a sanitat ni per a
educació ni per a res, senzillament diu para incrementar su
financiación.

Per altra banda, declaracions de la ministra d’Hisenda, diu:
“la ministra Maria Jesús Montero se mostró abierta a aprobar
una dotación de recursos extraordinaria para absorber la
mitad del déficit autonómico, en concreto Montero aprobó
planteó la aprobación de una transferencia extraordinaria y
equilibrada de 13.400 millones de euros. Dicho de otra forma,
la administración central asumiría la mitad del déficit
autonómico, lo que reduciría la tasa de referencia de la
comunidad al 1,1%”. En lloc de ser el 2,2% seria l’1,1%, però
no diu ni que sigui per a sanitat, ni per a educació ni per a cap
altra qüestió que no sigui una transferència incondicionada. 

Per tant, reiteram, des del Partit Popular, que interpretam
que aquesta transferència és incondicionada, no finalista i en
conseqüència entra de ple dins l’article 12 de la Llei 3/2014.

Si afegim al finançament, al finançament dels consells,
aquests 295 milions d’euros, clar, passam de si no els afegim el
finançament dels consells es retalla un 4,16%, 14 milions
d’euros, 16 milions d’euros si incloem competències (...), 16
milions d’euros de retall. En canvi, si afegim els 295 milions
d’euros no només no retallam sinó que s’incrementa en 14,7
milions d’euros el finançament dels consells. En conseqüència,
si no només no retallam sinó que afegim 14 parlam d’una
retallada, al nostre entendre, de 30,3 milions d’euros.

I això creim que és un finançament que pertany als consells
insulars i és un finançament que no està inclòs dins la secció 32
dels pressupostos. I entenem que els consells insulars no poden
perdre aquest finançament. En conseqüència per això entenem
que la secció 32 dels pressupostos està infradotada i hi falten
30 milions d’euros als quals -repetesc- els consells insulars no
poden renunciar. Parlam de 22,5 milions d’euros per a
Mallorca; 3,1 milions d’euros per a Menorca; 4,3 milions
d’euros i 420.000 euros per a Formentera. A això no es pot
renunciar. Ens agradaria, Sra. Consellera, que ens aclarís si
això és així o no i si vostè té una interpretació diferent de la
qüestió. 

Per altra banda, esmenes del Partit Popular addicionals,
molt importants, una molt important, al nostre entendre: les
línies d’avals d’ISBA. Nosaltres creim que és necessari que la
Societat de Garantia Recíproca ISBA tengui marge suficient
per atorgar una nova línia d’avals -repetesc-, una nova línia
d’avals a l’any 2021 per donar liquiditat a les empreses. Per
una part avals, per tant, deute, és cert, i per una altra part a la
secció 12 dúiem una esmena per dotar un fons de 100 milions
d’euros per a ajudes directes i a fons perdut per als autònoms
i les PIME. La línia d’avals ISBA és absolutament necessària
per poder injectar liquiditat a les empreses. Jo crec que això és
una qüestió compartida.

El que ens sorprèn, Sra. Consellera, i això és la segona
pregunta que li volíem fer, és on és la  partida de transferència
a ISBA?, crec que és la quarta vegada que li demanam i avui,
jo crec que avui ho aclarirem, la quarta vegada que li demanam,
on és la partida de transferència a ISBA per donar solvència a
ISBA suficient perquè ISBA pugui avalar nous crèdits cap a
autònoms i PIME a aquestes illes? Nosaltres creim que no hi
és, però tal vegada ens equivocam, ens equivocam, segurament
ens equivocam. Si hi és, on és? I si no hi és, tenim una esmena
del Partit Popular que la posam damunt la taula a la seva
disposició perquè puguem -repetesc- transferir 20 milions
d’euros a ISBA i a la vegada ISBA pugui avalar, nosaltres
entenem que almenys entre 150 i 200 milions d’euros amb
aquesta injecció de capital, entre 150 i 200 milions d’euros
addicionals d’avals a PIME i autònoms a aquestes illes, que jo
crec que moltíssima falta fa.

Per altra banda, dúiem esmenes per reforçar el control del
frau a l’Agència Tributària, la vàrem pactar i la vàrem
transaccionar en comissió i per tant ja no la tenim. Estam
satisfets encara que no suposi recursos addicionals.

Finalment, dues esmenes per finançar el pagament de la
sentència a favor del Palau de Congressos SA, que és una
empresa compartida amb l’Ajuntament de Palma en el 50%, la
comunitat autònoma i l’Ajuntament de Palma, que, en fi, hi ha
hagut una sentència d’una indemnització a Acciona de 13,8
milions d’euros i entenem que la comunitat autònoma hauria
d’ajudar a pagar aquesta sentència i una major dotació de la
Llei de capitalitat de Palma amb 5 milions d’euros també per
augmentar aquesta dotació i complir millor les obligacions. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros hemos presentado una
enmienda a la totalidad de su conselleria entre otras cosas
porque pensamos que dentro del plan de reorganización del
Gobierno que proponíamos en la enmienda al articulado, su
conselleria debería volver a unificarse con la de Función
Pública, lo cual nos ahorraría varias direcciones generales y
todo ese tipo de cargos innecesarios con los que pensamos
dotar este fondo COVID, del que tanto hablan y que a pesar de
que se lo he explicado varias veces he visto que antes el Sr.
Casanova, ahora mismo no está, no se ha enterado muy bien de
cómo funcionaba, pero no pasa nada. Cuando vuelva, cuando
vuelva, mañana, se lo volveré a explicar. Somos inasequibles
al desaliento.

De usted depende ese ente que se llama Oficina
anticorrupción. La Oficina anticorrupción de las Islas Baleares
no tiene ningún sentido, es una duplicidad de funciones
absurda, nos cuesta muchísimo dinero y es absolutamente
inoperante. ¿Eso significa que estamos a favor de la
corrupción? Absolutamente no. Eso significa que nosotros
confiamos en el estado de derecho y en los mecanismos que el
estado de derecho tiene para controlar la corrupción y que esta
figura que vosotros inventaron, yo creo que más que nada para
hacerse una foto, nos está saliendo muy caro el book.

A ver, yo es que hoy he tenido que..., nos han dicho de
todo, no pasa nada, es un tema al que estamos bastante
acostumbrados, pero es que hace un rato a nosotros, que
estamos aquí defendiendo, como ahora mismo le digo, el estado
de derecho, nos han acusado de atacar a los pilares de la
democracia. Y que esto nos lo diga el partido que se quiere
cargar el Poder Judicial, la separación de poderes, el partido
que blanquea la ETA, el partido que pacta con independentistas
y el partido que tiene en su seno en el Gobierno a un partido
como Podemos que ataca desde el Gobierno a la Jefatura del
Estado, que nos vengan a decir que nosotros atacamos la
democracia, pues, francamente, creo que roza un poco la
injusticia porque nosotros creemos en el estado de derecho.
Pensamos que en este país la justicia funciona y no necesitamos
para nada al Sr. Far cobrando una millonada para no hacer
nada, para justificar que tenemos una oficina anticorrupción.
No es necesario, es un gasto innecesario, ese gasto nos iría muy
bien en este fondo COVID para ayudar a empresas, a
autónomos y familias. 

Lo digo porque como todo el rato nos repiten, ustedes sólo
quieren ayudar a las empresas, no, a empresas, a autónomos y
a familias. Para eso hemos creado este fondo, un fondo
realmente potente dotado con más de 500 millones de euros
que serviría para intentar ayudar a nuestro tejido productivo a
salir adelante y a las familias que se van a encontrar en
situación de necesidad. 

Nosotros también proponemos que haga usted un ejercicio,
ya que es usted la consellera de Hacienda y se le supone que es

la que tendría que tratar con más rigor las cuentas, el gasto y el
dispendio, vuelva a unificar financiación y presupuestos, como
estaba antes, porque ustedes duplican, duplican y duplican, es
como aquello que estudiábamos en el bachillerato, la
bipartición celular, se van dividiendo, dividiendo y
multiplicando... es algo que nos llega a espantar hasta dónde
son ustedes capaces de prolongar el gasto.

Luego, por supuesto, también dependen de usted las
relaciones exteriores, esto de las relaciones exteriores de las
comunidades autónomas tampoco lo acabamos de entender. Las
relaciones exteriores son competencia exclusiva del Estado.
Nosotros no tenemos que relacionarnos con el exterior y si esta
comunidad autónoma necesita alguna gestión en el exterior la
puede realizar a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

No es tan complicado, porque a raíz de esto también
tenemos el Centro Baleares Europa y me alegro que la Sra.
Guasp no esté aquí para oírme, pero... porque, vamos, es
nombrarle la bicha, pero es que lo del Centro Baleares Europa,
¿qué es?, ¿quién está en el Centro Baleares Europa?, ¿qué nos
cuesta?, ¿para qué lo tenemos?

Es que es muy difícil explicar al ciudadano que lo está
pasando muy mal en qué nos gastamos el dinero porque cuando
entramos en un café, mañana creo que ya no, por la mañana
antes de venir al Parlamento, a tomarnos un café y la gente allí,
no en la barra porque ya no puedes estar en la barra, en una
mesa, tal, se te acerca y te pregunta, yo es que a veces hay
gastos que no les sé dar una explicación y me gustaría, me
gustaría poder decir que los políticos nos preocupamos de los
problemas de la gente y estamos aquí pendientes sobre todo de
atender a sus necesidades, pero es que... no puedo defenderles,
es defender lo indefendible.

Estos presupuestos que además usted sabe y ya se lo dije en
su momento que no va a recaudar lo que usted dice que va a
recaudar, que no va a tener los ingresos que usted dice que va
a tener, son un brindis al sol. Veremos el año que viene, nos
volveremos a subir a esta tribuna y veremos cuál ha sido el
desarrollo de este presupuesto y cuáles han sido sus ingresos.

Estamos tan mal que hace falta establecer un orden de
prioridades, como haría cualquier familia, porque a veces nos
pensamos que esto de una comunidad autónoma, lo público, ha
de ser muy complicado, pero en el fondo es economía
doméstica. Hemos de hacer lo que hacían nuestras madres y
nuestras abuelas: ahorrar para los tiempos difíciles y gastar amb
seny, hacer las cosas con mesura, pensar en qué es lo
importante y lo fundamental y en estos presupuestos, Sra.
Consellera, no se transmite eso, no se transmite una
priorización del gasto en las necesidades fundamentales del
rescate de nuestro tejido productivo y la ayuda a la gente.

Ustedes lo dicen, lo dicen constantemente: “nosotros
ponemos a la gente en el centro de nuestras políticas”, y no es
verdad, ustedes colocan a su gente en el centro de sus políticas
y no pueden seguir cerrando sectores productivos mediante
decretos con mucho apoyo de la verdad científica -con mucho
apoyo de la verdad científica- sin darle ninguna
contraprestación.
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Cojan ustedes ejemplo de lo que se está haciendo en
Europa. ¿Obligan ustedes a cerrar? Pues den una
contraprestación. Claro, eso supone mucho dinero y ¿de dónde
sale ese dinero? Pues de todos estos recortes que nosotros
proponemos y estos recortes no significan desmantelar la
comunidad autónoma, significan racionalizar el gasto y
dedicarlo a aquello que es fundamental. Y dentro de unos años,
si al final se produce esta milagrosa recuperación de la curva en
V que algunos creen que se va a producir, que ojalá así sea,
porque yo lo deseo, que sea una recuperación rápida y en V, yo
no quiero una L, larga e interminable de crisis, no la queremos,
no la deseamos, no la buscamos, si se produce esta
recuperación, cuando se produzca se volverán ustedes a gastar
el dinero en zarandajas, pero ahora mismo, por favor, haga
usted,... -que creo que es una persona seria, de lo más serio que
hay en este gobierno-, haga un ejercicio de austeridad, un
ejercicio de priorización de gasto y un ejercicio de trabajar en
favor de la gente que dicen ustedes defender.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Intervenció del Govern, que
obri una qüestió incidental, té la paraula la consellera
d’Hisenda i Relacions Exteriors, Sra. Sánchez.

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

Gràcies, Sr. President. Vull començar agraint al personal
del Parlament aquesta jornada maratoniana, així també al
personal de neteja del Parlament que està fent una feina
extraordinària, també a tots els que ens estan ajudant a dur
endavant aquest debat de pressupost de la comunitat autònoma,
així que jo crec que en nom de tots els diputats i diputades,
moltíssimes gràcies.

Jo també vull agrair als dos diputats que teòricament han
presentat una esmena a la totalitat el seu to, no?, perquè el to
ara és molt millor del que he sentit en intervencions anteriors.
Crec que a poc a poc tots anam entrant en la realitat que vivim
fora d’aquestes portes, aquesta realitat de pandèmia mai
viscuda, aquesta realitat de gent que perd la vida de manera
física i també la vida a nivell de projecte de vida de present i
projecte de vida de futur. Així que jo crec que tots a poc a poc
anam entrant en aquesta responsabilitat institucional o
representativa que tenen vostès d’estar ocupant un lloc de feina
determinat en un moment tan determinant i tan important com
aquest.

He fet aquesta introducció perquè això és el que ha estat
present en l’elaboració de tot el pressupost per part de tots els
meus companys de Consell de Govern i per suposat per part de
la Conselleria d’Hisenda, perquè quan un té les idees clares, els
valors clars i un sap per què fa feina, que fa feina per a la gent
d’aquesta comunitat autònoma establir prioritats no és tan
difícil, i establir prioritats... són unes prioritats que crec que
tots en aquest moment tan greu podem compartir.

Per això crec que aquest pressupost és susceptible de
generar consensos molt amplis, consensos amplis en tot l’arc

parlamentari, perquè en aquesta situació si tots tenim valors -
com s’ha dit- i si tots treballam per a la gent d’aquesta
comunitat autònoma la prioritat de superar la pandèmia amb la
màxima protecció possible i facilitar la reactivació sostenible
i inclusiva crec que és difícil de discutir.

Amb quines mesures? La seguretat sanitària per damunt de
tot. La seguretat sanitària no només des d’un punt de vista
mèdic, sinó des d’un punt de vista de l’espai públic perquè això
serà el que possibilitarà la reactivació i que tornem a tenir una
vida quotidiana.

