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EL SR. PRESIDENT:
Bon dia, senyores diputades, senyors diputats. El primer
punt de l'ordre del dia correspon al debat de les preguntes amb
sol·licitud de resposta oral davant el ple.
I.1) Pregunta RGE núm. 12856/21, presentada pel
diputat Sr. José Javier Bonet i Díaz, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures per l'augment dels casos
COVID.
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imprescindible, jo agraesc tota l'ajuda que ens puguin donar
tots els grups parlamentaris i tota la societat, perquè és
fonamental tenir el màxim possible de població vacunada. La
nostra obligació és facilitar aquesta vacunació, posar a l'abast
tots els mitjans disponibles, perquè sigui el màxim d’accessible
i aconseguir tenir el màxim de persones vacunades. En aquests
moments, aquest és el nostre principal objectiu.
Gràcies, president.
(Alguns aplaudiments)

Primera pregunta, RGE núm. 12856/21, presentada en
substitució de la RGE núm. 12206/21, ajornada a la sessió
anterior, relativa a mesures per l'augment dels casos COVID
que formula el diputat José Javier Bonet i Díaz, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Bonet.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, consellera. Té la paraula el Sr. Bonet.
EL SR. BONET I DÍAZ:

EL SR. BONET I DÍAZ:
Gràcies, president. Bon dia, senyors diputats. Sra.
Consellera, “cargos socialistas hablan abiertamente de posibles
restricciones en reuniones sociales y en la restauración estas
navidades”. Con toda la prudencia del mundo, después de ver
los últimos datos y compartiendo todos ustedes, nosotros,
empresarios y trabajadores, que la salud es una prioridad, pero
no puede ser que siempre estemos a la vanguardia de las
restricciones en España y que siempre queramos ser campeones
en limitaciones y prohibiciones.
Por lo que le pregunto ¿qué medidas piensa este gobierno
aplicar ante el aumento de casos COVID de las últimas
semanas?
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Bonet. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, president. Bon dia, senyors diputats i diputades. Sr.
Diputat, com sap, el meu posicionament és clar, és públic, el
manifest cada setmana el podem contrastar. Miri, nosaltres
anam adoptant les mesures en funció de la situació
epidemiològica i en aquests moments existeixen mesures, en
aquests moments hi ha mesures.
Vostè ha vist que ahir vàrem aprovar en Consell de Govern,
per als indicadors aprovats a la ponència d'alertes a la Comissió
de Salut Pública i al ministeri, que tenen una sèrie d'indicadors
que estableixen el nivell de cadascuna de les illes, es revisen de
manera quinzenal i, per tant, Menorca ha incrementat aquests
indicadors, no només la incidència acumulada, que no només
ens hem de fixar amb aquest paràmetre, i, per tant, va passar a
nivell 1, com la resta de les Illes.

Gràcies, president. Sra. Gómez, estará conmigo que casi
dos años después, sin una ley de pandemia y con 17 planes
distinto, esto es un pequeño fracaso. El Sr. Arranz advierte que
si los contagios siguen subiendo propondrá nuevas restricciones
en Navidad, como la reducción de aforos en los locales o
limitaciones en las reuniones sociales. Ya vuelven las amenazas
y, como siempre, los más perjudicados serán los restauradores.
En Menorca, por ejemplo, ya han restringido el aforo al
75%. Ellos, que han cumplido a rajatabla todas y cada una de
sus normativas. Ellos, que se vieron obligados a cerrar, sin
informe ni científico ni sanitario que avalara eso de que los
contagios se producen en los bares, que decían con la boca
pequeña, para justificar lo injustificable. Ellos, que pese a
ustedes, están empezando a sacar la cabeza y ustedes ya
piensan en cortársela otra vez. Es muy injusto.
España fijó en el 70% de población vacunada para lograr la
inmunidad de grupo. Nos vacunamos, cumplimos. Estamos en
casi un 85% de población vacunada, pero falta gente todavía,
estoy de acuerdo con usted. Pero la gran mayoría de la
población está siendo ejemplar. Por tanto, no pueden volver a
machacarnos con más restricciones. La solución no es limitar
la restauración, la solución no son más restricciones en las
reuniones familiares de Navidad.
Por lo que le pedimos que no se queden quietos esperando
a ver si llega la sexta ola. Hagan más, la vacuna permite
gestionar la pandemia de manera muy diferente. Pero aún así se
requiere de planificación sanitaria. ¿Van a tener abiertas todas
las camas hospitalarias?, ¿todas? No podemos permitirnos otra
vez otra saturación en los hospitales, pero no podemos
descargar otra vez toda su irresponsabilidad y su incompetencia
sobre la espalda de la restauración y de las familias esta
Navidad.
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

Això suposa una sèrie de mesures que jo diria de seguretat,
més que de restricció, de seguretat i en aquests moments el que
estam fent sobretot és fomentar la vacunació. La vacunació és

Gràcies, Sr. Bonet. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, president. Li record que, a diferència d'altres crisis,
altres moments i d'altres governs, aquest govern ha
proporcionat ajudes a tots els sectors que s'han vist perjudicats.
No faci suposicions, Sr. Diputat, està vostè fent autèntiques
suposicions. Els fets són els que són, i, a més, sempre les
mesures han estat pactades, dialogades, consensuades,
aprovades pel Comitè de Gestió de Malalties Infeccioses, que
saben perfectament qui és i comunicades, evidentment, i
consensuades amb els presidents dels consells, amb la FELIB,
amb l'Ajuntament de Palma i amb els sectors empresarials,
patronals i sindicats. I vostès ho saben, tal vegada no els
agrada, però és així.
Ja li dic, nosaltres estam molt concentrats en la vacunació,
una persona no vacunada té vint vegades més possibilitats
d'estar a la UCI, i crec que és la feina que hem de fer. Les
mesures existeixen, i també hem de demanar, continuar
demanant col·laboració a la població perquè es puguin complir.
Gràcies, president.
(Alguns aplaudiments)

en aquesta comunitat autònoma i no ens ha suposat, de moment,
tota la llei més tots els decrets que hem anat aplicant, no ens ha
suposat cap problema per fer feina en el que vàrem determinar
com a grans tenidors i tenir informació d’aquests, el que són
habitatges buits i per tant, fer tota aquesta part de l'ocupació
temporal, tot el tema d'ajudes que hem augmentat, com he dit
algunes vegades en aquest parlament, d'una forma molt
substancial i que ja està en més de 9 milions d'euros d'ajudes
que es tramiten d'una forma correcta, i també en construcció
d'habitatge nou.
Per tant, si vostè em parla de reglaments, dir-li que les
gestions principals o les qüestions principals que havien de
desenvolupar, és veritat que s'ha fet a través d'alguns decrets,
però que la llei està plenament operativa. Tenim ja el reglament
de grans tenidors, desocupació, registre d'habitatges
desocupats, cessió obligatòria. I tenim en tramitació el tema de
les immobiliàries, que és un altre tema que estam en contacte
amb el sector de les immobiliàries per fer alguna cosa i també
de les mateixes HPO, quant a adjudicacions compravendes,
lloguers i coses d'aquestes que sí que s'ha de fer.
Però, en qualsevol cas, l'aplicació de la llei es fa al cent per
cent, no tenim cap entrebanc en aplicar-la en aquests moments
i és de plena aplicació.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Gràcies, Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

I.2) Pregunta RGE núm. 12210/21, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a aplicació i desplegament de
la Llei d'habitatge de les Illes Balears.
Segona pregunta, RGE núm. 12210/21, ajornada a la sessió
anterior, relativa a aplicació i desplegament de la Llei
d'habitatge de les Illes Balears, que formula la diputada Patrícia
Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la
Sra. Font.

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Font.
LA SRA. FONT I MARBÁN:
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller. Nosaltres li
fem aquesta pregunta perquè hem fet tot un seguit de
sol·licituds de documentació i de preguntes, per veure com
anava l'evolució i el desenvolupament d'aquesta llei, una llei
que consideram que és autènticament fonamental en aquesta
comunitat, a causa de tots els problemes que sabem
sobradament que tenim per a l'accés a l'habitatge.

LA SRA. FONT I MARBÁN:
Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Bon dia, Sr.
Conseller, esper que es trobi millor aquesta setmana. La
pregunta és senzilla, com valora l'aplicació i el desplegament
de la Llei d'habitatge? Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies. Sra. Font. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.
EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):
Moltes gràcies Sr. President. Moltes gràcies, bon dia, Sra.
Font, senyores i senyors diputats gràcies, pel seu interès.
Nosaltres, el Govern d’aquesta llei que venim aplicant sobretot
últimament, d'una forma més pràctica, però que és de l'any
2018, estam plenament satisfets i crec que ens ha permès
engegar una maquinària en matèria d'habitatge a un ritme inèdit

Hem de dir que potser no coincidim amb aquesta lectura tan
positiva que fa vostè, bàsicament perquè hem vist que hi ha
plans i meses que encara s'han de desenvolupar o iniciar, com
podria ser el Pla director sectorial, el pla de rehabilitació
d'habitatges, la mesa autonòmica de l'habitatge no s'ha reunit
encara durant l'any 2021. No s'ha constituït la mesa per a la
garantia de manteniment de subministraments bàsics. Tampoc
no s'ha aprovat el reglament que estableix les situacions de
manteniment de subministraments bàsics, especificat l'article
43. No s'ha constituït el fons d'atenció solidària de
subministraments bàsics, l'article 44. I després podríem parlar
d'altres articles que tampoc no s'han acabat de desenvolupar.
Llavors, Sr. Conseller, aquesta pregunta no és tant per
“fotre canya al Govern”, sinó per animar a continuar
desenvolupant una llei que consideram que és autènticament
fonamental per a aquesta comunitat.
Gràcies, Sr. Conseller. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Font. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.
EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):
Moltes gràcies, Sr. President. Faig una valoració
absolutament positiva de la seva pregunta i li agraesc també
que em permeti parlar d'habitatge, del desplegament de la llei,
jo crec que és... segur que, com dic sempre, tot és molt
millorable i sempre es poden fer més coses, però el que li he
volgut dir és que a nosaltres ens permet la llei i el desplegament
que hem fet a través del Decret 36/2019, 3/2020, de mesures
urgents, el 6 i el 8 de 2020 i sobretot el 4/21 que aprovàrem
l'altre dia que crec que tenen una part molt important d'aquestes
possibilitats de desplegament.
I llavors sí que la convid a seguir treballant tots junts, tots
els grups creim de veritat en una política pública d'habitatge per
millorar un tema tan sensible com és augmentar el parc públic
d'habitatge en aquesta comunitat que ens farà moltíssima falta
i aquí ens hi trobarem.
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que comenzaron en el mes de junio, julio, con el objetivo de
llegar con actos y eventos hasta el mes de noviembre, todos
eventos privados, todos eventos patrocinados y todos los
eventos que se nutrían del fondo COVID, no del fondo ITS,
sino de los fondos COVID, que se nutren de distintos fondos
del Govern.
Por tanto, lamento la confusión que ha podido haber al
respecto porque son fondos COVID y por tanto, no son fondos
de ITS, como usted ha dicho. Puede haber..., puede haber
fondos de ITS, pero no estrictamente. Por tanto, lamento la
posible confusión que ha habido al respecto.
Lo que sí le puedo decir es que se ha conseguido llegar al
mes de noviembre con nuestras islas abiertas, con nuestras islas
demostrando estar permanentemente abiertas al conjunto de
España y al conjunto del mundo, lo cual era el objetivo pactado
con las organizaciones sindicales y empresariales, y, por
ejemplo, ayer conocíamos la noticia de que tenemos más
empresas abiertas en el mes de octubre que en octubre de 2019,
lo cual es una noticia positiva y es una noticia que ha permitido
la reactivación económica del conjunto de nuestros sectores.
(Alguns aplaudiments)

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.
I.3) Pregunta RGE núm. 12389/21, presentada pel
diputat Sr. Sergio Rodríguez i Farré, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a impost de
turisme sostenible.
Tercera pregunta, RGE núm. 12389/21, relativa a impost de
turisme sostenible, que formula el diputat Sergio Rodríguez i
Farré, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la
paraula el Sr. Rodríguez.
EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:
Gracias, Sr. Presidente. Sr. Negueruela, ¿cuál es el motivo
por el que se ha destinado el impuesto de turismo sostenible al
patrocinio de una gala del grupo PRISA?
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
Gracias, Sr. Presidente. Como saben, en mayo de este año,
con una caída enorme de nuestro producto interior bruto y con
muchas incertezas en lo que sería la temporada, se programaron
todos los patrocinios que se iban a hacer a lo largo del año,
grandes patrocinios en grandes eventos deportivos y culturales

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Conseller, la realidad
es que usted ha destinado estos fondos por..., como decía el
anuncio de champú: “porque yo lo valgo”, porque usted quiere
y porque usted puede, y usted puede porque tiene un -hoy
ausente- vicepresidente del Gobierno al que le corresponde
todo el asunto de sostenibilidad, transformación, etc., que no ha
abierto la boca, como no la abrió cuando le robaron la gestión
de los fondos europeos que le hubieran correspondido y que la
Sra. Armengol rápidamente creó una conselleria para que él no
los administrará; como no ha abierto la boca el conseller de
Medio Ambiente que le podemos quitar lo de ambiente y
dejarlo en medio conseller, que encima se ha dedicado
prácticamente a defender esa utilización, diríamos que espuria,
de esos fondos de turismo sostenible para aquello para lo que
no fueron creados.
Y es que en el fondo lo que se demuestra con esta acción
suya, prepotente como siempre, es quién manda en este
gobierno y en este gobierno manda el que maneja el dinero, y
el que maneja el dinero es el Partido Socialista que maneja el
90% de los fondos de este gobierno mientras que el resto de los
partidos se dedican simplemente a mirar o como ha hecho la
Sra. Santiago, perteneciente dentro de la coalición a un partido
ecologista, a ceder gratis et amore los locales para la
celebración de este magno evento de los 40 Principales, lo cual
es muy lógico porque amor con amor se paga y es de bien
nacidos ser agradecidos y lógicamente el grupo de lo país y de
la Cadena Ser, que siempre les trata también a ustedes, la
prensa libre, es muy lógico que ustedes agradezcan este tipo de
favores.
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Lo que nos resistimos a entender es como el resto de
grupos, MÉS y Podemos, se dedican a hacer de mariachis y los
coros, mientras que ustedes interpretan los solos siempre de
este concierto, que es el gobierno del pacto y al final... al final
nos tenemos que quedar con la inmensa duda de por qué se le
llamó “impuesto de turismo sostenible”, supongo que llamarlo
“impuesto para fiestas y saraos” quedaba feo.
Gracias, Sr. Presidente.
(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
Gracias, Sr. Presidente. Yo creo que si escuchamos lo que
decía usted en abril de este año, usted decía que había que
reactivar el sector turístico porque corrían riesgo 200.000
trabajadores de esta comunidad autónoma. Este gobierno en
mayo, todos los que integramos el pacto veíamos el riesgo de
que 200.000 trabajadores y trabajadoras de nuestras islas no
ocupasen sus puestos de trabajo y por eso hicimos una campaña
de co-marketing más agresiva que otros años y de patrocinios,
porque estamos en este año, no porque estuviésemos..., si
estuviésemos en el 2019 no se hubiese hecho, no estamos en
otro año, sino que estamos en un año marcado por la pandemia
y había que hacer todo lo posible por tener el mayor número de
eventos posible para llegar lo más lejos posible diciendo que
estábamos abiertos y que éramos un destino seguro.
Eso se planificó en mayo con esos objetivos y creo que se
han conseguido si vemos el nivel de empresas que se han
mantenido abiertas hasta finales de octubre, más que en el 2019
y si vemos los niveles de empleo que le aseguro que es la
preocupación máxima de este gobierno.
Se han patrocinado todo tipo de eventos, se ha patrocinado
la Challenge Ciclista de Mallorca, la Uci Track Champions
League, el Mallorca Live Summer, el Mallorca Championships,
el (...) Mallorca, el PGA de golf y así hasta sesenta eventos que
se han patrocinado todos en colaboración público-privada con
dichas organizaciones.

I.4) Pregunta RGE núm. 12399/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a criteris per accedir a la subvenció per a la plantació
d'arbres.
Quarta pregunta, RGE núm. 12399/21, relativa a criteris per
accedir a la subvenció per a la plantació d'arbres, que formula
la diputada Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la paraula
la Sra. Sureda.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, bon dia.
Bon dia, Sra. Consellera, evidentment, la pregunta que li vull
formular no és tan simple, tot el contrari. Aquesta línia de
subvencions per a inversions en explotacions del sector dels
fruits secs vol ajudar a fer una reestructuració del sector a causa
de la reducció que ha patit o que han patit les superfícies de
cultiu i les seves produccions arran dels efectes de la Xylella.
Ens trobam amb una quantia total de més de 2,3 milions
d'euros que es distribuiran en dos anys, el 2021 i el 2022. Tant
els beneficiaris com les explotacions han de complir una sèrie
de requisits per fer possibles aquestes subvencions que, segons
el que he pogut saber -i corregeixi’m si m'equivoco-, tenen un
mínim, però no he vist un màxim en la possibilitat d'ajuda.
És important recordar que en noves plantacions s’exigeix un
mínim de 150 ametllers per hectàrea en secà i 200 en regadiu
o 120 garrovers per hectàrea en secà i 150 en regadiu. També
està permesa la replantació aïllada de peus d'ametller i
garrovers sempre respectant una sèrie de densitats i també
l’empelt de garrovers.
Per un altre costat, es podrà subvencionar la preparació del
terreny, els elements auxiliars per a la plantació, la instal·lació
de reg, de protectors, la compra de maquinària per a
recol·lecció i politrituració i també els honoraris dels enginyers
per a l'assessorament, ... En definitiva, una ajuda per a una
inversió molt important a una sèrie d'agricultors.
I ara sí li deman: quins són els criteris que ha agafat la
conselleria perquè el mínim de la subvenció per plantar arbres
sigui de 2.500 euros per pagès?
Gràcies, president.

Por tanto, este era un evento más de los que se solicitaron
por parte de empresas del patrocinio al Govern, se estudió y se
hizo para dar la impresión desde octubre con eventos
organizados por esa cadena hasta el mes de noviembre con el
único objetivo de...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula la consellera
d'Agricultura, Pesca i Alimentació.
LA SRA. CONSELLERA D'AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (Maria Asunción Jacoba Pía de la Concha
García-Mauriño):
Gracias, president. Bon dia a tothom. Sí, como dice usted,
Sra. Sureda, no es un asunto fácil porque este tipo de ayudas
tienen multitud de requisitos y multitud de ventajas también y
lo que es importante es para qué están enfocadas.
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Tengo aquí la resolución, tengo aquí la publicación del
BOIB, y son, pues como ve usted, muchísimas páginas, es una
cosa que no es sencilla de tratar.
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(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:

El objetivo de esta subvención forma parte del plan de
reestructuración de los frutos secos. De lo que se trata es de que
vayamos recuperando toda esa superficie que se perdió, una por
abandono de los árboles, pero una gran parte a causa de la
Xylella, pero también habrá luego otras subvenciones que serán
más específicas para el tema de la Xylella.

Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula la consellera
d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Con esta concretamente se trata de incentivar el cultivo de
frutos secos, tanto de algarrobo como de almendra, y está
pensada para que los agricultores que las soliciten tengan una
cierta formación, un cierto conocimiento mínimo para que eso
luego a futuro se pueda seguir cuidando y dentro de cinco años
esos árboles sigan estando vivos, sigan estando cuidados y
sigan estando produciendo.

Como le dije antes, Sr. Sureda, habrá otras ayudas que
podrán solicitar, a lo mejor, este tipo de agricultores a los que
usted hace mención.

Decía usted que no había un máximo, sí lo hay, hay un
máximo de 200.000 por cada solicitante y dentro de esos
200.000 euros sólo 30.000 se pueden dedicar como máximo a
maquinaria. Por lo demás usted ha mencionado algunas de las
cosas que se pueden subvencionar con este dinero, por ejemplo,
los agrónomos la preparación del terreno, el triturado, multitud
de cosas. Es decir, la intención es que todo el mundo que se
acoja a esta ayuda tenga una cierta profesionalidad, un cierto
conocimiento, pueda llevar es esa nueva plantación adelante. Y
ya le digo, es una medida más dentro de la reestructuración del
Plan de frutos secos.
No sé si habré respondido a todo lo que necesitaba saber.
Gracias.

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

En esta convocatoria concretamente también queremos
favorecer a los jóvenes, a la gente que se ha incorporado, por
ejemplo, ya hay una serie de criterios que, si quiere, luego le
paso la copia y los pueden mirar. También decirle que hemos
bajado los criterios de profesionalidad que existían ...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
I.5) Pregunta RGE núm. 12374/21, presentada pel
diputat Sr. Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a eliminació de restes de fibrociment.
Cinquena pregunta, RGE núm. 12374/21, relativa a
eliminació de restes de fibrociment, que formula el diputat
Jesús Méndez i Baiges, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té
la paraula el senyor Méndez.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Sureda.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, president. Sra. Consellera, li demanava perquè
volia o per què li he fet aquesta pregunta sobre aquesta
subvenció, no havia vist el màxim de 200.000 euros, però és
evident que és important fer aquests tipus d'inversions,
inversions grosses d'aquestes característiques, que amb els
càlculs que hem pogut fer va destinada aproximadament o es
podran obrir uns 70 expedients. Sabem que hi ha molts més
agricultors i molts més pagesos a les nostres illes. Trobam que
no s'hi podran adherir la majoria de pagesos. Fa uns anys
donaven 20 euros per arbre que es volgués replantar i cadascú
mirava les seves necessitats i demanava allò que pareix no-res,
però allò que li feia falta, i a alguns els agradaria, i podré posar
un exemple, replantar 30 garrovers i 20 ametllers i ells
mateixos fer-ho, i això no es podrà fer, però ja ajudaria a
mantenir la finca neta i sobretot el paisatge que aquesta finca
pot suposar.
En definitiva, Sra. Consellera, ens pareix molt bé que es
pensi en gros, però en segons...

Buenos días, Sr. Presidente. Señores diputados. Sr.
Conseller, la retirada y la eliminación de elementos
constructivos realizados en fibrocemento deberá agilizarse
tanto debido a la presión social y administrativa, es decir,
nuestro plan director sectorial de prevención y gestión de
residuos peligrosos, de abril del 20, y la directiva europea, de
marzo de 2013, y además se aumentará por la previsible
retirada y substitución de cubiertas en edificios comerciales e
industriales para su utilización como soporte de placas solares
que este material no resiste y deben ser más sólidas.
Así que dentro del marco de la (...) energética nos
encontraremos con un crecimiento de lo que nos anunciaba el
Sr. Camps que ya da 80 toneladas anuales de producción de
este residuo.
Este fibrocemento es un material peligroso y nocivo por
aquello de que está compuesto de unas fibras que se
desmenuzan y se convierten en pedazos aspirables y peligrosos
para las personas al quebrase, y entonces nos preocupa con
respeto a su retirada y eliminación que parecemos muy
efectivos en las imposiciones a pequeños propietarios, parece
que ya tenemos sistemas de teledetección cuando este material,
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en su uso normal no es peligroso en sí, es peligrosa su retirada
y su eliminación.

ja vàrem poder presentar, ja ha executat, ja ha gastat més de 2
milions d'euros en retirar l'amiant dels edificis públics.

Entonces, creemos que no es una cuestión tanto de imponer
estas teledetecciones a pequeños propietarios e imponer
obligaciones ni de hacer un mapa de lo que hay sino de
garantizar su efectiva eliminación que es especialmente
compleja porque deben encapsularse para que no puedan
quebrarse y producir los efectos nocivos de los que
hablábamos.

Per tant, la conclusió és que, efectivament, compartim
aquesta preocupació, que la coordinació i la col·laboració
interadministrativa és imprescindible i hi estic d'acord, el
Govern ha de seguir treballant i ajudant que aquesta retirada
sigui el més efectiva possible.

Así que nos gustaría saber si dentro de este..., porque
nuestras noticias en la actualidad de lo que se está haciendo con
este residuo son bastante alarmantes, digo, nos encontramos en
unas situaciones, digamos, entre alegales e ilegales. Así que nos
gustaría conocer cuáles son sus auténticos proyectos dentro de
su plan de gestión para eliminación y desaparición de este
residuo.
Gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Méndez. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Méndez.
EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:
Gracias, Sr. Presidente. Sí, estamos completamente de
acuerdo en la retirada y le agradezco que le haya parecido bien
el relato y las conclusiones sobre todo el tema, Sr. Mir, es la
cuestión de la completa eliminación, de la eliminación eficaz y
que no represente un peligro para la integridad de las personas.
Gracias.

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

I

Moltes gràcies, Sr. President. Molt bon dia a tothom. Sr.
Méndez, bé, vostè crec que ha fet un relat bastant precís de
quina és la situació, no coincidiria tant en les seves conclusions.
Com bé vostè comentava, existeix un pla director sectorial de
prevenció i gestió de residus perillosos que, òbviament, versa
sobre aquesta temàtica i que atribueix la competència,
l'obligació o la prescripció d'eliminar l'amiant tant als
propietaris públics com també als propietaris privats.
Envers aquesta situació des del Govern de les Illes Balears
estam totalment involucrats en aquesta temàtica, i, de fet, d'una
manera participativa molt activa, bé sigui a través
d'assessorament, des de la Direcció General de Residus i
Qualitat Ambiental hem donat assessorament a molts de
particulars i també a altres administracions públiques, bé sigui
a través de línies de subvenció, en concret dues: una a través de
la Direcció General de Residus que, precisament, per primera
vegada en aquesta història, té una línia de subvenció específica
de 200.000 euros per tal d'ajudar sobretot a propietaris privats;
i, d'altra banda, i com bé vostè també esmentava, a través de la
Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica en
aquells supòsits que hi hagi un benefici subvencionable per tal
de posar plaques, sostres, coberts d'amiant també aquesta
subvenció cobreix la retirada.
Per tant, en aquest sentit feim passes també per crear el
primer registre d'edificis públics que siguin objecte d'aquestes
retirades. De fet, li diria que la col·laboració és molt important,
i sobretot també la col·laboració interadministrativa. Com a
Govern de les Illes Balears tenim exemples en centres
educatius i també en centres de salut. A tall d'exemple, el Pla
d'infraestructures educatives, de l'any 2016 a l’any 2023, que

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Méndez. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT
TERRITORI (Miquel Mir i Gual):

I

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Simplement apuntar que
coincidim en la necessitat de ser més diligents amb aquesta
eliminació i que des del Govern seguirem treballant en aquesta
direcció
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
I.6) Pregunta RGE núm. 12393/21, presentada per la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a solucions al problema dels
pluvials d’Alaior.
La sisena, RGE núm. 12393/21, que l’havia de formular la
Sra. Pons, serà ajornada, per motius de salut, per a la propera
sessió plenària, si tothom hi està d'acord.
Doncs, quedam així.
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I.7) Pregunta RGE núm. 12375/21, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a pujada de preus dels
materials de construcció a les obres d'habitatges HPO.

important per part dels països asiàtics. I és veritat que la
producció en el material tardarà, perquè la producció té un
decalatge més gros, que llavors és el consum d'aquests
materials quan hi ha hagut aquest augment i aquestes peticions.

Setena pregunta, RGE núm. 12375/21, relativa a pujada de
preus dels materials de construcció a les obres d'habitatges
HPO, que formula el diputat Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del
Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. PérezRibas.

Estam preocupats, però també és veritat que, de moment, no
ha afectat la majoria de les obres que tenim en marxa, perquè
les empreses són prudents, les empreses també tenen una
interlocució amb el Govern, sempre important. Li puc dir que
el Govern està intentant, l'IBAVI en aquest cas, negociar amb
les empreses, si s'ha de produir algun tipus de canvi d'algun
tipus de material o alguna cosa, que no signifiqui cap canvi en
el projecte, s’està realitzant en aquests moments.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:
Gràcies, president. Sr. Conseller, vostè és el màxim
responsable de la promotora immobiliària que en aquest
moment està construint més habitatges a les Illes Balears,
segons vostè, uns 800. L’IBAVI, per tant, és la principal
promotora de les Illes Balears. Vostè ara és el rei de la
construcció, el rei del totxo...
(Remor de veus)
... a més, té el poder del BOIB, si qualque tramitació a un
ajuntament es retarda, té el Decret Llei 3/2020, de mesures
urgents en matèria d'habitatge, perquè la presidenta Armengol,
en un Consell de Govern, pugui donar una llicència d'obres
exprés. La seva promotora està construint a les totes quan,
sense avisar, els materials de construcció inicien una alçada de
preus espectacular, del 22%, segons l'Associació de
Constructors i, a més a més, les entregues de materials es
retarden. I ara, què passa amb els terminis d'entrega?, es
compliran?, i els sobrecosts, qui els assumirà?
Sr. Conseller, com valora el Govern els increments dels
preus dels materials de la construcció i la seva repercussió a les
obres d'habitatges de protecció oficial?
Gràcies, president.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Mobilitat i Habitatge.
EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):
Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Pérez-Ribas, permeti que
faci una lectura una mica menys apocalíptica de la que fa vostè.
L'augment de preus, amb el que ha passat aquí, no és una
bona notícia ni per als HPO ni per a la construcció en general,
no només per als HPO, és veritat que tenim un ritme de
construcció molt important, del qual estam molt orgullosos,
però l'augment de preus i el que ha passat no afecta només els
habitatges de protecció oficial.

Per tant, hi ha un esforç, una voluntat clara, de poder
arreglar aquest problema i l'únic que ens ha passat fins ara és
que, efectivament, dues promocions petites, sis habitatges a
Inca i nou a Puigpunyent, han quedat desertes per la qual cosa
hem iniciat també un procediment de negociació amb les tres
empreses que ens permet la llei, perquè això no s'aturi, però la
resta d'obres de moment no s'ha vist afectada i esperam que
segueixi així. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
(Alguns aplaudiments)
Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.
EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:
Cap problema. Amb la promotora que més habitatges fa a
les Illes Balears, si pugen els preus dels materials, bé, es
modifica el contracte com va anunciar a la seva compareixença
la setmana passada, tanmateix, els doblers no surten de la seva
butxaca i, si no s'acompleixen terminis, bé, tampoc no passa
res, perquè ja esperaran les famílies que estan a la llista
d'espera, tanmateix, duen anys esperant.
En el Grup Parlamentari Ciutadans no diem que no
estiguem d'acord amb les solucions que vostè ha estat anunciant
aquests dies, hi estem d'acord. El que volem, el que volem, és
que es valori, que es valori el que costa ser un promotor privat,
que arrisca els seus doblers, el seu patrimoni, que no té cap
suport del BOIB ni de la Sra. Armengol, que ha d'esperar més
d'un any per tenir una llicència d'obres, que ha d'indemnitzar,
si no compleix terminis, que perd marge de beneficis o entra en
pèrdues si ha de pagar els sobrecosts dels materials.
Vostès, vostès que demonitzen l'empresa promotora
privada, quan es converteixen en la promotora immobiliària
que més habitatges fa a les Illes Balears, juguen amb molt
avantatge; els costa molt la col·laboració publicoprivada.
Gràcies, president.

Crec que hi ha tres circumstàncies que hem de realitzar. Per
una banda, és veritat que hi ha hagut una aturada en la
fabricació per mor de la pandèmia. En segon lloc, un
encariment de l'energia, que també afecta això, com no pot ser
d'una altra manera. I una demanda de matèries primeres molt

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Mobilitat i Habitatge.
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EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):
Gràcies, Sr. President. Vostè, Sr. Pérez-Ribas, no sabia com
fer una crítica d'aquesta pregunta i s'ha hagut d'inventar una
volta a tot això.
Miri, li he contat el que fem de bona gana, i crec que fem
una bona gestió amb les condicions que tenim. I, efectivament,
ara tenim aquestes circumstàncies, les estam gestionant de la
millor manera, no hi ha retards importants, fem una bona gestió
dels sous públics, no és una altra cosa.
I, si vol insinuar alguna altra cosa, ho ha de fer d'una altra
manera, perquè el que no pot fer és venir aquí a criticar que, és
que ara que tenim una empresa molt grossa, ara, ens n’adonam
de les condicions... No, no: nosaltres fem una gestió molt
correcta dels sous públics i, si no, hi ha aquest parlament per
fiscalitzar qualsevol actuació que facem.
I aquestes circumstàncies se suposa que, de la mateixa
manera que han arribat aquestes circumstàncies, estam fent les
maneres perquè no afectin les obres, però...

2015 es va coordinar amb el servei d’urgències la implantació
del servei extraordinari o reforç d’estiu per assolir l’increment
de l’activitat mèdica urgent; aquest servei de reforç, el 2020, ja
es va veure també incrementat, com he dit abans, amb els
serveis especialistes del 061 i que els mesos d’estiu van
atenent.
Aquest mateix any, el servei finalitzava el dia 30 de
setembre i per mor del canvi que hi havia també en l’activitat
a l’illa, que s’havia allargat, van parlar, i es va aconseguir que
s’allargàs fins al dia 31 d’octubre.
També volia posar en valor que s’estigui fent una base del
061 però, si bé és cert que aquesta base ha d’estar dotada de
professionals i una base que estigui per a tot l’any. És per això,
consellera, que li pregunte en quin punt es troba la implantació
del 061 per a l’illa de Formentera per a tot l’any.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Sanz. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
(Alguns aplaudiments)
I.8) Pregunta RGE núm. 12380/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a implantació del servei del 061
a l'illa de Formentera.
Vuitena pregunta, RGE núm. 12380/21, relativa a
implantació del servei del 061 a l'illa de Formentera, que
formula el diputat Antonio Jesús Sanz i Igual, del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Sanz.
EL SR. SANZ I IGUAL:
Gràcies, Sr. president. Bon dia, diputades i diputats. Com
ja s’ha debatut en reiterades ocasions, el 061 és un servei
necessari a cada una de les nostres illes. En el cas de
Formentera el 2020 ja es va aconseguir que el servei ja fos
prestat per professionals de la gerència del 061, si bé és cert i
important fer una cronologia de com es va implantar aquest
servei.
Fins a 2015 aquest servei es prestava, com es fa ara mateix
també, en aquest mateix mes de novembre, de manera única per
professionals del centre; aquests professionals són metges
d’urgència hospitalària i metges del servei d’urgència
d’Atenció Primària, ja que se superposen i col·laboren en el
treball conjunt en aquest servei. Cada vegada que surt
l’ambulància ha de sortir un metge i un infermer del centre,
com bé sap, consellera, per tal de fer l’atenció quan és
necessària, quan és activada, i per l’ambulància alfa que és
medicalitzada per a assistències mèdiques urgents. A final de

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, president. Gràcies, Sr. Diputat, per la seva
pregunta. Com sap, des del Govern hem assumit el compromís
amb els formenterencs i les formenterenques, i així ho varen
anunciar la presidenta del Consell i la presidenta del Govern,
que hi haurà aquesta nova base del 061 a Formentera, amb una
inversió que suposa 1,9 milions d'euros.
En aquests moments s’està supervisat el projecte, esperam
que pugui sortir a licitació prest, les properes setmanes, esper.
Després, sap que es tarda aproximadament sis mesos en la seva
adjudicació. Per tant, la previsió, si tot va bé, seria poder
començar les obres a finals de l'any 2022.
Això suposarà una dotació de personal considerable.
Suposarà tres vehicles, una ambulància de suport vital bàsic,
que ja existeix a Formentera, l’ambulància de suport vital
avançat, que -com vostè deia- ja du dos estius consecutius des
de maig a octubre, més que a l'estiu, operant a Formentera, i
també un vehicle d’una unitat de transport sanitari no urgent.
La base podrà allotjar tots els professionals que formen part
d'aquests equips, i també podrà allotjar persones que estan en
trànsit a Formentera, és a dir, apropar serveis continua sent una
prioritat i sabem la dificultat, de vegades, dels professionals de
trobar un lloc per estar. Per tant, pensam que millorarà
l'assistència, és una bona aposta per a l'illa de Formentera i el
compromís del Govern, com li dic, és complir amb la
construcció d'aquesta base.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Sanz.
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EL SR. SANZ I IGUAL:
Gràcies, president. Bé, Sra. Consellera, gràcies per la
resposta. Sí, és la informació que tenim, pels anuncis que s'han
fet tant per la presidenta del Govern, com la presidenta del
Consell, com vostè mateixa a la compareixença de la setmana
passada.
El que és cert és que ara mateix tenim la incertesa de què
passarà l'any 2022 i des de Formentera, òbviament,
continuarem reclamant des de totes les instàncies, com s'ha fet
des del Consell, com s'ha fet aquí mateix al Parlament, que
aquest servei ha d'estar tot l'any, perquè considerem que no ha
de sortir un metge de l'hospital o un metge del SUAP, ara
mateix que fa les mateixes tasques que fa un metge de
l'hospital, així com l’infermer que l’acompanya, per poder
donar aquest servei.
Li demanam que sigui el més prest possible, que aquest
servei sigui una realitat per a tot l'any, i que sigui, com bé diu
en el 2022. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Sanz. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):
Gràcies, president. En situació d'incertesa, com estam en
aquests moments, és difícil poder precisar una data de
finalització de les obres i que tenguem tots els vehicles allà
disponibles, no? En qualsevol cas, sap que els professionals de
l'hospital estan permanentment en formació, estan preparats per
sortir a atendre qualsevol urgència, de fet, si no l’atendrien a
l'hospital. Per tant, són personal qualificat. Nosaltres, ja li dic,
lluitarem des de l'ib-salut per fer les obres el més aviat possible
i poder tenir aquesta base operativa, ja li dic, el més prest
possible per tal que després ja sigui una realitat per tot l'any.
Gràcies, president.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
I.9) Pregunta RGE núm. 12395/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a clima laboral que viuen
els treballadors de la sots-contracta Dalton Audiovisual.
Novena pregunta, RGE núm. 12395/21, relativa a clima
laboral que viuen els treballadors de la sots-contracta Dalton
Audiovisual, que formula el diputat Antonio Francisco Fuster
i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Fuster.
EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:
Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, li ho dic
perquè és una realitat. El clima laboral dins IB3 és el pitjor de
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la seva història. Vostès sempre han dit que la situació interna
dins IB3 entra dins la normalitat de qualsevol empresa pública,
tot i haver tengut una vaga i una amenaça d'un altre, i aquest
clima empitjora cada dia, especialment des que Dalton
Audiovisual es va fer càrrec de la sots-contracta, des d'aquell
dia vivim dins IB3, tot un seguit de despropòsits. Per això li
deman quina valoració fa vostè, Sra. Garrido, del clima laboral
que viuen els treballadors de sots-contractar Dalton?
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):
Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Fuster, el pitjor clima
laboral de la seva història?, n’està vostè segur?, pitjor que en el
2012, amb un ERO i amb una rebaixa de sous? Crec que no, no
és el pitjor clima laboral de la seva història.
(Alguns aplaudiments)
Miri, el clima laboral dins IB3 és l'habitual dins una
empresa i, sobretot l'habitual dins una redacció periodística, el
clima laboral dins IB3 és d'independència dels treballadors i
sense cap ingerència els treballadors. Per tant, el clima laboral
a IB3 en aquest moment és el que es viu quan els treballadors,
a part de fer la seva feina diària, el que tenen posades són
demandes contra l'empresa, per cessió il·legal de treballadors
que fins ara han perdut. Per tant, vostè comprendrà que el clima
laboral que hi ha dins IB3 és un clima adequat a la situació que
hi ha.
Es fa feina des de la direcció d'IB3 i des del Govern de les
Illes Balears perquè el clima laboral sigui l'adequat en tots els
moments i es fa feina en aquesta empresa pública, com en la
resta d'empreses públiques del Govern. Que vostès intentin aquí
venir al Parlament a dir que el clima laboral no és l'adequat, no
li ho permet, perquè, escolti, el que vostè hauria de fer és veure
una mica el que varen fer i el clima laboral que no era adequat
era el de l’ERO, acomiadament de gent, era el clima laboral de
rebaixes de sous. En aquest moment, en aquest moment, el
clima laboral que hi ha a IB3 és l'adequat d'aquesta empresa.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Fuster.
EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:
Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Garrido, a veure què
opinen els treballadors de la sots-contracta després de les
afirmacions que vostè acaba de fer, i sí, li ho afirm: és el pitjor
de la seva història. Ho digui com ho digui vostè, el clima
laboral dins IB3 és lamentable.
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Vostè sap que els treballadors encara ara, quan fan
telefonades a qualsevol persona, entitat per fer una entrevista
o reportatge no poden dir que són d'IB3, com havien fet
sempre? Li pareix normal, Sra. Garrido? Vostè sap que un
periodista d'IB3 encara ara no pot anar a un programa tertúlia
dient que és periodista d'IB3, com havia fet sempre? Li pareix
normal, Sra. Garrido? Vostè sap que els periodistes d'IB3 no
poden fer col·laboracions amb altres mitjans que no suposen
competència per a IB3, com havien fet sempre, tots manco el
director general, ell sí que ho pot fer? Li pareix normal, Sra.
Consellera?
Miri, el clima laboral dins IB3 és com el nou sistema
informàtic Talent que ahir va fallar per enèsima vegada, un
programa que va costar 4 milions d'euros i que s'ha implantat
sense donar la formació necessària als treballadors i que genera
situacions d'estrès, sobretot als treballadors de les sotscontractes. I això que vostès i el director d'IB3 el vàreu
presentar com una gran passa analògica.
Mirin, senyors del Govern, progressistes d'esquerres, vostès
són com el sistema informàtic Talent ens costen molts de
doblers i no milloren res més. Bé, ho empitjoren tot.
Sra. Garrido, els treballadors volen una resposta i una
solució, no que els passin amb cançons, i vostès ja duen un
parell de concerts en aquesta matèria. Comenci a fer alguna
cosa, Sra. Garrido, si és possible feina, perquè això no pot
continuar així.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Fuster, té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.
LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):
Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Fuster, el que fa aquest
govern és feina, el que fa vostè és comèdia cada pic que ve a
fer la pregunta els dimarts el matí, perquè durant una setmana
vostè avui ha tret coses que havia tret altres preguntes d'altres
grups, i sap precisament que no és cert tot el que diu.
Aquest govern s'ha reunit amb el comitè d'empresa de
Dalton en bastants ocasions, saben que tenen les portes obertes,
que parlam amb ells, que parlam amb l'empresa per intentar que
els plantejaments que ells demanen es duguin a terme, que hem
parlat amb les distintes conselleries, saben que tenen les portes
obertes del Govern, i, a més, saben que quan han tengut
problemes que hem pogut solucionar des de la direcció d'IB3,
perquè formen part del contracte, s'han solucionat de manera
immediata, com era el pagament del 10% d'una manera
adequada que es va solucionar en un mes.
Per tant, això és feina, el que fa vostè aquí és venir a fer
comèdia, a plantejar una sèrie de coses que sent a un parell de

piulades, però no fa absolutament res més. Una mica més de
feina ...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
I.10) Pregunta RGE núm. 12390/21, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a discrepància plantejada pel Govern de
l'Estat en relació amb el Decret llei 6/2021.
Desena pregunta, RGE núm. 12390/21, relativa a
discrepància plantejada pel Govern de l'Estat en relació amb el
Decret llei 6/2021, que formula el diputat José Luis Camps i
Pons, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el senyor
Camps.
EL SR. CAMPS I PONS:
Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, a aquest
govern que fa tanta feina, però que des del primer minut va
denunciar la figura dels agents COVID, li han caigut importants
crítiques, encara que la seva autoestima no les vulgui
reconèixer públicament. Ho van fer els sindicats, ho va fer la
policia local, ho van fer els tres directors generals, fins i tot dos
dels seus, ho ha fet el sector privat de seguretat i, per
descomptat, el Partit Popular, tot per la seva caparrudesa de no
voler reconèixer públicament que té, que tenim a les Balears un
greu problema per falta gairebé de 400 policies locals a dia
d'avui, i amb els agents COVID no arrenjam res, tot el contrari.
Sra. Garrido, dia 5 d'octubre li vaig demanar en una
pregunta parlamentària com ara mateix quina valoració feia
referent als agents COVID, i em va contestar positiva i
satisfactòria. Va ser incapaç d’anunciar i compartir que hi havia
discrepàncies, ens va ocultar una realitat que tothom més vostè
la veia venir, va menysprear el Parlament, que és el pitjor que
pot fer un polític, despreciar els representants de la sobirania
popular, perquè ho sabia, que l'Estat veia indicis
d'inconstitucionalitat i, encara així, es va atrevir a seguir amb
el procediment, quan era conscient que hi havia importants
discrepàncies.
El més prudent i sense hagués estat paralitzar el
procediment a causa de les importants discrepàncies, que dubt
que es puguin solucionar fàcilment, i evitar nous ridículs i més
una persona com vostè coneixedora de la llei. Per què va
amagar i no va aturar el procediment?
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:;
Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.
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LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ
PÚBLICA I IGUALTAT (Mercedes Garrido i Rodríguez):

Sr. Camps, crec que està una mica embullat. Quan l'Estat
... escoltin, escoltin, escoltin un segon, no comencin abans
d'haver escoltat el que li dic ...quan l’Estat planteja una
discrepància quant a una llei, que en planteja bastants -o a un
decret llei- el que es fa és obrir una comissió bilateral, que
encara ara no s'ha nomenat,

Sr. Camps, no li ho tornaré repetir, perquè el procés és el
que li he dit abans, se signa quan se signa i es publica quan
l’Estat ho pública i el que ha de fer el BOIB publicar-ho el
mateix dia. Aquest és el procés, encara no hi ha data per
constituir aquesta comissió bilateral, encara s'ha de posar la
data per part del Govern.

Vostè xerra d'ocultar la realitat, es publica al BOE i al
BOIB ocultar la realitat, de ver? Vostè diu que no hem
paralitzat el procediment, el procediment està en marxa i està
en vigor des del dia que es va publicar el decret llei el mes de
juliol. Per tant, paralitzar què el mes de juliol?

Per tant, i mentrestant el decret llei és totalment vàlid i
legal, està publicat en el BOIB i tengui en compte que hi ha
plena seguretat jurídica amb tots els passos que s'estan fent,
perquè vostè el que hauria de fer, a part de venir aquí a amollar
tot el que diu cada vegada, quant als agents COVID, que és una
solució, que no és la millor de totes i ho hem dit des del primer
dia, però és una solució que ha posat aquest govern damunt la
taula i que vostès no han fet absolutament res. Avui s'ha
inventat 100 policies més abans eren 300, ara són 400. Cada
vegada que parla, en posa un poc més, perquè hi ha molt poc
rigor per part de les seves paraules.