Preservar la cohesió social, ho ha dit el conseller Iago
Negueruela, amb una caiguda del 25% del PIB, preservar la
cohesió social és cabdal, com a projecte de present i com a
projecte de futur i aquí a la cohesió social vull parlar
d’educació i d’educació presencial, d’un projecte vital de
present i de futur per als nostres infants. Donar suport a les
rendes de les famílies i les rendes de les empreses. En aquest
pressupost s’incrementen les transferències a famílies i a
entitats sense ànim de lucre més d’un 40% i a empreses més
d’un 25% i tot això donant suport als sectors productius que
són els que han de liderar la recuperació.

I en tot això no es pot donar res per fet. Aquest pressupost
dóna cobertura a les necessitats que pensam que tendrà l’any
2021, però no podem donar res per fet perquè si una cosa ens
ha ensenyat la pandèmia, a més de la importància del sector
públic on tothom ha cercat respostes, és que no podem donar
res per fet, o sigui que a partir que s’aprovi aquest pressupost,
que esper que s’aprovi, perquè crec que pot generar consensos
molt amplis, a fer feina tots, els diputats, els consellers, tothom,
perquè hem d’aconseguir al 2021 superar la pandèmia i hem
d’aconseguir durant el 2021 poder començar la reactivació de
la nostra activitat econòmica.

I una altra qüestió: mai no ens havíem pensar, o fa mesos no
ens podíem pensar que podíem fer un pressupost amb aquesta
potència per atendre les necessitats de la pandèmia. No ho
havíem pensat, ni la comunitat autònoma ni els consells insulars
que han presentat uns pressuposts, tots, un pressupost expansiu.
El Consell d’Eivissa en concret ha presentat un pressupost que
creix un 14%; el Consell de Menorca un pressupost que creix
un 9,5%, mai no ens havíem pensat o no ens podíem pensar que
podríem fer aquests pressupostos i mai no ens podíem pensar
que tendríem consens perquè per les seves paraules crec que
tenim consens que hem de fer pressuposts expansius.

A la comissió..., el Sr. Costa a la comissió em deia que era
un pressupost on els ingressos estaven inflats, si els ingressos
estaven inflats, les transferències als consells insulars estaven
inflades. Ara em diu que les transferències als consells estan
desinflats. Per tant, hi ha una derivada i és que retira l’esmena
a la totalitat i que creu amb la possibilitat de compliment
d’aquest pressupost. I per què hem pogut fer aquest pressupost?
Perquè s’ha activat la clàusula de salvaguarda, no hi ha pacte
d’estabilitat europeu amb regles d’estabilitat vigents i això ens
permet que ens endeutem. La comunitat autònoma fa 295
milions més de despeses que d’ingressos, perquè té necessitats
de despesa per damunt de les seves capacitats d’ingressos. 
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Per això hem de ser molt responsables, molt responsables
amb les esmenes que acceptam, amb les esmenes que
presentam, amb l’execució del pressupost i amb les mesures a
les quals dedicam aquests doblers, perquè no és només un
esforç públic extraordinari, per a una qüestió extraordinària, un
esforç públic extraordinari de present. És un esforç públic
extraordinari de futur, així que ha de valer la pena. I a més
tenim fons extraordinaris activats per part de l’Estat, el fons
COVID, el qual d’aquí una estona abordarem no la qüestió que
ha plantejat el Sr. Costa, que entenc i estic contenta que deriva,
que només és això el que li preocupa del pressupost. Per tant,
la resta del pressupost, considera el Partit Popular i s’afegeix en
aquesta part de la bancada, que és un pressupost que pot sortir
endavant i és un pressupost que dóna resposta a les necessitats
de la ciutadania i que els ingressos són els que posa en el
pressupost.

I després també fons europeus per a projectes concrets, per
accelerar els nostres projectes d’infraestructures dins dels
serveis públics fonamentals que desenvolupa la comunitat
autònoma i també per fer inversions importantíssimes, com una
finestra d’oportunitat per canviar i millorar el nostre model
productiu, en un model més resilient, en un model més inclusiu
i en un model més sostenible. Jo crec que aquest pressupost
dóna cobertura i entrada a totes aquestes qüestions. La meva
conselleria és una conselleria, o la Conselleria d’Hisenda -dic
“la meva” no un sentit de propietat, però pas tantes hores allà
dins, que al final és com si fos teva- és una conselleria petita,
55 milions de pressupost que dóna serveis transversals. I
l’objectiu que ens hem marcat dins la conselleria durant l’any
21 és executar fons europeus. 

Avui el director general de Pressuposts ha rebut
l’enhorabona de les institucions europees perquè estam per
damunt de l’execució de fons europeus de la mitjana regional,
jo crec que això és una bona notícia, començarem el 21
executant els fons europeus, els nou fons europeus, fent més
fortes les relacions exteriors, sobretot la presència de la
comunitat autònoma a les institucions europees, per tenir
influència, per poder fer lobby, per entendre exactament què
s’està regulant a nivell d’Europa i introduir qüestions que s’han
plantejat en aquest Parlament, com és l’avaluació de polítiques
públiques perquè tots puguem prendre decisions basades en les
dades.

Aquestes són les tres línies d’actuació de la meva
conselleria, i veig que al final només el partit VOX presenta
una esmena a la totalitat.

El fons COVID de l’Estat, que el Sr. Costa entén que
s’hauria d’incloure en les transferències a les comunitats
autònomes. En comissió vostè em va dir que els ingressos
tributaris cedits i propis estaven sobreestimats en 150 milions.
En comissió em va dir que les bestretes estaven sobreestimades.
Després em va dir que el fons COVID no existia, bàsicament
que ja veuríem com el rebríem. Per tant, les bestretes dels
consells insulars estarien sobreestimades i ara em diu que estan
infraestimades. El fons COVID amb un criteri tècnic l’hem
considerat un fons finalista, per què l’hem considerat un fons
finalista? Vostè me diu (...) secció, podem fer una disquisició
tècnica que jo no crec que tengui massa sentit, però hi ha la
secció 31, de la mateixa manera que hi ha el conveni de

carreteres, que és un conveni finalista i ningú més no discuteix
que sigui un conveni finalista. 

Allò que diu la Llei de finançament de consells insulars, a
l’exposició de motius quan parla de fons finalistes, diu
ingressos corrents i ordinaris. Supòs que vostè no em discutirà
que el fons COVID és un fons extraordinari. Tots els fons
COVID que hem tengut fins ara han estat finalistes, tota la
regulació que ha fet l’Estat per tramitar fons COVID és
tramitació finalista. Aquest fons COVID s’haurà de regular,
s’haurà de regular amb un decret llei, quan es reguli aquest
decret llei, si resulta que aquest fons COVID té altra concepció
que no sigui la que figura en el pla pressupostari que ha enviat
el Govern d’Espanya a la Unió Europea, d’això ja en vàrem
parlar en comissió i jo li vaig dir en el pla pressupostari diu
clarament que és per a les comunitats autònomes que estan
fortament endeutades perquè l’impacte de la COVID en els
serveis públics fonamentals, com educació i salut, no provoquin
més endeutament, i jo conec la història perquè les comunitats
autònomes hem demanat a l’Estat, les que estam fortament
endeutades, l’arc mediterrani que estam infrafinançats, hem
demanat a l’Estat que si no ens dóna un suport, no podem
suportar tota aquesta despesa que hem de fer sí o sí i ens situa
en un desavantatge competitiu amb la resta de comunitats
autònomes, no només per atendre la pandèmia, sinó també per
després atendre la recuperació. L’hem entès a l’hora d’elaborar
les bestretes com un fons finalista. Si després, quan es reguli és
un altre concepte, tal i com diu la Llei de finançament de
consells insulars, quan es liquidi el sistema de finançament,
haurem de liquidar la part que correspongui als consells
insulars.

El fons del Reial decret llei 22/2020, amb 16.000 milions,
té quatre trams. El quart tram és un tram d’ingressos, per tant,
el quart tram és un tram d’ingressos de 5.000 milions, que té un
subtram que es reparteix en funció de determinades qüestions.
La interpretació que hem fet a Hisenda d’aquesta qüestió, el
quart tram a la liquidació del 20 ha d’entrar en el sistema de
finançament, perquè la caiguda d’ingressos de la comunitat
autònoma no l’hem de repercutir en els consells insulars. Hem
d’incorporar a la liquidació del sistema, el quart tram que és un
tram d’ingressos. Així és com ho hem interpretat des
d’Hisenda. Per la via de la interpretació o per la via normativa,
això són altres qüestions que haurem de valorar i entenc que
hem de valorar amb els consells insulars. Si és necessari fer
qualque tipus d’avanç d’aquesta liquidació, perquè els consells
insulars necessiten liquiditat, haurem de cercar la fórmula. Ha
dit que els consells insulars necessiten liquiditat i els consells
insulars, afortunadament, són institucions financerament molt
sòlides, perquè cap dels consells insulars no té endeutament. De
fet, tots tenen superàvit i romanents de tresoreria, que han
pogut emprar enguany, que tenim aquesta finestra
d’oportunitats, perquè les regles d’estabilitat estan suspeses i
podran incorporar enguany el que havien demanat, els
romanents de tresoreria en el seu pressupost.

Més qüestions que m’han plantejat. L’Oficina anticorrupció
no forma part de la Conselleria d’Hisenda, és un ens dependent
del Parlament, Déu ens n’alliberi!, no depèn de la Conselleria
d’Hisenda, jo crec que ja tenc prou feines. 

(Remor de veus)
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No, vull dir que ja tenc prou feines com per tenir a sobre
l’Oficina anticorrupció que depengui de la Conselleria
d’Hisenda. Crec que hem plantejat un pressupost suficient, per
donar cobertura a les necessitats de la pandèmia. I dic que és un
pressupost suficient per donar cobertura financera, després
superar la pandèmia és responsabilitat de tots i de totes, els que
som aquí alguns tenim en determinades qüestions
responsabilitats institucionals, altres tenen responsabilitats
representativa, però crec que haurem d’empènyer entre tots per
superar aquesta pandèmia i per iniciar la reactivació. 

Que aquest pressupost, Sr. Rodríguez, té riscos? Òbviament
que té riscos, o no té riscos cada persona que s’aixeca el matí
i aixeca la barrera i comença a fer feina, d’aquestes persones
que són les que paguen els tributs, de les quals es nodreix el
pressupost de la comunitat autònoma, que menys que no
assumir els mateixos riscos que estan assumint ells.

Gràcies als grups que no han presentat esmena a la totalitat.
Gràcies a aquells diputats que han entès que és un moment de
generositat, que no és un moment d’egoismes, no és un moment
d’interessos partidistes, no és un moment de supèrbia. És un
moment d’humilitat i de generositat i cadascú des d’on estigui
situat, fer tot el que pugui perquè aquesta comunitat autònoma
surti endavant. 

Gràcies a aquells que no comparteixen amb el Govern de la
comunitat autònoma els criteris del pressupost, però des d’una
discrepància saludable, entenen que poden millorar aquest
projecte i han millorat aquest projecte de pressupost, i esper
que continuem aquestes sessions tan intenses de tramitació del
pressupost i que surti endavant sense problemes i pugui donar
tots els fruits que crec que pot donar.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, dos temes. Les
bestretes del sistema de finançament, tal com estableix l’article
12.4, es fan en funció de la previsió d’ingressos dels
pressuposts, no de la possible liquidació que hi hagi, per tant,
les variacions amb els ingressos liquidats no afecten les
bestretes del sistema de finançament de consells, sinó que és el
pressupost de 2020 en relació amb el pressupost del 2021. En
conseqüència, que si liquidarem més una partida o l’altra, bé,
això ja veurem, i es manifestarà la liquidació definitiva del
sistema de finançament que es faci a l’any 2023, tal com
succeeix a les comunitats autònomes.

En conseqüència, són les previsions d’ingressos que
condicionen les bestretes, per això, li dèiem, Sra. Consellera,
que entenem que falten 30 milions d’euros, perquè els 295
milions..., en fi, Sra. Consellera, jo crec que vostè no ens ha
solucionat el dubte. És a dir, vostè no ens ha dit que aquest fons

fos finalista, els 295 milions d’euros, si vostè diu és finalista o
han interpretat que és finalista, però, en base a què han
interpretat vostès que és finalista? Perquè tots els indicis que
hem trobat és que no i, per tant, com que està inclòs en el
pressupost d’ingressos, entenem que ha de formar part de les
bestretes del sistema de finançament de consells. És
senzillament això el que li hem dit. 

És més, vostè ens acaba de confirmar, Sra. Consellera, que
no només és del 2021 sinó que resulta que el fons COVID de
2020, ens acaba d’admetre vostè, Sra. Consellera, i jo la veritat
és que no hi havia pensat, li he d’admetre, eh!, vostè ens ha dit
que una part, el quart tram, que pertany a la reducció
d’ingressos sí que formarà part del sistema de finançament de
consells. Un momentet, vostès ens està dient que el fons
COVID 2020 en el quart tram sí que en formarà part, almenys
en el quart tram, però resulta que el del 2021, que no té cap ni
una vinculació, cap ni un..., perdó, cap ni un condicionant, no
en formarà part? Jo crec que és incoherent, Sra. Consellera. No
ho entenem, sincerament li dic, no aconseguim entendre-ho.

Per altra banda, no m’agradaria esgotar aquests cinc minuts
sense tornar-li preguntar, Sra. Consellera, perquè és que crec
que, de veritat, nosaltres li fem certes preguntes i vostè, Sra.
Consellera, no ens contesti, i ens preocupa molt això, perquè li
hem preguntat la cinquena vegada, ara li preguntarem la
cinquena vegada: on és la partida per transferir a ISBA? Vostè
ens va dir a comissió, Sra. Consellera, que hi hauria 100
milions d’euros...