Jo crec que hauria de saber exactament de què parlam.
Parlam d'un procés on l'Estat veu, demana una sèrie
d'explicacions quant a l'articulat del decret llei, s'obre una
comissió bilateral, que encara no té ni data per veure’s, i
aquesta comissió el que fa és avaluar, i nosaltres, des del
Govern, donarem totes les explicacions que ens demanin. I,
miri, una dada perquè la tengui en compte i perquè quan feim
un decret llei o una llei no les fem al tun-tun, cap, cap llei ni
cap decret llei d'aquest govern no ha estat impugnat
d'inconstitucionalitat per part del Govern de l'Estat. Agafi
aquesta dada.

Tengui en compte una cosa, vostè té capacitat legislativa, en
té i més ràpida que aquest govern, ha fet alguna cosa per poder
ajudar les policies locals? De la Llei de coordinació de policies
locals, a part de presentar PNL, presenti PL i no PNL.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Camps.
EL SR. CAMPS I PONS:
Sra. Garrido, per què no va aturar procediments dia 6
d'octubre, quan va publicar la llista provisional de mèrits de les
borses de funcionaris interins dels agents COVID? Ho sabia i
no va fer res. Per què no va aturar el procediment dia 22
d'octubre, de la resposta de les al·legacions presentades? Ho
sabia i no va fer res. Per què no va aturar el procediment dia 25
d'octubre de les borses dels funcionaris interins dels agents
COVID? Ho sabia i no va fer res.
Miri si va actuar de mala fe, que quan en el BOIB núm.
152, de 4 de novembre, sobre l'acord de la creació d'una
comissió bilateral, està signada dia 6 d'octubre, que fins i tot li
qüestiona el seu president Sánchez.
Per tant, Sra. Garrido, ja està bé de prendre el pèl als
ciutadans, als professionals i compleixin amb rigor les seves
responsabilitats.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Camps, té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.

I.11) Pregunta RGE núm. 12391/21, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per compensar
les brutals pujades de preus suportades per famílies i
empreses.
Onzena pregunta, RGE núm. 12391/21, relativa a mesures
per compensar les brutals pujades de preus suportades per
famílies i empreses, que formula el diputat Sebastià Sagreras i
Ballester del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Sagreras.
EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:
Gràcies, president. Crec que és ben hora que els que estau
asseguts en aquestes còmodes cadires del Govern de la
presidenta Armengol, us comenceu a adonar del que passa a la
realitat dels ciutadans de les Illes Balears, del que passa al
carrer.
I ara, un dels problemes més greus que tenim és la pujada
desorbitada del cost de vida, dels preus, dels preus sobretot dels
béns de primera necessitat. Vostès diran que això és
conjuntural i aquestes coses sempre passen amb el PSOE. Amb
el PSOE tenim la pujada de preus més desorbitada dels darrers
trenta anys i això perjudica tothom, perjudica les famílies, el
preu del llum, de la corrent, el preu del lloguer, el preu de la
senalla de compra. Puja i perjudica tot tipus d'empreses, a
transportistes, a camions, a taxistes, amb la pujada del gasoil.
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Perjudica els pagesos, a part de la pujada del gasoil, els pinsos
i els fertilitzants. Perjudica els constructors i els promotors,
puja la fusta, puja el ferro, puja el formigó i això repercutirà
també a les famílies que hauran de pagar els habitatges més
cars. Puja fins i tot el preu del paper, que perjudicarà les
editorials.
Amb Armengol i amb Sánchez puja absolutament tot.
Mentrestant vostè, consellera d'Hisenda, què fa comptes fer?
Gràcies.

al bar del meu poble, per començar a anar a fer feina, per posar
en marxa aquest país, mentre vostès s’asseuen còmodament en
aquestes cadires.
(Alguns aplaudiments)
Amb vostès pugen els preus de manera desorbitada, ja ho
diuen els economistes, la inflació és l'impost dels pobres,
l'impost dels treballadors amb els salaris més petits. Aquells als
quals vostès diuen defensar i que ara, amb els mateixos salaris
o fins i tot amb més alts, poden comprar menys coses que quan
governava el Partit Popular.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula la consellera d'Hisenda
i Relacions Exteriors.
LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):
Gràcies, Sr. President. Diputats i diputades, Sr. Sagreras,
veig que ha fet una bona visita al bar del seu poble, per
explicar-los que les pujades dels preus són conseqüència del
Govern de la Sra. Armengol, perquè el veig molt entrenat.

La inflació afecta també aquells que han prescindit de fer
coses, aquells esforçats estalviadors que ara poden comprar
menys coses que quan governava el Partit Popular. I, com ja li
he dit, la inflació perjudica aquells que han arriscat el seu
patrimoni per posar en marxa empreses, per donar feina a
aquells constructors, a aquells promotors, a tothom afecta la
inflació. L'únic que se'n beneficia de la inflació és el Govern,
perquè quan pugen els preus de tot, també puja la recaptació a
mode d'imposts i a posta se’n beneficien vostès des del Govern.
A part de tot això, jo li proposaré solucions reals i realistes
que vostès haurien d'aplicar. Aprovin la part fiscal del REB per
baixar els imposts, baixin el tram autonòmic de l'IRPF,
eliminen l'impost de successions, augmentin...

(Alguns aplaudiments)
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
És la pandèmia mundial la que ha fet aquest coll de botella
a les mercaderies, és el preu del gas, el que significa l'increment
del preu dels combustibles i això és el que de manera temporal,
d'acord tots els experts està pujant l'IPC, que no és l'IPC
subjacent de les matèries de primera..., els productes de
primera necessitat.
Però així i tot estan vigilants, i així i tot gràcies que tenim
un govern d'esquerres a l'Estat, s'estan prenent mesures per
sostenir les rendes de les famílies, mesures que vostès han votat
en contra, com és el paquet de mesures per controlar la pujada
dels preus de la llum, com és la pujada del salari mínim
interprofessional, que vostès varen votar en contra; com és la
pujada de les pensions en base a l'IPC, a què vostès s'han
oposat per protegir les rendes de les persones grans d'aquest
país.
Senyors del PP, siguin un poc coherents i facin alguna cosa
més que demagògia.
Moltíssimes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Sagreras.
EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:
Els membres del Govern d’Armengol haurien de tenir més
respecte per a aquells fusters, ferrers, petits autònoms i
empresaris que s'aixequen a les 6 del matí per anar a fer el cafè

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula la consellera d'Hisenda
i Relacions Exteriors.
LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):
Gràcies, Sr. President. Sr. Sagreras, no sé què tendrà a
veure l'impost de successions amb el preu del pa en aquesta
comunitat autònoma...
(Alguns aplaudiments)
La pujada de preus afecta a nivell mundial, a nivell estatal
i òbviament a aquesta comunitat autònoma. Si tan preocupats
estan pels fusters, llanterners, picapedrers, pels treballadors,
votin a favor de la pujada del salari mínim interprofessional...
(Alguns aplaudiments)
Votin a favor de la pujada de les pensions de les persones
que han treballat tota la seva vida per mantenir la seva família.
I el que hem fet des d'aquest govern al llarg de tota la
legislatura i també al llarg de la pandèmia, és sostenir les
rendes, amb polítiques per a les famílies i per a les empreses.
No hem incrementat ni un euro la pressió fiscal a la classe
mitjana ni a la classe treballadora, serveis públics de qualitat,
que incrementen la renda disponible a les mans de les persones
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d'aquestes comunitats autònomes, perquè no s'han de cercar la
vida per proveir-se dels serveis que són fonamentals. En el
pressupost de 22 tenen un increment de les transferències a les
famílies de 77 milions fins arribar a quasi 700 milions d'euros
per a famílies i empreses, i en concerts socials i sanitaris,
arribarem a quasi 1.000 milions d'euros.
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Per tant, l'opinió del Govern és que Autoritat Portuària de
les Illes Balears ha actuat com s'ha d'actuar davant una situació
com aquesta, complint estrictament la llei.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Votin a favor del pressupost del 22 d'aquesta comunitat
autònoma, si realment estan preocupats per al benestar de les
famílies d'aquesta comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Marí.

Moltíssimes gràcies.
LA SRA. MARÍ I RENNESSON:
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera.
I.12) Pregunta RGE núm. 12392/21, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a autoritzacions d'ocupació
temporal del port de Palma a les empreses del sector de
reparació d'embarcacions.
Dotzena pregunta RGE núm. 12392/21, relativa a
autoritzacions d'ocupació temporal del port de Palma a les
empreses del sector de reparació d'embarcacions, que formula
la diputada Virginia Marí i Rennesson del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Marí.
LA SRA. MARÍ I RENNESSON:
Gràcies, president. Bon dia diputats, diputades, tothom que
es trobi a la sala del Parlament.
¿Qué opinión le merece al Gobierno que por un problema
administrativo, según la Autoridad Portuaria de Baleares, no se
renueven este año las autorizaciones de ocupación temporal en
el puerto de Palma a las empresas del sector de reparación de
embarcaciones?
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.
EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):
Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Marí, com vostè
segurament coneixerà, no és un problema administratiu el que
es planteja aquí, sinó de compliment de la normativa vigent.
Per llei, no es poden atorgar més autoritzacions a l'empresa
STP i Autoritat Portuària, amb el criteri del seu president, ha
decidit complir la llei i posar en coneixement de l'Advocacia de
l'Estat aquesta situació. En aquests moments APB es troba
pendent d'un informe de l'emissió d'aquests informes per part
d’Advocacia de l'Estat per saber la conformitat a dret de
l'atorgament d'aquestes autoritzacions.

Mire, Sr. Marí, las pequeñas y medianas empresas de
Baleares dedicadas al mantenimiento y reparación de
embarcaciones, integradas en la Asociación para el Desarrollo
Náutico, es decir, Adnea, e integrada también en la PIMEM, ya
sufrieron durante la COVID-19 la creación de una nueva tasa
por parte de la Autoridad Portuaria de Baleares que les hizo en
un momento tan grave como aquel que algunas de ellas ya
desaparecieron.
Las Islas Baleares, en especial el puerto de Palma, es y
viene siendo un referente internacional en relación a empresas
de mantenimiento y reparación de embarcaciones, tanto de
pequeña eslora como de grandes mega yates, aportando grandes
dividendos al producto interior bruto de las Islas.
La situación en que se encuentran en estos momentos dichas
empresas es de incertidumbre y desesperación. Se pueden
perder más de 150 puestos de trabajo. Me explico. Hasta el año
21 la Autoridad Portuaria de Baleares concedía de forma
automática, desde hace más de una década, lo que se llamaba
autorización de ocupación temporal en un espacio de 25.000
metros cuadrados en el Muelle Viejo de Palma que se añadía a
la otra zona y que le aportaba a la Autoridad Portuaria de
Baleares hasta 20.000 euros diarios. Y de un día para otro no
se las dan, dicen que están a la espera del informe este de la
Abogacía del Estado, que dice usted, y conociendo las cosas de
palacio, más vale que esperemos sentados.
Yo le pregunto, ¿esto también forma parte de su proyecto
de reactivación económica, echar a la gente al paro y empresas
que se vayan de aquí? Así pues, en estos momentos nos
encontramos que muchas de estas empresas, que dan trabajo
todo el año, no se le olvide, pero especialmente durante esta
época de invierno, otoño-invierno, fuera de temporada, tenían
hasta 31 embarcaciones de grandes esloras esperando a poder
ser atendidas, lo que puede significar hasta 70 o 80 millones de
euros de facturación, que se van a perder, así como los puestos
de trabajo, como le he dicho. Alguna ya se va a otros puertos
de la península que, ¿cómo no?, le reciben con los brazos
abiertos, les ponen la alfombra roja porque llevan estos yates
a reparar allí, no sólo por el coste sino que además crean
puestos de trabajo.
Sólo les digo una cosa, señores del Gobierno balear,
intervengan lo antes posible para poder solucionar este
problema o las pérdidas económicas y de puestos de trabajo así
como la mala imagen que vamos...
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(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:

decreto 8, luego ley 2, para la reactivación de la economía con
medidas para incentivar la inversión turística y los cambios de
uso, medidas que algunas caducan a final de año. Por tanto, ni
una cosa ni la otra.

Gràcies, Sra. Diputada.
(Alguns aplaudiments)
Té la paraula el conseller de Mobilitat i Habitatge.
EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Josep Marí i Ribas):
Gràcies, president. Sra. Marí, l'empresa STP és titular d'una
concessió que dura fins a l'any 2025. En aquests moments està
vigent, el que passa és que ha ocupat domini públic portuari
una mica més en base a autoritzacions temporals, i aquestes
autoritzacions temporals tenen un termini, la llei s'ha d'acomplir
i tenen un màxim de tres anys. Per tant, les autoritzacions han
acabat i no s'ha signat cap altra autorització perquè va en contra
de la normativa vigent.
S'ha demanat, com li he dit, un informe a Advocacia, però
també de forma paral·lela li he de dir que es treballa amb
l'empresa, amb Serveis Tècnics Portuaris, amb la modificació
de la concessió per veure si és possible l'ampliació que
demanen via modificació de la concessió actual i no haver
d’emetre més autoritzacions temporals. Per tant, és un
problema que marca clarament dins la legalitat i que nosaltres
entenem perfectament que no surti d'aquesta legalitat, que el
compliment de la llei és l'únic que ens garanteix el
funcionament correcte de les empreses i dels governs.
Moltes gràcies.

Hace un mes la Sra. Armengol aseguraba que se haría un
intenso debate de la actualización de la Ley turística, pero no
tenemos conocimiento de más y, siendo este un tema muy
importante, nos gustaría que nos informara en qué situación
está la revisión de la Ley turística.
Muchas gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Cabrera. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Cabrera, por poner en
valor el decreto ley de excesos, que ha sido valorado a nivel
local y a nivel internacional como una medida importante para
atajar determinados excesos en determinadas zonas. Gracias
también por poner en valor la limitación del alquiler
vacacional, que hoy ponen de referencia, desde luego, muchas
organizaciones internacionales, también federaciones hoteleras.
Usted habla, dice, bueno, que por aquí ha pasado la COVID
y el Plan de reactivación económica, el Plan de reactivación
económica, del cual ustedes no forman parte, del plan de
reactivación, que ha permitido recuperar ya 610.000 de los
619.000 empleos que teníamos en 2019, pasando a ser el cuarto
mejor año de la serie histórica.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
I.13) Pregunta RGE núm. 12394/21, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a modificació de la Llei
turística.
Tretzena pregunta, RGE núm. 12394/21, relativa a
modificació de la Llei turística, que formula la diputada María
Salomé Cabrera i Roselló, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Cabrera.
LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, Sr. Conseller. La
legislatura pasada con sus Acords pel canvi el govern de la Sra.
Armengol puso manifiestamente el punto de mira sobre el
turismo, anunciaron la Ley turística para regular el todo
incluido que mezclaron con el turismo de excesos y aprobaron
la ley Frankenstein, ley que según ustedes vendría a solucionar
el problema de vivienda regulando el alquiler turístico, cosa
que tampoco sucedió, de cada vez está peor, de hecho.
Cierto es que la crisis de la COVID ha condicionado todo:
vidas, economías y políticas, y en este marco aprobaron el

Efectivamente, ahora toca actualizar nuestra normativa
turística para enfrentarnos a los retos del siglo XXI en materia
turística, que pasan desde luego por hacer un sector mucho más
circular y sostenible y hacerlo mucho más sostenible desde
todos los puntos de vista, también desde el punto de vista
social. Se mantendrá el debate, lo conocerán, se traerá a esta
cámara y, desde luego, ustedes podrán hacer todas las
valoraciones que sobre él consideren.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Cabrera.
LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:
Gracias Sr. Presidente. Mire, gracias por sus explicaciones,
pero nos preocupa porque la realidad es que su carta de
presentación no es precisamente el intenso debate ni el
consenso. De hecho, en 2016, a golpe de decretazo se cargaron
ustedes las tres leyes del Partido Popular consensuadas con los
sectores agrario, suelo y turístico que habían permitido la
recuperación de la economía en Baleares; después, sin
consenso ni siquiera con los suyos, aprueban la ley
Frankenstein, por decreto ley regulan el turismo de excesos;
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con el decreto 8 aprovecha para incluir temas que nada tenían
que ver con la COVID como el tema de los guías turísticos,
haciendo uso y abuso de esa figura; aprueban el decreto 9
contra los municipios y con seis afectados y, lo último ya, se
cargan su propio impuesto de turismo sostenible y lo envían a
cuadrar presupuesto. Por tanto, debate y consenso poquito, Sr.
Conseller.
Mire, le pedimos que escuche al sector turístico que le sigue
diciendo que necesita una normativa para modernizarse,
incrementar la calidad y ser competitivos. ¿Abordará usted la
reconversión de las zonas turísticas?, ¿facilitará la adaptación
de todo tipo de establecimientos turísticos a las necesidades
actuales?, ¿qué va a hacer con el todo incluido que le piden sus
socios?
Sr. Conseller, si quieren cambiar la Ley turística escuche
también las propuestas del Partido Popular, recupere
herramientas como la disposición adicional cuarta, que
funcionó, y escuche a todos los ciudadanos y no solo a sus
socios de gobierno. Espero que en estos momentos nos conteste
con temas concretos y no nos vuelva a remitir al comodín del
pacto de reactivación, como de hecho ya ha hecho.
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incluyan la sostenibilidad dentro de la producción empresarial
y que incluyan medidas sociales dentro de la producción
empresarial, que es lo que va a hacer la próxima ley turística.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
I.14) Pregunta RGE núm. 12857/21, presentada per la
diputada Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuació de la Conselleria
d'Educació i la Inspecció Educativa respecte de la denúncia
d'assetjament d'una professora de l'IES Madina Mayurqa.
Catorzena pregunta RGE núm. 12857/21, presentada en
substitució de la RGE núm. 12396/21, relativa a actuació de la
Conselleria d'Educació i la Inspecció Educativa respecte de la
denúncia d'assetjament d'una professora de l'IES Madina
Mayurqa, que formula la diputada Margalida Durán i Cladera,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Durán.
LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Muchas gracias, Sr. Presidente.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

Moltes gràcies, president. Molt bon dia, diputades i
diputats. Considera el Govern que l'actuació de la Conselleria
d'Educació i la Inspecció Educativa va ser l'adequada respecte
d’una denúncia d'assetjament d'una professora de l'IES Madina
Mayurqa? Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula el conseller d'Educació
i Formació Professional.

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Cabrera, para usted hablar
tanto de diálogo tilda de comodín un pacto en el que está la
sociedad civil, organizaciones sindicales, empresariales,
partidos políticos, partidos políticos de la oposición, menos
ustedes. Tildan y denigran, por tanto, el diálogo hablando de
comodín así. Sean respetuosos, aunque ustedes no quieran
trabajar y participar de él.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):

(Alguns aplaudiments)
En todo caso, le diré algo en lo que hay un consenso
generalizado con el sector, y que usted ha vuelto a poner en
valor, ¿sabe lo que no haremos ni quiere el sector? No necesita
crecer ni en más alturas ni en más plazas, el propio sector lo
está diciendo.
Por tanto, usted viene aquí a reclamar y a poner en valor
todo lo que se hizo, se hizo en el pasado, no son las medidas
del futuro, Sra. Cabrera, debería escuchar incluso al sector
hotelero cuando dice que hay que apuntar a la economía
circular, a introducir mecanismos de sostenibilidad en nuestra
cadena de valor, en los sistemas de producción de residuos,
pero no, ¿sabe de lo que no hablan? De crecer en alturas ni en
plazas. Eso es lo que hace usted, porque ustedes siguen
anclados en el pasado sin hacer propuestas de futuro para
transformar la realidad social de nuestras islas con medidas que

Bon dia, president, diputats, diputades. Sra. Durán, moltes
gràcies per la seva pregunta, que em permetrà aclarir algunes
qüestions que s'han plantejat.
No entraré, evidentment, a donar resposta a la qüestió que
ha presentat la docent en concret, però sí que vull explicar
exactament què és el que ha fet la Conselleria d'Educació i
Formació Professional respecte d’aquesta qüestió.
En primer lloc, des de la conselleria, com no pot ser d'altra
manera, volem condemnar el fet completament execrable que
cap dona no hauria de patir; rebutjam qualsevol tipus de
violència cap a la dona. I, miri, nosaltres hem fet un protocol
d'assetjament i tenim en marxa un servei de prevenció que
realment forma part de la Conselleria d'Educació.
I, més li diré -i no són paraules, són fets-, fins i tot li vull
recordar que en el cas del professorat de l'ESADIB, des de la
FESMAE vàrem plantejar una decisió que va ser acomiadar dos
professors per una conducta inadequada respecte de l'alumnat,
i això, evidentment, és el que hem fet sempre al llarg de tota la
legislatura.
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I li diré més, tant la Inspecció Educativa com el Servei de
prevenció, com la Direcció General de Personal Docent de la
Conselleria d'Educació, com IBDona, com realment
l’Advocacia de la comunitat autònoma, sempre s'han posat a
defensar aquesta professora del Madina Mayurqa.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

sap, a més, i vostè ho hauria de reconèixer, Sr. Conseller. Qui
assumirà la responsabilitat d'allargar l'agonia d'aquesta
professora assetjada durant més de vuit mesos, que no varen
activar els protocols pertinents?
Un Govern que s'autoproclama feminista, que cada dimarts
es posa aquesta xapeta color lila, que dijous dia 25 de
novembre es posaran darrere una pancarta, que vostès diuen
“denuncia, alça la teva veu” i després, una vegada més, vostès
donen l'esquena a les més febles d'aquesta comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies.
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Durán.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. DURÁN I CLADERA:
EL SR. PRESIDENT:
Ja que vostè no m'ha volgut contestar, jo li faré un relat dels
fets.
Sr. Conseller, el mes de març de l'any 2020, una professora
del Madina Mayurqa, va enviar una carta per escrit a la direcció
del centre denunciant l'assetjament que patia per part d'un
company. El que volia ella era que aturassin aquests
comportaments, perquè l’estaven angoixant.
El maig, Inspecció Educativa es va reunir amb aquest
docent per fer-li una advertència sobre el que consideraven
conductes inadequades. No es va reunir amb la professora
afectada per informar-la, no es va comunicar a Riscs Laborals
tot d'una, no es va activar cap tipus de protocol. Per tant, no es
prengueren mesures ni actuacions dins el mateix centre, allà on
continuaven fent feina junts, perquè aquests comportaments no
es tornassin repetir. Res. Just varen fer una advertència.
Els mesos varen passar, els episodis d’assetjament es varen
repetir, i és quan l'octubre ja la professora es veu obligada a
enviar una sèrie d'escrits a la Direcció General de Personal
Docent, a la Direcció d'Inspecció Educativa, a la Conselleria
d'Educació. L'única resposta va ser la de Riscs laborals, que li
donava la raó.
Veient que no hi havia cap altra manera d'aturar aquests
comportaments, perquè vostès no varen fer res de manera
interna, va haver d'anar als jutjats i ho varen haver de defensar.
Quan ella va als jutjats i posa una denúncia a la policia, el
novembre, és quan després s'obri un expedient, el mes de
desembre, i després també vostès pengen els protocols aquests
de què vostè parla. Mentre, aquest docent denunciat per
assetjament va acabar el seu període obligatori de pràctiques.
Però tot això, el més greu per a nosaltres, és la vulneració
per part de la Conselleria d'Educació dels drets de la professora
de protecció en matèria de prevenció, seguretat i salut en el
treball. Però també ens demanam de què li ha servit a aquesta
professora la Llei d'igualtat entre homes i dones, aprovada en
aquesta mateixa cambra el 2016, quan vostès no l'apliquen a
dins la mateixa administració.
(Alguns aplaudiments)
Sr. Conseller, jo li contestaré. No, no va ser adequada la
resposta de la conselleria. No, no va ser adequada. Vostè ho

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula el conseller d'Educació
i Formació Professional.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):
Moltes gràcies, president. No per cridar més, té més raó,
Sra. Durán. Miri, durant la inspecció que va fer, quan va ser
requerida de forma indirecta, no per la persona concreta, va
obrir un expedient de sanció a aquest professor ..., sí, Sra.
Durán, de sou i feina, de sou i feina, que va ser el que va fer
realment que abandonàs el centre.
Més li diré, des del moment en què això va passar, vàrem
enviar a Fiscalia aquest cas, i el Consell de Govern de les Illes
Balears va aprovar personar-se en aquesta qüestió. Sí, Sra.
Durán, es va personar el Consell de Govern en aquest tema. I
aquesta senyora, que té tot el dret del món, va rebutjar el suport
de l'Advocacia de la comunitat autònoma i va aprofitar el seu
advocat personal.
I nosaltres estam totalment d'acord amb la sentència que ha
fet aquest tribunal. Més diré, una vegada que aquesta sentència
sigui ferma, l'expedient que vàrem començar a aquest professor
es tornarà a fer, el vàrem suspendre de sou, ara, per raons de
legalitat el vàrem suspendre i, per tant, prendrem les mesures
que siguin necessàries al respecte.
Per tant, nosaltres, la Conselleria d'Educació, IBDona i
Advocacia de la comunitat autònoma, hem estat al costat
d'aquesta persona. Nosaltres respectam la seva decisió i
lamentam que no tengui aquesta percepció de la feina feta.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
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I.15) Pregunta RGE núm. 12397/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retard a les prestacions
per maternitat i paternitat a causa del col·lapse de la
Seguretat Social.
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paternidad, porque ustedes desde luego, nunca lo pusieron en
marcha.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Riera.

Quinzena pregunta, RGE núm. 12397/21, relativa a retard
a les prestacions per maternitat i paternitat a causa del col·lapse
de la Seguretat Social, que formula la diputada Maria Núria
Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Riera.
LA SRA. RIERA I MARTOS:

LA SRA. RIERA I MARTOS:
Gràcies, president. Pues no, Sr. Negueruela, le pregunto a
usted. El Gobierno del señor Sánchez no paga lo que debe a las
familias de Baleares y el Gobierno de la Sra. Armengol no hace
nada para evitarlo.

Gràcies, president. Sr. Negueruela, la pandemia ha
terminado de colapsar un sistema público que ya estaba de por
sí con retrasos, que es el de la Seguridad Social, y esto ha
afectado al pago de las prestaciones de maternidad y paternidad
de las personas que tienen un hijo. Se tiran seis meses sin saber
si esa solicitud se ha tramitado correctamente, si se la
concederán, si no la concederán, en la web no pone nada, por
teléfono, peor, solo les dicen que necesitan más tiempo porque
no tienen personal, y esto está afectando a muchas familias de
Baleares que tienen que depender pues de sus familiares para
subsistir y tienen una angustia añadida por el hecho de tener ese
bebé.

Tal como pasó con el retraso de las ayudas a autónomos y
empresas; tal como pasó con el retraso de las ayudas a los
ERTE; o tal como pasa con cualquier ayuda o cualquier dinero
que tiene que llegar a Baleares, de parte de Sánchez; tal como
siempre que, cada vez que Sánchez ha de pagar algo a la gente
de Baleares, hay retrasos...

¿Nos puede decir si el Gobierno ha mediado para ayudar a
estas familias de Baleares? Gracias.

... y no se pongan nerviosos, Sr. Conseller, porque resulta que
es muy curioso que siempre están ustedes para hacerse la foto
a la hora de anunciar las ayudas, pero nunca se les encuentra
cuando la gente necesita ayuda para cobrarlas. Entonces, no se
les ve nunca, Sr. Negueruela.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
Gracias, Sr. Presidente. Sra. Riera, la pregunta me imagino
que va dirigida al Gobierno de España y usted hace referencia
a una competencia del Gobierno de España, no del Gobierno
autónomo.
En segundo lugar, y lo que es más, más, importante, usted
denuncia afectados de hasta tres, cuatro y seis meses, que es
una noticia de la razón a nivel España de un derecho que ni
ustedes aprobaron ni están dispuestos a aprobar. Infórmese de
lo que sucede aquí.
Le puedo decir que nosotros sí hemos preguntado al
Instituto Nacional de la Seguridad Social, y de las 11.580
prestaciones por maternidad y paternidad, se han resuelto en
una media de doce días en nuestra comunidad autónoma,
habiendo hecho el trabajo en tiempo y plazo; ustedes deberían
preguntar.
(Alguns aplaudiments)
Y le puedo decir más. Un derecho..., un derecho a la
paternidad y la extensión de un derecho que me gustaría saber
cuál es la opinión del Partido Popular en la extensión de ese
derecho y en la generación de derecho en maternidad y

EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.
LA SRA. RIERA I MARTOS:

Y, mire, ¿sabe qué podrían haber hecho que sí es su
competencia, aparte de interesarse en buscar cifras?, porque
detrás de las cifras, hay personas... Pues podría haber hecho
usted algo por agilizar esas ayudas, como votar a favor de que
se pudiera tramitar una enmienda que ha presentado el Partido
Popular para mejorar la indemnización por insularidad de los
funcionarios del Estado en Baleares. 16 millones de euros, que
ustedes votaron en contra. Usted, que ahora tanto habla,
silenció
(Alguns aplaudiments)
... se silenció y acepto que Sánchez bloqueara la tramitación de
esa enmienda, Sr. Negueruela. Eso es lo que podría haber
hecho usted por las familias de Baleares, que llegaran más
funcionarios del Estado y tuvieran una insularidad digna, y
usted silenció el bloqueo del Sr. Sánchez.
Ahora la volveremos a presentar en el Senado, ¿qué hará
usted por las familias de Baleares?, ¿votarán a favor en el
Senado de esa enmienda para que haya funcionarios del Estado
que tramiten ayudas o votaran a favor de las tomaduras de pelo
del Sr. Sánchez? Usted decide, ¿votarán a favor de 16 millones
para Baleares o votarán en contra? Usted decidirá y los
ciudadanos valorarán el que trabaja o los que siguen de
concierto.
Gracias, Sr. Presidente.
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

... esos son los derechos que se han creado a lo largo de la
historia de este país en materia de permiso de maternidad.
Largo Caballero, una persona histórica a la que ustedes y VOX
quieren quitar su estatua mientras el presidente de su partido...

Gracias...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:

Esperi un moment, Sr. Conseller, que el cronòmetre no es
vol aturar.

Gràcies, Sr. Conseller.
(Alguns aplaudiments)

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
Espero tener el mismo tiempo, espero tener el mismo
tiempo.
EL SR. PRESIDENT:
Té un minut trenta, Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):
Si me deja mirar un segundo para ver cuánto tiempo me
queda, se lo agradeceré.
Gracias, Sr. Presidente. Creo que usted podría haber hecho
su trabajo, que es pedirle al INSS la media que afecta a los
ciudadanos de Baleares y le hubiesen dicho que menos de 12
días.
Usted viene aquí a hablar de la prestación de maternidad y
paternidad, ustedes que ni la votaron, quienes estaban de
acuerdo. Ustedes vienen aquí a hablar de prestaciones que
nunca han generado y a poner en duda cómo se tienen que
pagar y el tiempo que se hace.
Y ya que me ha preguntado por algo del Estado le
contestaré, en 1989 se crea el permiso de maternidad y
paternidad con 6 semanas obligatorias, 16 semanas de derecho
a suspensión y contratos; en el 89 gobernaba el Partido
Socialista. En 2007 el permiso de paternidad se extiende a los
15 días, gobernaba el Partido Socialista en la creación de ese
derecho. Y el Real Decreto-ley 6/2019, con Podemos y con los
partidos de izquierda apoyando al Gobierno, del que también
forma parte del Partido Socialista, amplía el permiso y se hace
obligatorio el permiso de paternidad a 6 semanas, ampliando
hasta las 16 semanas con gobiernos de izquierdas y
progresistas. De eso usted no ha hecho ninguna referencia
porque ustedes no han creado ningún derecho en este país.
Por tanto, ahora puede haber algún retraso, pero son gracias
a los derechos que se han creado en gobiernos de izquierda.
También le puedo decir algo, ya que hablamos en estos días de
historia, de lo que estoy más orgulloso de pertenecer a mi
partido es de que Largo Caballero firmó el seguro obligatorio
de maternidad y paternidad el 26 de mayo de 1931, haciéndolo
el 1 de octubre de 31...
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

I.16) Pregunta RGE núm. 12379/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a despesa publicitària del festival Los 40
Music Awards.
Setzena pregunta, RGE núm. 12379/21, relativa a despesa
publicitària del festival Los 40 Music Awards, que formula el
diputat Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt. Té
la paraula el Sr. Castells.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bon dia,
Sra. Presidenta. En el punt àlgid de la pandèmia va semblar que
volien fer les coses diferents perquè no només era la pandèmia
o és la pandèmia, és que estem en un context de canvi climàtic,
crisi energètica, risc ambiental. Semblava que havíem de fer
seny i fer les coses diferents i fer unes polítiques públiques
adreçades a potenciar l'economia verda i blava, a la transició
energètica, a la diversificació econòmica, al producte de
proximitat. Sra. Presidenta, tota aquesta és la retòrica dels fons
europeus, dels seus discursos de l'Estat de la comunitat
autònoma i també del Pacte de reactivació econòmica, del que
fan tanta bandera.
Per això, molta gent no entén com és que es patrocina amb
600.000 euros una activitat dels 40 Principals Music Awards
que està a les antípodes de tots aquests objectius. Cap on està
orientant realment el seu govern la sortida de la crisi, Sra.
Presidenta?
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la presidenta del
Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells. Veig que em
reorienta la pregunta, cap on estam reorientant, i jo crec que
vostè ho comparteix perfectament. És veritat que hem passat
una pandèmia i que vivint encara una situació d'una pandèmia
absolutament excepcional i extraordinària a nivell
internacional, que això va fer reprioritzar, òbviament, moltes de
les polítiques que feiem tots els governs, també inclòs aquest,
perquè la urgència era salvar vides, i la urgència era planificar,
i així ho hem fet de forma pactada, de forma consensuada i de
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forma dialogada, la reactivació econòmica necessària per a la
nostra comunitat autònoma.

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

És veritat que així hem invertit el pressupost de l’any 2021
i de l'any 2020 per fer front a aquestes grans excepcions i hem
reorientat ... i vostè em demana, i com reorienta la sortida
d'aquesta situació tan complicada econòmica? Doncs, crec que
al que vostè li deia retòrica són els fets, i els fets són els
pressuposts per a l'any 2022, dels quals després debatrem les
esmenes a la totalitat, on posam els majors recursos públics de
la història de la democràcia, primer de tot, en salut, en
educació, en serveis socials; i, segon, en la Conselleria de Medi
Ambient i Territori, que és la que més puja després d'aquestes
en comparació amb els altres anys; la Conselleria de
Vicepresidència de Sectors Productius i Transició Ecològica,
i sector primari precisament per reorientar la sortida de
l'activitat econòmica en aquestes línies que vostè ha qualificat
de retòriques i que jo li dic de fets, perquè esper que avui es
rebutgin les esmenes a la totalitat i facem possible els
pressuposts que necessiten ara a les Illes Balears.

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

Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Castells.
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sr. President. Els objectius, Sra. Presidenta,
serveixen precisament per corregir els defectes del dia a dia,
perquè el dia a dia se’ns menja, eh?, en el dia a dia les coses
urgents passen per davant de les importants. Tenir uns objectius
clars serveix per alinear bé i no fallar i no equivocar-se en les
decisions del dia a dia.

Gràcies, Sr. President. Sr. Castells, el que jo proclam o el
que proclamen qualsevol dels consellers i conselleres del
Govern és el que fa el Govern, evidentment, sempre amb
encerts i errors, com passa tot a la vida.
Efectivament, des del Govern de les Illes Balears, i crec que
vostè amb això hi està d'acord perquè ho hem parlat en
diferents ocasions, vàrem dir, primer hem d'atendre una situació
excepcional d'una pandèmia de la COVID i, efectivament,
vàrem suspendre en aquell moment el finançament d'ITS per
passar-lo a les necessitats més urgents i fer un fons COVID que
ens ajudàs, primer de tot, a la urgència de salvar vides i de tenir
ben greixat el sistema públic de serveis a la ciutadania i alhora
reactivar l'economia, reactivar l'economia de forma vàries i
diverses amb aposta per projectes estratègics i alguns patrocinis
per intentar allargar temporada turística.
Vostè podrà discutir el patrocini, jo ho entenc, i cadascú
tendrà la seva opinió. Ara, és pactat dins la fundació de
l'AETIB on hi ha tots els consells insulars, hi participen més
institucions que aquesta i té el retorn que té per a aquesta
comunitat autònoma. Dit això, la reactivació econòmica, que
crec que és el gruix del que vostè em demanava, estar llançada
i de fet aquest mes tenim més...
(Se sent el timbre de tall del micròfon)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra Presidenta.
(Alguns aplaudiments)

Sra. Presidenta, els 40 Principals Music Awards suposa una
promoció de les Illes purament propagandística, consistent a
posar simplement el logo de les Illes Balears, sense un retorn
tangible més enllà de la difusió d'una etèria imatge de marca,
adreçada a un públic indiferenciat, sense cap mena de
segmentació coherent per al públic que vol atreure, on els
nostres valors, naturals, culturals, paisatgístics i mediambientals
esdevenen simplement irrellevants. És a dir, Sra. Presidenta, el
de sempre.
Jo quan dic retòrica, i vostè m'ha agafat el guant,
evidentment que jo compartesc aquest discurs i el defens, però
per això hem de cridar l'atenció quan hi ha tics que ens porten
a fer el que havien fet sempre i no som fidels a aquests
discursos i a aquests relats amb els que volem, precisament,
reorientar el futur de les nostres illes.
Jo li demanaria, Sra. Presidenta, més vigilància, més
coherència i més alineació entre el que vostè proclama, i que
nosaltres hi estem d'acord, i el que fa el seu govern.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:

I.17) Pregunta RGE núm. 12387/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a institut a Son
Ferriol.
Dissetena pregunta, RGE núm. 12387/21, relativa a institut
a Son Ferriol, que formula el diputat Josep Melià i Ques, 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. Bon dia a tothom. Sra.
Presidenta, com ja li vaig anunciar, li faig una pregunta sobre
l'institut de Son Ferriol, perquè dissabte els veïnats i els pares
d'aquesta zona de Palma es varen concentrar i vàrem fer una
manifestació on denunciaven l'incompliment sistemàtic de les
administracions públiques amb la realització d'aquest servei
públic, d'aquesta infraestructura pública per als al·lots de Son
Ferriol. Els veïnats se senten enganats i decebuts, promeses
moltes, fets cap.
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El seu pla d'infraestructures 2019-2023 preveu aquest
institut, per tant, que és una necessitat és indiscutible indiscutible-, però no avançam, no feim res, més de trenta anys
de reivindicacions per part dels veïnats i encara estan en fase
embrionària, encara no han començat els tràmits, encara no hi
ha cap realitat tangible en relació amb aquest institut. Com pot
explicar aquesta situació, Sra. Presidenta?
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià, per fer aquesta
pregunta, per complir amb la paraula que la faria, efectivament,
perquè això és important també en política, igual que feim
nosaltres des de la nostra acció de govern. Fa sis anys que
vàrem dir que l'educació seria prioritària absolutament per al
Govern de les Illes Balears, veníem -com vostè coneix
perfectament- d'una època de molta crispació dins el món
educatiu, d'una època de manca d'inversió en infraestructures
educatives, de manca de preparació de poder tenir solars i
cedir-los per fer noves infraestructures educatives.
Vivim un moment i seguim vivint a les Illes Balears -i això
ho compartim també amb vostè- que la població escolar... som
de les úniques comunitats on creix cada any i on, per tant, hi ha
necessitats reals d'infraestructura educativa.
Nosaltres vàrem fer aquest pla d'infraestructures educatives,
al qual vostè feia referència, on hem dissenyat aquelles que són
estratègiques i que són necessàries des del punt de vista de la
Conselleria d'Educació del Govern de les Illes Balears, i en
aquelles s’inclou sens dubte aquesta infraestructura a Son
Ferriol.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Presidenta, fa més
d'un any i mig que vaig fer aquesta pregunta, similar, al seu
conseller d'Educació i em va contestar el mateix, és a dir, ha
passat un any i mig i no hem avançat ni una passa, i això és
inacceptable.
Vostè em pot dir que té la culpa l'Ajuntament de Palma i
fins i tot jo compartesc amb vostè que l'Ajuntament de Palma
no fa els deures, no fa la dotació de serveis i no cedeix el solar,
d'acord, però hem d'anar més enllà, ens hem de moure, hem de
fer coses. Quan el Sr. Rafel Nadal necessita una ampliació dels
seus centres esportius, vostès són capaços de fer decrets lleis,
de fer la normativa necessària perquè això sigui una realitat i no
ho critic, això, eh?, em pareix raonable perquè quan fa falta
immediatesa i urgència les coses es fan.
Ja li ho he dit altres vegades, amb la COVID s'ha demostrat
que quan l'administració vol respondre ràpidament i donar
ajudes per exemple en un mes ho fa. El que no poden entendre
els veïnats de Son Ferriol és que després de trenta anys no
siguin capaços de mobilitzar els recursos, de fer decrets llei, de
canviar la normativa, de fer convenis de finançament de serveis
públics, d'infraestructures públiques, de dotacions públiques
perquè d'una vegada per totes aquesta barriada tengui l'institut
que es mereix, perquè vostès són capaços de fer el Decret llei
1/2018, són capaços d'arribar a convenis amb ajuntaments per
finançar infraestructures educatives, idò facin quelcom similar
a Son Ferriol, posin-se al capdavant de l’Ajuntament de Palma,
acabin amb aquesta situació i comencin a fer les passes perquè
l’institut de Son Ferriol sigui una realitat.
Gràcies.

Vull dir-li que des del 2015 a ara hem invertit a 94 centres
amb una quantitat de 90 milions d'euros a la nostra comunitat
autònoma, i jo sent molt el retard de Son Ferriol, el sent
moltíssim i, efectivament, crec que les famílies tenen tota la raó
del món i ho hem explicat en diferents ocasions.
Des de la Conselleria d'Educació el tenim planificat al Pla
d'infraestructures, l'IBISEC té l'ordre per fer aquest centre
d'educació, no només això, sinó que està declarat d'interès
autonòmic.
Ara, vostè sap perfectament, Sr. Melià, perquè du molts
d'anys en política i perquè coneix molt bé els temes urbanístics,
que per poder-ho fer possible des del Govern de les Illes
Balears necessitam que l'Ajuntament de Palma ens cedeixi el
solar amb la dotació de serveis que en aquest moment és el que
està treballant l'Ajuntament de Palma.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià, les passes no és
que les comencem a fer, és que estan més que fetes, les passes
per part del Govern de les Illes Balears, i li he de respondre des
de la meva competència del que fa el Govern de les Illes
Balears.
No només l'hem inclòs en el Pla d'infraestructures
educatives, sinó que està declarat d'interès autonòmic. Per tant,
l'hem ficat dins un decret que vàrem treballar precisament per
poder agilitzar, una vegada que tenguem el solar, tota la
construcció d'aquest centre i l'IBISEC té l'ordre de la creació
d'aquest centre necessari a la barriada de Son Ferriol a Palma.

(Alguns aplaudiments)
Jo entenc que vostè no té representació a l'Ajuntament de
Palma i m’ho ve a demanar aquí i jo li contest el que puc. Jo no
don la culpa a ningú, ni molt manco, tothom fa la feina com pot
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i amb l'acceleració que pot i en aquest moment l'Ajuntament de
Palma està enllestint la dotació de serveis per poder-nos
entregar el solar i per poder fer realitat aquest projecte, Sr.
Melià.
Les competències de cadascú són de cadascú i al Govern de
les Illes Balears crec que no ens pot dir que no invertim en
educació i que no estam millorant les infraestructures
educatives perquè es fa molt més ara que en qualsevol altra
legislatura.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
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Miren, las listas de espera han aumentado un 40% desde
2019 porque ustedes aumentan el presupuesto de salud, pero las
listas de espera no bajan, gran gestión. Solo por ponerle un
ejemplo: según el sindicato médico, en Ibiza hay entorno a mil
personas que están por encima de los 180 días de espera para
consultas externas y quirúrgicas. ¿No le da vergüenza, Sra.
Armengol?
Mire, este fin de semana estuve allí y tendría que haber
visto la angustia de los ciudadanos con dolencias esperando a
ser atendidos, pero es que usted no soluciona este grave
problema, sino que lo empeora progresivamente.
Con la falta de médicos y enfermeros que tiene Ibiza usted
pretendía excluir a tres médicos por no tener el título de
catalán, después se ha tenido que echar atrás, demostrando una
vez más el caos de su gestión y la improvisación constante.

Gràcies, Sra. Presidenta.
I.18) Pregunta RGE núm. 12388/21, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a situació de la sanitat
pública de Balears.
Divuitena pregunta, RGE núm. 12388/21, relativa a
situació de la sanitat pública de Balears, que formula el diputat
Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares. Té la paraula el Sr. Campos.

Mire, en los peores momentos de la pandemia con nuestro
personal sanitario dejándose la piel por salvar vidas, dígame
¿cuántas quejas se han recibido porque un médico no supiera
catalán? Ninguna, Sra. Armengol. Su fanatismo catalanista crea
un problema donde no lo había y es que ustedes -ustedesparecen el gobierno de Pepe Gotera y Otilio.
Mire, hace un mes su consejera de Salud la Sra. Gómez, que
ya debería haber dimitido, afirmaba: “El catalán no será un
impedimento para trabajar en Baleares” y dos semanas después
los intenta excluir por no tener el catalán.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:
Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, ¿cómo valora la
situación actual de la sanidad pública balear?

Sra. Armengol, usted está enferma de intolerancia y odio,
ordena quitar los carteles en español de los hospitales, excluye
a más de 2.000 sanitarios de las bolsas de trabajo, persigue a
médicos con falsas denuncias de militantes catalanistas.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos, per aquesta
pregunta que em permet dir que tenim un sistema sanitari
públic excel·lent a la nostra comunitat autònoma i que s'ha vist
reforçat per un govern progressista des de fa sis anys que ha
deixat d'acomiadar metges i infermeres i que n’ha contractat.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Oiga, trabaje en algo que beneficie a los ciudadanos; cierre
los chiringuitos públicos donde colocan a sus amiguetes;
elimine las subvenciones millonarias a las entidades garrapatas
del catalanismo, es que esto usted lo hace mientras baja el
sueldo a un personal sanitario que ni siquiera cobra un plus de
insularidad digno; dedique los recursos a dotar de más medios
y de más profesionales a la sanidad pública.
Sra. Armengol, los hechos demuestran que tenía razón: con
usted el catalán perjudica seriamente la salud.
(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, presidenta. Té la paraula el Sr. Campos.
EL SR. CAMPOS I ASENSI:
La realidad, Sra. Armengol, es que la sanidad pública no iba
a ser una excepción y como todo lo que gestiona su gobierno,
la está hundiendo.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):
Gràcies, Sr. President. Ja trobava jo estrany que volgués
parlar de qualque cosa que interessàs els ciutadans d'aquesta
comunitat autònoma. Jo li parlaré...
(Alguns aplaudiments)
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... li parlaré de salut. Li parlaré de salut perquè sí que és
important i, com que era la seva pregunta, malgrat que vostè la
desviï, la pregunta la contestaré i li diré primer de tot que deixi
de dir mentides.
En aquesta comunitat autònoma no ha deixat de venir cap
metge ni cap infermera ni cap professional sanitari pel tema del
català. Ja basta de dir mentides a la població d'aquestes illes, ja
basta de fer demagògia, de fer crispació en la qüestió
lingüística, ja basta, Sr. Campos.