(Alguns aplaudiments)

... que hi hauria 100 milions d’euros d’avals extraordinaris al
pressupost del 2021; i nosaltres, erra que erra a cercar la
partida que vostè ens va dir i no la trobam. És el que ens té un
poc..., en fi. Si hi ha -li torn repetir-, si hi ha partida, digui’ns
quina és, i si no, valori la possibilitat d’aprovar l’esmena del
Partit Popular. És a dir, no ens agrada la partida d’alta o de
baixa o de..., la transaccionam i la pactam. L’import és massa
elevat? El pactam. Però no deixem..., miri, li dic sincerament,
nosaltres vàrem presentar una esmena a la totalitat perquè
pensam que no són els pressuposts que Balears necessiten,
pensam que és massa expansiu aquest pressupost, sí, pensam
que és massa expansiu, i que hi ha certes prioritats que no es
tenen en compte, n’hi citaré una que per a nosaltres és la més
important de totes: on és la partida extraordinària per donar
ajudes a autònoms i PIME, ajudes directes i a fons perdut? On
és la partida? Digui’ns-ho, Sra. Consellera, en aquest
pressupost, on és? A la secció 12? On és? No l’hem trobada.

I segona pregunta, on és la transferència? Li torn a repetir,
perquè si no hi ha ni transferència a ISBA i ni hi ha partida per
donar ajudes a autònoms i PIME, només haurem de concloure
una cosa, i és que vostès no tenen previst ajudar autònoms i
PIME a l’any 2021, perquè si no hi ha partida al pressupost,
entendrà que puguem pensar que vostès no volen ajudar els
autònoms i les PIME, perquè és el que nosaltres hem vist a
aquest pressupost i a nosaltres ens pareix essencial. Miri si ens
pareix essencial que el mes d’abril li vàrem dir: Sra.
Consellera, podrien fer una llei de crèdit extraordinari, un
decret llei de crèdit extraordinari i dotar amb endeutament, sí,
fa falta amb endeutament, però aquesta prioritat concreta,
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podrien dotar un crèdit extraordinari per ajudar a autònoms i
PIME i famílies de les Illes Balears? La resposta va ser molt
contundent per la seva part: no. Punt, ja està, hi votam en
contra i s’acabat.

Llavors ens diuen: vostès no fan propostes. Home!, no sé,
si els fem propostes i vostès ens les rebutgen sistemàticament,
doncs, jo..., no ho entenem. Li fem una proposta, llavors resulta
que el Sr. Negueruela ens diu, farem una línia, 15 milions
d’euros. Mitja hora i esgotada. I això sí, avui s’han aprovat
esmenes, no sé si són per 5 milions d’euros. 5 milions d’euros?
Però si això serà una alenada i ja s’hauran esgotat! Si 15
milions d’euros eren manifestament insuficients...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, hauria d’anar acabant.

EL SR. COSTA I COSTA:

..., en fi, crec que, sincerament, Sra. Consellera, li deman, per
favor ja, contesti les preguntes que li fem, a veure si
aconseguim aclarir alguna cosa. Jo crec que ens anirem com
havíem vengut, sincerament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente, voy a ser muy breve. Lo primero,
el Sr. Costa me ha picado la curiosidad, ¿dónde están estos 100
millones del ISBA?, porque... se lo pregunto yo también para
ver si así hacemos un poquito de presión. 

Antes le he oído decir, Sra. Consellera, que sólo VOX había
presentado una enmienda a la totalidad, también la ha
presentado el Partido Popular y, además, a todas las secciones.
O sea, la nuestra es incluso más moderada, aunque parezca
mentira. 

Lo de la Oficina Anticorrupción. Bueno, como va en el
epígrafe endosado en su conselleria, pero nosotros no
dejaremos de reclamar que se elimine esta figura que, desde
nuestro punto de vista, sólo supone un coste y una duplicidad
de funciones. 

Y, por último, agradecerle el tono, no me ha llamado usted
nada, estoy un poco triste y deprimido, pero para nosotros, de
verdad, Sra. Consellera, es muy importante, es fundamental
salvar el tejido productivo. Yo no le arriendo la ganancia, sé
que su puesto en estos momentos y en esta administración es
complicadísimo y que ha tenido que hacer usted juegos
malabares de artificio y ha puesto incluso inventiva. Hoy creo
que era la Sra. Sansó que me ha llamado “cuentacuentos”, que

no sé..., sí, que me parece bien, que es verdad que les he
contado un cuento. 

Una parte de estos presupuestos, Sra. Consellera, dicho
desde toda la consideración y el respeto, también son un
cuento, pero lo que no es un cuento es lo mal que lo está
pasando la gente. Y lo que no es un cuento es que no podemos
seguir desarrollando una política que obliga a cerrar a sectores
productivos mediante decreto y no se realiza un justiprecio de
su lucro cesante, no lo podemos hacer. Tomen ustedes ejemplo
de lo que están haciendo otros gobiernos europeos. Dejen de
gastar en aquello que en estos momentos no es fundamental y
si ustedes ordenan el cierre de la restauración, de cualquier
sector productivo del que ustedes ordenen el cierre, y ahora no
discuto la conveniencia o no de ese cierre, ya lo haremos más
adelante si fuera el caso, pero si ustedes lo decretan, si ustedes
a un pequeño comerciante, a un autónomo, a un pequeño
hostelero le obligan a cerrar su negocio, le han de compensar,
no lo pueden dejar abandonado, no puede..., las ayudas no
pueden provenir exclusivamente del ISBA para que se
endeuden más. Hoy lo hemos hablado, hay casos dramáticos,
hay gente pidiendo dinero a los amigos, a la familia, que ha
hipotecado la casa, está haciendo barbaridades para intentar
salvar un negocio que ustedes le están arruinando con sus
medidas.

Que digo, no discutiremos ahora si son o no son las
adecuadas esas medidas, lo podemos hacer más adelante, pero
si cierran porque ustedes les mandan cerrar, ustedes están
obligados a ayudarles a salvar su negocio, obligados. Es lo
único que le digo.

Y ¿de dónde saca el dinero? Esa es su función, nosotros le
hemos dado un camino, no lo quieren ustedes seguir, busquen
ustedes otro, pero encuentren ustedes el dinero.

Gracias, Sr. Presidente.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Correspon ara la contestació del
Govern, tancam la qüestió incidental, té la paraula la consellera
d’Hisenda.

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

Gràcies, Sr. President. Jo, és que, és clar, em sorprèn no?
que..., jo he dit que el Partit Popular ha presentat una esmena
a la totalitat, em sorprèn que en el pitjor moment de la història
d’aquesta comunitat autònoma, en el pressupost que elaboram
en el pitjor moment de la història d’aquesta comunitat
autònoma el Partit Popular se situï devora VOX. Em sorprèn i
em sembla trist, no?, sobretot quan veig que els arguments...
quan veig que els arguments són febles. El més greu és que els
arguments són molt febles, per estar en contra d’aquest
pressupost els arguments són molt febles i es contradiuen
constantment.

(Remor de veus)
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Jo li ho vaig dir en comissió, diguin-me un camí, jo intent
cercar la lògica, eh?, jo som així d’ingènua, perquè ho som,
però intent cercar la lògica del seu discurs i dic: ostres, ha de
tenir un fil conductor; i em diu: no, és que els ingressos estan
inflats; i després em diu: no, però les bestretes estan
desinflades; i dic: és impossible perquè no..., és absolutament
impossible, o sigui, no quadra. Després em diu: però, bé, com
que no hi ha esmena a la..., com que no s’ha aprovat l’esmena
a la totalitat, jo he presentat esmenes per millorar el pressupost.

És clar, entenc que les esmenes han de ser per millorar el
pressupost en el sentit que vostès m’havien indicat, és a dir, a
fer el pressupost, tal i com varen dir en comissió amb els
ingressos del 2012, però no!, les esmenes són de pujar despesa
i baixar ingressos i fer encara més dèficit, amb la qual cosa no
entenc el discurs!

(Alguns aplaudiments)

Amb la qual cosa l’esmena a la totalitat a la Conselleria
d’Hisenda del Partit Popular és postureo i no estam per
postureos...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -ara diré ISBA-, no estam per postureos...

(Remor de veus)

..., no estam..., no, no, no estam per qüestions frívoles; no crec
que ningú de nosaltres estigui per frivolitats; no crec que allà
fora ningú estigui per frivolitats, jo crec que aquí hem d’estar...

(La intervinent pica amb l’artell el faristol)

... al que estam, saps? Hem d’estar per fer feina, hem d’estar
per intentar arribar a acord i hem d’estar per intentar treure
endavant aquesta comunitat autònoma. Jo crec això.

ISBA. ISBA, la partida... la 1460141, el programa E01,
470000, hi ha la partida a la Direcció General de Tresoreria, hi
ha la partida per a la subvenció, 4.584.946. Al capítol 7 hi ha
la partida per insolvències o per morositat.

Per què podem fer amb 5 milions d’euros una oferta
d’ISBA de crèdit de 100 milions? Perquè optimitzam, perquè
durant el 2020 he fet una aportació, hem fet una aportació a
ISBA per capitalitzar ISBA de quasi 20 milions d’euros, tacita
a tacita. Així...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., així es treu un pressupost i així es treu una legislatura sense
fer mal a ningú, poc a poc, com una formigueta, com
formiguetes fent feina cada dia en cada tema.

El tema del fons COVID que no havia dit que era finalista.
Li he dit: hem considerat que era finalista, perquè tots els
indicis que tenim és que és un fons finalista, quan es reguli via
decret llei de l’Estat, si no és adequat adoptarem un altre criteri,
i adoptarem un altre criteri no aferrats a la literalitat de la lletra,
no, aferrats als interessos... no, jo ho dic per al fons COVID del

2020 que vostè em diu: ah, aquest sí que és finalista; jo em
podria aferrar a la literalitat de la lletra, però no m’hi aferraré.
Jo diré: escolta, si em compensa la caiguda d’ingressos, jo no
repercutiré la caiguda d’ingressos als consells insulars, perquè
és absurd, perquè és un fons extraordinari en una situació
extraordinària, un fons que no havíem rebut mai de la vida
perquè el Sr. Rajoy, quan hi havia crisi, aquí no arribava ni un
euro, aquí el que feien era estrènyer, estrènyer, estrènyer...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

...., i aprenem cada dia i ens adaptam cada dia a les realitats que
tenim.

L’acció exterior, Sr. Rodríguez, l’acció exterior és al nostre
Estatut d’Autonomia, jo no sé si s’ha llegit l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, però tenim un estatut
d’autonomia que contempla acció exterior, tenim una direcció
general d’Acció Exterior i un centre Balears Europa gràcies al
qual estam en aquests moments per sobre de les regions
europees en certificació de fons europeus. Jo crec que és un
èxit.

(Alguns aplaudiments)

I tornant a la qüestió que ens ocupa a tots, gràcies perquè
crec que és un esforç, és un esforç ser aquí quan queden... què
queden?, tres quarts d’hora pel toque de queda i gràcies per
l’esforç que...

(Remor de veus)

... jo sé que fan tots els diputats que donen suport al Govern per
treure endavant aquests pressuposts.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Intervenció del Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. M’he deixat les ulleres, un segon.

Gràcies, president, molt bones tardes a tothom, jo encara no
havia saludat. Esper, consellera, que no estiguin massa
cansats... i em pugui escoltar algunes valoracions, igual que la
resta de grups parlamentaris perquè aleshores és una negociació
d’esmenes i del seu posicionament.

Avui crec que tenc, tenim al nostre grup parlamentari molt
més clar, molt més segur el perquè vàrem signar el Pacte per la
reactivació dia 1 de juliol i perquè donarem suport a
moltíssimes esmenes, no tan sols d’altres grups, sinó fins i tot
acceptarem esmenes que han presentat diferents grups sobre el
mateix i que les treguin altres grups i no la nostra, i per què?
Les dades que tenim avui, que duim ahir, despús-ahir, la
setmana passada ens confirmen que o ens posam en el tema de
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mesures sanitàries i prioritzar les mesures pressupostàries i les
restriccions que s’han de fer o no hi haurà recuperació ni
reactivació, ni social ni econòmica.

I el nostre grup parlamentari, quan parlam d’una crisi, quan
parlam del pacte que es va signar dia 1 de juliol, quan vàrem
fer Ciutadans la primera esmena, la primera esmena no la
vàrem presentar... el darrer termini per presentar-les aquí a
aquest avantprojecte de llei de pressupost, sinó que la vàrem
presentar el mes de juny i vàrem començar a asseure a les
comissions de seguiment i a presentar esmenes, propostes, fins
i tot crítiques a algunes actuacions que el Govern duia, i les
hem presentades aquí al faristol els dimarts, cada setmana i a
cada comissió hem presentat esmenes, tot i que no sigui
formalment haver convocat la tramitació de pressuposts.

 I per tant, el panorama que es produeix fa que nosaltres
venguem aquí a negociar esmenes i a asseure’ns amb el Govern
i amb grups de l’oposició i amb grups que donen suport al
Govern, que, malgrat tenguem diferències ideològiques molt
importants, sí, sí donarem suport a plantejaments i esmenes
quan l’objectiu sigui la recuperació de famílies, de treballadors,
de PIME, d’autònoms, d’empreses i de col·lectius més
vulnerables, que poc se n’ha parlat aquí. S’ha parlat molt
d’empreses, s’ha parlat molt de famílies, però sobretot hi ha
molts de col·lectius, i per això nosaltres, malgrat que hi hagués
coses que no ens agradaven, vàrem donar suport a un
pressupost important sobre la renda social garantida quan el
Govern central no acompleix amb l’agilitat que les havia de
donar.

Per això vostès ens sentiran aquí, al nostre grup
parlamentari, donar suport a moltíssimes esmenes i també
negociant amb el Govern, que va ser el que ens va convocar i,
evidentment, en la línia des del pacte -no haguéssim entès una
altra cosa-, en la línia del pacte i les comissions de seguiment
per a la reactivació econòmica i social de les nostres illes,
evidentment, el coherent és que ens asseguéssim a una
convocatòria de negociació amb diferents conselleries. 

Nosaltres, ja li dic consellera, nosaltres, no són els nostres
pressuposts, evidentment, però vostès ho saben, hi ha coses que
no ens agraden però posam això damunt la peça de què és el
que trobam dins el compromís que hem adoptat i la paraula que
hem donat i entenem -i això ho hem demostrat- que les nostres
esmenes es presenten parcials, no a la totalitat a cap de les
seccions, i a la majoria de seccions -a la gran majoria de
seccions- farem un vot d’abstenció.