I.19) Pregunta RGE núm. 12400/21, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a vet a l’esmena als
pressuposts generals de l’Estat 2022 a l’actualització del
complement de residència per a empleats públics.
Dinovena pregunta, RGE núm. 12400/21, relativa a vet a
l'esmena als pressuposts generals de l'Estat 2022 a
l'actualització del complement de residència per a empleats
públics, que formula la diputada Patricia Guasp i Barrero, del
Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.

(Remor de veus)
LA SRA. GUASP I BARRERO:
Li diré també el que hem fet, vostè parla de si la nostra
situació sanitària és bona o dolenta, jo li ho explicaré: hem
viscut una pandèmia de la COVID, que vostè pel que es veu ha
oblidat, i això sens dubte ha fet saturar el sistema sanitari i sens
dubte ha disparat llistes d'espera aquí i a tot Espanya.
El que passa és que hi ha reaccions diferents segons qui
governa a cada comunitat autònoma, on vostès donen suport
com a Andalusia o a Múrcia s'ha decidit d'acomiadar els metges
i infermeres de reforç COVID, a Andalusia ni més ni manco
que 8.000 per afrontar aquest any que encara tenim problemes
de COVID. Això és la resposta que vostès han donat a aquesta
situació...
(Alguns aplaudiments)
La resposta que nosaltres hem donat no és només mantenir,
sinó augmentar, per exemple, professionals sanitaris, com
farem a les àrees de salut d'Eivissa i Formentera, a Menorca o
en temes de salut mental, perquè s'ha disparat en aquesta
comunitat autònoma, igual que ha passat a molts altres indrets.
La resposta que nosaltres donam és que tenim 5.000
professionals sanitaris més que a l'any 2015 i que els mantenim.
Aquesta és la resposta, perquè nosaltres pensam en la gent, no
pensam en la crispació, Sr. Campos, que és l'únic que li
interessa per parlar a vostè.
I seguim invertint més que mai en salut a les nostres illes,
el pressupost que presentam són 2.010 milions d’euros en salut,
el major pressupost de la història democràtica a la nostra
comunitat autònoma. Què farà? Els votarà a favor o no els
votarà a favor els doblers per anar a salut, per anar a
contractació de metges i infermeres, per anar a millorar la
nostra assistència sanitària per anar a millorar les nostres
infraestructures? Sr. Campos, no s’adona de l'alegria que tenen
els menorquins i menorquines quan veuen rehabilitar el Verge
del Toro o quan hem rehabilitat l'edifici J d'Eivissa, o quan fem
les obres de l'Hospital de Manacor, i tantes i tantes coses,
perquè vostè només viu en el món de l'odi i de la demagògia.

Gràcies, president. La setmana passada, la Mesa del
Congrés va vetar l'esmena de Ciutadans, que demanava
actualitzar el complement de residència per als treballadors
públics de l'Estat a les Illes Balears, que du des del 2006 sense
actualitzar-se, un vet injustificat, en contra de l'informe dels
lletrats, que el meu partit ja ha dit que arribaria fins al
Constitucional, i així ho hem anunciat.
I vostè, i vostè calla, i el seu govern calla!
El 13 d'octubre, ho recordarà, ja li vaig demanar a aquesta
cambra si exigiria al Govern d'Espanya l'actualització de la
indemnització per residència i aconseguir, d'una vegada, una
insularitat digna i uns serveis públics de qualitat, minvats ara
per la manca de treballadors públics, un greuge comparatiu
molt gran amb Canàries, que no està justificat. I vostè em va
contestar literalment: “ho estam reivindicant per als pressuposts
generals de l'Estat de l'any 2022". Però no han aconseguit res
del Govern de Sánchez.
Avui esper que estigui més encertada a l'hora de contestar
la meva pregunta que les dues darreres setmanes.
Presidenta, jo entenc que caigui en l’”y tú más”, tan típic
del bipartidisme, però, miri, ja li vull dir, avui amb nosaltres no
hi ha “y tú más” possible; el que ha de fer és contestar les
meves preguntes, perquè hi ha milers de treballadors públics
esperant la seva resposta.
I així també ho va fer el 13 d'octubre a la meva pregunta,
em va dir: “Esper que els seus companys de Ciutadans, a nivell
del Congrés dels Diputats, facin aquesta mateixa intervenció i
defensin els interessos de les Illes Balears.” Quines coses!,
mira, dies després els meus diputats, els meus companys, varen
votar a favor del REB en el Senat, i el seu partit, no. I dies
després, quan vàrem veure els pressuposts generals els quals no
contemplaven l'actualització del complement, el meu partit va
acomplir i va posar una esmena per demanar-lo, aquesta que ha
estat vetada per vostès.

Moltes gràcies.
Presidenta, comparteix aquest vet? Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
(Algun aplaudiment)
Gràcies, Sra. Presidenta.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la presidenta del Govern.
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LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp, per fer-me una
pregunta que, com vostè recordava, n'hem parlat aquí en
diferents ocasions, a preguntes seves, sobre la qüestió dels
funcionaris de l'Estat a la nostra comunitat autònoma. I jo li he
dit sempre i en tot moment, nosaltres estam totalment d'acord,
no només estam d'acord, sinó que treballam amb el Govern
d'Espanya, dins l'àmbit de les nostres competències, perquè faci
possible la millora de les condicions laborals dels funcionaris
que han de venir a fer feina a la nostra comunitat autònoma de
l'administració general de l'Estat.
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Ara, estic d'acord que això no s'actualitzi als pressuposts
generals de l’Estat? No, no hi estic d'acord. Ara, Sra. Guasp,
vostè està d'acord que no s'actualitzin les pensions amb l'IPC o
que no s'aprovi l'Ingrés Mínim Vital o que no es millorin les
beques per a educació? Això va als pressuposts generals de
l'Estat.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra. Guasp.

Per tant, ho compartim? Sí, ho compartim. Ho hem
aconseguit? Encara, no, ni vostès ni nosaltres, aquesta és la
realitat.
Què hi fem feina? Sí. Només durant aquest mes, la
consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat s'ha reunit
tres vegades amb els sindicats, precisament amb la plataforma
per poder fer front a aquestes demandes que tenim justes des de
la nostra comunitat autònoma, i n'hem parlat en diferents
ocasions amb els diferents ministeris. Aquesta és la realitat i
hem de seguir fent feina per poder-ho fer possible.

LA SRA. GUASP I BARRERO:
El que està clar és que no ho han aconseguit. Nosaltres hem
fet tot el possible, però vostès ens ho han vetat. I no em parli
d'un futurible complement de fidelització que es planteja als
empleats, el que han d’acomplir és amb la insularitat i amb els
empleats públics.
Gràcies.
(Algun aplaudiment)

Quant al complement, a la indemnització per residència a
que vostè feia referència, hi estam totalment d'acord, és un
greuge comparatiu respecte, per exemple, de les Illes Canàries,
que creiem que és absolutament injust, no s'actualitza, no des
del 2006, que vostè diu, sinó des del 2016, però necessita d'una
actualització claríssima.
I, per tant, en això fem feina i hi treballam. Però no només
amb aquesta, jo ja li ho vaig explicar a la darrera pregunta, no
només aquesta és la problemàtica que ens preocupa per part de
l'Estat amb els funcionaris que vénen a treballar aquí a la nostra
comunitat autònoma, sinó que hi ha una sèrie més de
problemàtiques, com, per exemple, que es facin les proves
selectives de forma centralitzada. I això és molt important, Sra.
Guasp, i crec que en això també hi hem de treballar tots
conjuntament, perquè quan es fan de forma centralitzada no es
dóna prioritat als funcionaris que podrien venir a la nostra
comunitat autònoma.
El que passa és que hi ha una rotació enorme, perquè els
funcionaris que acaben tenint la plaça aquí duren menys d'un
any i se’n van.
Una altra problemàtica que tenim és que l'administració
general de l'Estat a les Illes Balears, els funcionaris que tenim,
n'hi ha un percentatge altíssim, més del 60% i busques, que són
majors de 50 anys, amb possibilitat de jubilació anticipada,
això ens crea una altra problemàtica dins els funcionaris de
l'administració general de l'Estat.
Per tant, demanam un pla específic, perquè l'Estat vegi que
realment no s'han fet les convocatòries que tocaven, no s'han
dotat com tocava, i tenim una sèrie de problemàtiques pel fer
de ser illes que s'han de resoldre. En això treballam
conjuntament, fem la feina que podem dins l'àmbit de les
nostres competències.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Guasp.
I.20) Pregunta RGE núm. 12398/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a finalitats a les quals s’ha de destinar la
recaptació de l’ecotaxa.
Vintena pregunta, RGE núm. 12398/21, relativa a finalitats
a les quals s'ha de destinar la recaptació de l'ecotaxa, que
formula el diputat Antonio Costa i Costa, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Costa.
Gràcies.
EL SR. COSTA I COSTA:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra. Armengol, a
l'any 2016, a iniciativa del seu govern, es va aprovar l'impost
sobre estades turístiques, més conegut com l'impost del turisme
sostenible o ecotaxa, un impost que es fa pagar als turistes,
també als residents si fem un estada a les Illes Balears, amb el
pretext inicial de destinar la recaptació obtinguda a revertir la
petjada del turisme sobre el medi ambient i impulsar el turisme
de qualitat i sostenible a les nostres illes.
No obstant, vostès, ja des de l'any 2018, començaren a
tergiversar les finalitats de l'impost. Per això, li pregunt avui,
Sra. Presidenta: a quines finalitats considera que s'ha de
destinar l'ecotaxa, la recaptació de l'ecotaxa?
Gràcies.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula la presidenta del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):
Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Costa. Primer de tot,
vull dir-li que aquest govern se sent absolutament content
d'haver implantat a l'any 2016 l'impost de turisme sostenible a
la nostra comunitat autònoma, ens ha permès fer inversions
importants per a les Illes.
Quina és la finalitat de l'ITS? Sr. Costa, no li he de repetir,
vostè supòs que ho sap, la que marca la mateixa llei, que
sempre ha estat aprovada pel Parlament de les Illes Balears.
Per tant, quina és la meva valoració? Que les finalitat de
l'impost de turisme sostenible són les que marca la llei, crec que
no poden ser d'altres. Moltes gràcies.

destinant l'impost a medi ambient, fent fins i tot publicitat i
propaganda, que vostès feren en els països emissors, en editar
tríptics, etc., i després destinin aquesta recaptació a pagar
concerts.
Sra. Armengol, no tenim objeccions que vostè pugui
patrocinar un esdeveniment per tal de fer promoció turística,
però no es pot enganyar la gent, que vostès és el que han fet.
Per això, ja anunciam que presentarem una esmena als
pressuposts per tal de recuperar el caràcter finalista de l'ecotaxa
i destinar la recaptació a les finalitats originàries.
Sra. Armengol, citant una cantant present en el seu concert,
permeti'm que li digui: “malamente”, Sra. Armengol, “muy
malamente”.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Costa.
EL SR. COSTA I COSTA:
Gràcies, president. Sra. Armengol, des del Partit Popular
sempre hem defensat que l'impost sobre estades turístiques
perjudica la competitivitat de la nostra principal indústria, i, per
tant, si tenim la confiança dels ciutadans d'aquestes illes,
eliminarem l'impost en temporada baixa, el retallarem a la
meitat en temporada alta i, progressivament, el farem
desaparèixer.
A més, els ciutadans d'aquestes illes saben perfectament que
si hagués governat el Partit Popular, no s'hauria pagat l'ecotaxa
ni en el 2020, ni en el 2021, per tal de combatre la crisi de la
COVID.
No obstant, si vostès mantenen l'impost, resulta insultant
que la recaptació obtinguda no es destini a les finalitats
originàries, és a dir, al medi ambient i al foment d'un turisme de
qualitat.
Sra. Armengol, no és admissible que vostès hagin
transformat una ecotaxa en una “ecofarsa”, no és admissible
que la recaptació de l'“ecofarsa” es destinés a partir del 2018 a
polítiques d'ocupació, habitatge públic, trens o Caixes de
Música...
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.
EL SR. COSTA I COSTA:
..., i després a COVID, i darrerament a concerts o al que vostès
els dóna la gana. No és admissible que vostès enganyin els
ciutadans de les Illes Balears i els turistes que ens visiten no

Gràcies, Sr. President. Veig que se n'ha anat, Sr. Costa,
denou anys enrere, denou anys enrere, que és l'ecotaxa que es
va implantar en el primer pacte de progrés de les Illes Balears,
que allò era una taxa,..
(Remor de veus)
... efectivament, que era un impost que es deia “ecotaxa”, que
el varen eliminar, i el que haurien d'explicar és que han fet
perdre 1.500 milions d’euros d'inversions a les Illes Balears si
vostès l’haguessin cobrat i no haguessin eliminat.
(Alguns aplaudiments)
Això és el que han d'explicar.
Qui no s’aclareix amb l'impost de turisme sostenible són
vostès. Li diré dues coses: a les passades eleccions es varen
presentar dient que no el llevarien; fa cinc mesos -varen perdre,
efectivament-, fa cinc mesos, en el seu congrés varen dir que
s'havia de destinar a infraestructures turístiques. Avui em diu
que ara s'ha de destinar a medi ambient. Sr. Costa, comencin a
aclarir-se una mica perquè tenen embullat tothom, tothom.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
Nosaltres què diem, nosaltres què diem? S'ha d'adequar a
les finalitats que marca el Parlament de les Illes Balears, que és
sobirà, i és el que ha marcat les finalitats, aquestes, aquestes
que ha marcat a la llei.
Durant els anys de la pandèmia de la COVID, tan
extraordinaris, efectivament, hem decidit, i crec que és molt
raonable i molt coherent, que l'impost de turisme sostenible es
pugui dedicar al que s'ha anomenat el fons COVID, i això ens
ha ajudat, entre d'altres, a ser la destinació més segura de la

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 101 / 23 de novembre de 2021

nostra comunitat autònoma. O com creu que hagués pogut ser
possible que el Govern de les Illes Balears assumís, per
exemple, els hotels pont, els controls de ports i aeroports, la
inversió fortíssima en sanitat per mantenir la seguretat sanitària,
no només dels residents, sinó dels turistes que ens han visitat a
la nostra comunitat autònoma.
Hem estat un exemple, per això som els primers que ens
reactivam i ens hauria de dir, Sr. Costa, i s'hauria d'alegrar, que
hem demostrat durant aquest mes que som els que hem creat
més empreses i que ja ens trobam al nivell de l'any 2019. Això
és el que ha fet la societat de les Illes Balears sense vostès,
perquè no han fet ni una proposta en positiu per a aquesta
comunitat autònoma, ni han volgut participar del Pacte de
reactivació econòmica. Per això estan tan nerviosos, senyor
Costa.
(Alguns aplaudiments)
I li diré: què li sembla malament del que havíem fet de
l'impost de turisme sostenible? O no li sembla bé que haguem
fet nou el passeig de Ses Figueretes a Eivissa? O no li sembla
bé el Museu del Puig de Sa Morisca a Calvià? O no li sembla
bé la compra de Sa Senieta? O no li sembla bé que haguem
invertit en posidònia o en infraestructures d'aigua a través de
l'impost de turisme sostenible? O no li sembla bé que Es
Canons sigui a la fi una finca pública?
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Presidenta.
II. Interpel·lació RGE núm. 6618/21, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar
2021-2022 a les Illes Balears.
Passam al segon punt de l'ordre del dia que correspon a la
interpel·lació RGE núm. 6618/21, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inici del curs escolar 2021-2022 a les Illes
Balears. Començam amb la intervenció del Grup P arlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Durán.
LA SRA. DURÁN I CLADERA:
Molt bon dia, una altra vegada. Sr. Conseller, miri, aquesta
interpel·lació la vàrem presentar al principi del curs escolar,
s'ha ajornat per diferents motius, però nosaltres consideràvem
important i necessari que avui parlàssim del començament del
curs escolar, encara que siguem el mes de novembre. Per tant,
això ens permetrà parlar de tota una sèrie de qüestions que
crèiem necessari fer-ho al principi, el mes de setembre o el mes
d'octubre, però també hi ha altres qüestions que han vengut
sobrevingudes, com, per exemple, la del CEIP de S’Alzinar.
Jo primer vull començar de la mateixa manera que vaig
comentar l'altre dia la seva compareixença a comissió, quan
vostè va venir a comparèixer pel tema dels pressuposts, vull
començar amb un reconeixement a tot el personal docent i no
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docent d'aquesta comunitat autònoma, que, per segon any
consecutiu, té un curs escolar difícil, té un curs escolar atípic i
té un curs escolar diferent i que, gràcies a l'esforç, i moltes
vegades a suplir mancances del mateix sistema educatiu, doncs,
ells ho treuen endavant, com també, com no, als alumnes.
Enllaçant amb això, des de la COVID, d’aquests anys
difícils, li volem transmetre la nostra idea de la necessitat de
mantenir totes aquelles mesures de neteja, de reforços que es
varen posar l'any passat i que, a més, tenien unes partides
econòmiques molt importants en els pressuposts, que ara en
aquests pressuposts davallen, però el que li volem dir és que
continuï, que ho creiem molt necessari, fins i tot els reforços
educatius, per al cas que en qualsevol moment tenguem
contagis i qualque professor se n'hagi d'anar a ca seva i puguin
continuar amb les classes.
Volíem parlar de col·legis i de falta de places, però, com li
deia abans, com que hem començat un curs escolar que tornam
començar amb barracons, 100, si no vaig equivocada, per a
aquest curs escolar, no sabem quants en tendrem ara... -vostè
veig que em capeja, però li he de dir que tenc una contestació
de la conselleria de fa uns dies que em posava que eren 100, si
vol, després li mostraré- i volem saber si a causa d’una sèrie de
circumstàncies aquest nombre de barracons s'augmentaran o no
s'augmentaran durant aquest curs.
Hem de parlar del Col·legi de Capdepera, del Col·legi
S’Alzinar, avui fa una setmana que es va tancar l'edifici, que
tots els nins de primària se'n varen haver d'anar a ca seva, que
varen començar les seves classes de manera telemàtica, per mor
d’uns cruis, perquè aquest edifíci ja feia molt de temps que
estava en mal estat, que es va veure agreujat a causa de les
darreres pluges. Això va provocar que es tancassin 13 aules i
que 250 nins se n'anassin a ca seva.
A hores d'ara, si no anam equivocats, han hagut de cercar
aules per tot el municipi, algunes damunt les piscines, algunes
de l'institut, algunes en el propi centre i que nosaltres sapiguem
ara en aquest moment tenen la meitat d'aules ja presencials i la
meitat d'aules que encara continuen de manera telemàtica.
M'agradaria que vostè em donàs aquestes dades i ens aclarís
quins són les actuacions que fa la conselleria de cara a millorar,
com més aviat millor, aquesta problemàtica.
També ens diuen que la conselleria té previst instal·lar, cinc
o sis barracons més en aquest centre, i que, per falta de
pressupost, no es faria fins al mes de març. Voldríem saber si
és cert o no és cert, i volem saber quines són les actuacions que
faran.
Però hi ha un tema que ens crida l'atenció, i he de dir que
hem demanat tot l'expedient d'aquest centre, així com demanam
altres expedients a la conselleria, sobre l'estat d'obres de segons
quins centres, i les revisions que es fan periòdicament o
s'haurien de fer de centres que ja són molt antics, per part de
l'IBISEC, i ens cridava l'atenció que en el curs passat ja varen
haver d’estar, al mateix centre, en una sèrie de barracons
perquè hi havia uns cruis a una part d'aquest mateix edifici. Per
tant, durant un temps hi va haver uns barracons al pati. Aquests
barracons es varen llevar, no sabem quines obres es varen fer
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i no sabem per quin motiu, un any després, ara tenim el col·legi
tancat i tenim uns cruis que cada vegada són més grossos.
Li hauríem de demanar si considera que hi va haver falta de
previsió per part de l'IBISEC. I, com li he dit abans, podrem
parlar amb propietat quan tenguem aquest informe complet que
li hem demanat a la conselleria.
I parlant de centres i parlant de barracons i parlen de
saturació, jo, dimarts passat li feia una pregunta sobre el nou
CEIP d'Inca. Per cert, diumenge passat, finalment, el temps va
deixar que l'AFA, pares, mares, mestres de l’AFA del CEIP de
ponent i de les AMIPA d'altres centres d'Inca, es reunissin, es
manifestassin davant l'Ajuntament d'Inca, per reivindicar que
el col·legi del nou CEIP d'Inca sigui una realitat ja; quan vostè
sap perfectament que enganen aquests pares, tant per part del
batle, com per vostè mateix, que els diuen que estarà posat en
marxa dins el proper curs, i vostè sap que és impossible, com
jo li vaig dir l'altre dia.
Bé, idò, vostè, quan jo ja no tenia temps d'intervenir, molt
nerviós, Sr. Conseller, em va dir que havia de parlar amb la
batlessa de Santanyí, perquè feia sis mesos que tenia un
projecte fet per l'IBISEC i que encara no l'havien licitat i que
es va torbar molt a fer la llicència i d’altres; és clar, jo no tenia
temps per contestar-li, però, és clar, vaig fer el que vostè em va
dir i vaig parlar amb la batlessa de Santanyí. És clar, vostè sap
perfectament que la batllessa de Santanyí no dóna ni lleva una
llicència, són els tècnics municipals, tècnics municipals que en
aquell moment varen detectar unes anomalies, unes deficiències
-com vostè sap- al projecte que s'havia presentat definitiu per
poder obtenir la llicència definitiva d'aquest nou centre.
Aquestes deficiències varen ser reparades per part dels
tècnics de l'IBISEC i, finalment, es va atorgar la llicència fa
una sèrie de setmanes, com que ara ja té llicència ara fa falta la
licitació. S'ha de dir que la licitació està pendent perquè per
part de la conselleria s'haurà de fer, pel que em diuen, una
addenda, ja que hi ha un sobrecost al projecte definitiu per a la
licitació.
Vostè em torna a capejar, però això són paraules dels
tècnics de l'IBISEC. Si vostè m'ho vol explicar estaré encantada
d’escoltar-lo i tornar-li-ho dir una altra vegada a la batllessa de
Santanyí que també té pendent parlar amb vostè -com explicaré
després- d'una sèrie de temes més.
També voldria parlar de les beques de menjador. Enguany
han funcionat pitjor que mai, un any on han tengut més
demandes que mai, han tengut més de 10.000 famílies que han
demanat una beca de menjador, a hores d'ara -que nosaltres
sapiguem- n’hi ha més de 2.000 que encara no han pogut
accedir a la beca de menjador, 2.000, Sr. Conseller, novembre
del 2021, encara no tenen aquesta beca. Li he de dir que
persones conegudes meves fins a dia 8 de novembre no varen
tenir la beca acceptada, per tant, els seus fills no podien fer
aquesta menjada tan important pel seu (...) perquè estam parlant
de persones, de famílies vulnerables que la menjada forta del
dia la fan al migdia i normalment a l'escola.
Per tant, aquestes ajudes no han arribat... no han arribat a
hora; no ho han fet..., no ho han fet per mor d’una mala gestió

i, per tant, s'han de fer moltes modificacions en el tema de les
beques, però sí que li demanaria que vostè em digués a veure
quan cobraran aquestes beques o quan podran accedir a
aquestes beques aquestes més de 2.000 famílies que les tenen
pendents.
ATE, PT, PTS, Sr. Conseller, vostè sap que jo li vaig dir
que a diferents reunions que he tengut amb el col·lectiu de
pares amb nins que tenen discapacitats, diferents tipus de
discapacitat i diferents col·lectius com l'associació Ningún
Niño sin Terapia, em varen dir que ara estaven pitjor que mai
quant als ATE. Estam parlant d'uns ATE que per a uns nins
és... els permet..., vull dir, si el tenen o no el tenen aquell nin
pot anar a una classe o no pot anar a una classe, són aquells
ATE que els permeten anar al bany, anar al pati, berenar o
menjar. Vull dir, estam parlant d'aquest tipus d'ajudes. També
hi havia sindicats que denunciaven que, així com hi havia hagut
un increment de les peticions d'aquests ATE d'un 34%, la
conselleria durant sis anys només els havia augmentat un 3%.
Vostè ha creat, com que crea col·legis ficticis, idò també ha
creat ATE ficticis, però no estan dotats. Per tant, ara tenim 29
ATE creats, però sense dotació econòmica. Per tant, jo li
demanaré quan fan comptes dotar econòmicament aquests
ATE.
Transport escolar. Tenim un problema a les Illes Balears
amb el transport escolar, Sr. Conseller. Jo n'hi vaig parlar, però
és que resulta que continuam amb aquest mateix problema del
transport escolar a tota una sèrie de municipis, i li ho explic.
Fa dues setmanes, una vegada més, al consell escolar
municipal de Santanyí, el director dels col·legis... -bé, idò,
anirà en contra dels directors dels seus col·legis, directors dels
col·legis, perquè com que vostè em capeja quan li dic Santanyí,
idò escolti'm-, directors dels col·legis, presidents de les AMIPA
i tots varen demanar a la batllessa que, per favor, es reunís amb
vostè d'una vegada i la batllessa els va dir que li havia demanat
una reunió dia 21 de setembre, que encara espera contestació,
però que no es preocupassin que li tornaria a demanar una
reunió. Li ha tornat a demanar una reunió. Escolti'm, hi ha un
problema greu amb el transport del col·legi de Santanyí, per
favor, facin alguna cosa, arriben tard, deixa nins a terra i moltes
vegades no duen un monitor. Per tant, ens pareix un tema greu,
li dic per segona vegada que la batllessa ha demanat per parlar
amb vostè per aquest tema, per favor, no costa molt..., si no la
vol rebre, agafi-li el telèfon.
L’AMIPA de Binissalem també el mateix, es queixen del
transport escolar. A Menorca també es queixen del mateix, Sr.
Conseller, que fins i tot es varen posar tots els partits polítics
d'acord a aprovar una proposició del Partit Popular, una moció
del Partit Popular perquè la conselleria augmentàs places
perquè deixen a terra a més de sis nins cada dia, Sr. Conseller,
és augmentar les places escolars i no ho fan.
Fan falta places d'FP, una altra vegada més. Quants de
nins...? Vostè em voldria dir quants de nins han quedat en llista
d'espera o sense una plaça d'FP a moltíssims cursos d'FP? Ja
no li dic en els cursos de nàutica, li dic en els sanitaris, li dic en
els de mecànica, li dic en els de turisme, li dic en els
d'hoteleria, quantes places?, quants de nins han quedat...?
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Continuam tenint només un centre d'FP d'Hoteleria a Palma,
a una capital amb 400.000 habitants per fer hoteleria i
restauració quan el motor de la nostra economia, Sr. Conseller,
vostè sap que és... i ho hem patit de greu manera a causa de la
COVID.
Un altre tema que no em vull deixar, fa una sèrie de
setmanes una directora del Centre Gabriel Vallseca de Palma
va sofrir unes agressions, no era la primera vegada, Sr.
Conseller, d’acord? Hi va haver crítiques, nosaltres no volem
entrar en això, però hi va haver crítiques que la conselleria va
tardar a posar-se en contacte amb aquesta directora i a fer el
que havia de fer, perquè a vegades, Sr. Conseller, quedar bé
poc costa.
I jo li vull demanar, ara com està aquest centre?..
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Durán, acabi, per favor.
LA SRA. DURÁN I CLADERA:
Sí, ja acab. Com està el tema d'aquest centre? Tenim
seguretat privada?, hi ha més falta de seguretat privada a altres
centres?, han tengut més denúncies d’agressions?, com tracten
les agressions als centres? Tot això, i tendria molt més a dir-li,
però esper que m’ho contesti.
Moltes gràcies, Sr. Conseller.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Durán. Ara correspon intervenir al conseller
d'Educació i Formació Professional.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):
Moltes gràcies, president. Diputats diputades, Sra. Durán,
moltes gràcies per la seva interpel·lació, que arriba tard,
evidentment, perquè és una interpel·lació -com vostè diu- que
ve del mes de setembre i és una interpel·lació on vostè ha fet un
batiburrillo de qüestions que de qualque manera va a detall i
quan realment a vegades... i aquestes qüestions que resulta
necessari fer un plantejament més global i no tan concret, però
intentaré respondre totes les qüestions o quasi totes les
qüestions que m'ha plantejat.
Efectivament, jo no només vaig fer una compareixença a
títol personal, ho vaig fer personalment a la Comissió
d'Educació d'aquest parlament, a més l’havia demanat en
plenari i no va ser possible per raons determinades, i des de
principis de setembre hem fet reunions amb meses sectorials de
concertada, de família, de directors. He comparegut en el CEIP
per explicar aquesta... aquest inici de curs, hem fet reunions
amb la Federació de Directors d'Infantil i Primària, de
Secundària, etc., no?, i ara a partir d'aquesta setmana feim
reunions amb tots els directors de les Illes Balears perquè
volem fer una anàlisi per part dels directors, que en definitiva
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estan cada dia en els centres educatius, per fer una valoració
dels problemes que tenim respecte d'aquests temes.
És evident que jo sempre estic a disposició del Parlament,
com no pot ser d'altra manera, i, per tant, en aquest aspecte
quan vostè vulgui jo no tenc cap problema a comparèixer les
vegades que facin falta. Això sí, m'agradaria que a vegades els
plantejaments fossin no tan genèrics, sinó que fossin..., que no
fossin tan concrets, sinó una mica més generals sobre el que
estam fent.
Evidentment, el curs passat, i no va ser per la col·laboració
que vostès varen tenir, va ser un èxit, un èxit col·lectiu en tots
els sentits perquè vàrem tenir... no només vàrem tenir les
escoles obertes, sinó que varen ser escoles que varen dur a
terme un aprenentatge amb totes les dificultats que realment
implica la situació que tenim de la COVID, però, bé, jo crec
que això és un tema que ja tots hem valorat, aquí hem valorat
tota la feina de la comunitat educativa, la feina que varen fer els
directors, pares, mares, alumnes i, per tant..., i també
m'agradaria dir qualque cosa sobre el que ha fet l'administració,
tant l’administració educativa com l’administració de salut a
través d'EduCOVID.
Crec que realment les escoles han fet una feina excepcional,
però també cal dir que aquesta feina excepcional ha tengut el
suport, com no pot ser d'altra manera, de la Conselleria
d'Educació.
Aquest ha estat o havia de ser un curs de tendència cap a la
normalitat i és veritat que cada vegada ens trobam amb més
dificultats per la situació de la pandèmia. La pandèmia realment
és aquí, darrerament veim que els casos s'estan incrementant,
després donaré una sèrie de dades de casos de COVID a les
escoles de les Illes Balears, tot i que cal dir que l'escola és la
barrera que frena i la barrera que diagnostica els casos que hi
ha al respecte i, per tant, de vegades ens vénen de fora en tot
allò que pugui suposar un tema d'aquestes característiques.
Per tant, un curs cap a la normalitat que jo pensava que
seria més ràpid, però la situació fa que moltes de les mesures
que vàrem prendre, el protocol que vàrem aprovar, que varen
modificar alguns aspectes del protocol i que alguns plantegen
llevar de mascaretes que s'ha demostrat que les mascaretes és
un element de protecció, nosaltres ja vàrem dir que per
prudència fins a finals de trimestre hem de mantenir, i en funció
del que diuen els experts, ja prendrem les mesures adequades.
És evident que del curs passat vàrem aprendre moltes coses,
i una cosa que vàrem aprendre i ho vaig dir i ho he dit moltes
vegades, és que la presencialitat és bàsica i que la digitalització
també i, per tant, hem de ser capaços de mantenir les dues
coses. Nosaltres, vostè ho ha dit, és a dir, mantenim les
mesures..., evidentment les mesures de protocols que vàrem
posar en marxa, mantenim la mascareta a partir de 6 anys en
interiors i exteriors, excepte -i també això ho dic, perquè a
vegades hi ha una mala comunicació al respecte per part dels
sectors- que es pot fer educació física en els patis sense
mascareta, mantenint la distància. Fins i tot, ja que la Sra.
Ayuso un dia va dir que llevaria la mascareta, bé, la mascareta
es pot llevar al pati, si es manté la distància. Ho dic simplement
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perquè a vegades demagògies s'han de fer les justes respecte
d'aquesta qüestió.

els problemes. Clar, senyora... és a dir, jo tenia aquesta
informació, ho constataré evidentment i miraré si és així.

Quant enguany, jo crec que hi ha una sèrie de canvis des del
punt de vista de la seguretat. I jo vull posar en valor que serem
de les poques comunitats autònomes de l'Estat espanyol que
posa filtres HEPA en els centres educatius, la qual cosa és clau
per mantenir la neteja de l'aire, la possibilitat que malgrat faci
fred les finestres puguin estar tancades i, per tant, mantenir un
nivell de seguretat que realment és bàsic. És una inversió
important a l'escola pública i a l'escola concertada, és veritat
que una empresa que no va guanyar la licitació, ha posat, en fi,
... intervenció judicial, ens ha retardat aquest tipus
d’enviaments als centres, però estam en aquest sentit.

Per tant, i quant a professorat, miri, nosaltres enguany,
aquest curs tendrem 700 professors, des de la quota fins als
programes nous, de programes d'acompanyament, PAE, PROA,
PLUS, tot això. Per tant, tenim 140 professors més que l'any
passat, molts dels quals fan referència a allò que és personal
d'atenció a la diversitat, que també ha incrementat. Vostès
sempre diuen de qualque manera, que ens falten ATE, sí, estic
d'acord, però li he dit moltes vegades que els ATE no és el que
possibilita la inclusió educativa. Clar, és que a vostès ho
centren tot en els ATE. Nosaltres n'hem posat 5, n’hem
demanat 20 que realment encara no tenim, però els tenim
demanat i que serà una bona resposta per tal de donar resposta
a les necessitats de determinats tipus d'infants. Però, torn a
repetir, l'atenció a la diversitat, la inclusió educativa són moltes
coses més, és tot l'equip docent i tot l'equip de personal
d'atenció a la diversitat.

Quant a casos que vostè plantejava, que li plantejava allò
dels casos COVID, en data 17 de novembre, per tant, gairebé
fa uns dies, s'han vacunat amb pauta completa un 92% dels
docents, que és una xifra important. Quant a l'alumnat de 12 a
15 anys, un 74% i de 16 a 19 un 82%. Des de l'inici del curs
actual hi ha hagut 862 alumnes que han donat positiu, 49
docents i un total de 5.929 en quarantena. La gran majoria -i
això és important constatar-ho- d’alumnes són d'infantil i de
primària. És evident que vostè sap perfectament que els
alumnes de secundària estan vacunats, bé els que volen
lògicament, però cal reconèixer que evidentment el fet que hi
hagi més casos a infantil i primària, demostra que la vacuna és
una protecció, malgrat tota la polèmica falsa que alguns estan
plantejant. Quant al nombre de grups en quarantena, han estat
aproximadament 270 grups.
Vostè ha plantejat el tema de la neteja. Nosaltres hem
mantingut la neteja, evidentment que és la nostra competència,
hi ha competències de neteja que són dels ajuntaments, vostè
ho sap perfectament, però els nostres centres sí que han
incrementat la neteja en tots els sentits, en tot el que significa
aquesta qüestió.
Vostè ha plantejat un tema d'ajut de menjador, ajuts de
menjador, que jo li vull recordar que és la vegada que hi ha
hagut més quantitat i més famílies que han estat beneficiades
d'aquesta convocatòria. Estam parlant de 7 milions, que al final
seran 8 milions. Jo li vull recordar -m'agrada recordar per tenir
memòria històrica i democràtica- que la darrera que varen tenir
vostès, va ser de 700.000 euros, en plena crisi econòmica, vull
dir. Per tant, les famílies vulnerables sí que ho varen passar
malament i ja no li diré d'algunes comunitats autònomes que
varen repartir pizzes per intentar que els al·lots poguessin
menjar.
Per tant, és veritat que realment tenim una sèrie de
qüestions que hem de resoldre i hem dit que a partir de l'any
que ve, a principi, realment aquestes 2.000 persones, aquest
milió d'euros que ens falta, arribarà a les famílies i, per tant, ja
saben que tendran aquesta quantitat concreta; i, a més, una altra
qüestió que també no cal desmerèixer, que tenim evidentment,
més de 800.000 euros per a monitors, per suport a monitors,
tenint en compte aquesta qüestió.
L'increment de rutes de transport escolar ...hem incrementat.
Nosaltres anam resolent aquestes qüestions. I el tema de
Santanyí, la darrera informació que tenia, és que s'havien resolt

Jo li vull dir que del curs 21-22, 20-21 hem incrementat el
nombre d’AL i PT en 18 i hem incrementat el nombre de
PTSC, que són educadors socials. I hem incrementat el número
d'orientadors. I som conscients que realment en el tema d’ATE
hem de seguir treballant al respecte.
Quant a aules modulars o “barracons”, el que a vostè li
agradi més, aquí tenim llibertat d'expressió i a mi m'és igual el
concepte, ho he dit moltes vegades, les aules modulars són
anomalies, són anomalies d'una comunitat autònoma que creix
i que a vegades no donam a l’abast per donar resposta a les
necessitats de construcció. Vostè ho ha dit, construir és molt
difícil, molt difícil, perquè hi ha molts de tràmits que s’han de
fer, fins i tot tenir solars.
El tema d'Inca, escolti'm el tema d'Inca, el que va posar
solars va ser l'Ajuntament d'Inca, que vàrem fer un conveni
amb ells i que a finals d'enguany tendran el projecte per licitar
i tot està preparat per licitar. Evidentment que amb retard, jo
reconec que hem tengut retard, però el pitjor és que hi ha retard
perquè es fa. El problema és que quan no es fa res, resulta que
no hi ha retard, no hi ha res. I per tant, nosaltres en aquest
aspecte som conscients i nosaltres som conscients del que
demana la comunitat educativa d'Inca i alguns grups polítics
que s'hi han sumat, que a vegades s’hi sumen de forma -jo
diria- oportunista.
Quant a aules modulars, és veritat, n’hi ha un centenar i
l'any que ve en llevarem una mica més, progressivament i en
funció dels increments de les aules que tenim.
El tema de Capdepera. El tema de Capdepera, per les
notícies que tenc els al·lots estan reubicats totalment. És veritat
que en aquest moment s'està fent un estudi per part de
l'Ajuntament de Capdepera, en col·laboració amb l'IBISEC,
sobre la situació d'aquest centre. Jo li record que els centres
educatius de CEIP són dels ajuntaments i són ells que ... va fer
l'arquitecte, que varen dir que estava en condicions el curs
passat per posar-se en marxa. Si ara no hi està, evidentment ara
estam fent un estudi de fons, evidentment, quan tenguem fet el
donarem a conèixer i direm quines són les solucions que tenim
en aquest tema.
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El tema de Santanyí, jo sé que de Santanyí...
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hem entrat, això ho pot dir a altres partits polítics, a nosaltres
no.

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Conseller, hauria d’acabar.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):
Sí, Santanyí és un tema de què ja hem parlat. Evidentment
sempre hi ha problemes, però la licitació la fa l'Ajuntament de
Santanyí, perquè vàrem fer un conveni i a l'Ajuntament de
Santanyí no li costa un euro la qüestió d'aquest centre. Tot, tot,
tot, ho paga des del primer moment aquesta Conselleria
d'Educació.
Moltes gràcies. I ja li contestaré tota la resta que no...
(Alguns aplaudiments)

Vostè em parlava dels filtres HEPA i del mesurador de CO2,
escolti'm, encara a dia d'avui no n’hi ha a totes les aules, ni
filtres HEPA ni mesuradors, a mi l'altre dia encara unes
famílies em deien que feien una recaptació a un centre per
poder instal·lar a unes aules determinades d'infantil, si no vaig
equivocada, aquests filtres HEPA. Per tant, Sr. Conseller,
nosaltres evidentment sí que li demanarem, i en els pressuposts
vostè ho veurà, que li demanarem que continuï per aquí posam
per tot filtres, HEPA i mesuradors de CO2. I què és la intenció
de la conselleria fer-ho? Sí, però és que ja hauria d'estar fet, és
que som el novembre. Sr. Conseller! Per això nosaltres creiem
que és necessari que li posem aquí.
Estic contenta que m'hagi dit les dades del professorat que
s'ha vacunat, no tengui cap dubte que nosaltres som totalment
partidaris de la vacunació del cent per cent del professorat, i
estam en el 92, està bé, però tant de bo! fos el cent per cent.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller, en torn de rèplica té la paraula la
Sra. Durán.
LA SRA. DURÁN I CLADERA:
Sr. Conseller, no tengui cap dubte ni un que quan nosaltres
hem decidit mantenir aquesta interpel·lació i posar-la per avui,
és perquè crèiem que era necessari i a més, com ho feim
sempre, ho hem fet amb caràcter positiu. És a dir, nosaltres ho
feim amb l'esperit de millora, Sr. Conseller, i com que li he dit
que tenien moltes qüestions per parlar d'aquest curs, encara que
estiguem a novembre han sortit també tota una sèrie de
problemàtiques, trobàvem que era necessari que en parlàssim.
Miri, vostè diu que li agradaria que no fos tan concreta, que
jo sempre vaig a la concreció. Doncs, la concreció, Sr.
Conseller, és el que pateixen els alumnes, la concreció és el que
pateixen els pares i mares, les famílies no pateixen en abstracte,
les famílies no parteixen a la macro. Si hi ha 2.000 famílies que
els fa falta una beca de menjador, és a casa seva, és a aquella
llar on ho passen malament. Les estadístiques ho aguanten tot,
és de la mateixa manera que nosaltres li vàrem dir l'altre dia
que les ràtios augmentaven en aquesta comunitat autònoma, i
vostè em fa la mitjana. I, és clar, no és el mateix si a una aula
en tenim 15, que si a una aula n’hi ha 30, els que en tenen 30 ho
passen malament, els que en tenen 15 estan per sota de les
ràtios.
Per tant, jo sí que aniré a la concreció, i sí que anirem als
temes, però és que hi ha molts de temes d’aquests, les beques,
el transport, la falta de places, la saturació, la falta de centres,
els barracons són generals, per desgràcia, en aquesta comunitat
autònoma, no són de casos concrets, són generals, per això ho
hem ho hem dut aquí.
Vostè em parla de la mascareta en els pati. Nosaltres el que
creiem és que sempre, sempre, han de primar les directrius i les
mesures que marqui la Conselleria de Sanitat, i tal vegada sí
que s'hagués pogut establir unes revisions per a nins de 6 a 12
anys, que no fossin tan llargues. Però nosaltres en això no hi

El tema dels ajuts de menjador, vostè diu que han
augmentat la quantia i que ha augmentat el nombre de famílies.
I a vostè li agrada molt parlar de la memòria, li agrada molt
parlar del passat, però, per desgràcia, Sr. Conseller, que vostè
vengui aquí i parli del passat no ajudarà per a res aquelles
2.000 famílies que estan pendents de tenir una ajuda menjador
i que estan pendents que la conselleria tengui 1 milió d'euros i
que els diuen que tal vegada ho cobraran o ho podran gaudir el
mes de març. Tampoc no els serveix de res que els parli de
memòria a totes aquelles famílies que estaven pendents de
poder fer feina o que necessitaven fer una menjada forta per als
seus fills, i que només va ser possible a partir de la segona
setmana de novembre. Per tant, jo no entraré en la seva
demagògia, però sí que li demanaria que se centràs en temes
d'ara, de l'actualitat, que és el que preocupa les famílies d’aquí.
El transport de Santanyí, Sr. Conseller, com el transport de
l'IES de Binissalem, com altres transports, com li he dit el de
Menorca, no funciona, hi ha unes mancances, a uns llocs són
places, a un lloc és el servei que no funciona bé, a altres li he
dit que fan falta monitors dins els autobusos. Vostè diu que
funcionen millor? Miri, és que és tan senzill com collir un
telèfon, si vostè no ha pogut rebre, per exemple, la batlessa des
del dia 21 de setembre. és que no ho entenc, perquè és molt
senzill! Vull dir, si vostè no en tenia coneixement, doncs,
s'informi, perquè la batlessa ha demanat explicar-li. Però em
consta que les AMIPA de l’IES de Binissalem també han
intentat posar-se en contacte amb la conselleria.
Vostè em deia que els ATE són importants, que sempre
parla dels ATE, no, jo li he parlat dels AL, dels PTS. Per
exemple, del curs passat a Formentera tenien uns PTS que ara
en aquest curs no tenen. Per tant, no em parli només d'això.
I els ATE, Sr. Conseller, vostè ha dit una cosa que jo vull
que tengui clar, perquè hem de saber de què parlam, perquè
parlam molt d'inclusió, però no parlam de vegades del concret
de què parlam. Miri, Sr. Conseller, vostè diu que els ATE no
només fan la inclusió educativa, però sí que és vera que, si no
hi ha uns ATE i unes hores determinades per a uns determinats
alumnes, aquests alumnes han d'anar directament a educació
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especial, han de sortir de l'aula, no poden anar a una aula
UEECO, no poden anar enlloc, han d'anar a educació especial,
i és així!
Després tenim altres alumnes que, per inclusió educativa, sí
que necessiten altres tipus de professionals, doncs els AL, els
PT o el PTSC, però escolti'm és que la falta dels ATE
directament fa que els pares se'n vagin a l'educació especial.
Els barracons són una anomalia, és així. Vostè deia que
havien baixat de 100, no, Sr. Conseller, però és que, a més, a
final d'aquest curs possiblement seran molt més.

possibiliten que realment podem donar resposta a necessitats és
quan tenim unes respostes adequades a les necessitats dels
infants.
(Alguns aplaudiments)
I vostès tenen, vostè té una qüestió molt clara, intenta, a
partir de coses concretes, generalitzar dient que tota la situació
és negativa, vostès sempre fan discursos en negatiu, sempre,
sempre fan discursos, sí, sempre fan discursos en negatiu, tot ho
fan bé, manco l'administració.
(Remor de veus)

Li he demanat a veure què farien amb els 13 cursos de CEIP
de S’Alzinar, em diu que a hores d'ara ja tots estan col·locats
en aules diferents, en sales diferents que ha aportat l'ajuntament
i que ja fan classes presencials. Jo tenia entès que no, d'ahir
horabaixa, però si vostè em diu que sí, doncs res, serà així.
Escolti'm, vostè m'ha tornat treure allò del CEIP d'Inca,...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Durán, acabi, per favor.
LA SRA. DURÁN I CLADERA:
... -sí, ja acab- CEIP d'Inca, tres anys per tenir un solar, Sr.
Conseller; ja sé que hem de tenir un solar, però fan falta tres
anys per arribar a tenir un solar adequat? Fan falta dos anys per
tenir un projecte i finançació de l'ajuntament i signar un
conveni amb l'ajuntament de 5 milions d’euros perquè amb
4.000 milions que han tengut en aquesta comunitat autònoma
la conselleria no ho podia finançar?
Per tant, Sr. Conseller, esper que aviat ens donin aquest
estudi que farà l'IBISEC, conjuntament amb l'ajuntament, del
centre de S'Alzinar. Nosaltres, com li he dit, ja li ho
demanarem...
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sra. Durán.
LA SRA. DURÁN I CLADERA:
... i esper que aviat ens ho donin. Moltes gràcies.