Perquè entenem que es veu, i, insistesc, hi ha coses que
s’han desviades, però insistim que es veu la ruta marcada i
l’única que el Govern ha de tenir; quan vegem que aquesta ruta
es desvia del Pacte per a la reactivació i la construcció signat,
no amb partits polítics únicament, aquí només se cita un pacte
entre partits polítics, allà es varen seure agents socials i la
societat civil. Aquí quan es parla que això és buit, no té cap
sentit, no es fa absolutament res..., i a vostès -segons quin grup
parlamentari- llavors s’asseuen amb els sindicats i diuen que
parlen amb tothom, amb PIMEM, amb PIMECO, amb CAEB,
o amb els quatre consells insulars, jo no sé què els han de dir!,
jo els diré el que ens diuen a nosaltres, s’està en la senda, en la
línia de les mesures preses. Les mesures preses que tenen una

dotació pressupostària, i per això donarem suport a moltíssimes
mesures i donarem suport a les seccions presentades.

Respecte de la secció 14. Ja li vàrem dir en comissió,
consellera, i també li dic una cosa, quan vostè..., aquí ha parlat
del mateix del que va parlar a la comissió. Si vostè hagués
parlat aquí d’una altra cosa totalment diferent, evidentment,
nosaltres haguéssim qüestionat el nostre posicionament sobre
les esmenes; ha parlat de tres seccions importants, dels
ingressos d’on provenien, i que no -concretament- de la secció
31, d’on venen els React-EU. Evidentment, no està repartit, i
com que encara no està assignat a conselleria, nosaltres
esperarem i farem seguiment d’aquests fons. Però, de moment,
entenem que no tenim cap motiu de donar una esmena en
aquesta línia perquè estam esperant la distribució quan el
Govern central li doni el programa on s’ha de repartir, i vostè
ho negocia a la mesa, a la comissió oportuna.

Miri, la secció 14, i per això nosaltres no hi hem presentat
esmenes a la totalitat ni a ens públics, ni a les seves direccions
generals. I per què? Perquè entenem -ja li vàrem dir- que és una
conselleria operativa i és la conselleria que té les funcions,
precisament, de fiscalització, d’informe de pressuposts, i a on
té sobretot el tema de control d’eficàcia i eficiència de
l’administració.

També és ver, consellera, que nosaltres li vàrem demanar i
per això estam esperant aquesta auditoria interna, funcional i
operativa de la comunitat autònoma perquè entenem que s’ha
d’aprimar, perquè entenem que hi ha duplicitat de funcions
entre algunes i que fan poc àgil l’administració. Hi ha un criteri
i és: són necessaris aquests recursos orgànics i funcionals per
dur a terme aquesta crisi? Nosaltres entenem que no són tots,
els necessaris, i que hi ha una minva del capítol 1 i del capítol
2, que seria important i que és necessari destinar a altres
partides, i per aquí hem presentat esmenes. Nosaltres hem
presentat esmenes d’1,3 milions d’euros a llocs d’alts càrrecs,
pocs, però sobretot eventuals que trobam que són prescindibles.
I que el que ha de fer la conselleria -i li vàrem plantejar- tant la
d’Hisenda i Pressuposts com la d’Administracions Públiques,
és fer aquesta auditoria, o aquest informe intern de bona
eficàcia i gestió, que vostè té en els seus objectius per millorar
la gestió que tenim. Insistim: en un fons COVID i una situació
extraordinària. 

I passaré a esmentar les esmenes. Nosaltres només n’hi hem
presentat una, però n’hi hem presentat una i, a més a més, que
va vinculada a una política, a un programa social molt, molt
concret, i de suport als ens locals, i és l’esmena 16774, que,
com que vostès no han fet esmena de transacció, m’imagín que
no ens l’acceptaran. Interlocutors dels grups parlamentaris que
donen suport ens varen dir que no era a la partida adequada...,
ens facin una transacció si no és la partida adequada, però és
que ve d’una proposició no de llei aprovada per majoria en
aquest parlament, a una comissió que dona suport als
ajuntaments, sobretot ajuntaments que no tenen recursos
suficients per dur a terme l’accessibilitat de les persones amb
diversitat funcional i amb discapacitat, a l’oci i el temps lliure
a les platges, a les piscines, i als centres dels ajuntaments, i
vostè sap que hi haurà ajuntaments que no ho podran assolir
perquè tenen altres despeses importants, que estan finançades
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d’una altra banda, però que són insuficients. Això és l’única
esmena que li hem presentat. 

Miri, generalment, sobre el posicionament d’altres esmenes
d’altres partits polítics... Jo li he dit al Sr. Costa abans, a mi
m’agrada parlar amb els grups parlamentaris abans de venir
aquí i anunciar-ho, però és que ho vàrem fer també l’any passat,
per això li he anunciat i li he dit avui de matí, que no donarem
suport a partides que suposin tocar el deute públic, que suposi
amortitzar el deute públic o la secció corresponent, el codi
corresponent a això. Perquè no es pot demanar que no ens
endeuteu més i, a la vegada, agafar fons d’això que van
destinats a minvar-lo precisament, entre d’altres coses, perquè
els comptes havien quadrat i nosaltres havíem donat suport a la
despesa, també. 

Llavors, el tema de secció 31, on es parla del React-EU i
que no s’ha distribuït, o la secció 35 del fons de contingència,
trobam que no són les partides on s’han de presentar les
esmenes, trobam que han de ser a unes altres. Nosaltres hem fet
de tot a les nostres esmenes que hem trobat que havíem de
presentar a les partides que trobàvem de despesa supèrflua o
hem transaccionat altres partides, i d’aquí trobam que és d’on
han de sortir els pressuposts, per tant, no donarem suport a les
partides de secció 31 i 34 presentades pels grups polítics. 

I quan es presenten aquí esmenes a la totalitat a segons
quines seccions d’una conselleria que està distribuint partides
pressupostàries marcades precisament per un sostre de despesa
i marcades per un fons COVID, evidentment, nosaltres no hi
donarem suport.

A les esmenes presentades per El Pi, la Sindicatura de
Greuges no hi està creada. Nosaltres creiem que dotar una
partida pressupostària per al defensor de la gent gran -que li
vàrem suportar- també aquesta figura s’ha de fer, però trobam
que s’ha d’esperar a la constitució de Sindicatura de Greuges
que, per cert, és un compromís que el nostre grup parlamentari
va dur aquí per a dur-lo a terme en aquesta legislatura, tant de
bo pugui ser. Per tant, ens abstendrem en aquest, no podem
votar en contra d’una cosa que nosaltres li hem donat suport
perquè trobam... I precisament en aquesta conjuntura, que la
gent gran, quan s’han hagut de retallar alguns serveis o almanco
l’accessibilitat a aquests serveis, que han de tenir aquesta
figura, però hauria de ser el més aviat possible. Vostè em
sembla que n’han transaccionada una envers el Tribunal de
recursos contractuals, nosaltres, si és així, teníem plantejat
abstenir-nos, però li donarem suport.

I, finalment, la proposta duta aquí..., Sr. Rodríguez, hi ha
una cosa que és important, o Sra. Ribas, que és important, i no
li explicaré això del fons COVID, és que no ens ho ha explicat,
és que vostès han fet una esmena a la totalitat realment de
moltes partides, es carreguen molta infraestructura que no ha...,
molts òrgans i programes que van vinculats als òrgans amb un
pressupost per dur-ho a un fons COVID sense dir: si ho fan
mitjançant conveni; ajudes a fons perdut, a qui?; quines
prioritats hi ha?; i qui ho ha de gestionar. Un fons COVID.
Això és tot el que han fet. I jo crec que, el que han de fer, és
presentar aquí esmenes, de quina partida concreta, a través de
quina secció, i a través de quina via perquè el Govern ho pugui
dur a terme, si és que ens sembla molt bé la prioritat que vostès

li han donat, però no l’han instrumentalitzada. Han fotut un
fons que és el més còmode i, evidentment, nosaltres no li
donarem suport. No li donarem suport perquè li hem traslladat
altres vegades: nosaltres trobam que hi ha, per exemple
l’Oficina Anticorrupció -mal anomenada d’anticorrupció- i
aquesta oficina és necessària igual que la Sindicatura de
Comptes perquè cada un dels òrgans té una competència, un
subjecte passiu concret. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Gómez hauria d’anar acabant.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Acab ja, president. L’Oficina Anticorrupció és tots els
càrrecs públics de la comunitat autònoma. La Sindicatura de
Comptes és la gestió pública de les institucions que manegen
doblers públics i, a més, són institucions taxades. I la Fiscalia
té la via penal que nosaltres també entenem, i el que discutim
de l’Oficina Anticorrupció, és el sou i la retribució del seu
director general, però no el departament. Perquè a darrere del
departament hi ha tècnics que fan seguiment i fiscalització del
que nosaltres -i entre d’altres, vostè i jo- fa aquí amb les seves
actuacions...

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Gómez, acabi per favor. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

... o amb les seves incompatibilitats.

Ja acab, president. Vull demanar, per altra banda, el suport
a la nostra esmena. Si troben que fer-ho, ens la transaccionin,
crec que encara hi ha temps. I, finalment, insistesc: nosaltres
donarem suport a esmenes presentades i les veuran vostès, no
tenim cap problema que no acceptin la nostra i sí acceptin les
altres, per exemple el que nosaltres hem fet amb la línia de
Formentera, que és donar suport...

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Gómez, per favor...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

... que és donar suport a les mesures a llocs d’assistència
sanitària on l’han de menester més. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, Sra. Pons?

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Nosaltres, Sra. Consellera, hi som, hi som per la generositat, hi
som per empènyer tots junts per millorar la situació, hi som
perquè la situació és desesperada per aquests 440 morts, pels 7
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que han perdut la vida a les darreres hores. He de dir que un
familiar, bé, és igual, no, bé, un familiar proper també l’ha
perduda.

I bé, en qualsevol cas nosaltres hi som.

Seré molt breu ja a l’hora que és. Simplement dir-li que
nosaltres hem presentat tan sols dues esmenes en aquesta secció
14, de la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors.

La primera és una proposta que El Pi fa any rera any, és una
proposta que és com una gota malaia que vol calar, sobretot el
que vol és que diguin que sí i que ens l’aprovin. No va anar bé
en comissió, però esperam que avui obrin els sentits i ens
diguin que sí. Allà va: és la creació del Tribunal administratiu
de recursos contractuals de les Illes Balears, una competència
que existeix, però que, com bé saben vostès, no exercim. Les
Illes poden tenir un tribunal propi administratiu, però no el
tenim, per què? Perquè no hi ha hagut voluntat política,
pensam, de fer-ho fins ara. Reiteram els nostres arguments
perquè els creiem imprescindibles. Aquest tribunal té dos grans
avantatges, creiem des d’El Pi, una pura qüestió d’autogovern
ben necessària, d’exercir les nostres competències, la nostra
capacitat d’executar la resolució dels recursos administratius en
matèria contractual. Això és el que podem, però el que fem és
el contrari, enviar-ho a Madrid.

Segon avantatge, l’agilitat, si m’apuren, més necessària que
mai, tot ho complica la pesadesa de l’administració, l’anar i
venir dels diferents assumptes. Si tenguéssim un tribunal a les
Illes Balears, la resolució dels recursos seria més ràpida, més
fàcil, més propera i sobretot suposaria que l’administració seria
més eficient. Per això creiem absolutament amb aquesta
esmena, que ens rebutgen any rera any, però jo crec que
enguany si tot va bé i si Déu i vol i Maria, pot ser que tenguem
l’alegria que esperam.

La segona es va aprovar, efectivament, com avançava el Sr.
Gómez de Ciutadans, a la Comissió d’Assumptes Socials, i per
unanimitat. Per tant, els record que el Govern té un mandat per
executar-la, es tracta de la figura del Defensor de Gent Gran.
Nosaltres creiem que en aquests moments que hem vist com
tanta gent major ha perdut la vida a les residències, quan hem
vist que s’han trobat més tots sols que mai, pensam que tenen
dret a tenir un defensor, però no un defensor de gent gran que
els defensi de dalt a baix, sinó que els defensi i els escolti, que
siguin el telèfon on cridar i protestar, perquè ells tenen..., n’hi
ha molts, la immensa majoria tenen la seva autonomia mental,
tenen la seva personalitat i tenen el seu criteri per poder dir el
que pensen, o almanco ma mare sempre diu: jo a la meva edat
vull dir el que pens. I crec que aquesta figura és imprescindible,
més ara amb el sofriment que patim.

És vera que aquesta proposició no de llei, com dèiem, es va
aprovar per unanimitat, es va fer una transacció que aniria dins
la Llei de persones majors. És vera que es parla del Síndic de
Greuges. A mi la veritat és que m’és igual, si ens volen fer una
transacció i em diuen on ha d’anar aquesta figura del Defensor
de Gent Gran, nosaltres estaríem encantats perquè pensam que
és absolutament necessari i en aquesta oposició constructiva
que volem fer, algú els ha de poder escoltar i han de tenir i
recollir les seves protestes.

El col·lectiu de persones gran és cada vegada més nombrós
a conseqüència de l’augment de l’esperança de vida
experimentat en els darrers anys. S’estima que a l’any 2066
arribarà al 34,6, s’estima..., o, més ben dit, s’estimava, volem
que arribi al 34,6, veurem què passa i esperem que aquesta
pandèmia ens deixi en pau aviat i que aquest virus maleït ens
abandoni, gràcies a les vacunes, o gràcies al que sigui. 

Així que és senzilla la nostra petició d’avui, només són
aquestes dues esmenes, la 16469 i la 16498. La partida de
creació del Tribunal administratiu de recursos contractuals
l’hem quantificada en 50.000 euros i el Defensor de la Gent
Gran en 60.000 de moment. Com veu, no hem llançat coets ni
demanam partides extraordinàries, però pensam que són totes
dues ben necessàries.

I dir-los als diferents grups polítics que no especificaré,
però diré que sí que hi ha votacions a favor del Partit Popular,
hi ha votacions a favor..., fins i tot n’hi ha una de VOX, perquè
vostès es queixen, avui els en votarem una a favor, però també
a la resta li he de dir que seran no, i dues abstencions. I dir a
Ciutadans que nosaltres també ens haurem d’abstenir a la seva.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. En primer lloc, voldria començar la
meva intervenció i donar el condol a la Sra. Pons per aquesta
pèrdua familiar, o de persona vinculada a la que s’ha referit.
Primer, hi ha d’haver empatia, humanitat i solidaritat amb les
persones que pateixen i aquesta pandèmia ens ensenya això,
que hem de fer feina plegats per poder arribar a solucions. 

En aquest sentit, hi ha hagut tot un seguit d’esmenes que
s’han acceptat en el període de ponència, o també al llarg de les
comissions. I és una llàstima que des del Partit Popular no se’ns
hagi consultat, perquè ha demanat en diverses ocasions aquí el
Sr. Costa, on eren aquestes ajudes a fons perdut per a autònoms
i per a PIME. Són a la secció 12, però no d’avui, ni d’ahir, ni
de fa una setmana, fa molts de dies que són allà. Perquè
evidentment és una necessitat, hem de donar suport a aquests
autònoms, a aquestes PIME que tan malament ho estan passant
i hi hem de destinar recursos públics, l’administració pública
ara ha d’ajudar a aquells sectors productius que pitjor ho
passen. I per això nosaltres donam suport a aquests pressuposts,
perquè realment van orientats a les necessitats de la gent i de
les nostres empreses.

En relació amb les esmenes que ha presentat la ultradreta.
Vegem, avui li han sobrat els sindicats, l’Oficina Anticorrupció,
l’Institut Balear de la Dona, la Direcció General de Drets i
Diversitat, el Servei d’Ocupació de les Illes Balears, l’Institut
Balear de Seguretat i Salut Laboral i un munt d’etc. Li sobra tot
i després ens presenten un fons COVID, ens presenten un fons
COVID, llevant de l’administració tot un seguit d’entitats que
funcionen i que funcionen bé, amputant una part de
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l’administració pública que dóna servei als col·lectius que
pitjor ho passen en aquests moments. No té ni cap ni peus, és
que són ocurrències, tot el que ens han presentat són
ocurrències. I per això nosaltres votam en contra de totes les
seves iniciatives, però no perquè els tenguem una mania,
perquè no la tenim. Però és que el que presenten no té ni cap ni
peus. 

Ja no és que sigui ideologia, és que va més enllà de la
ideologia. I avui s’ha referit en diverses ocasions a l’evidència
científica i a la ciència, amb un cert to despectiu. I aquesta és
la pitjor cara d’aquest país, així mai no sortirem de la
pandèmia, així mai no avançarem, així mai no serà aquest un
país del segle XXI. No tornarem a l’Edat Mitjana, nosaltres no
hi volem tornar, ni a l’obscurantisme, -sí ara li fa gràcia, miri-,
no hi tornarem a aquella època, ni les dones tornarem estar
subjugades a la casa, ni totes aquestes coses que vostès volen,
són ocurrències, una darrera l’altra, i nosaltres avui a la
ultradreta li direm no.

Gràcies president.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres avui volem destacar
una sèrie de qüestions que afecten aquesta secció 14. Creiem
que a part de les altres mesures, Sr. Costa, jo no entraré dins la
picabaralla que ha tengut vostè i la consellera, si la partida és
suficient o no, la partida per a l’ISBA o no, jo crec que les
ajudes directes al teixit productiu, com ha dit la meva
companya de Podemos abans, estan transversalment diferides
a altres conselleries i aquí ens centram precisament als avals. El
que no pot qüestionar, Sr. Costa, és que el 2020 s’han fet avals
per quasi 200 milions d’euros, que han arribat quasi a 2.000
beneficiaris i que la voluntat és continuar amb aquesta política
de donar liquiditat i permetre precisament l’accés al
finançament d’aquestes PIME i autònoms. Per tant, crec que
bàsicament això és el que nosaltres valoram més positivament.

I tot això, diguem que hi ha una altra qüestió que nosaltres
consideram també imprescindible d’aquesta conselleria, és la
clau europea. La clau europea per a la reactivació i la
diversificació, aquest fons que han d’arribar, independentment
de la quantitat consignada en aquests pressuposts,
independentment del final de la quantitat que arribin, que
esperem que sigui la quantitat més grossa possible, nosaltres
creiem que són un repte i en aquest cas, en principi, valoram
positivament la proposta de reorganització i modernització que
han fet des de la conselleria pel que fa al Centre Balears
Europa, precisament per poder fer front a aquesta qüestió.

I hem de dir que, també, ja ho ha dit la consellera, però
nosaltres creiem que des de fa cinc anys s’ha millorat moltíssim
la gestió de fons europeus i creiem que això dóna confiança
precisament a Europa a l’hora de poder gestionar aquests

recursos. I creiem que a l’any 2021 probablement serà l’any
que es gestionaran més recursos de fons europeus que hem
viscut a aquesta comunitat autònoma. Per això és important,
diguem, que hi hagi una bona governança d’aquests fons
europeus i precisament, com he dit, a nosaltres ens sembla bé
reforçar aquest Centre Balears Europa, la transformació que
sigui necessària i l’estratègia precisament també conjunta amb
la Direcció General de Relacions Exteriors, perquè realment
aquests pressuposts de la comunitat autònoma, amb els recursos
que tenim, són de caràcter expansiu, però també ho són aquests
fons europeus, també ho és la política europea, també és
expansiva. Per això ha proposat aquests 750.000 milions
d’euros en el marc pressupostari del 2021 amb unes mesures
totalment diferents a les que va proposar per a la crisi del 2018,
perquè precisament la Unió Europea ha invertit les directrius
que varen proposar en aquell moment i que varen provocar
tantes desigualtats.

Atès aquest plantejament, nosaltres creiem, per tant, que no
anàvem equivocats, que l’”austericidi” que es va aplicar en
aquell moment va ser molt negatiu per a la gent i per a les
empreses. Després d’una dècada ara la Unió Europea aposta
per polítiques d’inversió dirigides a tres grans grups:
l’economia verda, la digitalització, el reforç de les polítiques
per combatre les conseqüències essencials de la COVID, i
també, una part important, una part d’aquest fons també és un
mancomunament d’una part d’aquest deute, que no s’han de
retornar. Nosaltres també creiem que això és molt important en
aquesta crisi.

Per tant, l’Estat..., vull dir, la Unió Europea ha invertit
quina és la política i nosaltres creiem que també a aquesta
comunitat autònoma fem inversió amb aquests pressuposts
d’aquesta política que s’ha d’aplicar precisament per poder fer
front al repte que tenim endavant de l’impacte de la pandèmia.

Però bé, per continuar amb el tema dels fons europeus,
nosaltres veiem perill, Sra. Consellera, en el sentit que en el
moment de la distribució d’aquestes grans quantitats de
doblers, veiem perill en aquests lobbies i en les grans
multinacionals que hi ha a Brussel·les amb aquests grans
projectes. Esperam que també defugim a nivell de l’Estat
espanyol d’un comandament únic, que sapiguem fer, ja ho he
dit avui matí a una intervenció de l’articulat, fer compatible
aquest difícil equilibri entre la necessitat imperiosa que aquests
fons arribin el més aviat possible, aquests doblers necessaris, i
s’executin el més aviat possible, però també la importància que
aquests fons es distribueixen amb criteris estratègics en el marc
d’un necessari i progressiu canvi de model econòmic, perquè
no hi val tampoc la precipitació. Crec que en aquest cas també
ho hem de tenir en compte i és important la col·laboració i la
coordinació de les comunitats autònomes, dels ajuntaments i
també de les iniciatives de la societat civil, evidentment. Per
tant, hem d’equilibrar aquesta necessitat imperiosa de fer-ho el
més aviat possible, però també amb els objectius finals perquè
no caiguem en la precipitació.

També veiem, per tant, des de MÉS per Mallorca aquests
fons europeus com a una oportunitat i que no ens deixam
encaixonar, diguem, per les receptes que sempre hem aplicat,
que es basaven únicament a mirar cap al sector turístic. Crec
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que hem de potenciar i hem de veure aquesta oportunitat de fer
una vista més àmplia.

I un altre aspecte important que també volem destacar des
d’aquest punt de vista europeu, i aquí el Sr. Rodríguez ha dit
que no sabia per què servia tampoc una direcció general de
Relacions Exteriors, i crec que ho va comentar la consellera a
la seva sessió quan va fer la compareixença, doncs, nosaltres
creiem que és important tenir un element a Europa que defensi
els interessos de la nostra insularitat mediterrània, perquè si
hem d’esperar que ho faci l’Estat podem esperar d’asseguts
perquè no ens ha arribat res mai, per tant, és necessari que
nosaltres espitgem, no podem esperar que aquesta feina ens la
facin uns altres perquè no ens la faran, ho hem viscut i ho patim
fa anys i fa dècades.

Per tant, valoram positivament quan ens va informar que en
el Comitè Europeu de les Regions s’havia aprovat una
resolució precisament per a un ús sostenible dels recursos
naturals en el mar Mediterrani, que això era una via d’entrada
a millorar la defensa del concepte d’insularitat mediterrània i
millorar els recursos que podien venir cap aquí. I creiem que és
important aquest tractament específic de les Illes a la
Mediterrània. 

Perquè sempre parlam que les compensacions pel trasllat de
subministraments d’Europa que tenen un límit i aquest límit ens
ho posa Europa per poder donar a les empreses. Fins que
Europa no entengui que, precisament, nosaltres també no
podem admetre aquest límit que posam a les empreses de rebre
aquestes subvencions precisament pel trasllat de
subministrament cap aquí o per exportació o per importació,
necessiten que Europa se n’adoni. I és evident que necessitam
que l’Estat també defensi aquesta postura, però també
necessitam ser allà i picar cada dia i instar les autoritats
europees perquè ens tenguin en compte.

Per acabar, volem destacar també aquestes qüestions per
ventura més simples, però de contractació pública i de millora
de les clàusules socials i també de la introducció de clàusules
mediambientals, perquè nosaltres creiem que en la contractació
pública hem de ser un exemple, hem d’avançar i precisament
aquesta proposta d’incloure clàusules mediambientals la veiem
molt positiva.

En relació amb les esmenes, bé, el que ha dit la Sra. Pons,
amb el tema que fa referència a la creació d’un tribunal
administratiu de recursos contractuals, nosaltres, si s’arriba a un
acord, ho valoram positivament, perquè nosaltres creiem que
això va en la línia sempre que defensa MÉS per Mallorca en el
sentit d’incrementar els instruments de sobirania que tenim a la
nostra comunitat autònoma i no dependència d’òrgans i
d’institucions de l’Estat. Per tant, en aquest sentit, si hi ha un
acord, tot el nostre suport.

Amb el tema de la segona esmena de defensa de la gent
gran, crec que és important, però hem de tenir en compte dues
coses: primer, que vostès l’han lligat al Síndic de Greuges, jo
crec que..., bé, entenem que aquí és una mancança pendent
d’aquesta cambra, la Sindicatura de Greuges. I nosaltres també
entenem que les competències en persones grans s’han
transferides als consells insulars. 

Pel que fa a l’esmena de Ciudadanos, bé, ja li han dit i el
que ha comentat el Sr. Gómez, creiem que no és competència
d’aquesta conselleria, que hi ha altres vies, per tant, no és que
votem en contra perquè no ens sembli bé el concepte, sinó que
creiem que no és la via i s’han de cercar altres vies per fer-ho.

Bé, pel que fa a la resta d’esmenes del Partit Popular no hi
podem donar suport, consideram que en termes generals el
pressupost ja fa front a les necessitats que s’exposen,
evidentment són punts de vista diferents i aquestes qüestions,
però bé, nosaltres consideram que aquest pressupost ja en fan
menció.

Pel que fa, Sr. Rodríguez, a aquest fons COVID que ens ha
amaçat, fa un mes que ens amaça, ens ha amaçat a la ponència,
ens ha amaçat a la comissió, duim un dia em sembla que amb
cinc sessions, amb cinc debats que vostè explica el mateix, i
crec que li ha dit el Sr. Gómez, és que ens ho ha dit, però en
realitat no ens ho ha explicat, o tots som molt beneits i vostè és
molt llest, jo m’ho demanaria, perquè si no hem entès cap de
nosaltres, cap de nosaltres, en realitat què pretenen amb aquest
fons, crec que s’ho han de fer pensar.

(Remor de veus)

Crec que al final el que ha fet vostè és emprar una crossa,
en castellà se’n diu una muletilla, per passar tota aquesta
tramitació i li ha anat molt bé, té aquí una crossa que li ha servit
per, diguem, insistir, però bé, crec que en el fons la realitat és
que no tenen propostes, que tampoc no en volen trobar de
propostes, no?, perquè els encanta nedar dins un negacionisme
i construir no va amb vostès.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Per part del Grup
Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, voldria començar la
meva intervenció fent referència a les negociacions a les que
hem pogut fer amb vostè, Sra. Consellera, ja que a l’articulat
doncs no m’he pogut adreçar directament a vostè, ho hem
explicat en diverses ocasions, és a dir, el meu partit va decidir
el mes de setembre que el que volia era arribar a un acord amb
el Govern, perquè pensàvem que el que ens demanava la
ciutadania era fer això, era fer pinya, evidentment amb unes
condicions, no haguéssim acceptat qualsevol pressupost, si
hagués estat un pressupost que hagués repugnat els nostres
principis ideològics no li haguéssim donat suport. Per tant,
entenc perfectament que hi hagi partits que no hagin entrat a
aquesta negociació, però nosaltres ho vam veure com a una
obligació ètica gairebé. Crèiem que estàvem a un moment,
nosaltres, que en alguns moments de la legislatura, del que
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portem de legislatura ens hem desmarcat i hem fet polèmica
amb el Govern, crèiem que no era el moment de fer polèmica,
que era el moment de mirar d’arribar a un acord i en aquest
sentit hem fet un esforç.