Posam 700 professors, no és gràcies a l'administració, tenim
doblers per a això. M’agradaria veure si vostès votaran a favor
o en contra d'aquests pressuposts d'educació, m'agradaria saberho, perquè aquests 600, aquests 700 professors, són gràcies
també a aquests pressuposts d'educació; i si posam ATE i
posam PT i posam AL, i si fem infraestructures educatives és
perquè tenim uns pressuposts respecte d’això. Esper veure a
què vostès donaran resposta.
Mirin, jo en el tema d'ajuts de menjador no m'agrada mirar
la història, però és que, si no mires cap endarrera, tens la
possibilitat de tornar travelar allà mateix, i nosaltres no volem
travelar on vostès varen travelar, qualque dia han de fer
autocrítica, però tenir 800.000 euros quan hi havia crisi
econòmica demostra el que vostès varen fer per a les famílies
vulnerables. Nosaltres, hi haurà al final 8 milions. Què hi ha
hagut un cert retard? Sí, ho sabem que hi ha hagut un cert
retard, però hi ha hagut monitors, que abans no hi havia
monitors de menjadors.
Miri, vostè ha demanat moltes coses, el CEIP Vallseca, no
és veritat el que diu, nosaltres, des del primer moment que ho
vàrem saber, ens vàrem posar en contacte, jo mateix, amb la
directora, la Inspecció Educativa, la directora general de
Personal Docent, el director de Planificació, es va posar en
contacte amb el centre i amb la directora, i vàrem acordar les
mesures concretes. Però ho torn repetir, el problema del
Vallseca o d'Es Pont o del Joan Capó, és un problema de la
zona de Palma; internament els centres funcionen molt bé, fan
una feina realment excel·lent, tenen recursos que sempre són
millorables, però tenen prou recursos, i tenen moltes beques
menjador aquests centres, moltíssimes, fins i tot al Joan Capó
vàrem posar un menjador que no existia, perquè era una
necessitat total i absoluta.

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Durán. En torn de contrarèplica té la paraula
el conseller d'Educació i Formació Professional.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):
Moltes gràcies, Sra. Durán, per la seva intervenció. Però,
miri, li diré una cosa, sap vostè per què tenim gairebé 700
professors? Perquè tenim pressuposts que ho possibiliten. Quan
hi ha pressuposts que no retallen, quan hi ha pressuposts que

Per tant, nosaltres intentam donar resposta a necessitats
concretes, en general, perquè tenim un pressupost, i a qüestions
concretes.
Vostès parlen de..., escolti, nosaltres, en aquests moments,
a les Illes Balears, tenim 190.000 alumnes dels quals n’hi ha
uns 600 que van a centres d'educació especial. Per tant, la gran
majoria van a centres ordinaris, i alguns van a les aules
UEECO. I les aules UEECO tenen, a més de tenir un PT i un
AT sempre, sempre, o dos, en funció de la grandària, tenen PT
o AL, i, per tant, aquesta és una qüestió clau. I nosaltres això,
les aules UEECO es troben sempre ben dotades.
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Som conscients que de vegades necessitam més personal
d'atenció a la diversitat, sí, però realment la necessitat que tots
els centres siguin inclusius en tots els aspectes.
Torna reiterar el tema de les ràtios, ja sabem que hi ha
centres que realment hi ha ràtios més altes i algunes més baixes,
si jo li vaig dir ahir, l'altre dia, no ho sé, no me'n record
realment si li vaig dir o no li vaig dir, que a infantil primària,
per dir qualque cosa, hi havia en aquests moments, en el curs
d'enguany, d'infantil hi ha 18,5 alumnes, la ràtio de 18,5; a
primària 20; a ESO 24; i a batxillerat 27, tots es troben per sota
de les ràtios legals. I, evidentment que hi ha qualque centre que
està per sobre, però qualque centre que està per sota. Hi ha
centres que tenen 15 i 14 alumnes d'infantil, i això és una
realitat.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL (Martí Xavier March i Cerdà):
...li podria donar més respostes de moltes coses, no tenc temps.
Però, en qualsevol cas, el que li vull dir és que, en tot cas, les
respostes que jo no li he donat ara, vostè faci les preguntes
escrites, que n’hi hem contestat moltes, no tenim cap problema,
i si vostè vol que facem qualque reunió específica amb vostè,
no tenim cap problema per fer les reunions que siguin
necessàries per donar-li tota la informació. No tenim cap motiu
per donar-li la informació, volem ser el més transparent
possibles. I moltes gràcies per la seva actitud.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)

I aquesta serà la nostra política de baixada progressiva de
ràtios. I també li vaig dir que és important mirar el nombre
d'alumnes per cada professor. Si vostè divideix el nombre
d'alumnes per tots els professionals en els centres, estam parlant
d’11 alumnes per a cada professor. Una mitjana que implica
que els centres han de tenir capacitat de prendre decisions al
respecte.
Vostè m'ha demanat el tema de mesures de CO2. L'any
passat vàrem transferir als centres doblers perquè comprassin
mesuradors de CO2; si no els varen comprar, és problemàtica
dels centres. I els filtres HEPA, és evident que per raons d'una
qüestió judicial, s'han retardat, però tots els centres públics i
concertats tendran filtres HEPA, i no hi ha gaires comunitats
autònomes, m’agradaria que miràs en les que vostès governen,
si tenen o no tendran filtres HEPA.
Per tant, hem intentat, sempre, combinar- i això és la clau
de la nostra conselleria- les mesures de seguretat sanitària i les
mesures que possibilitin el procés d'aprenentatge. Aquesta és
clau, però no només això, anam millorant tot el tema de les
ràtios, això de forma progressiva, hem posat més quota de més
de 2.000 professors des del 2015 a ara, més de 2.000
professors, cosa que vostès varen baixar a 800, vull dir, és així,
a vostè li agradarà o no li agradarà, ja sé que la veritat fa mal,
però aquesta és la realitat, i aquesta serà la nostra política.
I d'infraestructures, és evident però és que..., a vegades hi
ha ajuntaments... Vostè sap per què a l'ajuntament de Santanyí
li vàrem haver d'aplicar el decret autonòmic? Perquè, malgrat
vostès governen -i el Sr. Diputat ho sap perfectament, ara parla, han governat de tota la democràcia a Santanyí, resulta que no
varen ser capaços de tenir unes normes subsidiàries que
possibilitassin que hi hagués un espai docent; vàrem haver
d'aplicar el decret autonòmic per això, el decret autonòmic,
aquest govern. I ara el projecte l'hem fet nosaltres, el
finançament l’hem fet nosaltres, i que hi ha hagut un cert
retard?, sí, però ara la pilota està en mans de l'ajuntament de
Santanyí, a veure si és capaç de dur a terme la seva licitació.
Bé, evidentment, li podria...

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Conseller.
III. Moció RGE núm. 12317/21, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general en
matèria d'habitatge, derivada del debat de la Interpel·lació
RGE núm. 9714/21.
Passam al tercer punt de l'ordre del dia que consisteix en el
debat i la votació de la Moció RGE núm. 12317/21, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política general en matèria
d'habitatge, derivada del debat de la interpel·lació RGE núm.
9714/21.
Començam amb la intervenció del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Camps.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. CAMPS I PONS:
Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputats, de nou. Estam davant una moció molt transversal, de
20 punts, que incideixen en accions anteriors, bé d'alguna
proposició no de llei o d'altres mocions tractades, i que per la
seva importància entenem necessàries adaptar-les i tornar a
debatre i disposar d'una nova oportunitat perquè siguin una
solució i una millora per als ciutadans d'aquestes illes.
El Partit Popular ve amb aquesta important moció
d'habitatge, carregada de raons que el temps ens dóna, i més
necessària que mai, perquè proposa necessitats, perquè proposa
alternatives davant la seva manca de gestió, perquè proposa
eficiència davant la lentitud manifesta d'aquests setanta-set
mesos d'anuncis, de fotos, titulars, en habitatge; i només
disposen a dia d'avui de 9 habitatges nous, i així i tot, la
promoció de Menorca, amb goteres, pugen els lloguers als
usuaris sense cap tipus d'explicació, els desvien a les oficines
de Mallorca, i ens demanam des del Partit Popular, quina gestió
és aquesta, Sr. Conseller?

EL SR. PRESIDENT:
Sr. Conseller, ha d’acabar, per favor...

Per tant, aquesta moció proposa donar sortida a aspectes
necessaris i reals que pateixen els ciutadans de Balears, cada
dia. Vostès no són capaços de reconèixer i acordar amb el
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Partit Popular res. Açò no és ser responsable ni ser bons
gestors.

incrementar-se, per facilitar i garantir avals per als joves de
menys de 35 anys i passar a l'acció d'una vegada, que ja toca.

En aquesta moció transversal trobam alternatives a com
millorar la gestió de forma eficient -punts 1, 2 i 16-, a donar i
poder tenir oportunitat d'una vegada, donant garanties
suficients als privats perquè posin en circulació els habitatges
en l'habitatge públic el cent per cent no serà prou àgil, com està
demostrant, aquests sis anys de la Sra. Armengol.

I, finalment i molt important, paguin d'una vegada les
ajudes de 2020, com es van comprometre el mes de juny de
l'any 2020, i no són capaços de fer-ho, i millorin tot allò que
faci falta per pagar abans de dia 28 de febrer les ajudes de
2021, perquè ho varen anunciar, perquè és la seva obligació i
perquè no poden continuar mentint als ciutadans.

Els punts 3 i 4, millorar la tan anunciada i demandada
simplificació administrativa, que es pot fer i no es fa, en canvi,
en el Consell d'Eivissa, sí ho fan i els dóna molt bons resultats:
les associacions, altres partits polítics, el sector empresarial ho
agraeixen, i vostès des del Govern, no ho fan.
En referència al punt 8, als apartaments Don Pepe el Partit
Popular du més d'un any i mig cercant voluntat política de
consens, i tots vostès, els partits de l'esquerra que representen
el Govern, són incapaços de voler seure i cercar una solució,
que n’hi ha. En canvi, han duit recentment modificacions per
dotar i donar sortida a la construcció d'un nou camp de futbol
i un centre educatiu, que tornam a dir que nosaltres hi estam a
favor, en canvi, són incapaços de voler modificar la Llei
d'urbanisme de les Illes Balears, en els termes equivalents com
sí fan a Catalunya a l'article 108.2 del Decret legislatiu 1/2020.

Moltes gràcies, Sr. President.
(Algun aplaudiment)
(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias, Sr. Camps. Intervienen ahora los grupos
parlamentarios que han presentado enmiendas. Por part del
Grupo Parlamentario Ciudadanos, ha presentado las enmiendas
con RGE núm. 12845/21 y 12846/21. Interviene el Sr.
Pérez-Ribas.
EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Què pensen fer avui, una vegada més, donar l'esquena a una
realitat social? Si creuen que aquesta proposta no és la solució,
cerquin entre tots, cerquem-ne entre tots una, perquè aquestes
famílies que ara no tenen res i que, a més, tendria cost zero per
a l'administració.

Gràcies, vicepresidenta. Bé, Sr. Camps, ens ho posa molt
difícil, eh?, 20 punts en una iniciativa política en matèria
d'habitatge, que és una de les polítiques més importants que
tenim per debatre en aquest parlament en cinc minuts. Crec que
encara no m’ha començat córrer el temps, por cierto.

Referent als punts 9 i 10, que un govern d'esquerres que tot
el dia parla que és el govern de les persones, escut social...,
sigui incapaç de reconèixer i facilitar les promocions
d'habitatges públics, com a mínim un pis per a les famílies
nombroses, queden ben retratats, que tan sols és màrqueting;
així com no volen compartir arxius amb els consells insulars o
ajuntaments per poder faltar a la col·laboració i a la realitat del
dia a dia, tanta por tenen, de compartir aquests arxius amb les
pròpies administracions?, on és aquesta transparència de què
parlen i són incapaços de practicar?

Bé, anunciar-li que dels vint punts votarem a favor la major
part. Votarem a favor dels punts que fan referència a baixada
d'imposts i a agilitat administrativa i ens abstindrem en algun
punt en què tenim reserves.

Donar respostes als punts 11 i 12, en uns terminis màxims,
després de setanta-set mesos de govern, i no han estat capaços
de passar d'anuncis, d'acords verbals, i moltes fotos, Son
Busquets i Can Escandell en són uns exemples clars.
Pel que fa als punts 13, 14 i 15, sobre la problemàtica
sobrevinguda de l'increment dels preus de les matèries
primeres, la manca d'abastiment, l'alentiment de les obres, fa
necessari estar a l'alçada, una vegada més el govern d'esquerres
ha votat en diferents ocasions en contra de les iniciatives del
Partit Popular, on volíem donar el nostre suport i cercar una
solució legal i possible a aquesta nova realitat.
Als punts 17, 18 i 19, reiterem una revolució d'incentius
fiscals per posar eines que contribueixin i incentivin posar en
circulació habitatge públic per donar resposta a les
interminables llistes de l'IBAVI, que no fan més que

Bé, ja analitzant el títol de la iniciativa, els problemes en
matèria d'habitatge que té la societat balear, són molts,
principalment per la dificultat de l'accés a l'habitatge dels joves
i també per la dificultat de construcció d'obra nova a un territori
limitat i que volem preservar, principalment les zones rústiques.
Per tant, a part d'una altra problemàtica, i és que les
construccions privades principalment van orientades al
comprador del poder adquisitiu.
Davant d'aquesta situació, el Grup Parlamentari Ciutadans
presentem dues esmenes. Una per potenciar els convenis de
col·laboració públicoprivada per a la construcció d'habitatge
social i assequible. No basta amb la construcció d'obra nova
d'habitatge d'HPO que fa la conselleria, a la qual donam suport
perquè realment és necessari que la conselleria faci construcció
d'habitatge social, però no basta per donar resposta a les 8.000
persones que estan en llista d'espera d’habitatge social; es
necessita una implicació també de l'empresa privada per poder
donar sortida i construir habitatges assequibles. Aquests
convenis de col·laboració haurien de ser individualitzats, un a
un, que permetessin una tramitació àgil de la gestió, que
poguéssim incorporar dintre d'aquesta promoció l'índex
d'intensitat d'ús residencial que actualment tenen els habitatges
que pot promoure l'IBAVI, és a dir, habitatges més petits i
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altres contrapartides que afavoreixin la participació d'empreses
i PIME a les nostres illes.
La segona esmena que presentem és una esmena per
aprofundir i flexibilitzar el canvi d'ús d'edificis turístics
obsolets a habitatges per a joves. És una opció que els grups
parlamentaris que donen suport al Govern a la qual varen donar
suport en el seu moment, amb la Llei 2/2020 on ja es permet
aquesta possibilitat. El que passa és que les mesures o la
possibilitat d'accedir a aquesta opció està tan encotillada que a
hores d'ara encara no hi ha hagut cap cas, cap proposta d'aquest
canvi d'ús d'un edifici turístic obsolet a un habitatge social. I és
una llàstima, perquè seria una fórmula que facilitaria l'accés a
l'habitatge i l'emancipació dels joves de les nostres illes.
Finalment, li vull fer arribar al Sr. Camps, del Grup
Parlamentari Popular, una esmena in voce, que seria al punt 8,
que és el que fa referència als apartaments Don Pepe d'Eivissa.
Vostè demana en aquest punt que la legislació de les Illes
Balears tingui termes equivalents a la Llei d'urbanisme de
Catalunya o als (...) d'ordenació, no es poden autoritzar obres
de consolidació ni augment de volum, això exactament igual
que aquí, llevat de les reparacions que exigeixen la salubritat
pública, la seguretat de les persones o la bona conservació de
dites construccions i instal·lacions, així com les obres
destinades a facilitar l'accessibilitat i la supressió de barreres
arquitectòniques, de conformitat amb la legislació sectorial
d'aquesta matèria. I això a Catalunya és possible; aquí, a les
Illes Balears, no.
Vostè ha dit que vol arribar a un consens, però ens trobem
que vostè fa aquesta proposta, i els grups parlamentaris que
donen suport al Govern no la veuen clara perquè, això ja ho
hem discutit en diverses ocasions, consideren que aquesta
modificació legislativa faria potenciar l'especulació i tendria un
ús pervers per part de determinats propietaris, i pot ser, no ho
neg.
Per tant, des del Grup Parlamentari Ciutadans proposem
una esmena in voce que només es puguin acollir a aquesta
modificació legislativa els casos d'especial afecció social, com
és el cas de Don Pepe a Eivissa, i tot amb un informe favorable
redactat per Serveis Socials. Si vostès incorporen aquesta
esmena in voce presentada pel nostre grup parlamentari,
votaríem a favor, si queda el redactat tal com està, ens hi
abstendríem.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias, Sr. Pérez-Ribas. Abrimos el turno de
fijación de posición. Por el Grupo Parlamentario Unidas
Podemos interviene el Sr. Jiménez.
EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:
Sra. Vicepresidenta. Señoras diputadas, señores diputados.
Nuevamente el Partido Popular presenta una batería de
propuestas en una moción sobre vivienda, de las veinte que
presenta catorce ya se han presentado como moción en Pleno
o como PNL, tanto en comisión como en Pleno. El 28 de mayo
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registraron otra moción con trece puntos, algunos de los cuales
están presentes en la actual moción. En todos los casos estas
propuestas que hoy se han vuelto a presentar han sido
rechazadas, pero que las respuestas no pueden variar sólo
porque pase el tiempo, pero esto ya ustedes lo saben.
Sacan esos temas una y otra vez apelando al derecho a la
propiedad privada, que nadie les ha negado, a las bajadas de
impuestos, a las ayudas directas de la compra de vivienda, a los
cambios normativos en materia urbanística, al fortalecimiento
de la iniciativa privada de manera casi exclusiva y también
negando cualquier éxito o acierto en las medidas tomadas por
la Conselleria de Vivienda o por el propio gobierno.
Suponemos que forma parte de su estrategia de desgaste del
Gobierno, están en su derecho, como es lógico, pero en
realidad no ayudan en nada a mejorar un problema como es el
de la vivienda que colea en Balears y en España desde que se
dejó de considerar un derecho para pasar a ser un negocio, hace
ya cerca de 40 años.
Ahora que tenemos una ley de vivienda balear y que
tendremos una ley estatal de vivienda dentro de poco, ahora,
cuando se empieza a ver una pequeña vía de esperanza para
tanta gente precarizada, para tanta gente pobre con pocas
posibilidades de acceder a una vivienda digna, ustedes se
manifiestan en contra de ella.
La vivienda no se puede valorar sólo en términos de
inversión y beneficio sino en términos sociales para la mayoría
de la población, porque forma parte de la política de
integración social y no se puede dejar en manos de la gran
banca, de los especuladores.
¿Qué podemos decir de sus propuestas? Pues lo mismo que
se ha dicho ya en comisión y en Pleno. Repasamos brevemente
algunos de los puntos. En el 1, los locales, pues hay que ver el
reglamento urbanístico y hay que tener en cuenta también que
hay que lograr la cédula de habitabilidad para conseguir esto.
El punto 2, obras de locales y viviendas, entendemos que es
algo que se está haciendo. Los seguros privados, en el punto 3,
entendemos que el propietario debe asegurar sus bienes como
le parezca, pero la administración la responsabilidad que tiene
al respecto es mínima. Contrato del sector público, artículo 35,
no sabemos nunca a qué se refiere con esto. El punto 5,
estamos en contra de modificar continuamente las normas
urbanísticas. El índice de intensidad, tal vez no se consuma más
territorio, pero cabe la posibilidad de que los tamaños
habitacionales se reduzcan, con la consiguiente pérdida de
calidad de vida, los “okupas”, ya hemos hablado tantas veces
de esto.
El Don Pepe es un tema que debería tratarse con cierto rigor
porque se está jugando aquí con sentimientos, y aquí hay
normativa básica a tener en cuenta. Los pisos del IBAVI para
familias numerosas, ya se construyen piso de tres habitaciones
que resuelven parte de esta situación. Compartir registro
desocupados, del punto 10, el registro como se sabe no es
público, Son Busquets ya está en vía de solución, de Ca
n’Escandell ya hay reuniones en este sentido y hay una
enmienda de Unidas Podemos y del Partido Socialista para
convertir, para acceder a este punto. Resolución de contratos
por subida de precios, como ya ha dicho el conseller la mayor
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parte de las promociones están funcionando, menos un par de
ellas más pequeñas. La revisión de precios de materias primas,
en este caso sí que nos parece interesante en las futuras nuevas
promociones. Evitar penalizaciones -el punto 15- es una
repetición del 13 entendemos. El parking, se está estudiando la
viabilidad jurídica de separar vivienda de aparcamientos.
Luego hay una serie de puntos que tienen que ver con los
impuestos -17, 18- que no compartimos. En cuanto a los
jóvenes, habla de la compra de vivienda, la política actual de
vivienda está en realidad con el alquiler social, no con la
compra. Y las ayudas pendientes, del punto 20, entendemos
que si ha habido retrasos en el pago de temas de ayudas al
alquiler es porque se aumentó la cuantía presupuestada y al
aumentar las solicitudes.
En fin, independientemente de los puntos concretos de esta
moción, lo que hemos de manifestar es que estamos ante dos
modelos distintos, ambos obviamente legítimos, pero
claramente distintos: uno, el que prioriza las actuaciones de
compra de vivienda, la bajada de impuestos, las bonificaciones
y la intervención del mercado como elemento autoregulador del
ámbito de la vivienda; otro, el que defiende la iniciativa
pública, la promoción de vivienda pública de alquiler social, la
regulación de los precios de alquiler o la declaración de zonas
tensionadas que recogerá la futura ley estatal de vivienda, la
utilización mediante las fórmulas contempladas en la Ley
balear de vivienda, de los pisos vacíos, de contrarrestar la
brutalidad social de los fondos de inversión y la gran banca.
Sabemos desde las dos formaciones que componen nuestro
grupo parlamentario, dentro de la lealtad al Govern del que
formamos parte, que incluso habría que ser más incisivos en
estas políticas de vivienda como, por ejemplo, controlando el
alquiler turístico ilegal, limitando al máximo el planificado y
reduciéndolo en la medida de lo posible, exigiendo a la SAREB
la movilización de su parque de vivienda cediéndola a la
administración, instando al Estado a revisar la fiscalidad sobre
la vivienda especialmente sobre las sociedades patrimoniales
incluidas las SOCIMI, reduciendo a cinco el número de
viviendas para ser considerado gran tenedor y sumando
propiedades del conjunto del Estado y no solo de Baleares y,
con respecto a la ley balear vigente, impulsando su desarrollo
reglamentario integral para implementar su potencial
normativo.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias, Sr. Jiménez. Per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca intervé el Sr. Mas.
EL SR. MAS I TUGORES:
Gràcies, diputades, diputats. La veritat és que demanaria al
principal partit de l'oposició una mica de seriositat a l'hora de
presentar propostes perquè realment duim tota la legislatura
amb les mateixes propostes i arriba un moment que tens la
sensació de perdre el temps i a més -això ja els ho havia dit dia

7 de juny d'enguany a una moció com aquesta- un “refrit”
d'altres iniciatives, copiar i tornar a presentar allò que ja hem
discutit diverses vegades, diguem que, per ser educats, és poc
original, per no dir que és de poc feiners. És ver, són insistents,
però un poc ganduls també.
Dels vint punts que ens proposen avui només sis són noves
propostes i serà d'aquestes de les quals parlaré, les altres ja les
hem discutit i votat en diverses ocasions en aquesta casa i no
invertirem el temps de les senyories en aquestes propostes, com
deia ja discutides i votades.
Quant a les propostes noves de la iniciativa, el punt 11 està
escrit de tal manera que en cap cas no parla que Son Busquets
sigui públic per a habitatges de protecció oficial. Aquesta és
una de les grans diferències entre vostès i nosaltres, quan vostès
governen venen solars públics per fer hotels, nosaltres volem
que Son Busquets sigui públic per a habitatges públics.
Quant al punt 12, li recomanaria que es comunicàs amb els
seus companys que governen al Consell d'Eivissa que són part
implicada en l'elaboració del Pla d'habitatge públic de Can
Escandell. Si parla amb ells li contaran que fan feina a bon
ritme i amb implicació de totes les administracions.
Quant als punts 13 i 15, efectivament, hi ha un encariment
a nivell mundial del preu de l'energia i de les matèries primeres
per a la construcció, per a la construcció i per a tots els sectors
productius.
En el cas dels contractes, bé, avui matí el Sr. Conseller ha
contestat al Sr. Marc Pérez-Ribas, a la seva resposta, a la
resposta del conseller em remet, però em sorprèn aquesta
preocupació per les empreses i el desconeixement de com fan
feina les empreses de construcció quan afronten aquest tipus
d'obres. Abans de fer demagògia han de venir informats en
aquesta casa, qui realment requereix de la nostra preocupació
són les famílies que necessiten un habitatge digne. No passi
pena que les empreses que fan aquestes obres tenen molt de
personal que miren per elles.
Al punt 14 votarem a favor, ja s'està fent i les noves
licitacions surten adaptades a aquesta nova realitat de preus,
com no podia ser d'altra manera.
En el punt 20, que és l'altra novetat, està molt bé que es
preocupi per les ajudes al lloguer, és una qüestió que jo crec
que ens preocupa pràcticament a tots, sobretot a les famílies
que les sol·liciten que són els que realment els han de menester.
Ens hem informat i la primera part de la proposta serà com
vostès demanen i abans d'acabar l’any..., pel que ens han dit i
si no hi ha res de nou, s'hauran pagat totes les ajudes de 2020.
Ara bé, vostès han redactat la proposta de tal manera que
els hem de dir que no, hi ha milers de sol·licituds per a 2022,
de fet, encara hi ha temps de presentar-ne més perquè el termini
de sol·licitud acaba dia 30 d'aquest mes. I l'administració que
tenim és la que és i si fos per vostès encara seria més minsa,
però, vaja, almanco amb aquest govern surten les ajudes cada
any, no com en temps pretèrits en què governava el PP.
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Mirin, aquesta moció i la majoria d'iniciatives que ens han
dut aquesta legislatura traspuen un model d'urbanisme, un
model de pobles i barris que res no té a veure amb els models
que coneixem en el nostre país, on els habitatges, els comerços
i la resta de serveis conviuen en espais d'esbarjo i zones verdes
i donen vida a carrers i places.
El seu és el dels grans barris grisos amb famílies
acaramullades que, per anar a comprar o per fer vida social,
han de sortir dels barris i anar als afores. Aquest no és el model
mediterrani, no és el nostre model. El seu model és com el de
la seva manera de fer política: gris i crispada. La nostra és
alegre i viva, tal com volem els nostres pobles, barris i ciutat.
Amb propostes com les seves no resoldrem el problema de
l'habitatge, les coses com són, i sense habitatge digne per a les
famílies és impossible encarar un projecte de vida.
Per això demanam a consells, Govern i ajuntaments que
segueixin treballant per al bé comú...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Mas, termine, por favor.
EL SR. MAS I TUGORES:
... mentre que el PP pot quedar retratat i seguir anant a misses
d'exaltació feixista.
Gràcies.
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en mente, se adapte a la realidad social. No son ustedes los que
se quieren adaptar a lo que realmente es este país. Ustedes lo
quieren transformar, completa y absolutamente, y lo quieren
hacer de una manera además ilógica y que no va a dar ningún
fruto.
He oído..., yo creo que ha sido un lapsus linguae porque
antes creo que se ha hablado aquí de dirigentes que asisten a
misas de exaltación fascista, pues he oído al diputado
comunista decir que se había cambiado el modelo, en este país,
el modelo de vivienda, que lo que era un derecho hace 40 años,
se había transformado en un negocio. Casi ha hecho una
reivindicación del franquismo, se ve que hace 40 años la
vivienda era un derecho y se ve que en la democracia se ha
convertido en un negocio, o sea que con los que se tendrán que
meter ustedes son con sus socios de Podemos...
Lo único que intenta esta serie de baterías de medidas del
Partido Popular, algunas de ellas se quedan cortas pero, bueno,
nosotros iríamos un poquito más allá, pero lo único que intenta
es reflejar la realidad social de este país, que es un país de
pequeños y medianos propietarios, un país que prefiere invertir
en ladrillo, entre otras cosas porque el ladrillo con sus subidas
absorbe, por ejemplo, la inflación de la que hoy hemos estado
hablando. La vivienda sube por encima del valor de la inflación
y muchos españoles consideran que su dinero está más seguro
invirtiéndolo en una vivienda. Muchos mayores tienen una
segunda vivienda en alquiler porque es la manera de garantizar
su pensión. En otros países son muy partidarios de fondos de
pensiones, en España nuestro fondo de pensiones es la
inversión en vivienda, y esto es algo que ustedes no quieren
reconocer.

(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias, Sr. Mas. Por parte del Grupo
Parlamentario VOX-Actua Baleares intervendrà el Sr.
Rodríguez.
EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:
Gracias, Sra. Vicepresidenta. Señoras y señores diputados,
en esta propuesta se transfiere, se trasluce, sobre todo en las
respuestas de la izquierda, cuál es el problema de base, y el
problema de base de todos ustedes, de Podemos, de MÉS y del
Partido Socialista que todavía no ha intervenido, pero ya
aventuro lo que va a decir, subyace que ustedes gobiernan un
pueblo que no les gusta, ustedes gobiernan a unos ciudadanos
cuya manera de ser no les satisface, no cumple sus expectativas
de experimentos social y de transformación de la sociedad que
ustedes quieren hacer y, claro, se niegan a ver la realidad de un
país, de un país que es un país de propietarios.
El 84% de los españoles tiene una vivienda, una vivienda
que normalmente dedica a vivienda habitual, y de este 84%, el
16% tiene más de una vivienda y si pasamos la barrera de los
65 años este porcentaje se eleva por encima del 90%. Claro,
ustedes gobiernan un país que no les gusta, donde la esperanza
y la aspiración de las personas es ser propietarios de su
vivienda y ustedes no quieren que lo sean e intentan imponerles
todo tipo de trabas para que su realidad, la que tienen ustedes

¿Y cuál es el problema del alquiler? ¿Por qué no hay
viviendas en alquiler?, porque no hay seguridad jurídica; en el
momento en que ustedes den seguridad jurídica a los
propietarios para poder desahuciar a aquellas personas que no
pagan, pues le puedo asegurar que saldrán muchísimas más
viviendas en alquiler, con lo cual, por la ley de la oferta y la
demanda, bajará el precio del alquiler. Pero ustedes no lo
quieren hacer, ¿por qué?, porque ustedes se quieren ir a hacer
la foto con los “okupas” a los que saca la policía, y decir que
ustedes son “chupiguais” de izquierdas, fantásticos y
maravillosos, y que están con todo el movimiento “okupa”, que
no sé lo que se creen ustedes que es el movimiento “okupa”; yo
lo único que sé, por ejemplo, los últimos “okupas” que
desahuciamos aquí era un argelino que traía gente en pateras
para delinquir y que además prostituía a menores del IMAS, o
sea que no sé cuál es su idea cultural de lo que es el
movimiento “okupa”.
Con respecto al urbanismo, pues basta ver lo que han hecho
ustedes con el Plan general de urbanismo de Palma, que es
demencial, que va a encarecer la vivienda. Y también decía lo
de Son Busquets, solo lo queremos para viviendas de
protección oficial, ustedes son expertos en crear guetos, cojan
ejemplo de otras comunidades autónomas donde se hace bien
y donde se conjuga la promoción privada con las viviendas de
promoción oficial y así no se crean guetos; ustedes sí, ustedes
quieren crear guetos, no entiendo muy bien por qué.
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En definitiva, algún día, algún día, aceptarán ustedes cuál
es la realidad de este país, mientras tanto, tendremos que seguir
sometiéndonos, mientras ustedes gobiernen, a estos
experimentos sociales que tanto les gusta hacer y que la
pandemia tanto les ha favorecido.
Gracias, Sra. Vicepresidenta.
(Algun aplaudiment)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gracias, Sr. Rodríguez. Por parte del Grupo Parlamentario
El Pi Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda.

el fons o amb una part del que diuen altres punts, però no, no
estam segurs, o així com estan redactats per ventura, no ho
veim del tot oportú.
I, per exemple, en el punt 5 vostè parla que les
administracions competents modifiquin les normes
urbanístiques perquè el sòl urbà o urbanitzable es dediqui a la
construcció d'habitatges per als ciutadans. Jo crec que als
municipis, evidentment, el sòl ha de ser una part per a
habitatges, que crec que molts de municipis fan un esforç
important, però aquest sòl urbà també és per a equipaments i
infraestructures, per a zones verdes, volem escoles, volem
poliesportius, volem centres de salut, volem aparcaments..., les
necessitats de cada municipi les coneix aquell municipi i
pensam que són ells els que haurien de fer.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Sra. Presidenta, el temps... Gràcies, Sr. Presidenta. Senyors
i senyores diputades, hem de reconèixer que tenim una
problemàtica amb l’habitatge a la nostra comunitat, i el que
s'intenta són cercar solucions. El Govern ha posat en marxa una
sèrie de solucions, però no basten, i hem d'intentar obrir el
ventall i ho hem dit en diverses ocasions.
Jo intentaré centrar-me a la moció perquè, sincerament són
20 punts, i hi ha temps necessari. A la majoria de punts els
votarem a favor, ja li ho dic, Sr. Camps, i per exemple, al punt
3, allà on parla que s'han d’implantar fórmules que donin plena
seguretat i confiança als propietaris, també parla que s’apostarà
per una contractació d'assegurances privades; aquí volem
entendre que el que es vol és que es faciliti a aquesta propietat
privada les maneres que puguin tenir aquestes assegurances i
que, evidentment, en segons quins casos molt excepcionals, si
el Govern ha de fer qualque tipus d'aportació, es pugui fer, però
que en principi siguin perquè faciliti la propietat privada.
També en el punt 6, allà on demana augmentar l'índex
d'intensitat de l'ús residencial, nosaltres ho hem demanat en
diverses iniciatives també en aquest parlament, i pensam que és
una manera que per posar aquests habitatges a l'abast dels
ciutadans, milloren sobretot en temes de lloguers.
També en el punt 11 i en el punt 12 parla de Son Busquets
i de Can Escandell d'Eivissa, i s'ha dit per part dels grups que
donen suport al Govern, que ja estan encaminades i que ja hi ha
converses en aquest sentit. Però és que, sincerament, fa anys
que parlam d'aquestes converses, que aquests habitatges siguin
una realitat.
En el punt 14 també parla de revisió actualitzada i detallada
de tots els preus de mercat perquè, quan es facin nous
concursos s'adaptin a la realitat, i trobam que hauria de ser així,
i per altre costat, per exemple, també en el punt 16, quan parla
dels aparcaments lliures de l'IBAVI, de què disposa l'IBAVI,
ja vàrem fer a una PNL..., hi havia, vostès proposaven venda i
lloguer, consideram que lloguer és una bona opció i que el
posin a disposició, primer, dels ciutadans que tenen en aquells
edificis un habitatge i, si no, que es faci propaganda i que la
gent s'hi pugui adherir.
En aquestes, per exemple, com li dic, les hi donarem suport
com a d'altres, però no n’hi donarem i no perquè no creguem en

En el punt 8, per exemple, també parla de reconèixer i
aprovar la rehabilitació dels apartaments Don Pepe a Eivissa.
Estam totalment d'acord que el Govern ha de cercar una solució
per a aquests apartaments que hi ha a Eivissa, però pensam que
no podem generalitzar la norma i que sigui una fórmula que
premiï la infracció, i així com està disposat pensam que és així,
per tant, també ens abstendrem en aquest punt.
Pel que fa referència al punt 9, que el Parlament insta el
Govern que totes les noves promocions de l'IBAVI disposin de
pisos per a famílies nombroses. És un debat que també ja vàrem
tenir no fa gaire i ja li vam dir en aquell moment, pensam que
és necessari que hi hagi aquests pisos per a famílies nombroses
però que hi ha altres perfils que també s'han de tenir en compte
com famílies monoparentals, joves, discapacitats, dones amb
violència masclista... I moltes vegades aquests habitatges no
són tan grossos i, per tant, no poden fer tants d'habitatges i que
estiguin destinats, sempre qualcun, a famílies nombroses.
Ja faré via perquè veig que el temps s'acaba. En el punt 13
també ens abstendrem a això de les penalitzacions i sancions
que s'hagin de resoldre per contractes d'obra pública; també en
el 15, de forma excepcional, que es revisin les contractes,
perquè tenim dubtes legals que això es pugui fer. I, ja per
acabar, en el punt 19, hi estam d'acord, trobam que s'han de fer,
donar facilitats als joves, però sí que li demanaria que allà on
posa “facilitar bonificacions de l'IBI per als joves, fins a 35
anys en els tres primers anys després de l'adquisició de
l'habitatge”, aquest punt l'eliminàs, perquè no és competència
del Govern de les Illes Balears, sinó que és competència dels
ajuntaments i, per tant, són ells els que donen els descomptes
o fan les bonificacions que troben oportunes.
Res més. Respecte de les esmenes de Ciutadans, si les
accepta, van en la línia que nosaltres sempre presentam i els
donaríem suport.
Gràcies, presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Sureda. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Font.
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LA SRA. FONT I MARBÁN:
Gràcies, Sra. Vicepresidenta, i bon dia de nou. Sr. Camps,
jo li he de reconèixer la seva insistència, constància,
perseverança, presentant iniciatives sobre habitatge, ara bé,
hem de dir que dels 20 punts de què consta aquesta moció, el
70% ja s'havia presentat prèviament, i hi havíem votat en
contra. Com pot entendre, nosaltres tampoc no entrarem a
debatre ara qüestions que, per enèsima vegada, ja hem debatut
en múltiples ocasions.
D'aquests 20 punts, 5 són novetat, en concret, són els punts
de l'onzè al quinzè i el vintè, alguns d'aquests fons es troben en
camí de resoldre’s i d'altres, com són el tretzè, el catorzè i el
vintè, recauen en la Llei de contractes, la qual ja contempla
situacions perjudicials per als contractistes. Dit açò, anunciam
que votarem a favor del punt catorzè.
Pel que fa a la resta de les seves propostes, hi votarem en
contra, una altra vegada més.
De les esmenes presentades per Ciutadans, votarem a favor
de l'addició del punt 21, la que té el RGE núm. 12845/21, i en
contra de l’addició del punt 22.
I és que nosaltres pensam, Sr. Camps, que si l'habitatge fos
realment una preocupació per a vostès anteposarien l'article 47
per davant del 33.
I ara, Sr. Camps, restarem a l'espera de la propera vegada
que torni a presentar-nos una altra iniciativa amb els mateixos
punts reciclats.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Muchas gracias, Sra. Font. Por parte del Grupo
Parlamentario Socialista tiene la palabra el Sr. Ferrer.
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d'habitatge anam, quin nou model volem i que passam de ser un
model especulatiu a què sigui considerat com a un nou dret
fonamental.
President, crec que no surt el rellotge. D’acord.
Per preparar la intervenció d'avui, Sr. Camps, he volgut
revisar el Diari de Sessions de la interpel·lació que vostè va
adreçar al conseller d'Habitatge fa dues setmanes. Jo pensava
que trobaria alguna cosa diferent, alguna cosa nova, un Je ne
sais quoi, que diria el jesuita Dominique Bouhous en el segle
XVII, o alguna cosa que se m’hagués escapat i que permetés
donar una coherència al que debatem avui novament, que, ni
més ni manco, 20 punts de la seva moció.
De tot plegat, el que em va sobtar és que es queixàs que
nosaltres parlàssim de passat, de la legislatura funesta de José
Ramón Bauzá. Doncs, bé, si de passat es tracta, la seva moció
d'avui, ja li han dit alguns portaveus, és un retorn al passat,
l'enèsim, amb moltíssimes propostes ja debatudes i tornades a
debatre i tornades a debatre. Per cert, que vostès no eren
favorables a la Llei de residus, se’ls dona beníssim el
reciclatge, i a vostè, en particular.
Però si anam per feina, anem punt per punt. El punt 1,
debatut dos cops, a plenari i a comissió, Diari de Sessions, per
favor, revisin-lo, recordin: corresponen als ajuntaments ordenar
els usos residencials d'acord amb el seu planejament, i, per tant,
no estam d'acord tampoc que els habitatges hagin de tenir una
tasca per donar sortida a les necessitats que puguin tenir
determinats col·lectius, que per això emprem infrahabitatges.
El punt 2 el vàrem debatre dos cops a comissió i en ple un,
hi vàrem votar que no, hi tornam votar que no aquesta vegada,
perquè es fa feina i no acceptam que ens diguin que tots els
locals i habitatges es troben en males condicions.
Punt 3, dos cops a ple i un a comissió, novament no, però
aviat tendrà notícies de la nova assegurança per a joves que ha
anunciat el Ministeri d'Agenda Urbana i que permetrà als joves
que vulguin emancipar-se tenir una seguretat a l'hora d'accedir
a un lloguer d'un habitatge digne.

EL SR. FERRER I RIPOLL:
Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. Després de llegir
la moció o gairebé intent de proposició de llei, estic convençut
que l'únic que vol el Partit Popular, a partir d'aquesta redacció,
que desvia absolutament les que podien ser realment les seves
prioritats, és fer una causa general a la totalitat de la política
d'habitatge del Govern, que amaga, a més, aquesta crítica al seu
torn, la seva incapacitat, la del Partit Popular, més absoluta per
presentar propostes originals i que vertaderament reflecteixin
el problema d'accés a l'habitatge que tenim a les Illes Balears.
No sé on han d'anar vostès a cercar la inspiració divina per
portar-nos una iniciativa que ens doni llum en aquesta línia,
intuïm que el seu president, Casado, se’n va a misses en honor
del dictador Franco, i entenc que tal vegada és allà on els
visiten les muses, a nosaltres no és allà que ens visiten, a
nosaltres ens visita la Llei balear d'habitatge que va aprovar la
majoria social d'aquestes illes a l'anterior legislatura i que
serveix per canviar el paradigma de cap a quin nou model

El punt 4 el vàrem debatre un cop a comissió i un altre a
plenari, segueixen amb una sèrie d'acusacions no fonamentades
amb el mateix redactat, ja els ho vàrem dir: vagin a Fiscalia,
aquí no.
Punt 5, normes urbanístiques, dos cops a ple i un a
comissió. No, mateixos, anunciats mateixos arguments.
Punt 6, un clàssic, créixer i créixer sense control, dos cops
a ple i un a comissió, no.
Punt 7, monotema ocupa, és l'únic que saben fer, zero
propostes, política de la por a tota màquina. La vàrem debatre
dos cops a comissió i tres a plenari, no.
Punt 6, Don Pepe, el mateix que proposaven a la tramitació
del Decret Llei 4/21, amb una esmena feta a corre-cuita, ja els
ho varem dir: no volem amnisties urbanístiques per solucionar
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un problema que és eminentment social i que ha de tenir una
solució social. Prou d’intoxicar, per favor! No.
Punt 9, dos cops, in voce, a comissió i a plenari, no ha
millorat ni tan sols el redactat del que ens va passar amb un
paperet. La realitat és quina? Només un 0,68% de les demandes
que es fan d'habitatge social corresponen a més de 6 persones.
Per tant, aquestes famílies nombroses que vostè pretén protegir
a la seva moció. Pretenen condicionar així totes les
promocions? Ja li vàrem dir que no, que no tenia suficientment
substància, un 0,68 contra una moció, un punt que novament es
reitera, no.

EL SR. FERRER I RIPOLL:
... -vaig acabant- a més de 9 milions d'euros. Per tant, diem que
no.
I de les dues esmenes de Ciudadanos, les dues que són
d'addició, a la primera hi votaríem a favor, si el Partit Popular
es digna a acceptar-la, perquè nosaltres estam d'acord amb el
foment de la col·laboració publicoprivada.
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Ferrer, acabe, por favor.

Punt 10, debatuda ja en comissió, calen convenis, ja els ho
vàrem dir.
Punt 11, una novetat, per fi, però no, perquè es tracta de
resoldre una qüestió que ara mateix són negociacions
interministerials que han de donar un benefici als ciutadans de
Palma.

EL SR. FERRER I RIPOLL:
I a la segona, evidentment, hi votarem que no.
Gràcies.
(Alguns aplaudiments)

Punt 12, una altra novetat, Son Escandell, ja li han dit, hi ha
una comissió interinstitucional, fan feina, parlin amb ells.

LA SRA. PRESIDENTA:

Punts 13, 14 i 15, li ha contestat ja avui el conseller a una
resposta que feia al diputat de Ciudadanos, nosaltres, per tant,
només votarem a favor del punt 14, a la resta hi votarem en
contra, perquè si ha escoltat la resposta del conseller, ja no
caldrà jo que m'estengui en aquest mateix supòsit.

Muchas gracias, Sr. Ferrer. ¿Quiere hacer uso el grupo de...,
Sr. Camps, quiere hacer usted uso de la palabra? Interviene el
Sr. Camps.

Punt 16, tornam a les propostes reciclades, ja s'acabava la
novetat, en comissió i en ple, els processos ja estan en marxa,
no ens posin terminis, estan en marxa, ja els hem explicat en
comissió, ja els va explicar el conseller a la compareixença de
pressuposts, en quin estat es varen trobar els pàrquings, que
faltaven els comandaments i tot. És que a aquest nivell de detall
hem arribat.

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Sr. Pérez-Ribas, Sr.
Rodríguez, Sra. Sureda, volem agrair doncs el seu compromís,
la seva identificació amb la majoria d'aquests punts que hem
tractat i anunciï que acceptarem les dues esmenes que ens ha
presentat el Sr. Pérez-Ribas.

Punt 17, més reciclatge parlamentari, tres cops en ple, no.
Punt 18, tres cops també en ple, Diari de Sessions, per
favor, el revisin, no.
Número 19, tres cops a ple i un a comissió. I, és clar, aquí
ens trobam que després volen fer com els dels amics de la
joventut i de la infància, i quan el Govern central anuncia un
bon de 250 euros mensual per a l'emancipació de joves, també
diuen que no. Fantàstic!
Punt 20, acabam amb una novetat, els ajuts a l'any 2020, ja
li ha explicat algun portaveu, s'han allargat perquè hi ha hagut
moltíssimes peticions, li hem dit 40.000 vegades; a la seva
porta, quan governaven vostès, no venien, no es deixava a
ningú, es resolen un munt de sol·licituds i s'ha hagut d'ampliar
el pressupost per a enguany i els pressuposts de l'any 2022 que
vàrem tractar a la Comissió d'Hisenda s’amplia fins a...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Ferrer, acabe, por favor.