I jo li volia agrair a vostè també el seu esforç perquè de
vegades els resultats semblen... bé, quan són fàcils d’assolir
sembla que és perquè la cosa era fàcil i de vegades el que ho fa
fàcil són les persones, són les persones que amb bona voluntat
i amb ganes d’arribar a acords, doncs, fan possible que s’arribi
a aquest acord i, per tant, li vull agrair el tarannà perquè crec
que ha facilitat que s’arribés a aquest acord.

Dit això i tornant al tema que el Sr. Costa... doncs, bé, de
forma recurrent avui treu, jo li vull dir que em sembla que hem
arribat a una entesa molt clara, vull dir, vostè ho ha dit molt
clar: el Reial Decret Llei 22/2020, vostè diu: és finalista. I jo li
dic: si és finalista -si és finalista-, servirà per compensar el
lucre cessant dels concessionaris i, per tant, s’haurà d’afegir al
que ja hem aconseguit. El que passa és que hi ha dubtes que
sigui finalista. Jo ara no faré aquest discussió jurídica amb
vostè. Vostè aquí ha citat els arguments que alimenten la
interpretació que és finalista, però també n’hi ha, com la que
diu que són recursos no condicionats o la que dóna a entendre,
tant pel text de l’articulat com pels annexos, que el criteri del
transport públic és un criteri de càlcul de quina és la part que
correspon a cada comunitat autònoma.

Per tant, en qualsevol cas estem d’acord amb la idea de
fons, Sr. Costa, i això és l’important, si això és finalista servirà
per compensar els concessionaris i, per tant, s’afegirà al que ja
hem aconseguit. I suposant que no fos finalista, suposant que
no fos finalista, també hi sortiríem guanyant, perquè tendríem
uns diners assegurats, que, si no, d’altra manera no els tenim
assegurats. Per tant, en qualsevol dels casos aquests doblers són
uns doblers que arribaran als consells i que no teníem garantits. 

Per tant, a mi m’ha sabut molt de greu que des d’Eivissa
s’hagi interpretat això com a una maniobra..., no sé com ho
deia el Periódico de Ibiza, deia “como una gorda maniobra del
diputado de Menorca”, com si hagués volgut robar als
eivissencs, quan precisament nosaltres vam presentar unes
esmenes per compensar la baixada d’ingressos de tots els
consells insulars, inclòs el d’Eivissa, i això Eivissa ja ho té, i li
torn posar el mateix exemple del conveni de carreteres, el
conveni de carreteres sobre el paper també el tenim, però vostè
és el primer que diu que “no, no, no ho hauríem ni de posar al
pressupost”, idò imagini’s què hauríem de fer amb això, perquè
tenir-ho no ho tenim.

Després també he de dir que, per cert,... ho dic perquè al
final sembla que aquests doblers que van al Consell d’Eivissa,
que van al Consell de Menorca, que van al Consell de
Formentera vagin amb càrrec a la secció 35, que és el fons de
contingència, sembla que és gràcies a vostè, és clar, l’esmena
la vam presentar nosaltres i els que vam rebutjar la transacció
vam ser nosaltres, amb el seu advertiment, és cert, però al final
sembla que va ser vostè qui la va posar contra el fons de
contingència aquesta esmena. Per tant, nosaltres vam rebutjar
la transacció perquè evidentment pensàvem que això havien de
ser fons addicionals i era... vàrem rebutjar la transacció i va

quedar l’esmena tal com i l’havíem presentada. Per tant, la
nostra voluntat crec que està clara.

Respecte de l’altre tema que ens ha plantejat avui, és molt
interessant el que ens ha presentat avui, llàstima que sigui de
forma extemporània, perquè, és clar, ara ja no ho podem
canviar això. Jo crec, anant, diguem, en la direcció del que
argumentava la consellera, això és va acordar a un Consell de
Política Fiscal i Financera que em sembla que va ser el mes
d’octubre, en què es va aixecar la regla de dèficit, del sostre de
despesa, es va autoritzar les comunitats autònomes per tenir un
2,2 del dèficit i es va dir que la meitat d’aquest dèficit es
finançaria amb una transferència a fons perdut, que és aquesta
de què parlam, la dels 295 milions d’euros.

Realment, tota aquesta estructura fa pensar en un ingrés
que, més que finalista o no finalista, és clarament extraordinari
i que jo crec que realment surt de la lògica i crec, prima facie,
que diem els juristes, és a dir, a primera vista sembla que, per
la seva lògica, estigui fora de les previsions de la Llei del
finançament dels consells, ho sembla. De totes maneres és un
tema molt interessant el que ha plantejat vostè, evidentment
l’haurem d’estudiar, l’haurem d’estudiar amb el Consell de
Menorca i si això fos així, evidentment hauríem de reclamar
aquest ingrés per als consells insulars.

Llàstima, com li deia, que bé, que aquest advertiment hagi
arribat a un moment en el qual ja no podem fer-hi res, perquè,
a més a més, el pressupost és llei i, per tant, com a llei que és,
igual que ens passa amb els pressuposts de l’Estat, no?, que
diem: és que el règim especial de Balears diu no sé què; sí, però
com que els pressuposts de l’Estat són llei, el que digui el
règim especial de Balears no compta. Idò aquí ens passarà el
mateix, és a dir, si ho aprovem així d’alguna manera estarem
derogant el que diu..., estarem derogant?, estarem..., és a dir, no
estarem derogant, és a dir, el que diu la llei de finançament dels
consells ho continuarà dient, però per a aquesta ocasió,
malauradament, haurem perdut aquesta oportunitat.

Tot i així, evidentment políticament, nosaltres un cop
estudiada la qüestió que vostè planteja, si la conclusió a la qual
arribem és la mateixa que vostè, evidentment reclamarem que
aquests doblers arribin als consells insulars.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Castells. Por parte del Grupo Parlamentario
Socialista corresponde el turno a la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Moltes gràcies. Bé, en relació amb la secció 14 que ens
ocupa i quant a les esmenes a la totalitat, he de dir que el
pressupost respon i respondrà, perquè falten encara recursos i
fons per incorporar, a les necessitats reals de les Illes Balears
i estan adaptats a la nova situació de crisi sanitària i la
conseqüent crisi econòmica i social.
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El pressupost neix amb la voluntat d’aportar confiança i
estabilitat i contribuir a la reactivació social i econòmica davant
la pandèmia. Aquest pressupost es destina a garantir la
seguretat ciutadana, a protegir les rendes de les persones i de
les empreses, a preservar la cohesió social i a ajudar a impulsar
la reactivació i diversificació de la nostra economia i de la
nostra societat.

Són uns pressuposts que es basen en dues mesures claus: la
creació de nous fons extraordinaris per a les comunitats
autònomes i la suspensió de límits de dèficit, deute i regla de
despesa que ha suposat l’activació, per primera vegada, de la
clàusula de salvaguarda del pacte d’estabilitat i creixement de
la Unió Europea.

Són uns pressupost creïbles i rigorosos que responen, com
deia, a les necessitats de les persones d’aquestes illes.

Respecte d’una altra esmena, la 17186, els he de dir que la
partida pressupostària a la qual es refereix no és de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, Sr. Costa, sinó de
l’Agència Tributària de les Illes Balears. Supòs que, en lloc de
referir-se, com deia, al reforç dels programes de lluita contra el
frau a la Sindicatura de Comptes, volien referir-se vostès a la
lluita contra el frau a l’Agència Tributària de les Illes Balears.
És veritat que en comissió ja vàrem afectar... ja vàrem aprovar
una esmena transaccionada d’afectació, de 250.000 euros a la
lluita contra el frau fiscal de la qual deriva, d’aquesta lluita
contra el frau fiscal, deriven un bon grapat de recursos i
provoquen un efecte dissuasiu sobre el comportament antisocial
d’alguns contribuents.

En aquest cas, he de dir que la lluita contra el frau es basa
en una bona selecció i planificació i això és el que fa i farà
sempre l’Agència Tributària respecte dels tributs que gestiona,
recapta i inspecciona.

És important la dotació econòmica, sí, per a la lluita contra
el frau fiscal, però més important és una bona selecció de
contribuents. Per això aquesta esmena d’afectació de 250.000
euros, que equival a quatre inspectors, per tal de lluitar contra
el frau fiscal.

I precisament això és el que sap fer l’ATIB, l’Agència
Tributària de les Illes Balears i ho sap fer no perquè ho diguem
nosaltres, sinó perquè ho diu el Ministeri d’Hisenda anualment
al seu informe comparatiu per comunitats autònomes. De fet, en
aquest informe comparatiu, acaba d’arribar el de l’any 2019,
comparant 2017, 2018 i 2019 podem veure com les Illes
Balears, l’ATIB de les Illes Balears se situa en el tercer, quart
i tercer lloc, o sigui 2017 en tercer lloc, 2018 en quart lloc i
2019 en tercer lloc en el rànquing d’eficàcia inspectora per
comunitats autònomes, això amb els mateixos recursos
personals.

Si ens fixàssim en la variable de percentatge d’expedients
prescrits sobre el total d’expedients, també l’Agència Tributària
de les Illes Balears es situa en molt bon lloc, per no dir en el
millor lloc. De fet, Balears és la comunitat autònoma que
menys expedients deixa prescriure. A l’any 2017 el percentatge
de prescripció a les Illes Balears va ser del 0,7%, mentre que la
mitjana espanyola era del 10,23%. L’any 2018 les Illes Balears

tenien un percentatge de prescripció d’un 1,40% i la mitjana
estatal estava fixada en un 9,89%. I finalment l’any 2019, les
Illes Balears tenien un percentatge de prescripció d’expedients
d’un 2,80%, mentre que la mitjana espanyola es situava en un
13,23%. Això amb els mateixos recursos.

I finalment si ens fixàssim en la relació personal, recaptació
aplicada, que és un índex que com més alt indica que menys
personal i per tant, cost es gestionen els tributs. Veuríem també
que l’Agència Tributària de les Illes Balears és la primera en el
rànquing per comunitats autònomes. A l’any 2017 seria aquesta
relació de 7.419 euros, quan la mitjana són 2.135. L’any 2018,
7.131 enfront la mitjana 2.367. I l’any 2019, 6.712 euros en
relació amb la mitjana que eren 2.201 euros. Per tant, ratificam
el que vàrem dir, és important la dotació econòmica, però més
important que la dotació econòmica és l’eficiència i l’eficàcia
en l’assignació dels recursos de l’Agència Tributària de les Illes
Balears.

En relació amb l’esmena 17263 del PP, aquests 5 milions
d’euros per a una major dotació per complir amb la Llei de
capitalitat, cal recordar i esperar a la celebració d’un consell de
capitalitat que concreti l’import i el concepte de les
transferències. 

A més a més, tenim en compte també les esmenes que ha
presentat el Grup Parlamentari Ciutadans i en relació a
l’esmena 16774, d’afectació de 16,5 milions d’euros
d’objectius de mesures d’accessibilitat i eliminació de barreres
físiques per a l’accés de persones amb discapacitat i diversitat
funcional a les zones d’oci i platges, he de recordar-los que el
fons de cooperació local, com ja hem dit anteriorment, no té
caràcter finalista. Tot i així, és veritat que s’ha de fer molta
pegadogia en els municipis de les nostres illes i recordar-los
que el Consell Insular de Mallorca té tot un seguit de
subvencions relacionades amb el sector turístic que permeten
gaudir dels recursos per poder precisament gastar doblers per
a infraestructures, com puguin ser aquestes mesures
d’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques a les
nostres platges.

També en relació amb el fons COVID de VOX, que també
surt en aquesta secció 14 del pressupost de la comunitat
autònoma per a l’any 2021. Ja n’hem parlat i no fa falta, per
tant, parlar-ne més. És un fons que no està gens definit, és un
fons que com li deia, que juntament amb les mesures tributàries
que ha presentat el Grup Parlamentari VOX, faria un forat de
1.000 milions d’euros a la comunitat autònoma i, com he dit,
seria un forat total negre.

Quant al Centre Balears Europa. També és important
ressaltar com ha dit...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci per favor.
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LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

... alguns dels meus companys, és important tenir en compte la
importància de fer lobby a Europa. I sobretot perquè alguns
territoris han aconseguit, fent lobby, han aconseguit coses com
per exemple Còrsega, que té un tipus d’IVA més reduït
respecte del seu territori continental, i ho va aconseguir fent
lobby davant les institucions europees.

Quant a l’esmena 16469, d’afegir una nova partida per
possibilitar la creació del Tribunal administratiu de recursos
contractuals, presentam una transacció que ja hem repartit als
diferents grups parlamentaris i a la lletrada, per tal d’afectar -i
això sí que és una modificació que els comentaré ara- no
20.000 euros que és el document que tenen, sinó 50.000 euros
a càrrec del capítol 6, secció 31, en concepte d’estudi i impuls
de la creació del Tribunal administratiu de recursos
contractuals.

I finalment en relació amb l’esmena 16498, d’increment de
la partida per incorporar la figura del Defensor de la Gent Gran
dins la Sindicatura de Greuges, defensam la creació d’aquesta
figura, però recordar que encara no s’ha posat en marxa. Per
tant, primer s’haurà de regular la figura i després crear la
partida econòmica, no es crearà una partida econòmica sense
que hi hagi la corresponent normativa.

I en principi això seria tot en relació amb les esmenes
d’aquesta secció 14 del pressupost de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per a l’any 2021.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Truyols. En torn de rèplica pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Costa.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, seré molt breu, seré molt breu.
Del debat d’avui nosaltres, el Partit Popular, extraiem tres
conclusions bàsicament i d’aquesta secció. Primera conclusió,
s’han d’afegir 295 milions d’euros en el sistema de finançament
dels consells; el fons és clarament no finalista, així ho
concloem nosaltres i en conseqüència, avui mateix els consells
insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera poden
reclamar a la comunitat autònoma aquests sous i tenen tot el
dret a reclamar-los, perquè són dels consells insulars, en total
30 milions d’euros. Aquesta és la primera conclusió que
extraiem.

(Alguns aplaudiments)

Segona conclusió que extraiem. No hem sabut aclarir en
absolut, si el fons de transport era o no extraordinari. Per la
nostra interpretació és que no ho és extraordinari, no és
extraordinari. És més, és probable que la conselleria pagui de

la partida que s’ha creat el 2021, però ja vàrem fer esmenes
perquè entrés en vigor dia 31 de desembre de 2020 i puguin
pagar d’aquella partida. Per tant, no serà extraordinari. Aquesta
és la segona conclusió que extraiem.

(Alguns aplaudiments)

I en aquest sentit, Sr. Castells, li he de dir clarament, hi
haurà un consell insular que rebrà poc més de 2 milions d’euros
i segurament li sobrarà per pagar les concessionàries. I n’hi
haurà un altre, de consell insular, que amb 2.250.000 euros no
tendrà per pagar ni les concessionàries i haurà de demanar
ajuda a la comunitat autònoma o a algú altre. Aquesta és la
segona conclusió que extraiem del debat d’avui.

Tercera conclusió que extraiem del debat d’avui. La
consellera ens acaba de confirmar que hi ha 4,6 milions d’euros
per transferir a ISBA i donar línies d’avals. A l’any 2020, quan
es va fer el pressupost abans de la crisi de la COVID, hi havia
2,6 milions d’euros pressupostats, de la qual cosa es dedueix
que hi ha 2 milions d’euros més el 2021 que el 2020. Aquests
2 milions d’euros probablement donaran per pagar els
interessos de les línies d’autònoms i PIME que s’han donat
enguany, no per fer una línia nova i molt menys de 100 milions
d’euros per a 2021, com va dir la consellera. Aquesta és la
tercera conclusió.

I quarta conclusió, els pressuposts de 2021 no ajuden a
autònoms i PIME. De fet, a la secció 12 no hi havia ni un euro
pressupostat, pràcticament insignificant, no hi havia ni un euro.
Ara pareix que es transaccionarà -per suposat no amb el Partit
Popular, perquè els del Partit Popular som pesta absoluta-, es
transaccionarà una esmena que pareix que dotarà 4 o 5 milions
d’euros, manifestament insuficients. Els autònoms i PIME
d’aquestes illes no mereixen aquest tracte, fa temps, mesos i
mesos que els ho exigim i els pressuposts de 2021, almenys
inicialment no dotaven ni un euro. Per tant, ens segueix
semblant insuficient, els demanam que ajudin al teixit productiu
d’aquestes illes i que aquesta és la mancança més grossa que
tenen els pressuposts de 2021.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Campomar, Sra. Consellera,
cierto que la acción exterior está en el Estatuto de Autonomía,
pero no las relaciones exteriores. Bien se cuidaron en la
redacción del Estatuto de Autonomía de decir claramente que
las relaciones exteriores eran competencia exclusiva del
Estado. Lo que pasa es que a ustedes siempre les gusta jugar
con el nombre de las cosas, que dicen que no es importante, los
nombres son importantes. 
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No existen las relaciones exteriores de esta comunidad,
existe la acción exterior. Otra cosa es la importancia o no que
pueda tener. Pero a mí lo que me extraña, sobre todo de Unidas
Podemos, es que hayan estado oyendo aquí sucesivamente
diferentes portavoces de la izquierda subiendo aquí a hablar de
la importancia de los lobbies, ¿y no tienen nada que decir en
Unidas Podemos sobre los lobbies?, ahora ya no ... vamos,
lobbies, fondos buitres, todas esas cosas que tanto les asustan.
Porque, ¿qué es un lobby? O sea, es un grupo de presión
formado por personas con capacidad de presionar sobre un
gobierno o empresas, en especial en lo relativo a decisiones
políticas o económicas. Ahora resulta que están ustedes a favor
de los lobbies. Cosas veredes, amigo Sancho.

También me ha dicho la Sra. Martín que hablo con cierto
sorna de sus verdades científicas o de..., ¡hombre!, es que ella
a veces cita lo de las verdades científicas como si fuera una
cuestión teológica. Lo único que nosotros a veces discutimos
y nos gustaría saber es qué científicos hay detrás de todas estas
decisiones científicas que toma el Gobierno de España o el
Gobierno de la comunidad autónoma, saber su titulación, sus
méritos, su capacidad para ver si esas verdades científicas son
una cuestión de fe o una cuestión racional. Porque a nosotros
a veces nos parece que no existe realmente una decisión basada
en informes técnicos, científicos avalados por expertos, pero es
simplemente una intuición y nos gustaría a veces ver lo negro
sobre blanco en un papel esos informes con personas de
reconocida solvencia que los firmasen.

Sr. Gómez, yo entiendo que usted defienda la Oficina
anticorrupción porque a fin de cuentas les han dado pie a su
enmienda estrella que es la de estas cosas de los altos cargos,
los 18.000 euros y tal que nos han vendido pues por activa, por
pasiva, con ruedas de prensa y demás como un logro
importantísimo. Entonces, como ha sido la oficina la que puso
un poquito el dedo en la llaga, entiendo que a ustedes en justa
correspondencia salgan a defenderla. Pero si realmente, Sr.
Gómez, esta oficina no tiene defensa posible. Es una duplicidad
de funciones. Me parece mentira que un grupo que por lo
menos se ha mantenido firme en la defensa de no duplicar las
funciones, de reducir los cargos innecesarios, etc., se aferre a
esta defensa de la Oficina anticorrupción.

Sobre el fondo COVID, Sra. Truyols, es muy tarde, no les
insistiré, pero no duden que mañana volveré más y mejor a
volver a intentar explicarles, porque yo no dudo, yo no dudo de
su inteligencia, sin duda es una falta de capacidad de este
humilde diputado que les habla para poder transmitirles cuál es
el objeto de este fondo. Pero yo lo volveré a intentar. 

Sra. Campomar, una crossa es una muleta, una muletilla es
una falca. 

Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Sra. Truyols, li explicaré un poc més
l’esmena, jo crec que l’haguessin pogut... -no hi és la Sra.
Truyols, bé-, on és? De tota manera ho he discutit amb ella en
comissió i sap perfectament que el que volíem explicar és que
nosaltres hem trobat que la via de canalitzar una proposició no
de llei...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

És un problema meu de concentració, no és una altra cosa,
però necessit explicar-me. La via de canalitzar la proposició no
de llei aprovada a una comissió sensible al tema de la diversitat
funcional, del dret a l’accés per a nins discapacitats a les
platges ... que tots podem gaudir del nostre litoral, especialment
en suport a aquests ens locals que no tenen suficient pressupost
per poder gestionar aquesta prioritat, dins la línia d’igualtat
d’oportunitats l’hem presentada a través d’aquí. Hi ha un
govern que tal vegada li pot dir a un conseller o a una
consellera escolta això no, i transaccionar-ho a una altra secció.
Això preteníem. No pot ser? Seguirem insistint. Al consell
insular no li podem demanar, si no li donam més pressupost no
li podem demanar que facin un forat al pressupost perquè no
tenen pressupost suficient, perquè també han de prendre
mesures dins la baixada d’ingressos que tendran, que part
vénen compensades de la comunitat autònoma, però tenen
baixada d’ingressos.

Se m’ha oblidat dir abans que nosaltres tenim abstenció
perquè crec que he parlat només que votàvem en contra
d’algunes partides que li he explicat al Sr. Costa abans de
segons quines seccions i per quin motiu, però hi ha quatre
esmenes on donam abstenció perquè hi estam d’acord a donar
suport a un ajuntament que ha de fer un pagament d’una
indemnització important, per exemple, i evidentment trobam
que sí. 

Quan es parla de prescindir d’una retribució d’un alt càrrec
d’un ens per destinar-ho a un programa, nosaltres hi donarem
suport perquè esperam que sigui el Govern que tengui la
iniciativa d’aquesta auditoria i de fer la radiografia i el mapa en
la línia que la conselleria té, que és un objectiu d’eficàcia i
eficiència en la gestió del pressupost de la comunitat autònoma
que afecta totes les conselleries. També hi seguirem insistint.

El que vull explicar un altre pic, Sr. Rodríguez, és que
estam d’acord amb la filosofia que ha explicat aquí, que l’ha
explicada en quatre seccions a tots els grups i tots li hem dit el
mateix, llevat d’un grup que tal vegada no li ha demanat molt,
però com que ho tornarà a repetir més perquè ve a tot el
pressupost de totes les seccions, sé cert que fins i tot el Grup
Parlamentari Popular li demanarà, ¿cómo?, ¿cómo?, que és el
que li demanaria qualsevol gestor. Els que hem estat gestionant
dins l’administració doblers públics quan se’ns fa una esmena
i diu, et don això, dius, bé, i què faig amb això? Ho vull, però
què faig?, a quina secció?, a què va dedicat? Vostè ha fet una
bossa grossa, Sergio, una bolsa de estas grandotas, pero hay
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que poner la medida. Vostè ho ha explicat, però la manera de
fer-ho és amb una esmena a una partida si és a través d’una
subvenció, si se li ha de donar a un ens local perquè el pagui
ell, si se li ha de donar a famílies o a entitats sense ànim de
lucre o ha de fer convenis vostès en concertació amb entitats.
Això s’ha d’explicar a les esmenes.

El que he dit també al Sr. Costa abans, de les moltes
mesures que s’han plantejat aquí ens havia de donar suport,
però es va amb la filosofia de no fer-ho a través de la 34, per
exemple. Però no vol dir que no hi estiguem d’acord amb les
mesures, clar que hi estam d’acord, demà vostès ho veuran a
l’àmbit de sanitat i a l’àmbit de serveis socials, que no han tocat
aquesta part.

El Centre Balears Europa, mirin, hi ha una cosa que s’ha de
fer quan es ve aquí a eliminar un ens i és conèixer el
funcionament, la trajectòria i les competències que té. El Centre
Balears Europa no té una competència en relacions exteriors i
a més l’acció exterior passa per un fet que és la relació i la
interlocució que es fa a l’oficina de Brussel·les. Vostè sap
perfectament, Sr. Rodríguez, que pel centre que té l’oficina
espanyola europea compta necessàriament amb una estructura
de les mateixes institucions europees, que és el Comitè de les
Regions, que són molts de programes que canalitza abans fins
i tot o més eficaçment que una direcció general el Centre
Balears Europa. A nosaltres ens va semblar bé i ho vàrem
traslladar a la conselleria que ens semblava bé que passàs del
que era aquest tipus de forma jurídica que tenia a una fundació.
A més, que l’objectiu sigui donar-li més recursos tècnics,
perquè si haguessin estat d’alt càrrec haguéssim dit que no,
tècnics per gestionar programes i fer-ho més eficaç juntament
amb la Direcció General de Finançament de Programes
Europeus, nosaltres hi estam d’acord perquè és el que
necessitam, entre altres coses perquè ve un pressupost específic
d’institucions europees molt més elevat. És important que vostè
conegui què suposa. 

Nosaltres donam suport quan es dóna a partides a propostes
quan van a l’Agència Tributària, a la Sindicatura de Comptes,
en aquest cas vostès no, però nosaltres sí, quan es parla de
l’Oficina anticorrupció. El nostre grup parlamentari sempre ha
dit que hi està d’acord amb l’objectiu de l’Oficina
anticorrupció, que està creada per una llei i depèn del
Parlament i pressupostàriament d’un altre..., o és un òrgan
independent pressupostàriament de la conselleria i per què?,
perquè cada un d’aquests ens té objectius i subjectes diferents.
L’Agència Tributària, a tot ciutadà com a ciutadà, sigui polític
o estigui a l’atur o estigui on estigui, té inspecció, i té
seguiment de la fiscalització dels tributs i del seguiment del
cobrament i de la inspecció dels tributs que toquin. La
Sindicatura de Comptes no té aquesta funció, i l’Oficina
anticorrupció no té aquesta funció...

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Gómez, hauria d’acabar...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Ja acab, ja acab, president. I tots tres encara que hi hagi una
presumpció de delicte penal sí va a la Fiscalia pel Ministeri de

Justícia. I això és el que nosaltres venim a defensar aquí, i
estam d’acord en abaixar la retribució, ho deim cada vegada.
Però nosaltres no hem canviat de parer sobre l’Oficina
anticorrupció. Per tant, sí mantenim nosaltres el pressupost en
aquest sentit. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. És clar que el que tenim avui davant són
uns pressuposts, els més alts de la nostra història, de la història
d’aquesta comunitat autònoma, amb unes franges morades, amb
unes franges verdes i unes línies vermelles per les quals Unidas
Podemos els donaran suport. 

I està clar que les dretes no han acabat d’entendre quina és
aquesta filosofia ni defensen tampoc el que estam defensant les
esquerres en el dia d’avui. 

Vegem, a la ultradreta. Jo no he parlat mai de veritats
científiques. Aquest terme, a mi, no me l’han sentit mai de la
vida. Perquè no és així. Jo he parlat d’evidència científica.
L’evidència es fonamenta en dades objectives i contrastables.
Això és l’evidència, evidència contrastada sobre estudis, sobre
investigacions, sobre tot allò que té a veure amb la raó, la
comprovació o l’eliminació d’hipòtesis que un es planteja en
aquells estudis o en aquelles preguntes que vol respondre. 

Jo ja entenc que a vostès no els va bé, perquè la ultradreta
no creix sobre la raó, creix sobre la por, sobre l’odi, sobre les
desigualtats..., per això, a vostès, com pitjor va, millor creuen
que els anirà. Però manca aquest pensament lògic, i vostès
defensen una cosa i absolutament la contrària a les mateixes
intervencions. Diuen que defensen als treballadors, però estan
en contra de l’Institut Balear de Seguretat i Salut en el Treball;
estan en contra dels programes d’inserció laboral; estan en
contra dels programes de serveis socials, que s’estan duent...,
que s’han posat en marxa en aquesta comunitat autònoma. És
que diuen una cosa i fan totalment la contrària! I després ens
vénen a dir que nosaltres no feim actes de fe? Vostès es
fonamenten en la fe!, nosaltres: dades, estudis i evidència
científica. Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL: 

Gràcies, Sr. President. No en faré ús, crec que no hi ha
hagut cap aportació que valgui la pena contestar. Moltes
gràcies. 
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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 ha fet volar coloms.
Ha fet volar coloms, Sr. Costa, no sé si és l’expressió
adequada, perquè clar, fer volar coloms, bé, té una idea
d’il·lusió, d’esperança..., i vostè més aviat ha fet volar idees
negatives, per tant potser podríem dir que ha fet volar corbs.