EL SR. CAMPS I PONS:

Quant al Sr. Jiménez, propostes que no varien i passa el
temps i sembla que haurien d’haver variat. És que no poden
variar, Sr. Jiménez, perquè quan un veu que passa el temps i
cada vegada estam pitjor, les llistes de l'habitatge són
interminables, les llistes de lloguer són interminables. Doncs
clar, nosaltres proposam alternatives, i vostès amb el seu criteri
consideren que és desafortunat.
Quant als locals, també una altra realitat el govern de
l'esquerra, el Govern de la gent, s'estima més tenir els locals
sense acabar, tancats, sense poder reconèixer i fer una feina cap
a una transformació d'un ús als locals, allà on reuneixin els
requisits per poder fer habitatge públic, s'estimen més tenir-los
tancats. Açò és la capacitat de feina que tenen en el Govern i
que ens recrimina, per exemple el Sr. Mas, que fins i tot ens
tracta de ganduls. Allò que és gandul, Sr. Mas, és tenir un any
coneixement que hi ha pàrkings que estan tancats i no fer res.
(Alguns aplaudiments)
El que és gandul, Sr. Mas, és votar en contra. Allò que és
gandul, Sr. Mas, és no ser realista. Aquests més de 500
aparcaments que hi ha a Balears sense emprar, si els sumessin
a la mitjana del preu que va anunciar el Sr. Marí, el conseller
d'Habitatge, hi hauria una recaptació aproximada de 225.000

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 101 / 23 de novembre de 2021

euros. Açò seria equivalent a donar ajut social a 800 persones,
que no podran disposar.
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(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:

Aquestes llistes d'espera que vostès estan creant, estan
creant vostès, l'esquerra, l’únic que fan és incrementar aquests
ciutadans les llistes, perquè les seves polítiques cada vegada
van enrere.
Sra. Font, gràcies pel seu reconeixement. El Partit Popular
ha d’insistir perquè és la seva obligació quan veu que les coses
que proposa el Govern, en aquest cas, vostès també donen
suport a la majoria d'aquestes decisions, veim que no donen
resposta a les necessitats dels ciutadans.
Quant al Don Pepe, el Partit Popular no ho du ara en
aquests darrers mesos, Don Pepe fa un any i mig. Quan hi ha
hagut voluntat per aquest govern d'esquerra, per fer
tramitacions autonòmiques, vostès ho han fet. Quan hi ha hagut
voluntat per tirar endavant qualsevol tipus d'iniciativa, aquest
govern ho ha fet. En canvi, amb el Don Pepe no ho fan. Per
què?, perquè a vostès no els interessa, consideren que no es
mereixen aquests ciutadans tenir aquesta oportunitat, perquè
ells no volen subvencions, ells no volen ajudes, ells volen
poder viure a la seva casa.

Finalitzat el debat, procedirem a la votació. Farem votació
separada perquè hi ha hagut diferents manifestacions de
diferents grups parlamentaris. El Sr. Camps ens ha comunicat
que l'esmena in voce que ha fet El Pi no l'accepta... Les de
Ciudadanos?, d’acord. Passam a la votació.
Votam el punt número 1. Votam.
23 sí, 28 no i cap abstenció.
Passam a votar el punt número 2. Votam.
23 sí, 28 no, cap abstenció.
Passam a votar el punt número 3. Votam.
24 sí, 27 no, cap abstenció.
Ara passam a votar el punt número 4. Votam.
23 sí, 28 no, cap abstenció.

Quant a les licitacions. Avui el Sr. Conseller, a mi em
sembla que ha estat un lapsus, perquè ha estat un lapsus, vull
pensar, quan el Sr. Pérez-Ribas avui matí li he fet una pregunta,
vostè ha dit que hi havia dues licitacions desertes a
Puigpunyent. Jo li he de recordar, Sr. Conseller, que n'hi ha una
a Inca i una a Es Migjorn a Menorca, que també han quedat
desertes aquestes licitacions. Alguna cosa hi ha que no
funciona, Sr. Conseller.
Per cert, senyors del Govern, dia 31 de desembre, finalitza
la figura de declaració responsable que van recollir en el Decret
Llei 8/2020, què pensen fer? Són conscients que moltes de les
ajudes que vindran europees poden estar afectades, si
començam a retardar una vegada més totes i cadascuna
d'aquestes autoritzacions per part dels ajuntaments?

Passam a votar el punt número 5. Votam.
16 sí, 28 no, 7 abstencions.
Passam a votar el punt número 6. Votam.
22 sí, 28 no, cap abstenció.
Passam a votar el punt número 7. Votam.
23 sí, 28 no, cap abstenció.
Passam a votar el punt número 8. Votam.
16 sí, 28 no, 7 abstencions.

Incapacitat en alternatives, Sr. Ferrer, vostè ens parla de
capacitat, el que és una incapacitat va ser el que vostè va fer i
va deixar a l'Ajuntament de Palma, 30.000 euros que va deixar
als ciutadans de l'Ajuntament de Palma.
(Remor de veus i algunes rialles)
Ajudes, ajudes, ajudes que vostès, que vostès no volen
reconèixer. I també, com anunciava al principi de la
intervenció, el Sr. Pérez-Ribas, aquesta esmena allà on
qualsevol tipus de planta hotelera que estigui obsoleta, vostès
han demostrat una vegada més la seva incapacitat de que sigui
una realitat per poder reconvertir aquesta planta hotelera en
habitatge social, perquè no hem tingut ni una única inscripció
per poder fer aquesta reconversió.

Passam a votar el punt número 9. Votam.
20 sí, 28 no, 3 abstencions.
Passam a votar el punt número 10. Votam.
19 sí, 28 no, 4 abstencions.
Votam ara el punt número 11. Votam.
23 sí, 28 no, cap abstenció.
Votam ara el punt número 12. Votam.
23 sí, 28 no, cap abstenció.

Per tant, s’ho haurien de fer mirar i haurien d’esforçar-se,
perquè els ciutadans d'aquestes illes puguin disposar d'habitatge
en temps i forma, ja no d'aquí deu anys

Votam ara el punt número 13. Votam.
16 sí, 28 no, 7 abstencions.

Moltes gràcies, Sr. President.
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Votam ara el punt número 14. Votam.

l’any 2022 té la paraula la consellera d’Hisenda i Relacions
Exteriors, la Sra. Rosario Sánchez.

51 sí, cap no, cap abstenció.
Votam el punt número 15. Votam.
16 sí, 28 no, 7 abstencions.
Ara votam el punt número 16. Votam.
23 sí, 28 no, cap abstenció.
Votam el punt número 17. Votam.
23 sí, 28 no, cap abstenció.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):
Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyors diputats i senyores
diputades. Avui defensam el tercer projecte de llei de
pressuposts de la comunitat autònoma de la X legislatura, una
legislatura marcada per la pitjor crisi sanitària de la història
recent amb patiments socials i econòmics a nivell mundial.
És obvi que una situació com la que encara vivim ha afectat
i afecta profundament els nostres conciutadans en tots els
aspectes de la seva vida, que ens ha transformat a nivell
particular i a nivell mundial i que ja no som els mateixos.

Ara votam el punt número 18. Votam.
23 sí, 28 no, cap abstenció.

No és menys real que la crisi ens deixa lliçons i a la vegada
oportunitats d’afrontar el futur amb més consciència de les
nostres vulnerabilitats i també de les nostres fortaleses.

Votam el punt número 19. Votam.
23 sí, 28 no, cap abstenció.
Votam el punt número 20. Votam.

El Govern arriba a aquest punt amb l’equipatge de la feina
conjunta, amb moltes hores de diàleg amb la societat i amb els
grups polítics i amb la resta d’institucions, amb reflexions i
decisions ja preses i reforçats en els valors i el full de ruta de
l’Acord de Bellver de 2019.

23 sí, 28 no, cap abstenció.
Ara votam l’esmena RGE núm. 12845/21. Votam.
46 sí, 5 no, cap abstenció.

Defensam aquest projecte de pressuposts convençudes que
avançam en la direcció correcta, la que millor s’adapta a les
necessitats d’aquesta terra en un moment tan determinant. Una
situació excepcional que continua requerint d’una forta resposta
pública.

Ara votam l’esmena RGE núm. 12846/21. Votam.
22 sí, 27 no, cap abstenció.
IV. Debat de totalitat del Projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l'any 2022, RGE núm. 12117/21, rectificat amb l’escrit
RGE núm. 12165/21, amb les esmenes a la totalitat, de
devolució, RGE núm. 12302/21, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes; RGE núm. 12335/21, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares; RGE núm. 12336/21,
del Grup Parlamentari Ciudadanos; i RGE núm. 12337/21,
del Grup Parlamentari Popular; i fixació de quantitats
globals.
A continuació passam al quart punt de l'ordre del dia que
correspon al debat de totalitat del Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2022, document RGE núm. 12117/21,
rectificat amb el RGE núm. 12165/21, amb les esmenes a la
totalitat, de devolució, RGE núm. 12302/21, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes; RGE núm. 12335/21,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares; RGE núm.
12336/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos; i RGE núm.
12337/21, del Grup Parlamentari Popular; a més la fixació de
quantitats globals.
Per a la presentació del projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a

Gràcies a l’avanç de la vacunació a nivell estatal i a les
Illes, amb quasi un 83% de la població diana vacunada, gràcies
a la fortalesa i a la consciència de la nostra societat, a un teixit
social i econòmic que es creix davant les dificultats avançam en
la lluita per superar la pandèmia i s’està reactivant l’economia
i el mercat de treball.
Tots els indicadors econòmics, malgrat les dificultats,
apunten cap a una recuperació cada vegada més robusta i
presentam aquest projecte amb la responsabilitat de presentar
un instrument per apuntalar aquesta recuperació, per impulsar
canvis en el nostre model productiu cap on sempre hem volgut
anar, cap a un model més diversificat, més inclusiu, més
respectuós amb el medi ambient, i a la vegada per continuar
prenent cura de la ciutadania amb la major xarxa de suport que
s’ha desplegat a aquesta comunitat amb uns serveis públics
reforçats com mai.
El pressupost públic més alt amb l’objectiu d’impulsar la
sortida definitiva de la crisi des de la feina conjunta, des de
l’empenta del sector públic i amb la col·laboració del privat.
6.400 milions, un 8,8% més, per a la capacitat d’aquest
pressupost d’actuar com a palanca de reactivació i contribuir al
repte comú de millorar un model productiu que preservi el
medi ambient per a generacions futures i que generi
oportunitats de feina de qualitat amb una especial atenció al
nostre jovent.
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Els pressuposts creixen més que mai sobretot en polítiques
que més incideixen en la sostenibilitat i la millora del model,
amb un augment del 51% fins a sumar més de 600 milions.
Així, Medi Ambient és l’àrea amb més pressupost després
de les tres polítiques fonamentals de l’anomenat sistema del
benestar: sanitat, educació i serveis socials. Medi Ambient
disposarà de prop de 200 milions i reforça especialment la
gestió de residus i del cicle de l’aigua, la inversió en
biodiversitat i la millora dels espais naturals.
Les polítiques de Transició Energètica i Canvi Climàtic
creixen un 300% fins a prop de 400 milions, una xifra que més
que es doblarà amb nous fons europeus específics i que
suposarà entre d’altres actuacions més ajuts a l’autoconsum per
a instal·lacions fotovoltaiques a particulars, empreses i
institucions.
L’aposta pel sector primari i agroalimentari com a actor
econòmic i en clau de diversificació i generació de feina suposa
un 20% més, fins a quasi 60 milions assignats a la Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació i altres 115 milions més en
el cas del FOGAIBA, dels quals prop de 100 es destinen a ajuts
al sector el proper any.
Enfortim sectors com el Comerç i la Indústria amb un
augment del 34% per continuar amb la seva modernització i
digitalització amb línies d’ajuts i per seguir contribuint a la
diversificació industrial i a la seva sostenibilitat.
Creixen els recursos per a polítiques de Recerca destinades
a impulsar noves infraestructures científiques i a atreure i
retenir el talent investigador; apostam per l'economia del
coneixement, com a un altre motor de la recuperació.
I tornam augmentar les polítiques universitàries, prop del
8%, fins a més de 88 milions.
S'incrementa també de forma significativa el pressupost en
Cultura, en un 12% més, enfocat a la reactivació del sector
cultural, que tant ha patit les restriccions, avançant en
infraestructures i l'enfortiment dels centres culturals propis.
I també tenim l'objectiu de consolidar la recuperació
turística i avançar en la modernització cap a un model més
sostenible i s'hi incorporaran fons específics a través de
l'estratègia de resiliència turística.
Són uns pressuposts que destinen més recursos que mai a la
sanitat, l'educació i els serveis socials. En conjunt, les
polítiques socials superaran els 3.600 milions, un 56% més que
el 2015.
Destinam més de 2.000 milions a Salut, per seguir fent front
a la pandèmia, en la qual encara ens trobam; per triplicar la
inversió, per seguir reforçant Atenció Primària i també per
ampliar el personal sanitari. Som conscients que la seguretat
sanitària és una de les fortaleses que ha permès reactivar
l'activitat econòmica, sense seguretat sanitària no hi ha
reactivació possible.
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En educació no universitària augmentam el pressupost fins
a prop de 1.100 milions, un 10% més; reforçam el personal
docent, mantenim els 560 docents incorporats aquest curs per
a la COVID, i en sumam 140 més.
Incrementam l'aposta per la digitalització del sistema
educatiu, amb quasi 23 milions destinats a dispositius nous,
aules digitals i a continuar amb la formació dels docents.
I també l'educació 0 a 3 anys, fonamental per al futur dels
nostres infants, amb 16 milions per crear i consolidar 1.700
places, amb 28 centres nous i 10 ampliacions, a més de seguir
millorant infraestructures educatives.
A més, mantenir l'increment dels ajuts a menjador escolar,
hem passat de 800.000 euros a una partida inicial de 7 milions,
que es pot ampliar, i enguany ja arriba a 8.200 famílies.
Continuam ampliant l'oferta de Formació Professional i
s'incorporen 1.260 places de nova creació, amb més cicles, més
cursos d'especialització, més mòduls a distància, més aules
d'emprenedoria i més personal.
Un pressupost que en Serveis Socials creix quasi un 30% i
consolida la Renda Social Garantida, una fita d'aquesta
comunitat, més necessària que mai, arriba a prop de 4.200
famílies i complementa la prestació de més de 7.500 perceptors
d'una pensió no contributiva. I també consolida l'atenció a la
dependència com a prioritat del Govern, amb el reconeixement
d'aquesta situació a milers de persones, hem passat d’11.000
reconegudes en dependència a l'any 2015 a quasi 25.000.
I, a més, continuam l'esforç de tots aquests anys per crear i
ampliar equipaments en serveis socials, una àrea que és part de
la reactivació econòmica i generadora d'una ocupació estable
i de qualitat.
Les polítiques d'Habitatge permetran lliurar habitatges de
protecció pública quasi a 600 famílies entre finals del 2021 i el
2022. Estan en marxa la construcció de 649 habitatges i
iniciarem les obres de 186 nous, a més de continuar adquirint
pisos de grans tenidors.
En Ocupació, mentre es continua recuperant el mercat
laboral, activam un nou pla d'ocupació de qualitat i augmentam
el pressupost del SOIB fins a 122 milions d'euros, amb una
atenció especial als joves, i es reprèn el Pla de lluita contra la
precarietat laboral.
Reforçam les polítiques d'igualtat, destinam un 14% més a
l'IBDona i es pressuposten 41 milions a les mesures del Pla de
conciliació i corresponsabilitat, en defensar, com sempre, que
una societat més cohesionada, més formada, amb més
oportunitats per a tothom, és una societat més productiva que
genera més riquesa i més prosperitat per compartir.
I per això hem elaborat els pressuposts amb la vista posada
en les persones, en la realitat de les circumstàncies
postpandèmia i conscients de les dificultats que transitam.
Centrats també en les oportunitats que suposen els fons
europeus i el factor d'insularitat, per finançar inversions que
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possibilitin la millora de l'arxipèlag en el que més necessitam,
amb responsabilitat, amb compromís, amb l'empenta dels
serveis públics i l'estat del benestar i amb determinació, perquè
la inversió ajudi a la diversificació i transformació del model
econòmic.
Una dada que cal tenir molt present, el pressupost augmenta
la inversió pública fins a 940 milions, un 34% més respecte del
2021 i més del doble de l'any 2015.
Aquest cicle inversor sense precedents representa també un
repte per a l’administració pública i també per al sector privat
i requereix d’empenta i col·laboració.
I hem treballat així des del primer moment, amb el Pacte
per a la reactivació i la transformació social i econòmica, per
definir cap on s'havia d'enfocar la recuperació; i després amb
l'estratègia d'inversions Illes Balears 2030, per materialitzar les
passes des del diàleg social i la construcció de propostes de
mirada llarga, amb administracions, agents socials, partits
polítics i sectors econòmics.
Aquest pressupost és també un símptoma de l'aposta per
l'estabilitat que requereix el moment excepcional. Una època de
canvi i oportunitat, l'inici de la sortida d'una crisi que ens ha
saquejat, però que ha tengut una resposta pública mai vista des
de les institucions europees, estatals i illenques. Aquesta
estabilitat és la que permet l'aposta social d'aquest govern per
continuar i garantir drets i serveis i donar resposta a les
expectatives de famílies i empreses. I permet aquest
enfocament de la inversió alineada amb l’agenda europea.
L'estabilitat que permet seguir enfortint la nostra arquitectura
institucional, amb la major aportació de finançament a les altres
institucions autonòmiques, els consells insulars, els quals
rebran un 15% més, fins a assolir 430 milions. En el seu
conjunt, consells i ajuntaments rebran 636 milions, un 12% del
pressupost no financer de la comunitat autònoma.
Un suport que també s'ha traduït enguany en altres mesures,
tant en ajuts a empreses com en aportacions a consells. El 2021
també ha estat un any excepcional en la resposta i la
col·laboració entre administracions, em refereix, d'una banda,
a la convocatòria d'ajuts de 855 milions de fons estatals de
suport al teixit empresarial, la major línia d'ajuts que hem
gestionat a aquesta comunitat, i que ha arribat a prop 10.400
empreses i autònoms de totes les illes. No ens cansarem d'agrair
la feina que s'ha fet perquè haguem estat la primera comunitat
a fer arribar aquests ajuts al teixit empresarial, amb acords de
la Mesa de Diàleg Social per adaptar les convocatòries a les
necessitats d'empreses i autònoms.
I, d'altra banda, també, les aportacions extraordinàries del
Govern als consells enguany, en total, prop de 25 milions, 15
que han finançat ajuts complementaris a empreses i autònoms,
a través de línies gestionades pels consells, i més de 9 que s'han
transferit als consells per a ajuts i aportacions en matèria de
transports.
Aquest suport al teixit empresarial ha comptat amb un altre
actor important, com són els crèdits d’ISBA, impulsats pel
Govern la Societat de Garantia Recíproca, un altre exemple
dels bons resultats de la col·laboració publicoprivada. Entre el

20 i el 21 s'han aprovat operacions a ISBA per 250 milions per
facilitar finançament a prop de 3.000 PIME i autònoms a totes
les illes, amb un import mitjà d’una ajuda directa de 6.600
euros.
I una mesura de suport igualment important, hem ajornat la
devolució de 107 milions a prop de 1.200 PIME i autònoms de
quanties de préstecs anteriors, a través d'ISBA. Unes actuacions
significatives i alineades amb mesures dutes a terme per
l’administració de l’Estat amb l’objectiu de sostenir les rendes
empresarials i dels treballadors, com són els préstecs ICO, que
han suposat una injecció de quasi 5.300 milions a quasi 19.000
empreses de les nostres illes, com el sosteniment de l'ocupació
amb els expedients de regulació temporal d'ocupació o les
prestacions als fixos discontinus. En total, les prestacions
extraordinàries estatals i les cotitzacions per desocupació han
suposat 2.100 milions per a les Illes Balears. Mesures totes
elles per afavorir el sosteniment de l'economia que, gràcies a la
vacunació, a la seguretat sanitària, a l'eliminació gradual de
restriccions mostra signes clars de recuperació.
Les Balears han iniciat la recuperació d'un indicador com és
el producte interior brut, com mostren les dades de creixement
del Govern i de la resta d’entitats, a partir d’una caiguda més
acusada el 2020 en un efecte rebot que ja és una realitat i així
es recull a totes les estimacions a pesar de les diferents
variables i les incerteses d’una situació tan excepcional com la
que vivim.
La reactivació es reflecteix també en les dades de reducció
de l'atur i en l'augment de l'ocupació. El tercer trimestre, segons
l'Enquesta de Població Activa, hi havia 610.000 persones
treballant, un nivell similar que al mateix trimestre del 2019, i
creix per sobre de la mitjana estatal. Aquest darrer any el
nombre de persones a l'atur ha baixat un 18%.
Aquestes dades mostren molt clar el camí a seguir. Tenim
molt clar, com hem dit en tot moment, que queda molt de camí
per fer. En aquest escenari de reactivació, i a pesar de les
incerteses pròpies d’aquesta emergència sanitària, els signes de
recuperació també s’han reflectit a la recaptació de tributs
enguany, especialment aquells més vinculats a l’activitat
econòmica. Cal tenir-ho en compte quan analitzam les
previsions d’ingressos de 2022.
Fem el pressupost des d’aquesta perspectiva, amb prudència
i cautela, com no pot ser d’altra manera, com hem fet cada any
i com han avalat els resultats pressupostaris i com avala l’òrgan
de referència de l’autoritat independent de responsabilitat fiscal
sobre les previsions d’ingressos de la comunitat autònoma per
a 2022 i les previsions de tancament de 2021.
Enguany en un escenari atípic les dades de recaptació
tributària a aquestes alçades d’any estan superant no només les
previstes per a tot l’any 2021, sinó també els ingressos de 2019.
Un cas rellevant és, per exemple, l’impost de transmissions i
l’impost d’actes jurídics documentats que a mitjan novembre la
seva recaptació és de 674 milions. Hem fet la previsió segons
les dades reals de recaptació d’enguany, així com la seva
projecció l’any vinent.
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I en matèria d’ingressos, com ja hem explicat, incorporam
novetats rellevants, d’una banda el factor d’insularitat del règim
especial de les Illes Balears, amb 183 milions, que per primera
vegada està inclòs al pressupost general de l’Estat per
compensar el dèficit inversor de l’Estat a les Illes Balears i que
ens situa per sobre de la inversió territorial de l’Estat a les
comunitats autònomes per sobre de la mitjana; i l’altra novetat
és que incorporam un volum molt important de fons europeus
Next Generation, 311,7 milions inicialment entre el mecanisme
de recuperació i resiliència i el React-EU.
Inicialment la previsió recull només els recursos ja assignats
a les Balears en el moment d’elaborar els pressuposts, si bé ja
sabem que disposarem de més fons de mecanisme de
recuperació i resiliència en un import d’almenys altres 145
milions vinculats a altres polítiques.
En conjunt, els ingressos no financers del pressupost se
situen en 4.672 milions, un 6,9 més que el pressupost inicial de
2021.
Dels ingressos, el gruix són les transferències del sistema de
finançament autonòmic, però a 2022, com sabem, es redueixen
els ingressos en 209 milions per l’efecte de la liquidació de
2020.
Venim de dos anys en què la pandèmia no ha tengut efecte
sobre els ingressos rebuts a través del sistema i hem comptat
amb fons extraordinaris estatals al marge del model, 768
milions entre el 2020 i el 2021 afectats en generals al
desenvolupament de serveis públics fonamentals.
Rebre aquests fons extraordinaris és una realitat molt
diferent de la que vàrem patir les comunitats i totes les
administracions a l’anterior crisi quan es varen restringir els
seus recursos i la seva autonomia amb un deteriorament dels
serveis públics com la sanitat i l’educació. Això juntament amb
les ajudes a empreses i autònoms suposa una manera diferent
d’encarar la crisi a la que es va executar a l’anterior crisi.
L’actual resposta pública no té precedents.
Aquest escenari ha permès a les comunitats assumir les
nostres responsabilitats amb autonomia i suport financer per
prestar serveis públics en moments excepcionalment difícils i
aquelles que ja havien revertit retallades d’èpoques anteriors
han pogut afrontar de la manera més solvent la pressió sobre els
serveis públics que ha suposat l’esclat de la pandèmia.
En resposta a la COVID, una altra mesura mai vista: a més
dels fons europeus, com és la suspensió dels límits de dèficit,
deute i regla de despesa adaptada a escala europea.
Encara que sense objectius d’estabilitat hem fet el
pressupost amb la taxa de dèficit de referència plantejada a les
comunitats al Consell de Política Fiscal i Financera, un 0,6%
del PIB...
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LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):
... i el Govern a més tornarà a reduir el nivell de deute públic de
la comunitat tant per a 2021 com per a 2022 i baixarà el pes en
relació amb el PIB al voltant de 3 punts, que aquest és
l’indicador realment rellevant sobre el deute i la solvència de
la comunitat.
El deute reflecteix també l’infrafinançament històric que ha
patit aquesta comunitat especialment abans de 2002.
Continuam defensant la reforma del model i també una
compensació i condonació del deute provocat per la manca de
finançament d’èpoques passades.
En relació amb aquest deute també vull posar de relleu
l'estalvi que com cada any hem a través del refinançament dels
préstecs, 106 milions d’estalvi des de 2015 i també, quant a les
institucions europees i estatals, seguim reivindicant un retorn a
la senda d'estabilitat que tengui en compte la situació
diferencial de cadascun dels estats membres i de cada una de
les comunitats autònomes, perquè la fortalesa del sector públic
s'ha demostrat clau davant dels efectes de la COVID i hem
d'estar compromesos amb la seva sostenibilitat financera en el
llarg termini...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Consellera...
LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):
Ja acab..., des d’aquesta responsabilitat i compromís hem
fet aquest pressupost amb una visió àmplia i de llarga durada.
Encetam una etapa d'inversió encoratjadora i una
oportunitat per a les millores que demana la majoria social
d'aquesta terra. Per això, crec que són més que necessaris i
defensam que continuïn la seva tramitació parlamentària per,
com sempre, debatre i analitzar les seves propostes.
Moltíssimes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Acabada la seva intervenció
passam al debat de les esmenes a la totalitat de devolució.
Començam amb les intervencions dels grups parlamentaris que
han presentat esmenes a la totalitat de devolució.
En primer lloc, donam la paraula per a la defensa de
l'esmena a la totalitat de devolució RGE núm. 12302/21, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears. Té la
paraula el Sr. Melià.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. MELIÀ I QUES:
Sra. Consellera, hauria d’anar acabant.
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
Sra. Consellera d'Hisenda, el Grup Parlamentari El Pi presenta
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l'esmena a la totalitat per una raó fonamental i és que creim que
aquests pressuposts són insostenibles financerament a mitjà i
llarg termini i ens pareix que aquesta és una dada rellevant i
importantíssima perquè, evidentment, si pensam en les persones
i si pensam en els serveis públics hi hem de pensar no per una
anualitat, sinó perquè tenguin un recorregut llarg, al llarg dels
temps.
Vostè ha centrat la seva intervenció durant més de quinze
minuts, més de tres quartes parts, a dir tot el que gastaran i
vostès evidentment són màquines de gastar, però per gastar i
perquè això tengui recorregut i tengui sostenibilitat, hem de
menester que hi hagi ingressos i que això es pugui mantenir en
el temps.
I la font principal de finançament d'aquesta comunitat
autònoma és el sistema de finançament. Aquesta és la font
principal, més enllà de situacions extraordinàries, com poden
ser els fons europeus o com poden ser les ajudes estatals. I
aquesta font principal cau, va a manco, 420 milions d’euros de
caiguda de recursos provinents del sistema de finançament
autonòmic per a l'any 2022, amb un decalatge molt important
que provocarà problemes, que provoca problemes a les arques
públiques de la comunitat autònoma. I, evidentment, aquesta
caiguda d'ingressos no la podem més que contextualitzar amb
un camí llarg que provocarà que el sistema de finançament
continuï sent molt injust amb les Illes Balears i que, per tant, en
qualque moment no puguem continuar fent pressuposts
expansius i tirar les campanes al vol, que és el que vostès fan.
Per tant, si la nostra principal font de finançament està en
caiguda, resulta que els nostres pressuposts, aquests pressuposts
són una fugida cap endavant i neixen amb peus de fang, perquè
el sistema de finançament -no ens hem de cansar de dir-ho- està
caducat, necessita una revisió en profunditat per part del
Govern de l'Estat del Partit Socialista i de Podemos, on les Illes
Balears haurien d'aconseguir com a mínim, el principi
d'ordinalitat i avançar -com defensa El Pi- cap a un concert
econòmic on les Illes Balears recaptassin tots els imposts de les
Illes Balears i on la majoria d'aquests recursos provinents dels
imposts, quedassin a les Illes Balears. Aquest és el gran
objectiu i aquests pressuposts no avancen en aquest camí.
Dit això, a més a més aquests pressuposts continuen
mantenint un endeutament absolutament excessiu per a les
finances de les Illes Balears. Situar el deute de les Illes Balears
en més de 9.200 milions d'euros és una barbaritat. I si estam
davant uns pressuposts concrets, que permeten una major
capacitat financera de la comunitat autònoma, desaprofitar
l'ocasió per també eixugar una miqueta aquest deute excessiu
que arrossegam, evidentment no fa sostenibles els nostres
comptes públics. Per tant, pensam que aquí també hauria
d'haver un canvi en l’orientació pressupostària, perquè una part
d'aquests recursos extraordinaris i una part de la nostra nova
capacitat i d'aquests pressuposts expansius, es dedicassin al
deute públic i es dedicassin a eliminar aquesta espasa que tenim
damunt el coll, que tard o prest ens acabarà passant factura i hi
haurem de fer front.
Una tercera raó per la qual sostenim aquesta esmena a la
totalitat, és la pressió fiscal. Vostè gairebé no ha parlat dels
ingressos, gairebé no hi ha fet cap referència. I a nosaltres ens

preocupa molt perquè evidentment la política fiscal és una eina
de política econòmica, i com a eina de política econòmica
també ajuda a la reactivació de l'economia i a la recuperació de
les nostres empreses, dels nostres autònoms, del nostre teixit
productiu. Aquí vostès el que fan és continuar amb la seva
pujada d'imposts, perquè vostès, en definitiva, apugen el cànon
de residus, apugen l'impost de transmissions, apugen la pressió
fiscal a les Illes Balears. I no ens cansarem de recordar que el
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears constata, any
rere any, que les Illes Balears som la comunitat autònoma que
té la pressió fiscal més alta de l'Estat espanyol. I si vostès
afegeixen al banyat, evidentment, no estam ajudant ni estan
donant oxigen al nostre teixit productiu.
Per això nosaltres li venim demanant que hi hagi una
política fiscal -diguem- d'introducció de beneficis, en
determinats sectors i en determinats àmbits. Per exemple,
venim defensant l'eliminació de l'impost de successions i, si no
podem arribar a l'eliminació de l'impost de successions, sí a
l'ampliació dels beneficis fiscals a tots els familiars i no només
entre pares i fills, que és el que està passant en aquest moment,
que tenen un tipus impositiu molt, molt petit.
Per tant, també venim reclamant, si creiem en la necessitat
de lluitar contra el tema de l'habitatge, de la impossibilitat
d'accedir a un habitatge per part dels nostres joves, que
necessitam estímuls fiscals en aquesta matèria. I els estímuls
fiscals que introdueix el projecte de llei de pressuposts són poc
ambiciosos. Per això, nosaltres defensam -i presentarem una
esmena a l'efecte- que en el cas de l'adquisició d’un primer
habitatge per part d'un jove, una persona amb una edat inferior
a 35 anys, gairebé no hagi de pagar per l'impost de
transmissions. Aquesta seria una manera també d'ajudar,
precisament els nostres joves a assolir aquest objectiu i aquest
dret, si ens creiem de bon de veres aquest dret, que és el dret a
un habitatge digne.
Una quarta raó per la qual sostenim aquesta esmena a la
totalitat, està relacionada amb una figura tributària concreta,
que és l'impost de turisme sostenible. Vostès han pervertit
absolutament l'impost de turisme sostenible, perquè aquest
impost va néixer i té sentit -i aquí el nostre Grup Parlamentari
El Pi, va tenir un paper important en la creació d'aquesta figura
tributària- va néixer -dic- per compensar les externalitats
negatives del turisme i per invertir en medi ambient. Això és el
que dóna sentit a aquesta figura tributària. I vostès han anat
ampliant les seves finalitats de tal manera que s'ha convertit en
un recurs ordinari de la comunitat autònoma i, no contents amb
això, que és el que varen fer els passats exercicis
pressupostaris, el 2022 ja pretenen que no tengui cap vincle
amb la seva finalitat originària, perquè resultarà que de l'impost
de turisme sostenible no invertiren ni un euro a externalitats
negatives del turisme, ni a medi ambient, sinó que tot ho durem
cap a fons COVID.
Evidentment, a nosaltres ens pareix que això és un error,
una perversió i, a més a més, ens pareix que serà
contraproduent i que li fan un mal favor a la seva figura
tributària, perquè al final acabaran que els clients i els
recaptadors dels tributs, que són els hotelers, ho veuran cada
vegada amb més mals ulls. Després critiquen el Partit Popular,
que té un canvi de postura sobre l'impost, però és que si vostès
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el van pervertint, cada vegada tendran manco simpaties cap a
aquest impost, que ja és difícil tenir simpaties per un impost,
però si alguna cosa hem aconseguit és que tengués un cert
sentit, però si vostès ho eliminen, no anam pel bon camí.
A més a més, jo sé que vostè ha dit que l'Autoritat
Independent de Responsabilitat Fiscal avala les seves xifres de
previsions d'ingressos, però també és veritat que aquesta
mateixa autoritat diu que és molt poc probable que les seves
previsions econòmiques es compleixin. Això també ho diu, i,
per tant, és perfectament possible i factible -i és el que està
plantejant aquesta autoritat independent- que el cicle econòmic
no sigui tan expansiu com vostès preveuen. De fet, la Unió
Europea ja ha baixat les previsions de creixement per a l'Estat
espanyol de 2022, i si el creixement no es produeix,
evidentment la recaptació tributària minvarà. Per tant, moltes
de les seves previsions no es podran acomplir, i això,
evidentment, genera enorme preocupació perquè acabarà
generant un dèficit públic i acabarà incrementant encara més
aquest deute acumulat que anam arrossegant.
Una altra raó per la qual sostenim aquesta esmena a la
totalitat, és que hem de ser capaços d’encarar una diversificació
del model. I vostès en parlen molt, vostè n'ha parlat avui, però
fem poca cosa, fem poca cosa, perquè jo crec que està molt bé
que recordem que vostè fa vostès fa sis anys que governen, sis
i des del primer moment, des del minut zero, varen dir que
volien canviar el model i que havíem de tenir una economia
més diversificada. I la pandèmia els ha posat davant el mirall
i aquest mirall diu que la dependència del turisme de les Illes
Balears continua, tal com era el 2015, quan vostès varen arribar
al Govern, que no hem avançat, que continuam tenint tots els
ous en el paner del turisme, que tenim molt poca diversificació,
per tant, l'aposta decidida per la innovació, pel
desenvolupament, per la indústria, que vostès retòricament
utilitzen, en el fons no es veu i a la realitat no es toca. I per tant,
això s'ha de canviar, perquè efectivament, hem d'avançar cap a
la diversificació, però de bon de ver, amb decisió i amb
contundència, i això no ho notam als seus pressuposts.
I no vull dir l'aposta per un sector estratègic per al Pi, com
és el comerç, en matèria comercial, que vostè gairebé ni ha dit
res del comerç, efectivament, el segon sector econòmic que més
ocupació genera a les Illes Balears, és el gran oblidat de les
polítiques pressupostàries del Govern de les Illes Balears, i
aquest sector està clarament en crisi, hi estava abans de la
pandèmia i hi està encara més amb la pandèmia, on s'ha
multiplicat, com tots vostès saben, el comerç on line.
Per tant, quan vostès diuen: enfortirem el comerç. Com
enfortirem el comerç, amb una aposta absolutament irrisòria i
anecdòtica en números i en inversió? Per tant, alguna cosa, més
enllà del que vostès fan, haurien de fer en comerç.
I acab, Pla d'eficiència els ho venim reclamant, no només el
nostre grup parlamentari, altres grups parlamentaris, des de
l'inici de la legislatura els venim reclamant un pla d'eficiència,
una capacitat d'aprofitar millor els recursos públics, una anàlisi
en profunditat de l’organigrama, de la composició, de
l'estructura de les administracions públiques i una reforma per
a la seva eficiència. Però vostès no ho volen fer, no ho han fet,
sempre ens han dit que no.
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També volem fer referència al tema de l'Oficina de Lluita
contra la Corrupció, vostès incrementen en 400.000 euros
aquesta oficina, i nosaltres pensam que aquesta oficina és cara,
i que aquesta oficina cau en duplicitats i que el que
correspondria seria inserir-la dins la Sindicatura de Comptes,
així estalviaríem recursos, no haurien d'incrementar aquests
400.000 euros, més aviat els podríem reduir, el milió d'euros
que costa el 2021, i seríem capaços de continuar mantenint les
seves funcions, perquè no necessitam un organisme
independent, aquesta feina la podria fer perfectament la
Sindicatura de Comptes.
Per tant, ens generen moltíssims dubtes les seves previsions
econòmiques, no ens agrada la seva política fiscal, no estam
apostant decididament per la reactivació econòmica i posant
l'accent en donar suport a les nostres empreses i els nostres
autònoms, i tenim, ja dic, un deute absolutament disparat.
Per totes aquestes raons, entendran que continuam
mantenint i estam convençuts que aquesta esmena a la totalitat
és necessària i que s'haurien de replantejar aquests pressuposts.
Moltíssimes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Melià. En segon lloc, passam a la
defensa de l'esmena a la totalitat, de devolució, RGE núm.
12335/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la
paraula la Sra. Ribas.
LA SRA. RIBAS I MARINO:
Gracias, presidente, señoras y señores diputados, muy
buenos días. Un año más nos encontramos ante unos
presupuestos irreales porque volvemos a comprobar cómo el
Gobierno de Baleares hincha los ingresos, que dice que va a
obtener, para cuadrarlos con el gasto que le apetece realizar. La
finalidad de elaborar unos presupuestos es ajustar los gastos a
los ingresos, para que las cuentas no se descuadren, y los que
nos gobiernan hacen justo lo contrario, ellos deciden lo que van
a gastar y luego dicen cómo van a ingresar el dinero y dicen
que van a ingresar lo mismo, y ya veremos después quién paga
el pato cuando las cuentas no salgan.
Y ¿quién paga el pato? Pues los ciudadanos, que tienen que
ver como, año tras año, la deuda pública de Baleares no deja de
aumentar, y cada vez más cantidad de nuestros impuestos se
tiene que destinar a pagar las fiestas de años anteriores. Porque
la deuda se tiene que devolver y porque, además, hay que pagar
los intereses de esa deuda, y lo que destinamos a pagar
despilfarros de años anteriores, no podemos destinarlo a lo
importante, que es la salud de los enfermos, la educación de
nuestros niños y la atención a quienes más lo necesitan.
Porque sí, ustedes, señores del Gobierno, ustedes sí que han
dejado a mucha gente atrás, por el camino, a lo largo de la
crisis provocada por el virus chino, cientos de empresas han
bajado la barrera para siempre, y las familias de Baleares son
cada vez más pobres, llegando a encabezar nuestra comunidad
autónoma el incremento de personas en situación de riesgo o
pobreza, con un aumento del 22% el pasado año, según indica
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en su último informe la Red para la inclusión social de
Baleares.
Ahora sacan ustedes pecho porque llegan los millones de
Bruselas, pero saben que para muchos ya es tarde, porque
durante estos años no han querido renunciar a ni un solo
céntimo de su programa ideológico, y las ayudas ridículas que
concedieron a lo largo de 2020 y de 2021, cuando tan
necesarias eran para la supervivencia de miles de PYME y
autónomos, no sirvieron de nada para muchos de los que ahora
engordan las listas del paro y las colas del hambre.
Y lejos de aprender la lección, continúan ustedes con su
delirante forma de gestionar los recursos públicos,
despilfarrando en los chiringuitos ideológicos de siempre, y que
solo sirven para regar a los afines de la izquierda, colectivos
catalanistas, feministas, LGTBI, de memoria histórica y suma
y sigue. Tenemos el Gobierno autonómico más desmesurado y
caro de la historia, ya no les basta con los consejeros y los
directores generales, sino que han tenido que crear dos
secretarías autonómicas que no tienen ningún sentido más que
contentar a los partidos minoritarios del Gobierno, Podemos i
MÉS, con sendos cargos públicos para engrosar su lista de
enchufados.
Continúan ustedes con el paripé de la oficina
anticorrupción, cuya creación no fue más que un golpe de
efecto mediático para aparentar que son ustedes los más
honrados del mundo, pero que a la hora de la verdad ningunean
las pocas veces que esa oficina ha pretendido investigar su
gestión, porque, como muy bien ustedes saben, aquí lo que vale
son los dictámenes del Tribunal de Cuentas y las
investigaciones de la Fiscalía o de los juzgados y tribunales,
que son quienes deben investigar y tienen fuerza coercitiva para
ello.
Direcciones generales perfectamente suprimibles: un
director general de Memoria Democrática que solo se acuerda
del bando republicano; una directora general de Política
Lingüística, para la que solo existe la lengua catalana; una
directora general de Soberanía Alimentaria, preocupadísima
por organizar jornadas para reflexionar sobre el sexo masculino
o femenino de los trabajadores del campo; un director general
de Fondos Europeos, que se solapa con el director de la Oficina
de Inversiones Estratégicas; un director general de Relaciones
Exteriores, cuando resulta que la comunidad autónoma no tiene
competencias en relaciones internacionales. Y así suma y sigue,
competencias solapadas, por duplicado y hasta por triplicado
entre diferentes direcciones generales y organismos públicos,
entre consejeros y secretarios autonómicos, es que ya no saben
cómo estirar más la autonomía, que ya no da más de sí para
justificar tanto cargo político y semejante dispendio. Han
convertido ustedes el Gobierno de Baleares en una agencia de
colocación para afiliados y afines, sin ningún tipo de decoro,
porque ni siquiera disimulan. A ustedes no les importa la gente,
no les importa mejorar la vida de los ciudadanos, lo que les
importa es el reparto de sillas en función de la cuota de poder
de cada uno de los tres partidos que se han aliado para asaltar
las arcas públicas, y seguir con su particular fiesta, mientras la
población se arruina cada día más.