Vostè es recrea, desitja que aquests doblers finalistes no
arribin per poder llevar mèrit a l’èxit que hem aconseguit, Sr.
Costa. Després de debatre tot el dia sobre aquest tema, sembla
que aquestes conclusions que ha formulat aquí ja les tengués
escrites abans d’haver debatut, perquè he pujat aquí, li he dit
que jo estava d’acord amb vostè i vostè igualment ha formulat
les seves conclusions en la línia que a vostè li ha donat la gana.

Fixi’s, Sr. Costa, fixi’s, si aquests diners són finalistes, i
arribaran en base a uns criteris objectius -vehicle per
quilòmetre-, com vol que la distribució sigui la de l’import de
les nostres esmenes? Aquesta és la prova que no tenen res a
veure una cosa amb l’altra. Nosaltres vam presentar unes
esmenes en base a la disminució d’ingressos. D’aquí, resultaven
2.250.000 euros per a Eivissa. Si d’aquests doblers finalistes,
que han d’arribar de Madrid per compensar els perjudicis en
transport públic, es calculen a partir d’un criteri que estableix
el reial decret llei, que no té res a veure amb aquest criteri que
li he dit jo, per tant, vostès fan una manipulació dient que els
estan robant doblers perquè en lloc d’uns doblers els (...) uns
altres... No. És que com que no tenen res a veure, com que el
càlcul no té res a veure, és totalment absurd i és tendenciós en
aquest sentit, i per això em sap greu que vostè es recreï amb
això volent insinuar que aquestes esmenes anaven dirigides a
llevar-li doblers a Eivissa. 

Sr. Costa, jo ja entenc que li dolgui que hagi aconseguit més
doblers per a Eivissa jo que vostè. Jo ja ho entenc. Vostè
continuï fent volar coloms i nosaltres mentre continuarem
pescant en benefici de totes les illes que puguem, evidentment,
primer per a Menorca, perquè som diputats per Menorca,
treballem per la nostra circumscripció, però evidentment
sempre amb voluntat que, tot el que aconseguim per a la nostra
illa, també sigui extensible a les altres. 

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Senyors diputats, per un error del full de seguiment no ha
intervengut El Pi Proposta per les Illes, a la rèplica, per tant,
Sra. Pons, té la paraula. 

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President. Ara tenia un disgust perquè dic és
que m’ignoren, em boten, m’envien al racó, no sé què he fet,

perquè la nostra voluntat com sempre és bona però, en
qualsevol cas li agraesc, jo seré súper breu.

Només agrair que ens hagin acceptat, a la fi, aquesta partida
per a la creació del Tribunal administratiu de recursos
contractuals que, a més a més, per 50.000 euros, no per 20.000.
I, a més a més, també dir una cosa, jo he dit a la meva primera
intervenció que m’era igual a on col·locassin a aquest defensor
de la gent gran, no importa el vinculin al Síndic de Greuges,
Sra. Truyols, m’és igual, col·loqui’l allà on vulgui, s’estan
morint tots solets, estan fatal, els nostres majors, necessiten dir
la seva. Simplement era això. Em sap greu però m’hagués
agradat molt que l’haguessin col·locat a qualsevol conselleria,
que simplement era una partida de 60.000 euros per començar,
que crec que si haguessin volgut l’haguessin pogut treure. Però
bé, gràcies en qualsevol cas. 

Gràcies, Sr. President, i gràcies per donar-me la paraula. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Pons, i perdoni. Crec que ara falta la darrera
intervenció del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la
Sra. Truyols. 

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ: 

Sí, Sr. President. Intervendré des del meu escó i seré molt
breu. Bé, jo crec que ha quedat palès al llarg del dia que estam
davant d’uns pressuposts rigorosos, uns pressuposts
responsables i que atenen les necessitat reals dels ciutadans i
les ciutadanes de les Illes Balears. I, sobretot, l’èxit del
pressupost, amb aquesta pandèmia que estam vivint, i que té
una sèrie de conseqüències econòmiques i socials
importantíssimes, -repetesc- l’èxit d’aquest pressupost és haver
aconseguit no apujar els imposts a les rendes baixes i mitjanes
i ser uns pressuposts amb una despesa social més alta de la
història de la nostra comunitat autònoma i que representa un
70,7% del total dels pressuposts. Per tant, jo crec que hem
d’estar orgullosos com s’acaba, d’haver aconseguit uns
pressuposts que vertaderament tenen en compte el principi de
progressivitat, no hem apujat -repetesc- els imposts a les rendes
baixes i mitjanes, i tampoc no hi ha hagut retallades, ni de caire
sanitari ni de caire econòmic, ni de caire social. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Un cop finalitzat el debat número 5, de la Conselleria
d’Hisenda i Relacions Exteriors, passam a les votacions. 

El primer que els vull anunciar és que la votació de
l’articulat del Projecte de llei es produirà divendres migdia.

Passam a votar la secció 12 de la Conselleria de Model
Econòmic, Turisme i Treball. En primer lloc votarem les
esmenes del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears.
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Primerament votarem les esmenes 16456 i 16458. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

A l’esmena 16457 s’ha fet una transacció que ha acceptat el
grup, he de demanar si cap grup s’hi oposa... Idò passem a
votar l‘esmena 16457 amb la transacció incorporada. Votam.

52 sí, cap no i 3 abstencions.

A l’esmena 16459 també s’ha fet una transacció que El Pi
accepta i deman si algun grup s’hi oposa... Ningú no s’hi oposa,
passam a votar-la. Votam.

56 sí, cap no, 3 abstencions.

L’esmena 16517 també té una transacció que El Pi ha
acceptat. Deman si algun grup s’hi oposa... Ningú no s’hi
oposa. Per tant, la votam. Votam.

56 sí, cap no, 3 abstencions.

L’esmena 16527 també ha rebut una transacció que El Pi
accepta. Algun grup s’hi oposa?... No. Idò la votam...

56 sí, cap no, 3 abstencions.

Passam a votar l’esmena 16535. Votam.

20 sí, 31 no, 8 abstencions.

A continuació votarem les esmenes del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares. Si cap grup no demana votació separada,
votació conjunta de les esmenes. El Pi ha demanat votació
separada de la 16590. 

Per tant, passam a votar l’esmena 16590. Votam.

19 sí, 37 no, 3 abstencions.

Ara passam a votar de forma conjunta les 16600, 16602 i
16632. Votam.

22 sí, 37 no, cap abstenció.

Ara passam a votar l’esmena 16633. Votam.

19 sí, 37 no, 3 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 16682, 16683, 16684, 16687, 16688, 16689,
16691 i 16693. Votam.

3 sí, 56 no, cap abstenció.

Finalment votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Popular. Si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de les esmenes 17074, 17076, 17078, 17080, 17087,
17096, 17097 i 17098. Passam a votar. Votam.

21 sí, 32 no, 6 abstencions.

A l’esmena 17089 s’ha fet una transacció que ha aprovat el
Partit Popular. Jo deman si algun grup s’hi oposa... Idò passam
a votar la 17089 amb la transacció feta. Votam.

53 sí, cap no, 6 abstencions.

L’esmena 17090 també té una transacció que el Partit
Popular accepta. Cap grup no s’hi oposa... Passam a votar-la.
Votam.

53 sí, cap no, 6 abstencions.

L’esmena 17094 també té una transacció acceptada pel
Grup Parlamentari Popular. Cap grup no s’hi oposa. Passam a
votar-la. Votam.

53 sí, cap no, 6 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 17075, 17081, 17082, 17086, 17091, 17092,
17093, 17257, 17258, 17259, 17260, 17265, 17266, 17267,
17268 i 17269. Passam a votar. Votam.

19 sí, 32 no i 8 abstencions.

A l’esmena 17083 se li ha fet una transacció que el Grup
Parlamentari Popular ha acceptat. Cap grup no s’hi oposa... Idò
la votam. 

56 sí, cap no, 3 abstencions.

L’esmena 17084 ha estat retirada.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 17077, 17088 i 17095. Passam a votar. Votam.

17 sí, 32 no, 8 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 17100, 17191 i 17261. Passam a votar. Votam.

16 sí, 32 no, 11 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de la 17201, 17205 i 17206. Votam.

22 sí, 37 no, cap abstenció.

Ara votam l’esmena 17200, que el Grup Parlamentari El Pi
havia demanat votació separada. Votam.

19 sí, 37 no, 3 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 17202 i 17204. Votam.

19 sí, 37 no, 3 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les 17203 i 17207. Votam.

19 sí, 40 no i cap abstenció.
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Començam la votació de la secció 13. 

En primer lloc votarem les esmenes del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears.

L’esmena 16461 ha rebut una transacció que El Pi accepta,
cap grup no s’hi oposa. La votam.

56 sí, cap no i 3 abstencions.

L’esmena 16462 també ha rebut una transacció que El Pi ha
acceptat, cap grup no s’hi oposa. La votam.

56 sí, cap no i 3 abstencions.

Ara passam a votar conjuntament les esmenes 16463,
16465, 16466, 16467, 16504, 16508, 16515, 16518, 16519,
16520, 16524 i 16525. Votam.

23 sí, 32 no, 3 abstencions.

L’esmena 16464 té una transacció, acceptada pel Pi,
qualque grup s’hi oposa? La votam.

56 sí, cap no i 3 abstencions.

L’esmena 16496 té una transacció, acceptada pel Pi,
qualque grup parlamentari s’hi oposa? La votam.

56 sí, cap no i 3 abstencions.

L’esmena 16505 té una transacció, que El Pi ha acceptat,
qualque parlamentari s’hi oposa? No. La votam.

55 sí, cap no i 3 abstencions.

L’esmena 16506 també té una transacció, acceptada pel Pi,
qualque grup parlamentari s’hi oposa? La votam.

56 sí, cap no i 3 abstencions.

L’esmena 16510 també té una transacció, acceptada pel Pi,
qualque grup parlamentari s’hi oposa? La votam.

56 sí, cap no i 3 abstencions.

L’esmena 16540 també té una transacció, acceptada pel Pi,
qualque grup parlamentari s’hi oposa? No. La votam.

56 sí, cap no i 3 abstencions.

Votació de l’esmena 16468. Votam.

4 sí, 55 no, cap abstenció.

Votació de l’esmena 16526. Votam.

3 sí, 32 no, 24 abstencions.

A continuació votarem les esmenes del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares. Si cap grup no demana votació separada,
votació conjunta de les esmenes 16591, 16608 i 16621. Votam.

19 sí, 37 no, 3 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 16647 i 16694 a 16698. Votam.

3 sí, 56 no, cap abstenció.

A continuació votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Ciudadanos. Si cap grup no demana votació separada, votació
conjunta de les esmenes 16798, 16804 i 16806. Votam.

21 sí, 32 no, 6 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 16799 i 16813. Votam.

21 sí, 35 no, 3 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les 16803, 16805, 16809, 16810 i 16811. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

Les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, Gent per
Formentera 16875, 16881 i 16888 han estat retirades.

Finalment, votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Popular.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 17129, 17132, 17134, 17136, 17138, 17147,
17149, 17150, 17152, 17157, 17154, 17156, 17158, 17159,
17254, 17275, 17277, 17281 i 17282. He de fer una
rectificació: també es vota la 17153. Votam.

21 sí, 32 no, 6 abstencions.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de les esmenes 17130, 17131, 17133, 17135, 17137, 17139 a
17146, 17149, 17151, 17155, 17157, 17160 a 17166,  17251
a 17253, 17273, 17276, 17278, 17279, 17280 i 17331. També
es vota la 17148. Votam.

24 sí, 32 no, 3 abstencions.

Votació conjunta de les esmenes 17208, 17209 i 17210.
Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

Votació de les esmenes 17271 i 17272. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

Finalment votam l’esmena 17274. Votam.

16 sí, 32 no i 11 abstencions.

Ara començam les votacions de la secció 14, Conselleria
d’Hisenda i Relacions Exteriors.

 



3592 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 62 / fascicle 2 / 16 de desembre de 2020 

En primer lloc votam les esmenes del Grup Parlamentari El
Pi.

A l’esmena 16469 s’ha fet una transacció que El Pi ha
acceptat, deman si qualque grup s’hi oposa. Cap grup no s’hi
oposa. La votam.

35 sí, cap no, 22 abstencions.

Votació de l’esmena 16498. Votam.

3 sí, 32 no, 24 abstencions.

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

Votació de l’esmena 16588. Votam.

26 sí, 33 no, cap abstenció.

Votació conjunta de les esmenes 16592 i 16630. Votam.

23 sí, 32 no, 4 abstencions.

Senyors diputats, un poc de silenci i acabarem més aviat.

Votació de l’esmena 16639. Votam.

20 sí, 39 no, cap abstenció.

Votació conjunta de les esmenes 16640, 16641, 16648,
16649, 16650, 16699 i 16700.
 Votam.

3 sí, 56 no, cap abstenció.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Ciudadanos.
Esmena 16774. Votam.

5 sí, 32 no, 22 abstencions.

Finalment votarem les esmenes del Grup Parlamentari
Popular.

Votació conjunta de les esmenes 17186 i 17188. Votam.

16 sí, 37 no, 6 abstencions.

Votació de l’esmena 17190. Votam.

19 sí, 32 no, 8 abstencions.

Votació conjunta de les esmenes 17192 i 17263. Votam.

19 sí, 31 no i 8 abstencions. 

Votació conjunta de les esmenes 17211, 17213, 17215,
17246 i 17247. Votam.

18 sí, 37 no, 3 abstencions.

Votació de l’esmena 17212. Votam.

22 sí, 37 no, cap abstenció.

Votació conjunta de les esmenes 17214 i 17245. Votam.

19 sí, 40 no, cap abstenció.

Votació de l’esmena 17262. Votam.

16 sí, 32 no i 11 abstencions.

Arribats a aquest punt, suspenem el plenari fins demà a les
8.30 hores.

Moltes gràcies.
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