Y es un auténtico escándalo para cualquier ciudadano de a
pie comprobar cómo dilapidan ustedes el dinero público. En las
circunstancias en las que nos encontramos es indecente este
despilfarro en sus desvaríos ideológicos y en la sobredimensión
de la administración pública, para seguir ocupando sillas y más
sillas.
La televisión autonómica, que cuesta 33,5 millones de euros
al año, que es pura propaganda y que no ofrece nada que no
ofrezcan ya otras televisiones por las que no pagamos nada los
contribuyentes. ¿Saben cuántos colegios podríamos construir
con 34 millones de euros cada año?, siete colegios de los
grandes.
(Remor de veus)
¿Cuántos centros de salud, cuántas viviendas de protección
oficial? Sí, 5 millones de euros cuesta un colegio, más o menos.
Otros 6 millones de euros para el Instituto de la Mujer, que
es otro paripé, que no ayuda en nada a las mujeres, ni a los
hombres...
(Remor de veus)
... ni a los niños ni a nadie, más que a la enchufadas que lo
dirigen, y a las que se adjudican las subvenciones para
impartirse charlas a ellas mismas y editar sus trípticos, sus
guías y demás panfletos absurdos que nos dicen a las mujeres
cómo tenemos que ser, cómo tenemos que pensar y cómo
tenemos que actuar según sus convicciones de izquierdas y su
desnaturalizada visión de las mujeres.
Ahora bien, de las niñas que son abusadas y prostituidas,
cuando deberían estar protegidas por algunos compañeros de
sus partidos políticos que están al mando de las instituciones de
tutela de menores, ¿de eso?, ni pío, pero es que si al menos
compensasen algo a quienes lo necesitan uno podría decir,
bueno, los hay que se lo llevan calentito, pero luego las cosas
funcionan, pues tampoco.
Estos presupuestos no buscan impulsar los sectores
económicos, como el turismo, la industria, la agricultura o la
ganadería, lo que buscan es simplemente satisfacer las
obsesiones ideológicas de la izquierda, con el cambio
climático, la Agenda 2030, la turismofobia, la perspectiva de
género, y lo hacen caiga quien caiga y a costa de asfixiar
económicamente a las empresas y a las familias con una
política fiscal sangrante en la que se mantienen todos los
impuestos, e incluso algunos se permiten subirlo como el
impuesto de transmisiones a actos jurídicos o el canon de
residuos, como si no bastase ya con la brutal subida de la luz,
del gasóleo y de todas las materias primas y productos
necesarios para la producción de las empresas y para
sostenimiento de las familias.
Y ¿cómo pretenden seguir con sus delirios ideológicos a
espaldas de los problemas reales de la gente? Pues poniéndose
una venda en los ojos para no leer lo que les dice la AIReF,
sobre que sus previsiones de crecimiento económico son muy
poco probables, lo que les dice el BBVA, sobre que el
crecimiento previsto es del 8,4% y no del 12,1% que manejan
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ustedes aun sabiendo que es irreal, pero les da exactamente
igual, aquí no han venido a divertirse a costa del sufrimiento y
de la ruina de los demás, ¿verdad? Eso es lo que han venido
hacer.
Miren, en la primera sesión de la Comisión de Hacienda, en
la que han desfilado todos los miembros del Gobierno balear
para explicarnos sus delirantes presupuestos, ya le dije a la
consejera de Hacienda, uno de los principales problemas,
objetivos además que hacen inviables estos presupuestos, es
que atentan gravemente contra el principio de prudencia que
debe reinar en cualquier actuación presupuestaria, y es que se
inventan los ingresos que saben que no tendrán e incluyen otros
altamente improbables, como los famosos 110 millones de
euros del convenio de carreteras, que desde 2015 año tras año
es incumplido y aquí no llega nunca ni un euro por ese
concepto. Por no hablar del escandaloso endeudamiento al que
pretenden someter a esta comunidad autónoma, con una deuda
que alcanza los 9.270 millones de euros, llegando ya al 26,6%
sobre el PIB, convirtiendo a estas islas en una de las
comunidades autónomas más endeudadas de España.
Sra. Consejera de Hacienda, usted es auditora. Me gustaría
saber, ¿qué le habría dicho usted a cualquier empresa pública
u organismo auditado por usted si se hubiese encontrado con
sólo algunos de los múltiples despropósitos que contienen estos
presupuestos?
Por todo lo que he dicho, es absolutamente imposible que
alguien que no tenga algún interés particular en ello pueda
votar a favor de estos presupuestos que van en contra del
interés general, no ya por todo lo que he comentado antes sobre
la finalidad del gasto, que es puro despilfarro ideológico, que
también, sino simplemente por la situación financiera en la que
pretenden dejar a esta comunidad autónoma y por la
imprudencia de presentar a este parlamento unos presupuestos
que niegan la realidad y con nula credibilidad en cuanto a la
previsión de los ingresos, dado que la contracción económica
del consumo provocada por el aumento de precios de los
combustibles y de la electricidad que inciden a su vez en el
aumento del resto de precios, provocará irremediablemente una
disminución en la recaudación de los impuestos, además de que
incluyen ustedes como probables ingresos que año tras año se
han incluido y nunca se han realizado, por lo que no deberían
constar ya en los presupuestos de la comunidad autónoma,
como de hecho no constan ni en los mismos presupuestos del
Estado, me refiero a los 110 millones de euros del convenio de
carreteras.
Es curioso que estemos ante los presupuestos con el gasto
más elevado de la historia de la comunidad autónoma y que aun
así los dirigentes de MÉS per Mallorca, partido que maneja
buena parte de estos presupuestos y que es corresponsable en
su elaboración, aprobación y ejecución, nos diga que el Estado
está expoliando a Baleares y que urge por ello crear la
república confederal balear independiente. No sé qué tendrá
que decir usted al respecto, Sra. Consejera. Los señores
independentistas de MÉS, que se van cuando salimos a hablar
los diputados de VOX, me parece muy pretencioso querer
boicotear a la tercera fuerza política del país, bueno, pero ellos
lo intentan, igual de pretencioso de querer montar aquí una
república confederal independiente, en Baleares. Bueno, pues
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los señores independentistas de MÉS creo que todavía no se
han dado cuenta, por si algún día me escuchan o me leen, ¿de
verdad, no quieren verlo? Yo se lo diré a los señores
independentistas de MÉS, no es el Estado el que expolia a esta
comunidad autónoma sino que son las comunidades autónomas
las que están expoliando al Estado.
(Remor de veus)
Nos hablan de una república confederal balear
independiente, pero sí les brillan los ojos con las cantidades
ingentes de dinero que están recibiendo del Estado y de
Europa, dinero que reciben con los brazos abiertos y aun
quieren más para regar luego a sus afines y dejar volar su
imaginación pensando que viven en el mundo irreal que les
proporciona la particular burbuja ideológica en la que se han
instalado.
Porque lo cierto es que en 2022 la Sra. Armengol y su
numeroso grupo de consejeros, directores generales, secretarios
generales, secretarios autonómicos y demás asesores
dispondrán prácticamente de los mismos ingresos que este año
en concepto de financiación autonómica, pese a que en 2020
fueron los campeones en el ranking del hundimiento económico
dejando estas islas con una caída del PIB del 23,7%, lo que
supone más del doble que la media española.
Y ¿cuál es la consecuencia de ese hundimiento del PIB?
Cualquiera con dos dedos de frente puede pensar o puede
entender que si el PIB se contrae, los ingresos públicos
descienden, ¿verdad?, dado que la recaudación de impuestos se
ve directamente afectada por la riqueza que existe en un
determinado lugar. Pues bien, los ingresos que España le ha
transferido a esta región, lejos de contraerse un 23,7%, que es
lo que ha caído el PIB, se han mantenido prácticamente igual
si sumamos los ingresos por financiación y los millones que
han llegado a cuenta del REB.
Y, ¿qué pasará cuando volvamos a tener que cumplir con
los objetivos de estabilidad presupuestaria que marca Europa?,
¿cómo vamos a poder cumplir con los límites de deuda pública
o con la regla del gasto? O ¿acaso se creen que esta situación
excepcional en la que se han suspendido todas esas exigencias
por parte de Europa va a seguir para siempre?
Supongo que a ustedes, con tal de que la situación se estire
hasta las próximas elecciones, ya les es suficiente, y que les les
quiten lo bailado, ¿verdad? Pues miren, aquí hemos pasado de
un presupuesto de 1.606 millones en 2002 a un presupuesto de
6.400 millones en 2022. En veinte años se ha cuadriplicado el
presupuesto de esta comunidad autónoma, y saben muy bien
que esto no habría sido posible sin el aumento en la
financiación per cápita de estas islas que hace ya años que se
sitúa por encima de la media española.
Y, ¿cómo se consiguió aumentar la financiación de las
comunidades autónomas?, ¿cómo tiene el Estado más y más
dinero para saciar el hambre de los llorones políticos
autonómicos? Pues muy sencillo, aumentando la carga fiscal a
los ciudadanos, que son quienes soportan sobre sus hombros el
descomunal y monstruoso sistema autonómico y todo ¿para
qué? Pues para que ustedes puedan tener su fiesta, con su
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memoria histérica, su mundo en catalán y en catalán, sus redes
clientelares y afines, bien regados y nutridos, y sus chiringuitos
a rebosar de enchufados y chupócteros.
Por todo esto que he explicado es por lo que nosotros
presentamos nuestra enmienda a la totalidad, para la que pido
a los grupos de la cámara su voto favorable.
Gracias, presidente.
(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Ribas. En tercer lloc, passam a la defensa de
l'esmena a la totalitat de devolució RGE núm. 12336/21, del
Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.

auditoría operacional y de eficiencia, que tanto le ha pedido mi
grupo parlamentario.
También nos preocupa crear enormes agujeros en nuestras
cuentas públicas, sin un plan de eficiencia del gasto público. La
propia Comisión Europea ya ha avisado de que había que tomar
medidas en los ejercicios 2020, 2021, medidas selectivas,
temporales, con el objetivo de no poner en peligro la
sostenibilidad a medio plazo. Y para el próximo ejercicio 2022,
ya ha avisado la Comisión Europea, que deben ser prudentes
los países y las comunidades autónomas con un elevado ratio
de deuda, porque se está poniendo en peligro la llegada de los
fondos europeos. Y en este sentido debemos ajustarnos a los
niveles de estabilidad de cara a 2023.
¿Por qué presenta Ciudadanos una enmienda a la totalidad?
Se lo voy a resumir en seis razones importantes, que después
iré desarrollando.

LA SRA. GUASP I BARRERO:
Gràcies, president. Señoras y señores diputados. Consellera
de Hacienda. Los presupuestos son la ley más importante del
Gobierno, supongo que estarán todos de acuerdo conmigo, pero
sobre todo es la ley más importante para nuestra comunidad
porque marcan el rumbo y el futuro de todos, se decide en qué
y dónde se va a invertir el gasto público. Y, consellera, ha
utilizado los veinte minutos para vendernos aquí un aumento
del gasto, un aumento de servicios públicos, pero unos
presupuestos es un cuadre, es un equilibrio, usted lo sabe bien,
entre gastos e ingresos y poco ha hablado usted hoy de los
ingresos de estos presupuestos.
En mi grupo parlamentario somos conscientes de la
importancia de estos presupuestos y hemos demostrado estos
años ser responsables, arremangarnos, trabajar, presentar
enmiendas viables, sobre todo viables, por el interés general y
hacer una oposición constructiva en todos los debates de
presupuestos. Y no saben lo orgullosa y lo orgullosos que nos
sentimos desde mi grupo parlamentario por haber conseguido
en plena pandemia el año pasado, un aumento de 2 millones de
bonos de comercio, del que se han aprovechado muchos
comercios de nuestras islas; lo orgullosos que nos sentimos de
haber conseguido, también ayudas a las familias para conciliar
mejor su vida laboral y familiar y sobre todo, haber conseguido
multiplicar por cinco las ayudas para nuestros autónomos. Sin
embargo, este año, viendo el proyecto de presupuestos que nos
han presentado, sí hemos considerado necesario presentar esta
enmienda a la totalidad. Y ya le digo, no vamos tampoco a
participar en la apocalipsis que hacen unos, pero sobre todo en
lo que no queremos participar, es en la Arcadia feliz que nos
venden y nos pintan desde el Govern, consellera.
Desde Ciudadanos comprendemos que la necesidad de dar
respuesta a la crisis actual, requiere de incrementar el gasto y
por eso nos abstuvimos en el debate del techo de gasto y por
eso no hacemos una demagogia, como hacen otros. Y también
nos parece imperioso mejorar la calidad y la prestación de
nuestros servicios públicos. Sin embargo, el aumento de gasto
en este momento no debe estar reñido con políticas públicas
eficientes, consellera, que nos permitan ahorrar allí donde sea
posible y recortar gasto superfluo o innecesario, allí donde se
esté produciendo, que lo sabríamos si hubiéramos realizado la

La primera, es que de nuevo nos plantean unos presupuestos
sin un plan de eficiencia. No hay racionalización del gasto, no
hay una reducción del organigrama de la CAIB y del sector
público instrumental, que le hemos venido exigiendo no sólo
desde la pandemia, sino desde el inicio de esta legislatura. Y
mientras, ustedes vetan la auditoría de eficiencia, propuesta por
Ciudadanos.
Segundo, estos presupuestos no contemplan un alivio fiscal,
ni rebajas fiscales para sectores dañados por la crisis, para los
jóvenes también. Tampoco no contempla bonificaciones para
los autónomos y no son capaces de impulsar el
emprendimiento. Por tanto, consideramos que son unos
presupuestos que no ayudan a reactivar nuestra economía.
Tercero, han cuadrado las cuentas con unas previsiones de
crecimiento económico que no son realistas, son demasiado
optimistas y ningún organismo lo avala. ¿Puede asegurarnos
hoy consellera que los ingresos que contemplan, se van a poder
recaudar por su gobierno?
Cuarto, utilizan el impuesto de turismo sostenible, el ITS,
para cuadrar las cuentas. Pero no es nuevo, mucho se quejan
ahora porque caen en el oportunismo, pero esto lleva pasando
desde el inicio de legislatura y solamente mi grupo
parlamentario lo ha reivindicado y ha traído enmiendas a los
presupuestos cada año, uno tras otro y esto nadie nos lo va a
poder refutar. Además, ustedes lo que hacen es una previsión
de ingresos por el ITS completamente inflada, pero ¿cómo
creen que van a poder ingresar 140 millones de euros que en
2019 les recuerdo que ingresaron 131 millones? ¿Cómo pueden
engañar a la ciudadanía, cuadrando estas cuentas, diciendo que
van a ingresar 140, cuando la ocupación turística ha sido del
60% este año?
Quinto, un aumento de las inversiones territorializadas
desigual entre islas, como ya nos tienen acostumbrados, que
perjudica claramente a la isla de Ibiza.
Y sexto, créanme, tenemos serias dudas de que la ejecución
de los fondos europeos vaya a poder realizarse como está en
estos presupuestos y exigimos más transparencia y que los
fondos lleguen a todos.
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Estos presupuestos no nacen sobre bases firmes, como usted
ha dicho en su intervención consellera, ni aportan la estabilidad
que nos ha vendido.
Y ahora voy a ir desarrollando. En el punto 1 de nuestra
enmienda, nosotros lo dejamos claro, estamos a favor del
aumento del gasto, por supuesto en este momento, pero no
estamos a favor de que se aumente el gasto, sin establecer un
plan de reducción sustancial de la deuda pública. Es que este
año vamos a llegar a los 9.270 millones de euros, lo que supone
un 27% del PIB y los remanentes de tesorería no se destinan a
reducir deuda pública, que son 120 millones de euros.
Además, este proyecto de ley de presupuestos que nos
presentan no tiene y no está construido en base a una
racionalización del gasto público, como ya le he avanzado.
Ustedes se niegan a hacer esta auditoría de eficiencia, tanto de
la CAIB como del sector público instrumental. Por tanto, no
eliminan duplicidades y no reducen el gasto superfluo y
reorientan ese gasto a los servicios públicos básicos.
Estos presupuestos tampoco contemplan la promesa de la
presidenta de reducir el organigrama político de la CAIB y del
sector público instrumental, como ya le he dicho en múltiples
ocasiones. Las previsiones de crecimiento son ficticias sobre
las que cuadran estas cuentas públicas, no vienen avaladas ni
por la AIReF, ni por el informe del BBVA, ni tampoco por la
Comisión Europea que ha dicho y ha recortado el crecimiento
del PIB de España, del 6,2 al 4,6.
Miren, sus estimaciones, las que ha hecho el Govern para
construir estos presupuestos y cuadrar gastos e ingresos, es que
crecíamos en 2021 a un 11,6% y en 2022 a un 12,1%. Pero es
que el último informe del BBVA Research, de su observatorio
para el cuarto trimestre, dice que vamos a crecer a un 7,5 en
2021 y un 8,4 en 2022. Y esto lo que viene, es reflejado en los
ingresos, consellera, la previsión de ingresos, en base a estas
estimaciones de crecimiento están invalidadas. Por tanto, los
ingresos para cuadrar estos gastos son ficticios y no son
realistas.
Las cuentas están fundamentadas en previsiones de
crecimiento, como le he dicho, no avaladas y, por tanto, hoy
debería asumir que no va a poder recaudar esos ingresos que
han estimado. Además, en este proyecto de ley de presupuestos
se contemplan partidas de ingresos adicionales por
transferencias del Estado, que en los Presupuestos Generales
del Estado de 2022 resulta que no aparecen, como por ejemplo,
el convenio de carreteras. Desde Ciudadanos, mis compañeros
del Congreso de los Diputados han puesto otra enmienda, que
ésta todavía no se ha vetado por la Mesa, esperemos que no lo
hagan, que pueda tramitarse, en la que reclamamos los 230
millones de euros para Baleares, en concepto de convenios de
carreteras. Por tanto, son ingresos que ustedes contemplan en
estos presupuestos, que también son ficticios y nos están
mintiendo a todos los ciudadanos.
Este proyecto de ley tampoco prevé un alivio fiscal, una
rebaja fiscal para nuestros jóvenes, para nuestros autónomos,
para nuestras PYME. Debemos añadir el preocupante contexto
actual con la subida de la luz, la subida de un 30% de los
carburantes y una inflación desbocada, que lastra nuestra
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recuperación económica y la salida de la crisis. El Índice de
Precios al Consumo, el IPC, alcanzó en Baleares el 5,6% y esto
impacta de lleno en la economía familiar, con un altísimo
incremento en los precios del coste de la de la cesta de la
compra. Por tanto, la previsión de ingresos se va a ver lastrada
por este daño y este impacto en la economía familiar de
nuestras islas.
Estos presupuestos no rebajan la presión fiscal sobre los
contribuyentes en el peor momento de la crisis, además, en una
comunidad donde tenemos el peor y tenemos más paro juvenil,
con más riesgo de pobreza, y se nos presentan para el próximo
ejercicio unos presupuestos que aprietan el cinturón a unos
contribuyentes ahogados por el Gobierno central, no por
ustedes, por el Gobierno central también, que solo reconoce el
recurso del incremento de la presión fiscal como fuente de
financiación del gasto público mientras se suben el sueldo un
2% en plena crisis.
¡Sí señor!, y se llaman ustedes progresistas, pero lo que
hacen es contribuir a apretar el cinturón de autónomos, no
reducen el tramo del IRPF para quitar esas presiones del
Gobierno central, no bajan el tipo de IVA de la luz, ni de la
hostelería, ni al turismo, ni a las peluquerías..., eso también lo
ha votado el Gobierno Sánchez y ustedes callan.
El Proyecto de ley de presupuestos mantiene el impuesto
del turismo sostenible, como ya me he referido al inicio, un
impuesto que no es finalista, que va a la caja común, y ahora
todo el mundo sorprendido. Un impuesto que se ha pervertido,
pero desde hace muchos años, y cuando Ciudadanos gobierne,
lo hemos anunciado, lo voy a volver a anunciar, eliminaremos
el ITS de Baleares, porque nos quita y nos resta
competitividad, y nosotros no hemos variado ni desde el
programa, ni en nuestros congresos, ni volvemos a cambiar
hoy, por el oportunismo político, ni lo vamos a hacer.
El Govern prevé como le he dicho, 140 millones de euros
en este concepto cuando, en 2021, solo ha habido una
ocupación turística del 60%, y en 2019 ingresaron 131
millones, es que nos están engañando, claramente, y estos
ingresos son ficticios para cuadrar sus cuentas, consellera.
En el Proyecto de ley de presupuestos no se recoge la
reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales para
nuestros jóvenes a un 4%, para los jóvenes menores de 35 años
que adquieran una vivienda. Hay un error en el punto 10 de
nuestra enmienda a la totalidad, donde pone “impuesto de actos
jurídicos documentados” debería poner “impuesto de
transmisiones patrimoniales”, que fue una de las resoluciones
que se aprobó en esta cámara, gracias a una moción de
Ciudadanos en favor de nuestros jóvenes, y vamos a presentar
también enmiendas parciales en ese sentido, consellera, y
espero que ustedes lo aprueben, como aprobaron ese punto de
nuestra moción. Porque esta medida es básica y fundamental
para la emancipación de nuestros jóvenes en nuestras islas.
Tampoco estos presupuestos recogen la bonificación por
parte del Govern del cien por ciento en las cuotas de la
cotización de autónomos para los jóvenes menores de 35 años
en los dos primeros años de actividad.
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Me preocupa también la desigualdad de inversión
territorializada por consejos insulares; cuando ustedes
aumentan en 30 y 40% en Mallorca y en Menorca, en Ibiza solo
han aumentado el 2 %, por tanto, estamos completamente en
contra.
También nos genera serias dudas -como le he avanzadoque se puedan ejecutar la totalidad de los fondos europeos
asignados a las Islas Baleares y en nuestros presupuestos no se
aclaran las partidas que contienen fondos europeos.
En cuanto a nuestro sector primario, estas cuentas no
parecen responder a la necesidad de acción inmediata que
requiere nuestro sector primario, con una situación alarmante
por los sobrecostes, la diferencia de rentabilidad de la actividad
en la península, el hundimiento del sector lácteo o el cierre de
las explotaciones agrícolas, y dedican un exceso de sus fondos
a la creación de un modelo confuso y poco realista, necesitan
alivio fiscal, necesitan ayudas para paliar las subidas en
materias primas y carburantes, y un plan de choque que no
llega ni está reflejado en estos presupuestos. El objetivo
principal a corto plazo debe ser el de la supervivencia de las
explotaciones del sector primario.

cuántos puestos de trabajo quedarán por el camino, y cuántas
oportunidades perderemos en el camino. Esta es la
preocupación que nos surge a mi grupo parlamentario con estos
presupuestos.
Y acabo, nuestra voluntad siempre va a ser mejorar estos
presupuestos y nuestro compromiso está con los ciudadanos de
estas islas y en conseguir los mejores presupuestos para las
familias, los jóvenes, los autónomos, los comerciantes, los
trabajadores y las PYME de estas islas.
Gracias.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Guasp. En quart lloc, passam a la defensa de
l’esmena a la totalitat, de devolució, RGE núm. 12337/21, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Costa.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. COSTA I COSTA:

En cuanto al medio ambiente, nos congratulamos de que se
aumente el presupuesto, pero se detecta un aumento en
conceptos que ya no son tan claros para llegar a los objetivos
de las agendas; parece más bien responder a unos criterios
keynesianos de la actividad económica.
Los presupuestos asignados a comercio e industria no
responden a la necesidad tampoco de asistencia y fomento en
estos dos sectores, duramente golpeados por la crisis, comercio
e industria, y estos presupuestos no ayudan ni a nuestro
comercio ni a nuestra industria.
Tengo más puntos a los que no me voy a poder referir
ahora, pero miren, nosotros desde Ciudadanos, ¿qué
proponemos?, pues un modelo completamente diferente:
impulsar el emprendimiento, aliviar con bonificaciones e
incentivos a todos esos sectores tan damnificados por la
pandemia, proponemos un modelo que incentive, que
modernice la administración y nuestra comunidad, proponemos
reformar y acabar con la precariedad laboral y el desempleo
juvenil, garantizar la igualdad de oportunidades para todos los
ciudadanos de estas islas.
Nosotros en Ciudadanos queremos -porque creemos- en
unas Illes Balears para todos y de todos; y ustedes, en cambio,
¿qué proponen?. prohibir, derogar, imponer topes máximos en
los precios del alquiler...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Guasp, hauria d’anar acabant.
LA SRA. GUASP I BARRERO:
Vaig acabant, president. Y proponen algunos peajes
ideológicos, ahora, sus socios, con las tasas a empresas de
beneficios COVID... Mire, consellera, Baleares está preparada
para salir de esta crisis, ¡claro que sí!, pero cuántos negocios y

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. Bon dia,
Sra. Consellera d'Hisenda. Bé, debatem avui en aquesta cambra
la totalitat del Projecte de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 i, en nom del
Grup Parlamentari Popular, passo a defensar l'esmena a la
totalitat de devolució que hem presentat a aquests pressuposts.
Per tal d'explicar en detall les raons que motiven aquesta
esmena creiem necessari abans, tal com ja férem en el debat
sobre el límit màxim de despesa no financera, apuntar el
diferent context econòmic que es planteja als pressuposts de
2022 respecte al que hi havia en els pressuposts de 2021.
En aquest sentit, resulta transcendental evidenciar que,
afortunadament, ens trobam a una fase de superació de la
pandèmia, sí, amb possibles noves onades com les que es
divisen ja a l'horitzó, però vull pensar que les enormes
restriccions que hem hagut de suportar els ciutadans i les
empreses durant aquest darrer any i vuit mesos, no es repetiran
a futur o, almenys, no amb la mateixa intensitat.
Tothom podia entendre, i no només entendre, sinó veure-ho
com una absoluta necessitat, que durant els embats més durs de
la crisi sanitària i les conseqüències, en forma de restriccions a
la mobilitat i tancaments massius de l'activitat econòmica, les
administracions públiques fessin una política fiscal fortament
expansiva, en forma d'increments de despesa i reduccions
contundents d'imposts per afrontar la situació. Es requeria -ja
ho vàrem plantejar i defensar de forma molt insistent des del
Partit Popular, ja en el mes de maig de 2020- un pla de rescat
per a autònoms, PIME i famílies, que atorgués liquiditat a les
empreses per tal d'evitar tancaments massius i compensacions
a les famílies per les pèrdues de rendes que comportava la crisi.
Mesures com els crèdits ICO, ISBA, ERTO, i altres ajudes
socials i, més darrerament, ajudes directes a empreses, eren
mesures necessàries, encara que en molts casos foren al nostre
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entendre insuficients i/o s'aprovaren molt tard, tenint en compte
que socis europeus com Alemanya, França o Itàlia, ja feia
temps que ho feien. De fet, les ajudes directes de veritat no
arribaren fins a finals d'aquest estiu, i les baixades contundents
d'imposts a Espanya i a Balears no han arribat mai, sinó tot el
contrari, els imposts no només no s'han baixat sinó que s'han
pujat tant als ciutadans com a les empreses. La veritat, Sra.
Consellera, és que tenim enveja sana dels italians i les
polítiques del Sr. Draghi, que no només es nega en rotund a
pujar les cotitzacions socials, com vol fer i farà el Sr. Sánchez,
sinó que decideix fer tot el contrari, és a dir, baixar els imposts
als italians i -repetesc- tenim una enveja sana al Sr. Draghi.
En tot cas, a dia d'avui l'aixecament de restriccions ha
permès tornar a una certa normalitat que ha derivat en un efecte
rebot de l'activitat econòmica, encara que ens trobam molt lluny
dels nivells d'activitat previs la pandèmia, tant a Espanya com
especialment a les Illes Balears, i, per tant, es requereixen
vertaderes mesures d'impuls de l'activitat econòmica, que -com
diré un poc més endavant- no passen, al nostre entendre
almenys, en cap cas per majors expansions de la despesa
pública i sí per baixades d'imposts i reformes estructurals que
fomentin la competitivitat i ens duguin novament a la creació
de riquesa a mig i llarg termini i a la generació de més llocs de
feina i de millor qualitat.
Per altra banda, ens trobam a un entorn d'enorme incertesa
pel que fa a la recuperació econòmica, s'ha produït un efecte
rebot lògic després de l'aixecament de les restriccions, però tal
com constatà primer l’INE i després entitats d'estudi i
organismes nacionals i internacionals com BBVA Research, el
Fons Monetari Internacional, el Banc d'Espanya i més
darrerament la Comissió Europea, l'economia espanyola ha
experimentat un quasi rebot, un lànguid creixement que només
arribarà fins al 4,6% el 2021 i un 5,5% el 2022, segons dades
de la Comissió Europea, i ens situarà per sota de la mitjana dels
països de la Unió Europea, sense possibilitat de recuperar el
PIB prepandèmia fins a 2023, únic país de la Unió Europea, i
molt lluny del 6,5% i el 7% per a 2022 que preveu el Govern
d'Espanya.
Pel que fa a Balears, les darreres previsions que fa BBVA
Research en relació amb el PIB ens situen al 7,5% el 2021 i al
8,4% per al 2022, mentre que a l'informe econòmic financer
que vostè inclou com a annex en els pressuposts figura un
11,6% i un 12,1% respectivament, és a dir, uns diferencials al
voltant de 4 punts percentuals, que són una autèntica barbaritat.
A més, a l'informe sobre les previsions macroeconòmiques
del pressupost 2022 d’Illes Balears, informe 51/ 21, l'AIReF
qualifica com a molt poc probables les previsions plantejades
per vostès, sent l'única de les sis avaluacions publicades el 27
d’octubre que obté aquesta qualificació. A Madrid, Andalusia,
Catalunya i Castella-Lleó se’ls qualifiquen les previsions com
a prudents. A vostè, Sra. Consellera, les hi qualifica com a molt
poc probables.
Per tant, és més que evident que vostès s'han passat de
frenada a l'hora de fer el quadre macro, o almenys és el que
nosaltres consideram. Jo crec que ni tan sols s'ho creuen vostès,
el quadre macro que vostès han posat als pressuposts. A més,
ha aparegut el fantasma de la inflació, és a dir, la pujada
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generalitzada de preus, un 5,6%, dada oficial IPC del mes
d'octubre a Balears, que constitueix el pitjor impost que pot
existir, el més injust i el que més incideix sobre les rendes
mitjanes i baixes.
Sí, ens digueren que es podien imprimir bitllets sense cap
contemplació i no passaria res, que no hi hauria inflació, que
això passava només abans, en el passat, que ara no passaria i
que tal i qual, però la trista realitat és que ens trobam amb
nivells d'inflació que no vèiem fa trenta anys, i els ciutadans i
les empreses s'enfronten a preus disparats de la llum, el gas, els
combustibles, la cistella de la compra, els preus de les matèries
primeres, etc., que deterioren el poder adquisitiu de les
famílies, especialment les rendes mitjanes i baixes, i arruïnen
les empreses.
Davant d'aquest context, Sra. Consellera, ens planteja uns
pressuposts de la comunitat autònoma per a l'any 2022 amb la
major expansió de la despesa pública, 450 milions d'euros, un
9,5% més, els majors nivells de despesa de la història. A vostè,
Sra. Consellera, li resulta indiferent que hi hagi o no pandèmia,
li resulta indiferent, o els nivells d'incertesa i els riscs que
puguin haver-hi, perquè vostè és socialista i ja sabem que els
socialistes amb els diners dels altres -això sí- sempre gasten a
palades i sense cap contemplació, tensant la corda fins al límit,
menyspreant els riscos i rient-se del concepte de sostenibilitat
quan aquest s’aplica a les finances públiques.
El context descrit abans, que vostè coneix perfectament,
Sra. Consellera, convidaria qualsevol gestor públic a actuar des
de la prudència i la responsabilitat, sobretot quan el pitjor de la
pandèmia, aparentment almenys, s'ha superat. Però per als
socialistes com vostè, Sra. Consellera, es tracta d'una qüestió
ideològica, perquè vostès creuen que s'ha de gastar sense cap
mirament sempre i en tot moment per impulsar l'activitat
econòmica.
És igual si el forat dels comptes és descomunal i el deute
públic del Regne d'Espanya assoleix el major nivell en 140
anys, un bon socialista continuarà gastant i gastant fins que es
rompi la corda.
És igual que la seva política pressupostària de despesa
pública descontrolada ja hagi dut a Balears i a Espanya a la
ruïna absoluta dues vegades en democràcia. Un bon socialista
intentarà tornar-nos a fer creure que hem d'aplicar les polítiques
de l'esquerra que varen fracassar estrepitosament en el passat,
perquè vostès encerten i tots els altres estam equivocats.
És igual que Espanya, i per descomptat Balears, hagin
d'estar connectats directa o indirectament a dia d'avui amb el
cordó umbilical del Banc Central Europeu per poder refinançar
el deute i concertar-ne de nou. Un bon socialista ens dirà que
el deute no importa, que es poden imprimir tants de bitllets com
facin falta i que no passarà absolutament res, que el Banc
Central Europeu sempre comprarà el deute espanyol...
(Alguns aplaudiments)
... i que en l’hipotètic cas que els malèvols països nòrdics frugals, els hi diuen- comencin a posar condicions, com ja estan
insinuant, ja els direm que són uns “austericides”, que què han
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cregut, que ens tenen mania, i posaran en marxa tota la
parafernàlia victimista a què ens tenen acostumats.
I com que el més important per als socialistes és gastar, es
fan els pressuposts fixant primer la despesa que es vol fer per
a 2022, 5.176,6 milions d’euros i després s'utilitza la
imaginació per quadrar els ingressos. Només així s'explica que
vostè inclogui els 110 milions d'euros del conveni de carreteres
de 2004 basant-se en un protocol de 2015. Com és possible que
vostè s'inventi uns ingressos que sap ben cert que no arribaran
o ens digui que ingressarà 311 milions d'euros per fons
europeus Next Generation, ho ha dit vostè abans, 115 dels
quals ja s’han rebut el 2021 i només pressuposti 223 d’euros a
despesa?, com és possible que vostè faci un ajust positiu de
comptabilitat nacional per 115 milions d'euros que ha rebut el
2021 i gastarà el 2022 i en canvi no se'n recordi, Sra.
Consellera, de fer un ajust negatiu pels 90 milions d'euros que
ingressarà el 2022 i no gastarà el 2023 o més endavant? Això
és fer-se trampes al solitari i intentar-nos enganyar, Sra.
Consellera.
O com s'explica que vostès estimin una recaptació tributària
el 2022 substancialment superior a la de 2019 si totes les
previsions, excepte les del Sr. Negueruela, apunten que el PIB
de 2022 se situarà clarament per sota de 2019? És cert que hi
ha hagut un increment de recaptació a transmissions
patrimonials, però les condicions que es produeixen ara, sap
vostè que es puguin produir el 2022? Li ho dic sobretot perquè
la inflació és un factor clau que explica la inversió com a
estalvi, com a producte d’estalvi les Illes Balears, i vostè ho
sap.
Sra. Consellera, li hem presentat una esmena a la totalitat a
aquests pressuposts i la raó és, en primer lloc, perquè tenen un
marcat caràcter socialista, és a dir, són uns pressuposts
imprudents i irresponsables i al Partit Popular ni som
socialistes, ni som imprudents, ni som irresponsables.
(Alguns aplaudiments)
Per altra banda, ens presenten uns pressuposts que denoten
clarament que vostès veuen prop les eleccions, i per això
expandeixen la despesa pública fins al límit i els importa molt
poc el que pugui passar en el futur, perquè si s'arriba al 2023 ja
va bé, i qui hagi de gestionar el desgavell, que s'apanyi com
pugui.
És curiós que vostès ens parlin de retallades quan foren
vostès els que les varen provocar en el passat. Sí, vostès les
varen provocar en el passat.
(Alguns aplaudiments)

finalista de l'ecotaxa, i el Sr. Negueruela es gasta la recaptació
en concerts i en el que a vostès els dóna la gana, mentre
enganyen els ciutadans d'aquestes illes i els turistes que ens
visiten fent-los creure que destinen l'ecotaxa a medi ambient.
Sra. Consellera, el Partit Popular tampoc no està disposat a
acceptar uns pressuposts electoralistes i, per això, hem
presentat aquesta esmena a la totalitat.
Per altra banda, vostès tornen elaborar uns pressuposts
sense aplicar ni la més mínima mesura de control de la despesa
supèrflua i eficiència en la gestió de la despesa pública. I
segueixen tenint el governs més car de la història, no resulta
acceptable que vostès segueixin mantenint direccions generals
com la de Sobirania Alimentària, l'Institut Balear de l'Energia,
que ja veiem l'efectivitat que tenen, o oficines anticorrupció
que no serveixen per a res o tenen funcions duplicades.
Tampoc no estam disposats que vostès mantenguin una
súper estructura d'alts càrrecs i assessors de 230 persones,
perquè amb poc més de 120 es pot governar perfectament, i li
ho dic per experiència.
Sra. Consellera, el Partit Popular tampoc no està disposat a
acceptar uns pressuposts en els que no es fa ni el més mínim
esforç de control de la despesa supèrflua i es manté una
estructura de govern totalment sobredimensionada.
I, finalment, el Partit Popular ha presentat aquesta esmena
a la totalitat, demanant la devolució d'aquests pressuposts,
perquè hi ha una alternativa que consideram molt millor. Una
alternativa que fuig del marcat caràcter socialista d'aquests
pressuposts i aposta per un marcat caràcter liberal, una
alternativa que aposta per la sostenibilitat dels serveis públics
fonamentals a mig i a llarg termini, que pensa que els ingressos
públics no cauen del cel, sinó que són fruit dels imposts que
amb molt d'esforç paguen els ciutadans i les empreses, que
aposta per les reformes i no per la despesa descontrolada, per
impulsar l'activitat econòmica, que confia en el teixit productiu
de PIME i autònoms que tenim a les nostres illes, per sortir de
la crisi i generar llocs de feina, que creu que s'han de donar
facilitats als ciutadans i a les empreses, i, per tant, s'ha d'acabar
amb la burocràcia i els tràmits inacabables. I, evidentment, una
alternativa que baixi, d'una vegada per totes, els imposts en
aquestes illes, als ciutadans i a les empreses, com ho han fet les
comunitats autònomes allà on governa el Partit Popular.
Sra. Consellera, l'alternativa del Partit Popular als seus
pressuposts no incrementaria la despesa pública no financera en
450 milions d'euros, actuaríem des de la prudència i la
responsabilitat, i incrementaríem la despesa al voltant de 100
milions d'euros.

Vostès no se'n recorden del Sr. Zapatero el mes de maig a
la tribuna del Congrés dels Diputats? Sí que se’n recorden,
maig de 2010, no els ho tornaré recordar. Se'n recorden del que
deia el Sr. Manera uns mesos abans de sortir de la conselleria?
No els ho tornaré recordar, Sra. Consellera.

Per altra banda, abaixaríem els imposts als ciutadans
d'aquestes illes, per un total al voltant de 200 milions d'euros
anuals, i reservaríem un marge de prudència de 150 milions
d'euros que fes innecessaris ingressos ficticis que vostè ha
pressupostat.

Vostès solen posar en marxa la repartidora a ple rendiment,
i, òbviament, la faran pagar als ciutadans en forma de més
imposts presents i/o futurs. Per això es carreguen el caràcter

Sí, amb el Partit Popular els ciutadans d'aquestes illes
deixarien de pagar l'impost sobre successions per a les
herències de pares a fills o al cònjuge, incloent també, per
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descomptat, les herències en vida. I a les herències a germans
o a nebots, l'impost es reduiria a la meitat.
Amb el Partit Popular els joves menors de 30 anys deixarien
de pagar, ja el 2022, l'impost de transmissions quan compleixin
el seu primer habitatge a les Illes Balears. Amb el Partit
Popular el 2022 es produiria una baixada de l'IRPF que
afectaria molt especialment les rendes inferiors a 30.000 euros,
o amb el Partit Popular el 2022 es produiria una contundent
baixada de l’impost de patrimoni...
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Costa, hauria d’anar acabant.
EL SR. COSTA I COSTA:
... -sí, ja acab, Sr. President- ... una contundent baixada de
l'impost de patrimoni, en una primera fase eliminaríem la
pujada que va aplicar el Govern Armengol, el 2016.
En definitiva, vostès ofereixen als ciutadans d'aquestes illes
uns pressuposts de perfil Socialista, imprudents, irresponsables,
electoralistes i que pugen els imposts, i des del Partit Popular
pensam que s'han de fer uns pressuposts de perfil lliberal, que,
sens dubte, constitueixen una alternativa millor.
Per tot això, hem presentat aquesta esmena a la totalitat de
devolució, i esperam que hi votin a favor.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Costa.
LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):
President, voldria obrir un torn incidental.
EL SR. PRESIDENT:
Molt bé, moltes gràcies, consellera d'Hisenda. Donam la
paraula a la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors per obrir
aquest torn o qüestió incidental.
LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):
Gràcies, Sr. President, diputats i diputades. Permeti’m un
segon que continuï la conversació on ha quedat perquè el Partit
Popular dicta el que faria i el Partit Popular a la legislatura
2011-2015 va pujar (...) a l'1,2; va pujar l'impost de
transmissions patrimonials del 7 al 8; va pujar el cànon de
sanejament, un 10%;...
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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... va pujar l'impost de matriculació del 14,75 al 16; a l’IRPF va
suprimir les deduccions, però va augmentar el mínim exempt de
patrimoni.
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.
LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):
Jo, amb tota aquesta intervenció, el que procuraré serà
demostrar amb fets que al pressupost que hem presentat des del
Govern de les Illes Balears no té cap sentit presentar una
esmena a la totalitat, en el sentit que s'ha presentat des dels
diferents grups parlamentaris, perquè, i disculpi’m, crec que es
un poc la mateixa que s’ha presentat el 2020, la mateixa
esmena que s’ha presentat el 2021, quan les circumstàncies són
molt diferents i, a part, perquè podem demostrar que les
esmenes que es varen presentar el 20 i les esmenes que es varen
presentar el 21 s’han demostrat incertes al llarg del temps.
Per centrar el debat, els partits que presenten una esmena a
la totalitat entenc que el que volen és que es torni el projecte
que ha presentat el Govern de les Illes Balears, que consideren
que per a l’interès general, que per al benestar de la ciutadania
és millor que no hi hagi un pressupost general de la comunitat
autònoma, que s’ha de retirar i que no es pot arreglar ni tan sols
amb esmenes parcials perquè és absolutament inassumible, amb
la qual cosa jo voldria explicar per què hem elaborat aquest
pressupost en aquest sentit.
Una qüestió bàsica, quan elaboràvem el pressupost, i sí,
vàrem pensar en la despesa, perquè vàrem pensar en les
necessitats que tenia la gent d’aquesta comunitat autònoma era
mantenir la xarxa que havíem desplegat al llarg de la pandèmia
de la COVID-19, que encara és vigent, una pandèmia sanitària
mundial que encara tenim present a la nostra ciutadania i que
és una obvietat dir que ha sacsejat les nostres vides, ha
modificat tots els nostres costums, la nostra activitat social,
econòmica i familiar, però val la pena recordar on som en
qüestions de context.
S’havia de garantir la seguretat sanitària, perquè no es pot
fer un procés de reactivació econòmica sense aquesta seguretat
sanitària, s’ha de posar en valor la vacuna per reactivar
l’activitat econòmica, això és una despesa importantíssima,
encara ens trobam en aquest procediment, encara que hi hagi
quasi fins a un 83% de la població vacunada, i significa també
donar assistència sanitària a qualsevol persona, sigui quina
sigui la seva situació de renda.
S’havia de garantir l’educació, un dret a l’educació que hem
mantingut en el pitjor moment de la nostra comunitat
autònoma. Jo vull posar en valor el paper de les famílies i el
paper dels professors i el paper dels alumnes també en la
contenció de la pandèmia, i no podíem deixar sense atenció.
Això és part importantíssima del pressupost sense la qual era
molt difícil atendre les necessitats i fer un pressupost que per a
l’interès general fos assumible.
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I després l’altre pilar d’aquest pressupost era consolidar la
reactivació econòmica que va absolutament lligada a aquesta
xarxa de sostenibilitat social. Fer palanca dels pressupost per
consolidar la reactivació econòmica i orientar el camí de
recuperació cap a un model més sostenible climàticament,
econòmicament i socialment, i per això teníem uns ingressos i
havíem d’adaptar les nostres prioritats als ingressos que teníem
en aquest moment, uns ingressos que en aquestes esmenes
qüestionen any rera any, i jo els demostraré fets, com he
demostrat fets del Partit Popular.
En el 2020 vàrem tancar amb un superàvit de 22 milions i
també hi havia esmenes a la totalitat del Partit Popular que
deien que generarien un forat de 360 milions.
El 2021 tancarem, sense arribar ni d’enfora al límit de
dèficit que ens havíem plantejat, de fet esperam tancar per sota
dels 30 milions de dèficit, la qual cosa significa 0,1 del PIB, 30
milions, quan el Partit Popular, que és el que xifra el dèficit, i
després la resta de partits fan seguidisme, preveia un forat de
600 milions.
(Remor de veus)
Uns ingressos que demostren que el 2020 i el 2021 varen
ser prudents i que en conseqüència ens permetran el tancament
del 2022, amb aquest pressupost executat, baixar el deute sobre
el PIB, que és ràtio que es té en compte per a la solvència de la
comunitat autònoma, al voltant de tres punts percentuals, i
esmenes que com enguany... la principal base és la
inversemblança dels ingressos crec que queden absolutament
desautoritzades.

Quant a l’economia, òbviament vivim un moment
d’incerteses i vivim un moment canviant, estam en un moment
puntual d’alça de preus, que tenim uns colls de botella en la
producció de matèries primeres, que tenim un elevat cost del
gas natural, però mentrestant la nostra economia i la nostra
comunitat autònoma dóna signes inequívocs de recuperació.
L’AIReF per al tercer trimestre del 2021 ha xifrat la
recuperació en un 11% i som la comunitat autònoma on més
creix l’ocupació.
Davant de signes solvents de creixement i davant les
incerteses, un es pot quedar paralitzat, que sembla que és el que
ens demana l’oposició, retornin el pressupost i no facin res per
apalancar la recuperació un pot confiar en la seva comunitat
autònoma, amb la resiliència de la seva gent, amb la seva
capacitat de gestió i fer del pressupost un instrument per
apalancar aquesta recuperació i per reconvertir el nostre model
econòmic.
I li diré més, sempre mencionen l’informe de l’AIReF, però
al 5128... 21 perdonin de l’informe de l’AIReF que està penjant
i el poden consultar, l’AIReF millora les estimacions
d’ingressos del Govern per a 2022.
Aquí el PP em parlava de Draghi, a mi no m’agrada..., no
m’he de comparar ni amb Itàlia ni m’he de comparar amb altres
comunitats autònomes, crec que som una comunitat autònoma
pionera en moltíssimes de les mesures que ha pres, que no
necessita aprendre..., necessita mirar què fan els altres, però
crec que de vegades pecam d'humils perquè som un exemple
per a altres comunitats autònomes...
(Se sent una veu inintel·ligible de fons)

Quant al sistema de finançament, i té raó el representant Sr.
Melià, hi ha qüestions que s’han de modificar del sistema de
finançament, s’ha de respectar l’ordinalitat, s’ha de tenir en
compte la població flotant i la pressió sobre els serveis públics,
s’han de tenir en compte els costos de congestió per la
sobrepoblació i els costos de dispersió pel fet de ser un
arxipèlag i s’han de tenir en compte els preus relatius, però
mentrestant s’ha de fer una gestió acurada i responsable dels
ingressos que tenim.
Quant al deute, per què no reduïm més el deute, el
Parlament Europeu va suspendre o va activar la clàusula de
salvaguarda del pacte d’estabilitat i creixement de la Unió
Europea i encara la manté suspesa. Per què el Parlament
Europeu encara manté suspesa la clàusula? Perquè diu
textualment que fixar un procés de consolidació fiscal massa
prest seria contraproduent per a la recuperació i pot tenir un
elevat cost social i econòmic, lliçons apreses de l’anterior crisi
que a la dreta li costa molt digerir.

...em defensa una política econòmica imaginària perquè, quin
és el resultat de la política econòmica del PP quan a l’anterior
crisi al 2011 o al 2012 quan va retallar serveis públics, quan no
va invertir en ciència, quan no va invertir en naturalesa, no va
invertir en cicle de l’aigua i va deixar aquesta comunitat
enfonsada no només amb un deute financer, sinó també amb un
deute mediambiental i amb un deute de serveis públics que s’ha
hagut de reflotar per poder fer front a la pandèmia.
Jo crec que les lliçons s’han de donar quan un té un full de
ruta per presentar i m’encanta el tòpic, no?, el tòpic que els
socialistes gastam a mans obertes, no farem un dèficit, ni el més
petit dèficit que va fer el Partit Popular en el període en què va
governar fins al 2015 el farem al llarg d’aquesta legislatura, el
dèficit màxim que s’ha produït que ha estat de 128 milions i el
Partit Popular el mínim va ser de 315 amb un increment de
l’endeutament de més de 3.500 milions.
(Alguns aplaudiments)

(Alguns aplaudiments)
Ho he dit diverses vegades, així i tot sense regles no hem
relaxat la nostra responsabilitat fiscal i sense cap necessitat
legal de fer un pressupost ficat dins del 0,6 de dèficit hem fet
un pressupost amb les recomanacions del Consell de Política
Fiscal i Financera modulant el que eren les nostres prioritats
amb els recursos que teníem.

Acabaré perquè se m’acaba el temps i després continuaré
responent les seves qüestions.
Quant a la pressió fiscal aquest pressupost no incrementa ni
un euro la pressió fiscal, l’única cosa que incrementa a classes
mitjanes i treballadores, l’única cosa que incrementa és el tram
per damunt del milió d’euros en la compra d’habitatge, el tram
que vagi per damunt del milió d’euros, jo no em puc comprar
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una casa de més d’1 milió d’euros, no sé si els seus votants es
compren una casa de més d’1 milió d’euros, crec que és un
percentatge reduït de la població que tampoc no té massa
problema per pagar per aquest percentatge que puja del milió
d’euros...
(Remor de veus)
... i a canvi podrem ampliar a les persones que poden accedir a
un tipus reduït d’impost de transmissions patrimonials potser
no un 4, però és un 5 que no serà només el primer habitatge que
tenguis a la teva vida, sinó que sigui..., que tenguis a la teva
vida, sinó que sigui un... quan no tenguis un altre habitatge i
ampliam les deduccions per a lloguer també a les famílies
monoparentals amb dos o més fills i les equiparam a les
famílies nombroses.
Crec que això és una manera de fer més redistributiu
l’impost de transmissions patrimonials que efectivament té
moltíssima recaptació en aquesta comunitat autònoma.
I acab i en la propera intervenció intentaré donar resposta
a totes les qüestions que han plantejat.
Crec que és el millor pressupost que podem presentar per a
aquesta comunitat autònoma en el temps que vivim i per això
jo demanaria el rebuig de les esmenes a la totalitat que han
presentat els grups polítics de l’oposició.
Moltíssimes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Ara corresponen les intervencions
en torn de rèplica dels grups parlamentaris que han presentat
esmenes. Començam amb el 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,
Sra. Consellera, té raó -té raó-, les nostres esmenes tenen un fil
conductor amb les dels exercicis passats. Té raó, és lògic, com
els seus pressuposts tenen un fil conductor amb els pressuposts
passats, és lògic. L’incoherent seria que fos de manera diferent
perquè el nostre grup parlamentari no està d'acord amb la seva
política fiscal, no està d'acord amb la seva política de deute
públic, no està d'acord amb la seva aposta pels sectors
productius, o la seva no-aposta, i no està d'acord amb el tema
de l'eficiència en el funcionament de l'administració. Per tant,
com que no estam d'acord amb cap d'aquestes quatre coses, ni
hi estàvem el 2020 ni hi estam el 2021 ni hi estarem el 2022,
entendrà que la nostra esmena tengui un fil conductor,
lògicament que sí.
Que no hi hagi pressupost... és clar, vostès... fan un discurs
que de vegades deixi’m dir que cau en un infantilisme realment
digne de millora. “L'oposició pretén que no hi hagi un
pressupost perquè fan aquestes esmenes”, no, l’oposició pretén
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que es retornin al Govern perquè refaci els pressuposts i els faci
d'una manera més consistent i més sòlida.
Això és el que pretén l'oposició, no pretén que no hi hagi
pressuposts, que de totes maneres... en petit comitè feia un
comentari al Sr. Castells abans, que la pandèmia una de les
coses que també ens ha ensenyat és l'enorme flexibilitat que
tenen els pressuposts, perquè vostès han estat capaços de fer
moltíssimes coses que lògicament no estaven pressupostades,
perquè vostès no podien preveure que hi hauria una pandèmia
i han pogut donar moltes respostes, encara que els pressuposts
no tenguessin la corresponent previsió i aplicació
pressupostària, i això és així.
És a dir que quan vostès fan aquest compte de “seria un
desastre que no hi hagués pressupost”, és clar, estan venent una
moto que no és exactament així. Els pressuposts es prorroguen,
hi ha flexibilitat i el que pretén l'oposició és que els refacin i els
tornin a dur aquí amb unes orientacions diferents, que vostè pot
no compartir-les lògicament, entenem perfectament que no les
puc compartir, però no ens faci trampes i no digui determinades
coses que, evidentment, no se sostenen perquè no tenen ni cap
ni peus. Això és el que pretén l'oposició, legítimament, com
vostès pretenen l'aprovació del seu projecte de pressuposts.
Certament, la Unió Europea ha suspès les regles de límit de
dèficit, etc., això és innegable, però ja li vaig dir en el debat del
sostre de despesa, que la Unió Europea continua dient que les
finances públiques han de ser sostenibles a mitjan i a llarg
termini. Això ho continua dient, la Unió Europea, estarà
d'acord amb mi. I, si ho continua dient, aquest és l'element
nuclear de la nostra esmena a la totalitat: que no veim aquesta
sostenibilitat a mitjan i llarg termini. I aquest és el tema que a
nosaltres ens preocupa i està íntimament relacionat amb tots els
temes que li he anat comentant.
I vostès, evidentment, com passa a tots els pressuposts,
perquè això també és general, evidentment, a determinats
tributs ens pot dir que hi ha un benefici fiscal o que
introdueixen algun nou avantatge i alguna nova bonificació o
alguna reducció, certament, certament i benvingudes siguin, no
diem que no, però en general, en el macro de la política
tributària del Govern que recull el seu projecte de pressuposts,
continuam amb l'asfixia fiscal, continuam sent la comunitat
autònoma amb la pressió fiscal més alta de l'Estat espanyol, i
això no ajuda a la recuperació, no ajuda que les empreses
puguin invertir, puguin posar en marxa la seva activitat, puguin
anar endavant. No hi ha una política en aquest sentit que ajudi
i que doni un alè, doni oxigen, faci més viable la represa
econòmica per part de les nostres empreses.
I sobre els reptes ambientals, certament -no li he dit abans-,
certament que la Conselleria de Medi Ambient puja de
pressuposts, innegablement i benvinguda sigui. Ara bé, vostè
sap perfectament que les necessitats en neteja de torrents, les
necessitats en transició energètica, les necessitats en depuració,
les necessitats en moltes infraestructures hídriques són tan
grans i anam tan enrere que, evidentment, no arribarem ni prop
fer-hi a cobrir tots els reptes que tenim de cara al futur en una
matèria que nosaltres compartim que és clau.
Moltíssimes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, té la paraula la Sra. Ribas.
LA SRA. RIBAS I MARINO:
Gracias, presidente. Mire, Sra. Consejera, por mucho que
usted intente defender estos presupuestos, lo cierto es que son
indefendibles. Por mucho que intenten disfrazarlos bajo bonitas
palabras sobre las bondades de su gestión y lo maravilloso que
es que la gente tenga sus necesidades cubiertas gracias a los
servicios públicos, lo cierto es que mienten ustedes más que
hablan. Los servicios públicos no funcionan de forma eficiente
en esta comunidad autónoma, y los ciudadanos lo saben, y
usted también lo sabe.
Este es el presupuesto del despilfarro. Despilfarran ustedes
en chiringuitos de género mientras cientos de alumnos estudian
en barracones. Despilfarran ustedes en jugar a hacer política
internacional, con el subdirector general de Relaciones
Exteriores -que además depende de su consejería-, mientras
miles de personas están sin recursos ni ayudas después de
haberse arruinado gracias a su nefasta gestión de esta
pandemia. Despilfarran en cargos públicos, con la
administración más sobredimensionada de la historia de esta
comunidad autónoma, mientras miles de personas continúan
hoy en lista de espera para poder ser atendidas por el Servicio
de la Salud. Despilfarran para imponer el catalán, mientras las
colas del hambre siguen ahí. Y es también muy pretencioso por
su parte, Sra. Consejera, decir que es usted un ejemplo o que
esta comunidad es un ejemplo para el resto de comunidades
autónomas; un ejemplo ¿de qué?, ¿de cómo no hacer las cosas?
Porque les recuerdo que el PIB cayó en esta comunidad de
forma estrepitosa superando con creces la media española.
Por tanto, Sra. Consejera, yo me reafirmo en mi
intervención anterior, creo que estos presupuestos deben
devolverse, no son unos presupuestos asumibles, no son unos
presupuestos que cumplan con el mínimo principio de
prudencia que debe reinar en cualquier actuación
presupuestaria y, por tanto, solicito el voto a favor de todos los
grupos de nuestra enmienda a la totalidad.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos, té
la paraula la Sra. Guasp.
LA SRA. GUASP I BARRERO:
Gràcies, president. Mire, consellera, es que usted plantea
aquí como si -al menos yo hablo por mi grupo parlamentarioviniéramos aquí y estuviéramos pidiendo, exigiendo,
planteando, un veto a los presupuestos. Es que los únicos que
vetan son ustedes, las enmiendas por los intereses de Baleares
en el Congreso de los Diputados y en el Senado.
Mire, lo que intentamos exponer hoy es que sí, se pueden
devolver estos presupuestos, pero es que mañana mismo nos

podemos sentar en su conselleria porque en lo que no estamos
de acuerdo es en los criterios y en el modelo que ustedes
plantean con sus presupuestos.
Yo creo que no deberíamos caer en esta demagogia porque
presentar unas enmiendas a la totalidad forma parte del
parlamentarismo, de nuestro estado democrático y de lo que
ustedes vienen haciendo desde hace cuarenta años, pues como
hacen siempre cuando gobiernan o no gobiernan, presentan una
enmienda a la totalidad en todas y aquellas comunidades donde
no gobiernan. Así que no creo que tengan que hacer demagogia
en si presentamos una enmienda a la totalidad o no, le vuelvo
a repetir, y además me ha parecido osado por su parte que haya
dicho en esta tribuna que absolutamente quedan desacreditadas
las enmiendas sobre la recaudación y sobre los ingresos de
estos presupuestos.
Yo le vuelvo a pedir hoy, consellera, aunque ya no sé si
tiene turno de palabra para podernos contestar, es si
recaudaciones como las que ha puesto y ha cuadrado en esas
cuentas con una recaudación de 140 millones del ITS, por
ejemplo, por poner alguna, ¿me puede asegurar aquí
completamente que está acreditado, cogiendo las palabras que
usted ha dicho, está acreditado que ustedes van a poder
recaudar 140 millones de la ITS? El año que viene, se lo
sacaremos, porque ya le digo que 131 millones en 2019,
cuando hubo una ocupación muchísimo mayor y que todo el
mundo es consciente.
Luego usted habla de que hacemos seguidismo a otros
partidos, habla de déficit... Mire, es que yo, mi partido, no le
hemos hablado a usted de déficit y el año pasado no lo
cuestionamos.
Y sobre la deuda pública, dice que es que le permite la
Comisión Europea aumentar la deuda pública. Yo se lo he
dicho en mi primera intervención, y también lo hemos
explicado en otras ocasiones, cuando dimos esa abstención al
techo de gasto: la Comisión Europea permite aumentar el gasto,
por eso nosotros ni denunciamos que estos presupuestos son
expansivos, como hacen otros, ni nada por el estilo, porque
sabemos que la Comisión Europea lo permite, y sabemos que
es necesario y que lo necesitan nuestros ciudadanos, que se
aumente el gasto y los servicios públicos, pero lo que la
Comisión Europea le dice, y la avisa, es que había que tomar
medidas, para los ejercicios 2020, 2021, medidas oportunas,
temporales, selectivas, con el objetivo de no poner en peligro
la sostenibilidad en el medio plazo, se lo he dicho y se lo ha
vuelto a repetir después el Sr. Melià.
Y que para el próximo ejercicio 2022 la Comisión Europea
ha pedido que sean unas cuentas prudentes, sobre todo en los
países con una ratio de deuda que, evidentemente, es la que
tenemos en España, con una elevada ratio de deuda, y a
nosotros nos preocupa que no haya un plan de eficiencia
pensando en 2023 porque es que después, en 2023, cuando esos
niveles vuelvan a ponerse, de sostenibilidad y racionalización
del gasto, la Comisión Europea los vuelva a poner, porque los
va a volver a poner, pues todos nos llevaremos las manos a la
cabeza porque no van a poder ajustar esos niveles de
estabilidad a partir de 2023.
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Mire, consellera, desde Ciudadanos seguiremos
defendiendo un plan de eficiencia, un plan de racionalización
del gasto, una auditoría operacional y de eficiencia, un alivio
fiscal para nuestros jóvenes, para nuestros autónomos, con una
bonificación de sus cuotas tras el hachazo fiscal del Gobierno
de Sánchez, seguiremos defendiendo impulsar el
emprendimiento, seguiremos defendiendo unas previsiones de
crecimiento económico realistas sobre las que construir esos
presupuestos. Seguiremos defendiendo no utilizar el impuesto
de turismo sostenible para cuadrar sus cuentas. Seguiremos
defendiendo un aumento de las inversiones territorializadas,
también en Ibiza. Y seguiremos defendiendo más transparencia
con los fondos europeos y que lleguen a todos.
Gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Costa.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. COSTA I COSTA:
Gràcies, president. Bé, Sra. Consellera, la veritat és que no
m'agraden massa parlar del passat, però m'hi veig obligat, Sra.
Consellera, ja que vostè hi fa referència ... Miri, el que li hem
dit moltes vegades o el que li he dit abans en aquesta cambra li
ho dic perquè vostès no ens tornin a dur a la ruïna, és una acció
preventiva, Sra. Consellera. Vostès ens diuen, no sortim de la
crisi diferent, no, surten de la crisi exactament igual que
sempre, vostès continuen fent ..., vàrem entrar al 2018, una
ruïna, vàrem entrar al 2019, una altra vegada, vàrem entrar al
2010, uep!, ja va començar el vaixell a xup-xup-xup ... Vostè
era directora general al Consell de Mallorca, i ho sap
perfectament.
El 2011 el vaixell estava enfonsat, el varen dur vostès a la
ruïna més absoluta, Sra. Consellera, i quan vostès ens parlen de
retallades del passat és perquè vostès varen arruïnar la
comunitat autònoma i el conjunt d'Espanya. Vostès varen
provocar aquelles mesures molt doloroses que vàrem haver de
prendre i és el que volen tornar fer. Vostès segueixen
exactament el mateix camí excepte el mateix camí, consellera.
I quan vostè ens diu home, però no hem tengut dèficit el 2020
i el 2021, sap per què?, vostè sap per fer perfectament per què
no hem tengut dèficit: si l'Estat no els hagués enviat 700
milions d'euros de fons COVID, vostès haguessin tengut un
forat de 700 milions d'euros com a mínim, Sap perfectament
que és així, Sra, Consellera.
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Consellera? Li ho repeteix, el que li diem és no expandeixi tant
la despesa perquè és un risc de sostenibilitat del deute públic a
mig termini. Això és el que li estam dient, sigui prudent, no
sigui irresponsable en aquest sentit, incrementi, però incrementi
menys, incrementi menys, sigui més prudent, Sra. Consellera,
això és l'únic que li estam dient.
I quan vostè ens diu, Europa no ens demana cap procés de
consolidació fiscal. Té raó, però demanar-li un procés de
consolidació fiscal i rebentar la despesa, és una cosa molt
diferent, senyora Consellera, ...
(Alguns aplaudiments)
... és que és molt diferent el que estam plantejant, sigui prudent.
Això és l'únic que li estam plantejant des del Partit Popular,
perquè no ens torni a passar el que ja ens va passar. És que ja
ens ha passat dues vegades, Sra. Consellera, dues vegades ens
ha passat. I vostè vol tornar, i a Espanya el Sr. Sánchez vol
tornar a anar pel mateix camí, és la seva política socialista la
que ens du a aquest camí. No hi ha manera que ho entenguin,
Sra. Consellera.
Per altra banda, miri, l'increment desbocat de la despesa
pública ..., vostès ens diuen, no, per preservar i garantir els
serveis públics, és necessari expandir moltíssim la despesa
pública, estan equivocats, al nostre entendre almenys, estan
equivocats. La resposta és no s’ha d’expandir la despesa per
dues raons bàsicament. Miri, garantir els serveis públics
fonamentals és fer -los sostenibles a mig i llarg termini. Això és
garantir serveis públics fonamentals. Si vostè estira massa la
corda i es romp, la sostenibilitat dels serveis públics no està
garantida, ben al contrari. I vostès és el que fan: estirar la corda
amb la possibilitat que es rompi.
En segon lloc, garantir els serveis públics fonamentals és
impulsar l'economia. Això és garantir els serveis públics
fonamentals, amb reformes estructurals i amb baixades
d'imposts. Aquesta és la nostra fórmula per impulsar
l'economia, la seva és gastar a palades, és lícit, eh?, vostès són
socialistes, nosaltres som liberals. És així, és així, Sra.
Consellera, per tant aquest és el seu model, i nosaltres tenim
una alternativa que consideram millor. No passa res, vostès
tenen el seu model, nosaltres tenim una alternativa.
Li diré una cosa, clar, ...
EL SR. PRESIDENT:
Silenci, per favor.
EL SR. COSTA I COSTA:

Però el que ha fet aquesta vegada el Govern de l'Estat és
concentrar tot el dèficit a l'Estat i no a les comunitats
autònomes, Sra. Consellera. És evident que ha succeït això, i
per això el 2020 l'Estat va tancar amb un dèficit de 122.900
milions d'euros, un 11% del PIB, el rècord absolut l’altra
vegada va ser 90.000 milions d’euros i un 9% del PIB, Sra.
Consellera, i amb aquella dada vàrem col·lapsar. Vàrem
col·lapsar, i si ara no hem col·lapsat, Sra. Consellera, es perquè
el Banc Central Europeu té el cordó umbilical connectat al
deute públic espanyol i (...) Així. Per tant, què em conta, Sra,

Perdó, em pensava que m’anava a dir que ... ja acab, eh?
Sra. Consellera, no és una frase feta, no és una frase feta, ho
crec sincerament. Miri, només una economia forta permet tenir
uns serveis públics forts, els serveis públics que els ciutadans
de les Illes Balears necessiten, hem de garantir el creixement
econòmic, sense creixement econòmic, sense creació de
riquesa, sense generació de llocs de feina no hi haurà serveis
públics a mig i llarg termini. Només fa falta mirar els països
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que tenen, per desgràcia, economies dèbils quin estat de
benestar tenen. Aquesta és l'evidència total.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Costa.
EL SR. COSTA I COSTA:
Gràcies, Sr. Costa. Ara correspon, per tancar la qüestió
incidental, la contestació per part del Govern. Té la paraula la
consellera Hisenda.
LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):
Gràcies, Sr. President. Començ una altra vegada pel final,
crec que uns serveis públics forts són necessaris per a la
cohesió de la societat, i la cohesió de la societat és fonamental
per a una economia productiva, pròspera i democràtica i que
pugui créixer en confiança.
(Alguns aplaudiments)
I això lliga amb el que s’ha plantejat al principi. No és fútil
retirar els pressuposts Parlament i no és fútil que no hi hagi un
pressupost d’aquesta comunitat autònoma, potser el Partit
Popular que posa d’exemple Madrid que fa dos anys que no té
pressupost mentre retalla professors i retalla sanitaris, o
Andalusia ...
(Alguns aplaudiments)
... on el seu conseller d’Andalusia diu que mejor si no hay
presupuesto para el 23, és obvi que hi ha una gran part de la
dreta que pensa que és millor no tenir pressupost, però els
ciutadans han de saber quines les previsions d'ingressos del
Govern, els ciutadans han de saber quines són les prioritats dels
que els governen i han de poder exigir que els retin comptes del
que han fet amb els pressuposts, del que han fet amb els seus
imposts i a quines finalitats ho han destinat. I per això se’ls ha
de contar. Jo sí que crec fonamental que el pressupost surti
endavant i crec fonamental que hi hagi un pressupost de la
comunitat autònoma.
Quant a la sostenibilitat d’aquest pressupost, jo crec que ja
ho he dit, és a dir, el 22 haurem reduït 3 punts com deute sobre
PIB, que és l'indicador de la sostenibilitat dels comptes públics,
que és el que ens ha d’encaminar cap a la senda d'estabilitat i
a finals del 21, per segona vegada en la història, aquesta
comunitat autònoma reduirà el deute en termes absoluts. Jo crec
que un camí de sostenibilitat l'estam fent, vostès em diuen, han
de fer un camí més gran; i jo li dic, la Unió Europea el que
m'està dient en aquest moment és que si ara fem un procés de
consolidació excessiu, el que podem fer és perjudicar la
recuperació i crear greus conseqüències socials i econòmiques,
que és el que es va produir amb les polítiques neoliberals en la
crisi del 2008 que va començar amb una política expansiva, i
quan l'economia es començava a recuperar, es varen començar
a fer retallades i no es va poder tornar mai més a una situació

de recuperació. I hem tardat deu anys a sortir ... o es va tardar
abans de la COVID deu anys a sortir d'aquella situació.
En aquest moment, amb polítiques diferents, amb polítiques
de cuidar la teva població de suportar les rendes de les
empreses, el que hem aconseguit és que hi ha en aquests
moments una recuperació robusta de l'economia espanyola i de
l'economia de les Illes Balears. Que hi ha incerteses?,
òbviament, que hi ha incerteses, ens hem d'aturar per aquestes
incerteses i hem de deixar de fer feina i no hem de presentar un
pressupost d’aquesta comunitat autònoma per palanquejar
aquest creixement i perquè la gent tengui una estabilitat, una
confiança i una seguretat? Jo crec que en aquesta qüestió
s’equivoquen absolutament.
Crec que un ha de saber, Sra. Guasp, què fa quan presenta
una esmena a la totalitat, quan presenta una esmena a la totalitat
el que demana és que es retiri el pressupost d’aquesta comunitat
autònoma, no (...) uy, uy, uy, que se retira, és el que demanen
amb l’esmena a la totalitat, i crec que va en contra de la
confiança, crec que va en contra de l’estabilitat i, en
conseqüència, en contra del progrés i de la recuperació
econòmica de les Illes Balears.
Hi ha més qüestions, jo crec que hauríem de modificar el
reglament perquè se’ns queda el debat molt curt, del
pressupost, crec que ens queda molt curt a tots perquè hi ha
moltíssimes coses que podríem discutir, però, jo, ja per acabar
i per no passar-me del temps, sí que vull tornar agrair la feina
que ha fet l’equip de la conselleria, una feina intensa i dedicada
i amb vocació de servei públic, la feina que s’ha fet de
generositat de totes les conselleries, de tenir molt clares quines
eren les prioritats i què era el que havien d’aportar a aquesta
comunitat autònoma, que no era una altra cosa que una xarxa
de protecció per seguir transitant una època d’incerteses,
palanquejar la recuperació i aprofitar els fons europeus i el
factor d’insularitat per poder canviar el nostre model econòmic
cap a un model més sostenible des d’un punt de vista econòmic
i des d’un punt de vista social i des d’un punt de vista
mediambiental, perquè ja arribam tard a una economia més
sostenible; que és el moment de fer feina en positiu i continuar
cercant consensos i modificacions d’aquest pressupost, perquè
hem presentat el millor pressupost que crèiem per a aquesta
comunitat autònoma, però, òbviament, es pot millorar.
I sí que els demanaria actuar amb responsabilitat i amb
altesa de mires a la resta de partits polítics, perquè puguem
avançar en la tramitació d’aquests pressuposts.
Moltíssimes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Consellera. Un cop tancada la qüestió
incidental, els grups que no han presentat esmenes a la totalitat
poden indicar si volen intervenir a favor o en contra, o si volen
només fixar posició.
Grup Parlamentari Unidas Podemos?
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LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:
En contra.
EL SR. PRESIDENT:
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca?
EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:
En contra.
EL SR. PRESIDENT:
Grup Parlamentari Mixt?
EL SR. CASTELLS I BARÓ:
En contra.
EL SR. PRESIDENT:
Grup Parlamentari Socialista?
LA SRA. COSTA I SERRA:
En contra.
EL SR. PRESIDENT:
Idò començam el torn d'intervencions en contra de les
esmenes, i, en primer lloc, donam la paraula al Grup
Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Martín.
LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:
Gràcies, president, bon dia, diputats i diputades. La veritat
és que m'alegra tornar-los trobar després d'aquest permís de
maternitat.
I, sincerament, lamentar que avui, una vegada més, no ha
passat el temps i tenim la mateixa oposició assilvestrada que
vaig deixar fa uns mesos, quan me’n vaig anar.
Vegem, des d'Unides Podem, evidentment, votarem en
contra de les esmenes a la totalitat presentades avui. I per què?
Perquè ens sobren els motius, com deia, aquella cançó, jo no
els trauré Rosalia, que ja ho ha fet el Sr. Costa, a la seva
manera.
Aquests pressuposts pugen un 8,8%, concretament 516
milions d’euros més que aniran destinats a la ciutadania de les
nostres illes, i de veres ens plantegen que aquests pressuposts
els hem de tirar a la paperera? Els ho ha explicat molt bé la
consellera el que significa retirar uns pressuposts, jo pensava
que ja ho sabíem el que significava.
Vegem, hem de tirar als fems la feina que s'ha fet a totes i
cadascuna de les conselleries, la feina que han fet tots els
tècnics, les aportacions dels agents socials, les aportacions de
les entitats i de totes les persones que han donat idees per
millorar la nostra terra. I vostès, grups de les dretes, ens parlen
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d’eficiència? L’eficiència és tudar tot aquest esforç, tota
aquesta intel·ligència, tota aquesta matèria grisa? Així no
podem avançar, no podem avançar.
Facin propostes, jo, de veres, esper que a les esmenes
parcials vostès presentin idees que millorin les nostres les
nostres illes. Són pressuposts col·laboratius.
I lamentar també segons quines expressions i segons quines
coses que hem hagut de sentir avui, la ultradreta ens ha tornat
parlar de virus xinès. El Sars COVID-2 és un virus estès a
nivell mundial, per això es diu pandèmia, no és, no
l’identifiquin amb cap tipus de procedència. Això és una
vergonya, assenyalen un col·lectiu, de veres, això no es pot fer,
i en aquest parlament, les Cariàtides, ja és que no poden
gesticular, perquè si no estaríem amb els cabells drets de tot el
que s'ha sentit aquí avui.
(Remor de veus i algunes rialles)
Des d'Unides Podem què defensam? Evidentment,
defensam aquest pressupost, perquè defensam la recuperació
econòmica per a tothom, per a tothom, especialment per a
aquelles persones que més ho necessiten, especialment per a
aquell sector productiu que més ho necessita, per als autònoms,
per a les petites i mitjanes empreses, és clar que sí, i això a
vostès els molesta, no els va bé.
Defensam feines dignes, acabam el model de precarietat que
tenim.
Hem parlat que ha caigut el PIB, si no haguéssim tengut un
model, un monocultiu productiu en aquestes illes millor ens
hagués anat. No els va bé, tampoc, que invertim en
diversificació. Volem habitatge assequible, salut i educació de
qualitat. El PP ja ens ha parlat que això no els va bé, volen
privatitzar i s'ha acabat.
També tenim en aquests pressuposts atenció específica a
col·lectius vulnerables, en risc d'exclusió social, aturats de
llarga durada, joves, infants, gent gran, discapacitats, i víctimes
de violències masclistes, és clar que sí, és clar que sí, ha estat
una vergonya el que hem hagut de sentir aquí. És ideologia, és
ideologia protegir aquestes dones i els seus fills? Què els diem?
Quan els peguin pallisses de mort, quan els tirin per les escales,
quan els peguin coses: això és el teu problema, això passa a ca
teva! No és un problema comú, no n’hem de fer cas entre totes
i tots. I no em venguin amb el discurs de no, pedimos penas
altas, ho diuen en castellà, pedimos penas altas. No, sap què
volem nosaltres? Prevenir, coeducar, prevenir perquè no els
pequin, prevenir perquè no les matin. I vostès ens diuen que és
ideologia? Idò molt orgulloses i orgulloses de tenir aquesta
ideologia, és clar que sí, és clar que sí.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
I volem recuperar la memòria, és clar que sí, avui Son
Coletes està obert, avui Son Coletes està obert, perquè aquestes
famílies puguin tenir els seus, els seus que varen ser matats pels
feixistes, assassinats, trets de ca seva, sense cap tipus de judici,
amb un tir.
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(Remor de veus)
Eh?, parlam d’això, i parlam de pressuposts, em diuen des
del Partit Popular? És que la memòria democràtica, per molt
que els pesi es troba en aquests pressuposts, hi és en aquests
pressuposts, i és clar que hi ha de ser, perquè tenim memòria.
I tampoc no els va bé, parlant de memòria i de democràcia,
la democratització que fem de la producció de l'energia
elèctrica, amb un augment substancial d'aquesta conselleria que
du el nostre vicepresident, el Sr. Yllanes, no els va bé, per què?
Perquè si democratitzam la producció d'energia elèctrica no hi
haurà portes giratòries on col·locar gent als consells
d'administració? És aquest el seu problema? Idò nosaltres
volem democratitzar la producció d'energia,...
(Remor de veus)
... volem invertir en indústria i en comerç, i en tots aquells
aspectes que hi ha en aquests pressupost. No vol dir que siguin
els millors del món, és clar que són millorables, presentarem
esmenes de millora d'aquests pressuposts, que això és el que
esperam, que faci l'oposició, que faci una oposició constructiva
i que realment doni idees que ens ajudin a millorar entre totes
i tots.
Xifres, noves eines d'inversió, 311,7 milions d'euros en
Next Generation. El factor d'insularitat del REIB, ha hagut
d’arribar Unides Podem al Govern estatal perquè es contempli
el factor d'insularitat, 183 milions d'euros...
(Remor de veus)

diu? Pla de protecció social, ERTO, s'inclouen els fixos
discontinus. Treballam perquè la gent tengui feina...
(Alguns aplaudiments)
... feina digna i que no la treguin al carrer, ¿que se jodan o
ayudar? Són dos models molt diferent, avui parlam d'ideologia,
parlam de xifres, però parlam d'ideologia, clar que sí, i parlam
de futur.
Mentre se’ns menysprea el que fem, hem de destacar els
programes Visibles, SOIBDona, per exemple, els ajuts
d'ocupació, la formació i la protecció que es dóna a diferents
àrees. Aquests pressuposts, evidentment, valen la pena per a les
nostres illes i a la dreta sembla que no li va bé.
A més de tot això que hem comentat, s'ha parlat de Comerç,
Comerç i Indústria puja un 34%, un 34%. Ens diuen que no
feim res. Jo crec que no han mirat bé els números,
Recerca, fonamental per a les nostres illes. Aquests dies s'ha
venut una empresa, Sanifit, s'acaba de vendre, és un spin-off de
la Universitat de les Illes Balears, des d'aquí els donam
l'enhorabona, és una feina extraordinària que s'ha fet, amb pocs
recursos i amb una llarga trajectòria, no?
Transició Energètica puja un 300%.
El sector primari, pràcticament no se n'ha parlat avui, puja
un 19.7%. Hi ha un esforç molt important. Ens hem recordat la
pandèmia i hem de seguir recordant dia rere dia la nostra
pagesia, perquè és molt important.

..., a veure, Ciutadans diu que ha fet coses que no ha fet,
nosaltres diem coses que sí que hem fet, que nosaltres sí que les
hem fetes.

Diu l'oposició que hem de fer més amb manco, i aquesta és
la via per privatitzar els serveis públics. Nosaltres no hi estam
d'acord.

La inversió pública creix en 940 milions d'euro, nous
centres de salut, noves escoles, noves infraestructures a les
nostres illes.

El Pi ha començat la seva intervenció dient que pressuposts
són insostenibles, però després proposen reduir a la meitat
l’ITS, què és per seguir queixant-se de Madrid?, per dir, no,
restam recursos i així sempre podem reclamar a Madrid. Això
no és seriós, no és seriós, Sr. Melià. Vostès sap més que això,
és absolutament increïble que hagin comentat aquestes
qüestions.

En inversió social, salut, superam els 2.000 milions d'euros,
venim d'una pandèmia, evidentment, s'ha de fer front a aquesta
pandèmia, però també s'ha de fer front a aquelles qüestions que
no s'han pogut atendre perquè s'han hagut de destinar tots els
recursos a prioritzar determinades actuacions, a salvar vides.
Ara hem de fer més promoció de la salut més prevenció de
malalties, tenim unes llistes d'espera que s'han d'assolir, i des
d'aquí els dic que des d'Unides Podem, evidentment,
reclamarem que això es faci amb capital públic, amb gestió
pública cent per cent, són els serveis públics els que hem de
potenciar.
Educació, la legislatura passada vàrem reclamar pujar dels
1.000 milions, 1.155, amb una pujada del 9,7%. Protecció
social puja un 28,7%. Ocupació puja un 27,9%.
Jo entenc que a vostès no els va bé des d'una orientació
política, i parlava el Sr. Costa fa una estona del passat, jo també
vull recordar. El 2012 es deia al Congrés dels Diputats: que se
jodan quan es feien retallades als aturats, se'n recorden? Jo crec
que hem de tenir memòria i ho hem de recordar. Avui què es

VOX s'ha queixat que contractem servidors públics. No
n'hem de menester?, no hem de menester mestres, no hem de
menester personal sanitari, no hem de menester persones que
tramitin totes aquestes ajudes que s'estan fent a autònoms i a
petites i mitjanes empreses?, no en necessitam, no,
l'administració pública ha de ser petita, perquè segons vostès,
tot són “xiringuitos”, diguin-me si les escoles les hem de tancar,
si hem de tancar els hospitals, els centres de salut o què hem de
fer, com en aquests llocs on estan donant suport als governs.
Mirin, en tema de comerç, un parell de dades d'on està
governant Unides Podem. Per exemple, a l'Ajuntament de
Palma s'acaba de treure ara una convocatòria, 22.500 bons, sap
quanta gent ha conservat el seu lloc de feina i quanta gent s'ha
contractat amb aquesta dinamització comercial que s'ha fet?,
molta. El Govern, 2 milions d'euros que invertirà en bons de
dinamització comercial amb un total de 5 milions d'euros
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destinats a comerç. Això no és res, per a vostès no és res;
nosaltres pensam que és un bon camí, evidentment.
El PP tot el temps ha parlat d’aixecar les restriccions, però
no ha fet esment a la millora de la situació sanitària que ha
permès modificar les situacions de vida, que ha permès anar
obrint de manera gradual tant els comerços com el sector
turístic, com altres sectors productius de les nostres illes.
Vostès només diuen que es gasta malament, que es gasta molt,
però no donen alternatives reals. I he de dir que em sap greu,
senyor Costa, les dades no avalen el que vostès han inclòs dins
les seves propostes.
L'esmena de Ciutadans també la votarem en contra,
evidentment. La veritat és que (...) el que mostra és una crisi
identitat, diuen que són liberals, però després volen recursos
públics. No sé, com quedam?, el mercat ha de comandar o hi ha
d'haver uns serveis públics que facin inversió? No sé què s'ha
de regular. La veritat és que tenen un bon embull, jo l'he llegida
i la veritat és que no he entès res del que han posat allà.
El PP ens ha cridat el llop, per generar inquietud social,
això s'enfonsarà, no hi haurà, no hi haurà, ... La consellera ha
explicat molt bé quines són les dades inicials de cada
pressupost i com l'hem acabat i que no s'estan complint els seus
auguris de realment de problemes a les nostres illes.
Queda molt de camí per recórrer, evidentment que sí, però
aquests pressuposts fan una passa endavant important per a les
nostres illes, donen respostes a les principals problemàtiques,
a les principals inquietuds de la nostra societat. Hem d'anar més
enllà, hem de recuperar els serveis que estan externalitzats, hem
d'intentar al cent per cent que els siguin de gestió pública
aquells nous serveis que es vagin creant a les nostres illes, però,
en definitiva, pensam que aquestes passes les anam fent
fermament, anam amb equip, perquè sempre acompanyats
arribarem més lluny, ho fem amb els agents socials, amb els
representants d'aquestes illes i convidam des d'Unides Podem,
a l'oposició, que s’hi sumi i que presenti idees i iniciatives per
millorar la nostra terra.
Gràcies.
(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA;
Muchas gracias, Sra. Martín. Por parte del Grupo
Parlamentario MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.
EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:
Moltes gràcies, vicepresidenta. Molt bon dia o bones tardes,
ja quasi quasi, diputats i diputades.
Segurament a ningú no li ha vengut de nou que els grups de
l'oposició presentassin una esmena a la totalitat, i molt
especialment el grup principal o més nombrós, diríem, de
l'oposició. Per tant, segurament deu ser l'opció més fàcil,
presentar una esmena a la totalitat, però segurament no deu ser
ni la més constructiva, ni tampoc la més responsable, perquè al
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cap i a la fi denota una manera d'actuar, una manera fer de fer
a la qual ja desgraciadament ens hi tenen massa acostumats.
Precisament, entenem que en aquests moments de crisi que hem
de fer aquest esforç de recuperar tot allò pel que hem estat
treballant durant aquests anys, i especialment en aquesta crisi
de pandèmia que ha derivat en una crisi econòmica, una crisi
sanitària, una crisi social, on hi ha molta gent que ho passa
malament, i molta gent que el darrer que vol veure són polítics
que es barallen i que no són capaços d'arribar a acords. Per tant,
crec que avui és un dia en què especialment ens hauríem de
posar dins la pell d'aquell immens conjunt de famílies, de
persones que justet, justet arriben a finals de mes o bé
directament, no arriben.
I vénen aquí amb la mateixa cançoneta, amb el mateix
cantet d'altres anys, gairebé haguessin pogut reproduir el debat
de la mateixa qüestió de l'any passat i gairebé és idèntic, a més,
amb una sèrie d’ítems, amb una sèrie de mantres que jo entenc
que la consellera els ha desmuntat un darrere l'altre, no? És a
dir que no hi ha una previsió real d'ingressos, fins i tot alguns
parlaven d'informes d'entitats tan independents com l'AIReF o
tan independents com la Fundació del Banc Bilbao Vizcaya, i
jo deman, i la comunitat autònoma que no té el seu cos de
funcionaris?, que són els mateixos que devia tenir vostè quan
era director general, i aquest cos de funcionaris serveis jurídics,
serveis tècnics, etc., de gent ben preparada a vostès no els
pareix que es mereixen un respecte a l'hora de tractar-los,
perquè, evidentment, una cosa és la consellera, que parlam d'un
nivell polític, però després parlam d'un nivell tècnic, i jo crec
que si tenim un grup, si tenim un equip de funcionaris, si no hi
creim el que hem de fer és acomiadar-los. Per tant, vegem
aquesta gent què han dit al respecte i què han informat al
respecte, i crec que ens haurien de poder estalviar determinades
manifestacions que són molt gratuïtes, però que fan un trist
favor a la mateixa institució, que és en el que nosaltres,
evidentment, creim i feim feina. I quan parl de nosaltres, parl
de vostès que tenen la funció de fer la tasca d'oposició i,
evidentment, del Govern que té la tasca de governar.
Llavors, que no baixam els imposts. I, curiosament, sempre
parlen de manera genèrica, totalment genèrica, imposts,
imposts. A qui hem de baixar els imposts?, perquè en això
podem estar d'acord que la gran desgràcia d'aquest país és que
sempre carregam el mort damunt l'esquena dels mateixos, de
les classes mitjanes, dels autònoms, dels funcionaris, dels petits
empresaris, dels mitjans empresaris, però aquí hi ha molta gent
que no ho passa tan malament com ens pensam, perquè és ver
que en temps de crisi tenim la tendència a pensar que hi ha
molta gent que ho passa malament, és ver, hi ha molta gent que
ho passa malament, però també n’hi ha molta gent que no ho
passa tan malament, eh? Just aquí, darrere aquesta d'aquí hi ha
un exemple que, en les pitjors crisi que hi ha hagut en el segle
XX, començant per la guerra de Marroc, la Primera Guerra
Mundial, la Guerra Civil Espanyola, la Segona Guerra
Mundial..., va aconseguir amassar una de les fortunes més
grans de tot el món, i el tenim a prop, l'exemple, just aquí
darrere. Però desgraciadament no va ser ni el primer ni el
darrer. I si vostè mira quinze anys enrere i no ens n’anam tan,
tan, tan enrere en el temps, miri les fortunes que gairebé s'han
multiplicat per quatre, precisament, en els pitjors anys de crisi.
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Però, curiosament i la desgràcia, és que aquesta gent tenen
una sèrie de mecanismes que els permet pagar, evidentment,
molt manco, en proporció, del que paguen la resta o del que
pagam la resta de mortals, i tenen tota una sèrie de mecanismes
d'evasió fiscal a diferents països fiscals. I no parl de literatura,
i vostè sap perfectament o ho saben perfectament, qui sortia
amb noms i llinatges quan hi ha hagut processos d'investigació
entorn..., els papers de Panamà, per exemple, o els Pandora
Papers, o a Andorra, a Liechtenstein, Suïssa, Gibraltar, etc.

important, que tot això era quan l'Estat regalava a la banca
65.000 milions d'euros, 65.000 milions d'euros!, mentre a la
gent la treien literalment de casa seva al carrer.

Per tant, vostès diuen no, no hem de pujar imposts, parlant
de manera genèrica. Jo crec que sí que hi ha gent a qui li hem
de pujar els imposts, perquè precisament té ... o han de canviar
aquests mecanismes, evidentment, està clar.

I som molt conscients -i avui ha sortit- que són models
totalment diferents, el liberal o el neoliberal i, evidentment, el
progressista. I el liberal, i permetin-me un consell, de manera
totalment afectuosa, crec que vostès ara, que han aconseguit
llevar-se aqueixa morralla neofeixista de damunt, no?, crec que
tenien una ocasió única per convertir-se realment en una dreta
moderna, en una dreta europea i en una dreta necessària. Però
és que precisament fan tot el contrari, és que competeixen
precisament amb aquella morralla neofeixista, per veure qui és
més fatxa.

Per tant, jo crec que en aquest sentit i quan vostès, un dels
altres mantres, que és que hem de baixar els imposts, haurien
de dir també en què fan comptes retallar, perquè, clar, si
baixam els imposts haurem de retallar. I, segons vostès,
hauríem d'aplicar el que vostès diuen el principi de prudència,
que jo, la veritat, la paraula “prudència” venint de vostès em fa
més por que una gelada, precisament perquè ja l’hem tastada a
aqueixa prudència, l'hem tastada al Govern de l'Estat, que feia
el mateix cantet que vostès aquí quan hi havia el Sr. Zapatero
que governava, però llavors l'herència socialista i allò de les
chuches, se’n recorda?, clar que pot pujar els imposts a les
chuches... Bé, coses que ja, en fi, que són més pròpies d'un
programa còmic, que d’un congrés parlamentari o democràtic,
no?
Perquè vostès diuen, clar, és que aquí, aquí, que també
varen aplicar el principi de la prudència, és ver que el llavors
cap visible, el Sr. Bauzà, ara no és amb vostès, però no s'ha fet
gaire enfora tampoc, i ningú diu que no torni o que se'n vagi
més a la dreta..., encara no ha acabat això, ja ho veurem... En
tot cas, llavors era el seu president i vostès li feien
mamballetes, i la que diuen que és la seva presidenta, era la
seva portaveu.
Per tant, prudència vol dir acomiadar centenars de persones
del nostre sistema sanitari?, i no les varen acomiadar perquè no
tenguessin el B2 de català, eh?, no, les varen acomiadar perquè
a qualcú els imperava que passassin les tisores, o mestres o
educadors... O era prudència, també, tancar l'Hospital General?,
o tancar el Joan March?, o el copagament farmacèutic, per
exemple, que evidentment incidia d'una manera molt directa
sobre ...
(Alguns aplaudiments)
... els nostres pensionistes, als quals ara vostès tant defensen i
parlen en nom seu? O també era prudència acomiadar brigades
forestals perquè qualcú deia -qualcú que els sonarà, segurament
ben de prop- que feien més net una guarda de cabres, que no
una brigada forestal de l'IBANAT, per exemple...?
En fi. Segurament, han tornat posar els que varen trobar la
caixa buida, sí, ho era buida, ho era. Però hi ha un detall
important que no ha dit, també ho era a les comunitats
autònomes on governava el Partit Popular: era igual de buida,
igual de buida que la que es trobaren vostès aquí en aquesta
comunitat autònoma. Però no hem d'oblidar un context que era

Per tant, ara, no és l'hora de la prudència. Jo tenia un
professor, en el Seminari, que sempre deia que l'infern està
enrajolat de prudents. Per tant, ara és l'hora, evidentment, de la
política i, especialment, de fer una administració que sigui
garant de repartiment de riquesa.

I ho dic i podria posar exemples, però en pos un i no m’ho
interpretin com una voluntat de fer mal per fer mal, però que el
seu líder anàs a una missa,... no que anàs a missa, cadascú que
vagi allà on vulgui, només faltaria aquesta, i jo som el primer
que defens que cadascú es colgui amb qui vulgui, evidentment,
també defensaré que cadascú resi a qui vulgui...
(Alguns aplaudiments)
... no parlam d’això, no s'equivoquin, que no parlam d’això; va
anar a una missa per l'ànima de Franco, que jo dubt bastant que
en tengués.
(Alguns aplaudiments)
... i a qualsevol democràcia madura, aquest senyor avui en dia
ja no seria secretari del Partit Popular. I crec, francament, i els
ho dic de tot cor, crec que haurien de fer un pensament i
aprofitar aquesta oportunitat per posar-se al dia i per viure,
evidentment...
(Remor de veus)
... i per viure, evidentment, el temps que ens toca viure i deixar
el passat enrere d'una vegada, ja, per totes.
Per tant, el nostre model és intervencionista? Sí, és
intervencionista. Ho és i, especialment, el que vol és garantir la
igualtat d'oportunitats, entre d'altres, però evidentment el
principi d'igualtat d'oportunitats és la base de la nostra
democràcia. I això vol dir reforçar i consolidar els serveis que
permeten aquesta igualtat d'oportunitats, que són la sanitat, que
són l'educació i, evidentment, que són els serveis socials, que
en aquests pressuposts són una total i absoluta prioritat i l’eix
de totes les polítiques; a més, un esforç també important,
atenent les circumstàncies que ens ha tocat viure, d'injectar, de
dinamitzar l'economia, sobretot per generar riquesa compartida,
per diversificar el model econòmic, i especialment per generar
ocupació de mà d'obra qualificada com a eix transversal, que
bona falta ens fa.
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Per tant, i agafant unes paraules que la mateixa consellera
també ha dit, són els millors pressuposts?, no. Són els millors
pressuposts possibles? sí. I per què, no són els millors
pressuposts?, i en això coincidirem amb certes qüestions que ha
plantejat El Pi: evidentment, arrossegam, venim arrossegant
tota una conjuntura a nivell estructural que entre d'altres moltes
coses ha comportat que la nostra comunitat autònoma tengués
un nivell de deute que hagués estat totalment diferent amb unes
altres circumstàncies.
Que hem millorat respecte de l'any passat?, sí: s'han
incorporat els fons d'insularitat. Però això no basta, hi ha altres
qüestions, que em de seguir parlant, que hem de seguir
reivindicant i que hem de seguir treballant. I podem parlar de
conveni de carreteres, podem parlar de conveni ferroviari i
podem parlar, evidentment també, d'acabar de desenvolupar el
règim fiscal, que, per cert, la Sra. Ministra es va comprometre
el mes de novembre a tenir una proposta damunt la taula..., i
damunt la meva no hi és, no sé si és damunt la de qualcú...,
però evidentment també convendria pegar-li un toquet, Sra.
Martín, vostè que ha dit que tenia bo per Madrid, els ho
recordi...
Per tant, són -entenem- els millors pressuposts possibles i
crec que precisament he fet tota una reflexió entorn a per què
són els millors pressuposts possibles, i parlava perquè són
garants d'aquesta igualtat d'oportunitats. Avui començam un
procés, un procés que serà llarg, que ens durà a diferents
sessions parlamentàries i, per tant, no tenc res més a afegir que
agrair, tant a la consellera com al seu equip, com sobretot a tots
els tècnics que hi han fet feina a darrere, i donar-los les gràcies,
perquè no és fàcil fer una proposta de pressuposts i
especialment en les circumstàncies que ens toquen.
I, per tant també, a vostè m'imagín que ha tengut estirades
i amollades des de tots els sectors de les conselleries i, en
aquest sentit, creim que és la millor proposta de pressuposts
possibles que hi podia haver en aquesta comunitat autònoma,
i seran una alenada d'aire fresc, evidentment, per a moltíssimes
persones i crec que això és el que importa.
Moltíssimes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Ara correspon al Grup
Parlamentari Mixt que, segons s'ha notificat, en aquesta primera
intervenció, parlaran set minuts i mig el Sr. Castells, i després
el Sr. Sanz. En voler, Sr. Castells.
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volen un altre. Nosaltres creiem que estem en una situació molt
delicada, tan delicada com la dels últims pressuposts i no
podem tampoc endarrerir l'aprovació d'aquests pressuposts,
perquè necessitem una adaptació absoluta a una realitat
absolutament nova, sobretot... les novetats que hi ha en aquest
pressupost de fons d'insularitat, de fons europeus, etc.
Per tant, bromes, les justes! No podem no tenir pressuposts
i, per tant, d'una manera molt decidida. Vostès saben com en
altres pressuposts MÉS per Menorca ha tingut una actitud més
ambivalent en aquests temes, però en aquest cas creiem que
hem de tancar files, necessitem un pressupost i el necessitem ja.
Estem en una situació d'incertesa, una situació d'incertesa amb
moltíssimes necessitats socials, amb una necessitat d'execució
pressupostària importantíssima i, per tant, en aquesta situació
creiem que uns pressuposts que ens donin la tranquilAlitat de
tenir els recursos suficients per poder fer o poder dur a terme
tots aquests reptes és una necessitat i ho devem d'alguna
manera als nostres conciutadans.
Deia el Sr. Melià: “escolti, és que les nostres esmenes tenen
un fil conductor.” Per això responia, quan la consellera li deia:
és que vostès sempre diuen el mateix, no?, és que, és clar, és
lògic, sempre diem el mateix, però, escolti, un dels arguments
principals que ha utilitzat El Pi, que ha utilitzat Ciudadanos i
que han utilitzat els altres grups de l'oposició, que és la falta de
consistència de les previsions d'ingressos, la Sra. Consellera,
els ha replicat amb un argument d'autoritat; és a dir, escoltin,
aquí en els pressuposts que hi ha hagut fins ara s'han complert
aquestes previsions, fins i tot quan el Sr. Costa parlava que això
ha estat possible perquè han arribat els 700 milions d'euros, bé,
crec que han de reconèixer que des de la Conselleria d'Hisenda
hi ha hagut una disciplina que ha fet que no es gastés del que hi
havia.
Per tant, vostès tenen un fil conductor, cada any utilitzen els
mateixos arguments, però han de reconèixer, i ningú no ho ha
pogut replicar el que ha dit la consellera, que hi ha hagut una
disciplina i no s'ha gastat més del que hi havia. Per tant, en
aquest sentit, que hagi passat fins ara no vol dir que hagi de
passar el 2022, però, com a mínim, hi ha un marge de confiança
per no posar en dubte aquestes previsions.
Sr. Melià, i ara el cit molt, Sr. Melià, després citaré la resta
de portaveus, vaig una mica replicant d'alguna manera el que
han dit, com a argument ha parlat de com de dolent és el
sistema de finançament, i ha parlat d'un concert econòmic, i tot
això està molt bé, Sr. Melià, però vostè sap perfectament que
això no té a veure amb aquests pressuposts. Però m'ha
interessat que parlés del sistema de finançament autonòmic,
perquè precisament el 2020, quan vam veure el confinament i
es va veure que caurien dramàticament els ingressos fiscals
d'aquesta comunitat autònoma, molts vam pensar el que
passaria el 2022, amb la liquidació de les bestretes del 2020.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Moltes gràcies, Sr. President, bona tarda a tothom. El motiu
principal pel qual nosaltres no donarem suport a aquestes
esmenes a la totalitat i hi votarem en contra és perquè
considerem que no podem no tenir pressupost. És veritat el que
diu el Sr. Melià, que les esmenes de devolució, evidentment,
retòricament no diuen que no vulguin pressupost, sinó que en

I ha passat el que vostè ja ha dit, hi ha hagut una, una
baixada significativa molt important dels ingressos que ens
vénen del sistema de finançament per efecte de la liquidació del
2022. I, per tant, és un motiu de gran alegria que no estiguem
enfonsats en la misèria, que és el que hagués passat en
condicions normals, amb la dinàmica pròpia del sistema de
finançament, perquè la liquidació del 2020 hagués caigut com
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una llosa i no tendríem ingressos extraordinaris per compensar
la baixada d'ingressos dramàtica que ha tengut el sistema de
finançament autonòmic.
Per tant, aquest és un motiu, el fet que haguem conjurat
aquesta por, que almenys el nostre grup parlamentari va tenir
a l'any 2020, quan van caure dramàticament els ingressos
fiscals d’aquesta comunitat autònoma, fan que rebem aquest
pressupost amb els braços oberts i com a una bona notícia.
Temes comuns que han utilitzat els grups, el tema dels
imposts, el tema de la queixa dels imposts i el alivio fiscal,
l'alleujament fiscal que n’hauríem de dir, escoltin, nosaltres, ho
vull dir clarament: estem a favor que augmenti la pressió fiscal
en l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats per a adquisicions per més d’1 milió d'euros, és
clar que sí, nosaltres hi estem totalment a favor. I si vostès hi
estan en contra, diguin als ciutadans de les Illes Balears que
estan en contra que els estrangers venguin i comprin propietats
a les Illes Balears, diguin-ho clarament, perquè, evidentment,
quan un defensa que està en contra de segons quines reformes
fiscals està també, evidentment, defensant algunes conductes
que preocupen, i molt, els ciutadans de les Illes Balears.
Després, també un tema comú sobretot de Ciutadans i El Pi,
emprenedors, innovació, diversificació, comerç, molt bé, jo ho
respecto, ara jo no entenc, sincerament, i ara els ho dic, és una,
diguem, -ara no em surt la paraula-, però és directament apel·l
a vostès que em diguin, escolti, i llavors, en aquest pla, en
aquest Pacte de recuperació econòmica que vostès estan què
fan? Perquè, és clar, jo no som ningú per donar lliçons als altres
de quina estratègia han de seguir, jo segueixo la meva i vostès
segueixen la seva, però a mi em xoca que, estant dintre d'aquest
Pacte de reactivació econòmica, que és un argument que fa
servir el Govern per instrumentalitzar d'alguna manera tots els
partits i grups que són allà dintre, vostès després presentin una
esmena a la totalitat, perquè se suposa que en aquest Pacte de
reactivació econòmica es decideix tot l’important que afecta la
comunitat autònoma, també els temes pressupostaris.
Nosaltres no hi hem volgut ser amb aquest pacte, per què?
Perquè no volem que quan el Govern anuncia les polítiques,
deixi'm-ho dir així, que li dóna la gana, instrumentalitzi la
presència del nostre partit polític. Jo crec que és el que fan
vostès, llavors, em xoca que després presentin una esmena a la
totalitat, no em quadra. Però ja li dic, ho dic des de la màxima
modèstia, perquè jo no som ningú per donar lliçons a la resta de
l'estratègia que han de seguir.
Respecte de la Sra. Guasp, que trob que ara no hi és,
llàstima ha fet molt èmfasi en un tema, ITS, com és que vostès
pressuposten 140 milions d'euros en ITS, bé, digui-li, Sr.
Gómez Gordiola a la Sra. Guasp, quan la vegi, que el 2021 no
va haver-hi recaptació d’ITS, i aquests 140 milions és la
recaptació del 2021 i la recaptació del 2022. Per tant, no és de
140 milions, sinó de 70 milions. Per tant, si per aquest motiu
presentaven esmena a la totalitat, ja tenen un motiu menys per
defensar-la.
Després també m'ha xocat molt de la intervenció de la Sra.
Guasp, que ha presumit d'alguna manera que s'havien abstingut
en el debat del sostre de despesa, però després diu que els

ingressos estan inflats. Escolti, és que el debat del sostre de
despesa és un debat sobre els ingressos, el debat del sostre de
despesa és un debat sobre els ingressos, el sostre de despesa es
determina partir d'una estimació dels ingressos d'aquesta
comunitat autònoma. Aleshores, no entenc que Ciudadanos
s’abstingués en el sostre de despesa, i ara, en canvi, tingui com
a motiu per presentar una esmena a la totalitat que els ingressos
són no realistes, deia la Sra. Guasp: demasiado optimistas,
datos no avalados.
Em queda molt poc temps per replicar al Partit Popular. Jo
crec que el Sr. Costa, amb el no more taxes, això Reagan ja ho
va inventar, no more taxes, fa un discurs absolutament
ideològic, però que després no es contrasta amb el qual el Partit
Popular farà en el debat de pressuposts. Què farà el Partit
Popular en el debat de pressuposts? Demanarà més doblers per
a 0-3, més doblers per a energia, més doblers per a aigua, fent
baixes absolutament inexistents; és a dir, no volem més
imposts, però, després, quan hi ha el debat de les esmenes,
presentem altes, altes, altes i altes, i ja em diran com pensen
finançar-les.
Per tant, està molt bé, vostès fan aquí un discurs ideològic,
a mi em sembla bé, allà vostès, però després els agrairia que
siguin coherents amb aquest discurs ideològic, i no presentin
mil esmenes parcials demanant altes, altes i altes que no saben
d'on treure els doblers del pressupost, perquè això, Sr. Costa,
no és seriós.
Per tant, en definitiva, i ja acab, Sr. President, nosaltres
votarem en contra d'aquestes esmenes a la totalitat, perquè
necessitam pressuposts, perquè ens trobam en una situació
d'incertesa, perquè aquests pressuposts suposen un matalàs que
pot ajudar a qui ho necessiti, perquè hem absorbit la baixada
d'ingressos del sistema de finançament autonòmic (...) la
liquidació del 2020, que era un tema molt preocupant, i també,
ja ho he dit, perquè mantenim alt l’impost de transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats per a adquisicions de
més d’1 milió d'euros. I qui estigui en contra d'això que ho
expliqui a la ciutadania de les Illes Balears.
Gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula el Sr. Sanz.
EL SR. SANZ I IGUAL:
Gràcies, president. Bé, bona tarda ja diputades i diputats,
Ara mateix debatrem quatre esmenes a la totalitat per a un
pressupost que considerem necessari, òbviament, per a la nostra
comunitat. Hem parlat en diverses ocasions, la consellera ho ha
exposat, de quin serà l’impuls que poden donar aquests
pressuposts amb el sostre de despesa que ja es va debatre i,
com bé ha dit el diputat Castells, hi ha qui es va abstenir i ara
vol tirar-los enrera, que seria molt complicat.
Aquest pressupost conté més de 2.000 milions d’euros per
a la salut, més de 1.000 milions per a educació, quasi 300 per
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a protecció social, més de 300 per a ocupació i habitatge,
quantitats que marquen el que òbviament els progressistes
volem, que els serveis siguin per a tots i que aquesta crisi que
ens ha passat per sobre no deixi ningú enrera.
Tal vegada hagin d’anar a missa per demanar-li a Déu
quines són les partides que han de fer.
I, Sr. Costa, quan li fa, ara no hi és, però, bé, li diré
igualment, quan li fa enveja Itàlia o li fa enveja Alemanya,
m’agradaria que els fes enveja perquè ells no anirien a una
missa de Mussolini o a una missa d’Hitler.
(Alguns aplaudiments)
Ara debatrem quatre esmenes a la totalitat d’aquests
pressuposts, com a ciutadà, i els ho dic com a ciutadà, no com
a polític, voldria entendre com aquests que apugen la quantitat
dedicada a sanitat, educació, habitatge, ocupació han de ser
retirats, i llavors que es quedi qui sap què. I els pretexts són, i
els llegeix textualment, si volen podem treure les propostes
amb les quals s’han fet: no donar resposta a les necessitats dels
ciutadans de les Illes Balears i que ofereix insuficient resposta
front a la COVID, curiós, insuficient resposta, amb les taxes
que tenim ara mateix de vacunats, amb les taxes que tenim ara
mateix de transmissió i haver estat el primer territori que va
poder obrir, per exemple, a Formentera va ser el primer territori
nacional, un dels primers que va poder obrir, justament per com
es fan aquestes coses.
Presenten quanties irreals d’ingressos per la conjuntura
econòmica, amb rècord de despesa pública o amb previsions
econòmiques excessivament optimistes.
Escoltant el que s’ha dit avui pels grups que presentaven les
esmenes a la totalitat, he fet l’esforç de mirar quins són els
pressuposts des de l’any 84 fins a l’any 2001, que hi havia 17
anys, és la primera xifra que he trobat, i després del 2001 al
2021, perquè es parlava que si es quadruplicaven, Sra. Ribas,
les despeses i d’altres; podem parlar que del 84 al 2001 es van
multiplicar per 21 els pressuposts, per 21, i la població no es va
multiplicar per 21. Per què? Perquè feia falta fer més despesa
pública per potenciar les nostres Illes, és una qüestió senzilla
d’economia. Vostès està clar que el que volen és que tot sigui
central, que tot sigui d’una manera diferent de la que nosaltres
volem. Per sort hi som amb diferència.
I, per cert, ja li ho vaig dir a un altre plenari, en el tema del
respecte, que diu la Constitució a les coses, dir-ne “memòria
histèrica” em sembla una falta de respecte, és memòria
històrica, que potser vostè no la té, però la resta sí que la tenim.
(Alguns aplaudiments)
Voldria saber també dels grups proposants que diuen quina
resposta podem donar? Quina és la resposta adequada? Retallar
l’educació, bé, alguns ja ho han fet, quan van poder; no
augmentar la despesa per a protecció de l’habitatge?
Els ingressos, s’ha parlat, s’ha dit que no estan bé, que no
acomplim, només s’han de mirar les xifres, que és el més
objectiu que hi ha: els darrers cinc anys hem complert els
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pressuposts abaixant la xifra de pressupost, abaixant el dèficit,
llavors s’acompleix; vostès poden dir el que volen, però
s’acompleixen els pressuposts, i si els pressuposts
s’acompleixen vol dir que el que s’havia pressupostat estava
ben fet i no estava mal fet.
Defensar la despesa pública, també pensen que sortir de la
crisi es farà per la gràcia divina de Déu, tornem a Déu, tot i que
jo, doncs mira, a mi em van tirar d’aquest club, però, bé, però
com farem una baixa del 061, anirem a missa a replegar sous
per poder fer la baixa? Perquè jo m’ho preguntaria. Com
podem construir habitatges de protecció oficial, em pregunt jo?
Perquè els dic als “liberalistes”, que moltes vegades parlen del
mercat lliure, la darrera promoció que es construeix ara mateix
a Formentera, el pis més barat costa 480.000 euros, IVA a part.
Expliqui’m com una família de classe mitjana pot pagar un pis
d’aquest preu. No ho sé, jo m’ho pregunt.
Sobre les previsions econòmiques, es parla de la caiguda
del PIB, del 25% i d’altres, i es parla d’uns informes del BBVA
i barregem els informes de la Unió Europea i del BBVA segons
ens interessa; si mirem totes les dades de la Unió Europea, que
són les que utilitza justament la Conselleria d’Hisenda, diu que
el creixement per a aquest any serà de l’11% i l’any que ve serà
del 12%. Tal vegada preguntem-nos què diu el BBVA també,
és que utilitzem les xifres que ens interessen segons.
També s’ha dit, que veig que el temps se m’exhaureix, que
som una comunitat amb un alt índex de pobresa. Bé, també he
fet l’esforç de cercar a quin lloc es troba la comunitat de
Balears per a l’any 2020, el darrer informe AROPE, és diu, que
estableix el nivell de pobresa de les persones, Balears es troba
en el nivell setè, però podem mirar que Andalusia es troba en
el quinzè o Múrcia en el tretzè, i són exemples d’on governen
uns tipus de polítics i un altre tipus.
Podem mirar altres comunitats on la caiguda del PIB, el
juliol del 2020 era de l’1%; el novembre era del 15%, parl de
Madrid; tal vegada si esperem, quan mirem tal vegada arribem
al 20%, que és al que ha arribat Balears, podem continuar
mirant.
Després té el deute, també ho hem vist com va canviar el
deute, però també hem de mirar la taxa del deute des del 2008
i com va canviar. Resulta que en el temps que el Partit Popular
va governar, el deute va canviar del 18,3% al 30,4%, el deute
front del PIB, que és el que hem de mirar. I quan va entrar un
govern progressista aquest deute va començar a baixar, i
continua abaixant. Tal vegada són les qüestions que hem de
mirar en qüestió d’economia.
Per acabar, me’n queda només un, en alguna esmena a la
totalitat també parlen d’un finançament desigual, bé, senyors de
Ciutadans, quan parlin del finançament desigual, parlin de
Mallorca, Menorca i Eivissa i, curiosament, es tornen oblidar
que existeix una quarta illa a la qual jo ara mateix tenc l’honor
de representar, Formentera, i a la seva esmena a la totalitat
resulta que s’han oblidat d’anomenar la quarta illa. Aquesta
quarta illa té un traspàs, amb un increment d’1 milió d’euros,
que suposa un 11% d’increment front a l’any passat, ho
consider una xifra que és molt bona.
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I per concloure, perquè no vull esgotar el temps, perquè
crec que ja duem molta estona i al final seria repetir moltes
coses, com virus xinès, com..., per cert, s’han oblidat avui de
les pasteres, per si de cas, que tenen després segon torn de
rèplica, avui en el seu ideari s’han oblidat de les pasteres, per
si ho volen incloure.
(Remor de veus)
Quan es vagi a missa, tal volta poden... una missa, per cert,
en la qual hi hagi tots els valors constitucionals, hi havia una
bandera la qual, el seu president hi era, i és anticonstitucional,
li haurien de demanar al màxim pontífex, al papa Francisco, per
què ell va avalar pressuposts expansius i no que fossin concrets
per protegir tothom.
Res més, moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Sanz. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Costa.
LA SRA. COSTA I SERRA:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats i
diputades. Amb el mateix respecte que me mereix qualsevol
proposta que vengui de qualsevol grup parlamentari o de
l'oposició o aquestes esmenes a la totalitat que avui debatem
aquí, contra uns pressuposts que són els més inversors de la
història de la nostra comunitat, tenc el convenciment que
aquestes esmenes es presenten, perquè precisament vostès
saben que es rebutjaran, estic convençuda que si sabessin que
tenia la més mínima possibilitat de sortir endavant, no ho
farien.
I per què dic això? Perquè, més enllà del joc polític i de la
legitimitat, evidentment que qualsevol grup polític té per
presentar una esmena a la totalitat als pressuposts d'aquest
govern, en plena etapa d'inici de la recuperació econòmica,
després d'una pandèmia mundial que hem patit i que encara
patim, perquè no n’hem sortit del tot, a ningú no se li pot
ocórrer dir que ara no hauríem de tenir uns pressuposts, en
temps i forma, que és el que passaria si prosperassin si les
esmenes a la totalitat que vostès han presentat.
He escoltat fa no gaire minuts que, fins i tot s’ha dit que, bé,
que, malgrat tot això, si prorrogam un temps els pressuposts
tampoc no passaria res, etc. No crec que sigui el millor
moment.
I també estic convençuda que, des de l'honestedat política,
si ara fa un any o un any i mig, en plena pandèmia, ens
haguessin dit que per a l'any 2022 tendríem els pressuposts
generals més inversors de la història, amb més de 6.300 milions
d'euros, els pressuposts que per primera vegada incorporen el
factor d'insularitat que preveu el REB, els pressuposts que
segueixen mantenint la suspensió de les estrictes regles de
despesa, els pressuposts que superen en 2.000 milions d'euros
la inversió en sanitat, o els pressuposts que permeten la pujada

del 2% dels empleats públics, i un llarg etc., estic convençuda
que tots els que som aquí ho haguéssim firmat amb ulls clucs.
I això no vol dir que haguem d’estar d'acord amb tot, per
suposat, ni en una gran part, tot això ho veurem amb les
esmenes parcials, precisament, però el que ara han fet els grups
proposants d'aquestes esmenes és repetir els arguments de l'any
passat en molts de casos, alguns diuen que és el mateix fil
conductor, en altres m'atrevesc a dir que són els mateixos
arguments de fa sis anys, com si no hagués passat per enmig
una pandèmia devastadora.
I vull ressaltar a més que ara som en el setè pressupost
progressista que es presenta en temps i forma per part d'aquest
govern, el Govern de Francina Armengol, que ha actuat sempre
amb la màxima responsabilitat, i això que pot semblar que és el
normal, això de presentar uns pressuposts en temps i forma, he
de dir que no passa per tot, que ni tan sols passa a totes les
comunitats autònomes, i que fins i tot hi ha partits que defensen
que, segons els interessos partidistes o segons si hi ha eleccions
o no, potser seria millor no presentar uns pressuposts. Això no
és el que defensa aquesta bancada de l'esquerra i, per això,
diem que aquest govern actua amb total responsabilitat.
En el cas de Balears, estam en situació de debatre aquests
pressuposts generals del 2022, després d'un escenari que
m'atreveix a dir que molts presagiaven terrorífiques i que,
gràcies a la decisió política que d'aquesta crisi se n'ha de sortir
d'una altra manera molt diferent de com se’n va sortir a l'any
2008, ara tenim més esperança que no fa un any, i això és mèrit
de la col·lectivitat i d'una societat que ha vist com el poder
públic, i, per tant, els serveis públics forts ens han permès
sobreviure a la catàstrofe sanitària i econòmica.
Per tant, ara tenim una oportunitat que no podem deixar
passar, tenim la responsabilitat de gestionar-ho i només des de
la irresponsabilitat o des de la tranquil·litat, permeti’m que ho
digui, de qui no té la responsabilitat de governar, es poden fer
propostes com les que avui ens porten aquí amb aquestes
esmenes a la totalitat.
Europa ha tengut un paper molt rellevant en la gestió
d'aquesta crisi, i a molts, segurament ens ha reconfortant veure
com la mateixa Unió Europea apostava per donar un impuls
inversor sense precedents, sobretot amb els fons Next
Generation per reactivar l'economia, però també és important
i imprescindible l’acord d'activar aquesta clàusula de
salvaguarda, com explicava abans la consellera d'Hisenda, del
Pacte d'estabilitat de la Unió Europea per a la suspensió dels
límits de dèficit de deute i regla de despesa. Això que a un
principi es pensava que seria per al 2021, o és també per a l'any
2022, i ahir mateix ja destacats dirigents europeus es
plantejaven i deien que seria molt difícil tornar a la senda
anterior, a la pandèmia, si no volem caure en una recessió
brutal, i que es necessita una reforma del Pacte d'estabilitat,
això ja es troba a la ment de Brussel·les, la Comissió Europea
ara ja es planteja una reforma, sí o sí.
El que està clar és que el compliment d'aquestes regles
suposaria de nou un alt cost social que en aquests moments no
ens podem permetre; que, per cert, en el debat que no fa gaire
setmanes vàrem tenir aquí del sostre de despesa, el portaveu del
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Grup Popular deia que aquest era un dels motius pels quals
havíem d'anar molt alerta que això acabaria a l'any 2022, idò,
miri, Sr. Costa, a Brussel·les ja es plantegen que això vagi més
enllà del 2022 o almenys que no es torni a la senda
prepandèmia de la COVID-19.
I està clar que si no fos per la millora i les noves fonts
d'inversió, com són els fons europeus i el factor d'insularitat
que recull el nou REB, això no seria possible. Era molt
previsible que vostès avui aquí, disparassin contra el de
sempre: que el conveni de carreteres, que els ingressos són
ficticis, bé, i tot l'argumentari que ens posen en les seves
esmenes a la totalitat, que és pràcticament el mateix
argumentari que l'any passat. I jo em pregunt, però de veritat no
són capaços ni tan sols de reconèixer el bo que ens ha passat,
no per reconèixer la feina feta per aquest govern, sinó per donar
un alè d'esperança a la ciutadania, que també ho necessita?
(Alguns aplaudiments)
De veritat, que des del Partit Popular no poden reconèixer
que vostès varen demanar un factor d'insularitat, uns diuen de
50, primer, després de 90 milions, però ara no ens barallarem
per aquests 40 milions de diferència; el PP els demanava entre
50 i 90, i resulta que la realitat és que l'any que ve tendrem més
del doble per aquest factor d'insularitat del que demanava el
Partit Popular. Sincerament, se'ls va veure massa el llautó de la
rabiola, jo diria política, perquè resulta que el PP demanava un
50% menys d'aquest factor d'insularitat que ens arribarà a l'any
2022. I justament va donar la mala casualitat per a vostès que
ho varen demanar en el debat de política general de la
comunitat, és a dir, una setmana abans que es tancàs aquest
acord. Però, bé, això ara ja és una realitat, afortunadament, i tot
això ens ha passat gestionant per enmig una pandèmia mundial,
que sembla que se'ns oblida, de vegades tenc la sensació que és
com que donam per amortitzades totes aquestes millores
inversores que ens han arribat gràcies a Europa, també al
Govern d'Espanya i als fons propis que hi dedica el Govern de
les Illes Balears.
I, per altra banda, no podem deixar de ressaltar que les
nostres illes han aprovat el primer Pacte per la reactivació i la
transformació social i econòmica fa poques setmanes, i que
això, a més, ha suposat amb posterioritat tenir una estratègia
d'inversions de les Illes Balears, 2030. I em sembla una
incongruència, o en diré dues, que, per una banda, el PP s'hagi
autoexclòs d'aquest Pacte de reactivació del qual ha participat
una majoria de la nostra societat, empresaris, organitzacions
sindicals, una majoria de partits polítics, la Universitat, en
definitiva, la societat civil, amb un gran consens i diàleg social,
que sembla que a vostès els sàpiga greu, això, i el PP s'ha
autoexclòs de participar d'aquesta solució. I, per altra banda, la
segona incongruència que hi trob jo, és que alguns partits, els
ho ha dit també abans el senyor Castells, que sí han participat
d'aquest Pacte de reactivació, ara trobin que s'han d'esmenar a
la totalitat els pressuposts generals de la comunitat autònoma
els quals en bona part recullen moltes de les actuacions que ja
preveu el Pacte de reactivació que s'ha consensuat.
Per això dic, amb tota tranquil·litat, que consider que les
motivacions que es presenten en aquestes esmenes a la totalitat
són absolutament injustificades. I res no tenen a veure amb
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l'interès general i amb la resposta que en aquests moments
necessita la ciutadania.
M'ha sorprès també que els grups esmenants a la totalitat no
diguin ni paraula de partides importantíssimes dels pressuposts,
com són que salut supera els 2.000 milions d'euros, que
educació augmenti un 10%, que serveis socials augmenti un
30%; s'han dedicat la majoria dels grups, especialment el Partit
Popular, a parlar que els ingressos són ficticis, del deute, de les
regles de despesa, però del que necessita la ciutadania, del
patiment de la gent i de les necessitats bàsiques és que no en
diuen ni paraula.
I parl de tres àrees que, evidentment, es podia preveure que
amb les despeses i fons COVID que hem tengut augmentarien,
però, a més, ha suposat que no davallin altres àrees
importantíssimes i fonamentals també dels nostres pressuposts,
i vull fer especial referència tant a medi ambient com a
transició energètica. El fet que aquest medi ambient arribi a
prop de 200 milions d'euros, o que les polítiques de transició
energètica i canvi climàtic superin un 300%, repeteix, un
300%, crec que és un missatge clar de l'aposta per la
diversificació i la sostenibilitat. És clar que segurament al Partit
Popular potser li quedi molt lluny aquest missatge, després que
el seu líder estatal, el Sr. Casado, digui que només és possible
fer servir energia solar perquè és impossible, perquè a les vuit
de la tarda ja és de nit; és clar, amb aquesta concepció de la
transició energètica és difícil que vostès valorin aquests
pressuposts.
(Alguns aplaudiments)
I, evidentment, ja sé que no poden veure ni han de veure en
aquesta portaveu que faci aportacions objectives en el sentit
que no tengui una especial empatia i simpatia cap als
pressuposts que se'ns han presentat, no ho pretenc, però sí puc
dir amb coneixement de causa, perquè ho he viscut des de dins,
fins fa poc, que estam en molt bones mans i m'atreveix a dir en
les millors mans, amb aquest govern i amb aquesta presidenta,
amb la presidenta Armengol i tot el Govern, des del principi, es
va tenir clar que s’havia de superar la pandèmia sanitària,
salvant vides, que cadascuna que hem perdut segueix essent
una ferida en el nostre cor. I per això les xifres també canten,
perquè som la comunitat amb menys mortalitat en aquest sentit,
i això crec que és un fet que val la pena posar en valor.
El tema és tan trist, desgraciadament, que no dóna per treure
pit de res, però sí tenir el convenciment que s'ha fet tot el
possible i més, i per a mi és un orgull poder dir que a la nostra
comunitat autònoma salvar vides ha estat sempre la primera
mesura, fins i tot quan parlam de números i de pressuposts.
I com que parlam de pressuposts, el mateix puc dir també
de l'equip de d'Hisenda, a qui també don la benvinguda, que es
troba present, dirigit per ser consellera, Rosario Sánchez;
sincerament, no crec que s'hi puguin posar més ganes, més
hores, més feina, més sensibilitat, més responsabilitat, ni més
diàleg del que ha posat la consellera Sánchez i tot el seu equip,
per així poder avui afirmar aquí que som davant dels
pressuposts de l'esperança i la recuperació. I això no vol dir que
tots siguin flors i violes, ni molt menys, quan es passa una crisi
com aquesta, encara que comencem a treure cap, hi ha molta
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gent que ho ha passat malament, que li passa ara i que seguirà
tenint moltes incerteses.
Per això ens alegram de tenir uns pressuposts que
precisament tenen la despesa pensada en les persones al seu
centre d'atenció.
Si fem la vista enrere, amb un repàs de totes les ajudes, que
aquí tampoc ningú no n’ha parlat, com si, bé, ha passat
absolutament desapercebut, que hem tengut ajudes directes a
l'empresariat de 855 milions d'euros, que el Govern de les Illes
Balears ha resolt i ha posat en marxa en dos mesos, 855 milions
d'euros que hem rebut del Govern de l'Estat, tot això ha anat
directament a les butxaques dels ciutadans i dels empresaris.
Que tot el que facem segurament no serà suficient, perquè,
com dic, després d'aquesta crisi sanitària i econòmica és difícil
poder-ho compensar al cent per cent, però, sincerament, els
arguments que jo he escoltat avui aquí no em semblen
suficients ni justificables per presentar aquestes esmenes o per
votar aquestes esmenes a la totalitat als pressuposts generals.
Per no parlar també de la pujada del 15% que es fa als consells
insulars en el seu finançament.
No entraré en altres arguments que he escoltat o expressions
fins i tot que parlaven, a una altra intervenció de la ultradreta,
“de entidades garrapatas”, perquè jo, sincerament, això de la
ideologia de paparra, com ha dit la mateixa ultradreta en
aquesta cambra, crec que no val la pena dedicar-hi més segons.
I, per últim, també he escoltat per part de la dreta, en aquest
cas, del Partit Popular, aquestes frases fetes que els socialistes
gasten a palades; sí, els socialistes gasten a palades, amb fons
públics, per posar-ho a disposició de la ciutadania i per als
serveis públics.
(Alguns aplaudiments)
Malauradament, Sr. Costa, el Tribunal Suprem ens ha
recordat fa poc que el Partit Popular va malbaratar a palades
amb els sous públics i va robar a mans plenes en aquesta
comunitat autònoma quan han governat vostès, això ens ho ha
recordat fa ben poc el Partit Popular

EL SR. MELIÀ I QUES:
Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. Al Sr. Ensenyat
i a altres portaveus que els sorprèn que es presentin esmenes a
la totalitat, entra dins la lògica de la confrontació democràtica
legítima que els diferents partits que tenen diferents ideologies
i, per tant, tenen polítiques fiscals, pressupostàries, etc.,
diferents, cadascú marqui les seves posicions, jo no sé de què
se sorprenen, és el més lògic i el més normal, de fet, diria que
és el més democràtic, perquè aquí venim a debatre i no fer
l’ona al govern.
El Grup Parlamentari d'El Pi presenta l’esmena a la totalitat
per garantir els serveis públics, per garantir sanitat, educació,
assumptes socials, a mitjà i a llarg termini. Podem discrepar
que això, que cadascú ho faria d'una manera, però això és la
nostra intenció, per tant a mi tot aquest argumentari que sembla
que no vulguem els serveis públics, em sembla absolutament
obscè, fins i tot, els podria girar, Sra. Costa, el seu argument:
si ara augmenten un 300% la partida pressupostària de transició
ecològica, li hauria de dir: en quina transició ecològica creien
els cinc anys anteriors, que no invertien? Això seria un
argument, a mi evidentment em sembla que és demagògia pura
i dura, i no entraré en aquesta classe d'arguments.
Sr. Ensenyat i senyors que donen suport al govern, només
fris que demà de matí presentin una proposició de llei de
modificació de la Llei de finances, concretament, de l'article
5.j), que diu que un dels principis pressupostaris és la
prudència. Si la prudència no és un principi pressupostari,
vostès el que han de fer és eliminar-ho de la llei, ja que no els
agrada gens la prudència, però és que és el que diu la Llei de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, Sr.
Ensenyat.
Què faríem, què faríem si a nosaltres no ens agraden? Bé,
doncs nosaltres, evidentment, referíem els pressuposts, perquè,
Sr. Castells, necessitam un pressupost, sí, però sobretot el que
necessitam és un bon pressupost, diria jo, no, perquè no
qualsevol pressupost ens aniria bé, perquè segurament que si
els pressuposts els fes VOX vostè no vendria aquí amb
l'argument: necessitam uns pressuposts; els dirien, no, no, no
m'agraden gens aquests pressuposts. Per tant, crec que és un
argument un poc esquifit.

(Remor de veus)
I, per últim, jo crec, deien vostès que un bon socialista és el
que gasta a palades, etc., i em sap greu dir-los-ho, però un bon
“pepero” no és el que resa a Franco, ni molt menys tornar a
demanar que tornin temps passats.

Què faríem pla? Pla d'eficiència, eliminació de determinats
costs que pensam que es podrien reconduir, els he enumerat, jo
m'he referit a l'Oficina Anticorrupció; una aposta molt més
decidida per la reactivació econòmica i, per tant, que les
empreses i els autònoms funcionin millor, i també puguem
recaptar més en IVA i en altres imposts.

Moltes gràcies, Sr. President.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Costa. Començam les intervencions en torn de
rèplica i, en primer lloc, pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, té la paraula el Sr. Melià.

La política fiscal, jo el que dic és que hi ha una asfíxia de
política fiscal, jo no he dit que estiguem en contra de la pujada
de l'impost de patrimoni a partir d'una determinada quantitat, jo
no ho he dit això, Sr. Castells, jo no ho he dit; jo el que he dit
és que si incrementam alguns imposts, que es pot justificar
aquest increment, facem una política fiscal, per exemple, ja ho
he dit, eliminar l'impost de successions entre familiars o, per
exemple, eliminar pràcticament l'impost de transmissions per
al primer habitatge, són propostes diferents, evidentment
afegeixes a una banda i lleves a una altra, però això és la
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política fiscal que toca. Però quan nosaltres diem que hi ha una
asfíxia fiscal és que a les Illes Balears, i ho diu el Consell
Econòmic i Social, tenim la pressió fiscal més alta de l'Estat
espanyol, i a això crec que hauríem d'intentar posar-hi remei.
Molts diuen..., vostès reconeixen una autoritat a la
consellera d'Hisenda que fins ara ha quadrat els números, i, per
tant quan nosaltres diem que no tenen consistència, vostès
diuen: no, no, no, però si fins ara ha quadrat, però és que
nosaltres li hem dit que l'Autoritat Independent de Política
Fiscal diu que són molt poc probables les seves previsions
pressupostàries, ho diu una autoritat fiscal independent. Per
tant, qualque risc que hi ha, hi ha una incertesa evident.
Ara mateix, llegia als diaris d'avui, que tothom està, tots els
estudis, tots els gabinets, tots els fòrums, la Unió Europea està
fent previsions a la baixa del creixement de l'Estat espanyol i
també de les Illes Balears. Per tant, alguna certesa hi ha en
aquesta afirmació, i per això els convidam a la prudència.
El Sr. Castells, que és qui al final ens ha contestat més a les
nostres esmenes a la totalitat, deia: és que hi havia el risc que
ens enfonsàssim en la misèria, i no ho hem fet. I té raó, però la
vida continua i hi haurà altres exercicis, si enguany, si el 2022
estiram més el braç que la màniga i no hem fet una política de
contenció del deute públic i una política de prudència, per
ventura, ens enfonsarem en la misèria el 2023. I per això
justificam la nostra esmena a la totalitat.
Gràcies.
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gente que hable el catalán, mientras 2.500 personas
dependientes están ahora mismo en lista de espera para recibir
las ayudas que tienen reconocidas por ley, cerca de un millar de
personas mueren cada año sin haber accedido a las ayudas que
les corresponden, mueran esperando que la sociedad, para la
que han cotizado toda su vida y han pagado impuestos, les
atienda, mientras esa sociedad está dirigida por desaprensivos
que despilfarran el presupuesto público en humo y en
propaganda ideológica; se gastan 33,4 millones de euros en una
televisión autonómica, que no ve nadie ni aporta nada que los
ciudadanos no puedan obtener en otros medios de
comunicación, mientras en Baleares 1 de cada 3 niños se
encuentra en riesgo de pobreza.
La portavoz de Podemos ha hecho aquí una defensa muy
enérgica de la función del Instituto de la Mujer, más le valdría
defender con la misma energía a las mujeres que realmente
sufren violencia, empezando por las niñas tuteladas por
instituciones públicas de Baleares y a las que usted,
sistemáticamente, deja indefensas, cada vez que con su voto
impide crear una comisión de investigación para aclarar lo que
está pasando en los centros de menores tutelados de esta
comunidad autónoma.
El portavoz de MÉS per Mallorca, que, por supuesto se ha
vuelto a ausentar de la sala, ha hablado de la “morralla
neofascista”, no sé muy bien a quién se refiere cuando habla de
“morralla neofascista”, le animaría a que fuera valiente y en su
turno de contrarréplica indique si se dirige a algún grupo
determinado de esta cámara, porque en ese caso nosotros
pediremos su retirada del Diario de Sesiones.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la Sra. Ribas.
LA SRA. RIBAS I MARINO:
Gracias, presidente. Miren, este presupuesto, este
presupuesto que ustedes pretenden aprobar frente a la realidad
que viven los ciudadanos de Baleares, es el siguiente: tenemos
un despilfarro de 6,7 millones de euros para mantener el
Instituto Balear de la Mujer, que no sirve para nada, mientras
tienen un centenar de aulas ubicadas en barracones, privando
a miles de niños de poder estudiar en una aula en condiciones,
como el resto de alumnos; se gastan más de un 1 millón de
euros en decirle a la gente cuál es su particular visión de la
historia con sus programas de políticas de memoria, mientras
hoy más de 260.000 personas se encuentran en riesgo de
exclusión social en esta comunidad autónoma, hoy; se gastan
más de 2 millones de euros en coordinar la acción exterior del
Gobierno balear, un gobierno que no tiene competencias en
política exterior, por cierto, más de 2 millones de euros,
mientras más de 60.000 personas están a la espera para ser
atendidas por un médico y llevan meses esperando; se gastan
1,3 millones de euros en una oficina anticorrupción, que es un
paripé que no hace nada efectivo para luchar contra los
posibles casos de corrupción, que no haga ya la Fiscalía o los
tribunales de justicia, más de 1,3 millones de euros, y mientras
más de 50.000 personas están en la cola del paro en Baleares,
por su carencia y su falta de políticas para reactivar la
economía; se gastan 3,4 millones de euros en imponer a la

Lo que sí sé es que la izquierda lleva más de un siglo
llamando fascistas a todos aquellos que no comulgan con su
particular visión del mundo, y lo que sí sé también es que si
aquí alguien puede identificarse con una ideología violenta son
precisamente los señores de MÉS, que se identifican como la
marca de Bildu en Baleares, que son los herederos de la ETA.
Lo cierto es que su empeño por defender estos presupuestos
indefendibles les hacen a ustedes hablar de lo que sea para
desviar la atención de las carencias que contiene su discurso,
hasta a Hitler y a Mussolini ha nombrado aquí el representante
de Formentera en el Grupo Mixto, en un debate de
presupuestos de la comunidad autónoma de Baleares, no sé si
son conscientes de lo ridículo que resulta su discurso para tapar
sus vergüenzas, apoyando un presupuesto fake que no se creen
ni los propios miembros del Gobierno balear que los presenta.
Y, una vez más, hemos tenido que presenciar como el
portavoz del PSOE, la portavoz del PSOE, en este caso, nos
habla del REB, omitiendo que esos millones en realidad es el
dinero que la comunidad autónoma no recibió antes, porque el
Gobierno de Pedro Sánchez, muy hábilmente, decidió invertir
menos en Baleares que en la media de España, y ahora nos
viene con la diferencia, pretendiendo que caigamos en su juego
de trilero.
Una cosa puedo asegurarles a todos los partidos de
izquierdas que han salido aquí a decir que nuestra enmienda a
la totalidad no la habríamos presentado si tuviéramos
posibilidades de que prosperase. Bueno, nosotros, ya les digo
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que no vamos de farol, si presentamos esta enmienda a la
totalidad es precisamente porque estos presupuestos son
inasumibles e inaceptables, tanto por el despilfarro ideológico
y el derroche en ustedes mismos y sus amiguetes, como la
imprudencia de inventar las cifras de ingresos y presentarnos
aquí un presupuesto fake, que saben perfectamente que es
irrealizable, sin endeudar aún más a esta comunidad autónoma
y sin seguir avanzando en la ruina económica de la
administración pública y de las empresas y familias de
Baleares.
Gracias, presidente.
(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula la Sra. Guasp.
LA SRA. GUASP I BARRERO:
Gràcies, president. Se lo ha vuelto a reiterar el Sr. Melià, se
lo he reiterado yo en mi réplica a la consellera, es que ustedes,
como siempre, dando lecciones, diciendo de lo que podemos,
de lo que no podemos hablar o si podemos presentar o no una
enmienda a la totalidad, y dando lecciones.
La Sra. Martín, de Unidas Podemos, se ha dedicado 14
minutos a contestarle a VOX, nada que nos sorprenda, los dos
partidos que se creen los guardianes de la moral, que nos
protegen a todos. Mire, nos ha llamado “oposición
asilvestrados”, ustedes, que venían a asaltar los cielos, y que,
al final, se han convertido en expertos “cloacólogos”, Sra.
Martín.
(Remor de veus)

Pero les cuesta mucho, porque ustedes no saben ni de lo que
les estoy hablando.
Y sí, sí, claro que podemos ser liberales en lo económico,
estamos a favor de políticas económicas eficientes, de alivio
fiscal, por supuesto, para reactivar así la economía, garantizar
también el incentivo a más contratación y mejor empleo de
calidad. Pero también estamos a favor, los liberalesprogresistas europeos, de políticas sociales de no dejar atrás a
ningún colectivo, de la igualdad efectiva, de la colaboración
público-privada que ustedes demonizan, esas son unas cuentas
liberales progresistas que quiere mi partido.
Y a la Sra. Costa, usted es que viene aquí y nos dice que
tenemos desde la oposición apoyar unos presupuestos porque
aumentan ustedes el presupuesto en educación y el presupuesto
de sanidad. Sí, en Andalucía acabamos de presentar unos
presupuestos que aumentamos el presupuesto de sanidad en un
9,6%, el de dependencia en un 15% y el de educación en un
8,4%, pero ustedes presentan una enmienda a la totalidad, y
vienen aquí a darnos lecciones, y a decir que nosotros porque
solo aumentan.
Pero es que unos presupuestos, se lo he dicho la consellera,
es un equilibrio entre ingresos y gastos, y no podemos solo
apoyar unos presupuestos por el gasto público o por los
servicios públicos que ustedes aumentan. No hay alivio fiscal,
no hay alivio fiscal ni para jóvenes, ni para autónomos, ni para
PYME de nuestras islas, y tampoco se ayuda ni al comercio ni
a la industria, como he dicho en mi primera intervención.
Y ustedes, lo vuelvo a reiterar, viven en esta Arcadia feliz
que ustedes nos pintan, de crecimiento económico, de ingresos
inflados, de que son los que ustedes invierten más en gasto
público, y no es así; o sea, nosotros no estamos ni en la
fatalidad del apocalipsis de otros, pero, por supuesto, no vamos
a apoyar esta Arcadia feliz.

Y, mire, hablan del neoliberalismo, del neoliberalismo
siempre como un mantra, el Sr. Ensenyat, los de Unidas
Podemos, mire, yo no me siento aludida en absoluto, pero,
como nos ha dicho, Sra. Martín, que no entendía nuestra
enmienda, pues..., cosa que, al final, casi es como un halago,
me ha llamado la atención su mala educación en ese sentido.
Mire, nosotros sí queremos unas cuentas liberales, liberalesprogresistas, porque el liberalismo-progresista europeo se basa
en el principio de la igualdad de oportunidades, la igualdad de
oportunidades como principio vertebrador.

Y, miren, es que lo hemos dicho desde el principio, son
modelos diferentes, ustedes quieren prohibir, derogar, imponer
topes máximos a los precios del alquiler, peajes ideológicos, y
mi grupo parlamentario quiere unos presupuestos que apuesten
por un modelo de impulsar el emprendimiento, de aliviar con
bonificaciones e incentivos a jóvenes, a comercios, a PYME,
a autónomos, que modernicen también nuestra comunidad
autónoma, reformar y acabar con la precariedad laboral y el
desempleo juvenil, garantizar la igualdad de oportunidades para
todos los ciudadanos de todas las islas.

Nosotros creemos en la conciliación del estado del
bienestar, pero también en el bienestar del Estado, con un plan
de eficiencia, con una reestructuración de organigrama político,
de apretarse el cinturón, de mejorar la gestión, también, Sr.
Ensenyat, usted siempre se lo lleva al terreno de que pedimos
una disminución de impuestos, pero a la vez queremos más
servicios públicos. Es que esto es posible, es que esto está
pasando en el Ayuntamiento de Madrid, ha habido una
reducción de impuestos de 500 millones y, por otro lado,
gracias a Ciudadanos, hay un aumento del gasto social de 1.000
millones de euros, porque esto es posible cuando se hace una
buena gestión, se racionaliza el gasto, se hacen reformas y se
prioriza el gasto reduciendo gasto superfluo.

Y, Sr. Sanz, yo es que me refería a que Eivissa es la que
menos inversión territorializada obtiene, y usted, además, con
el ejemplo de Formentera, me lo pone más fácil aún, ha
aumenta un 11% en Formentera, aumenta un 30% y 40% en
Mallorca y Menorca, y en Eivissa solo aumenta un 2%. Pues
eso es de lo que se queja este grupo parlamentario de
Ciudadanos.
Y, miren, nosotros queremos...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Guasp, hauria d’acabar.
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LA SRA. GUASP I BARRERO:
... y creemos en unas Illes Balears para todos y de todos.
Gracias.
(Algun aplaudiment)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Costa.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
EL SR. COSTA I COSTA:
Gràcies, president. En primer lloc, la Sra. Costa ens diu:
hem presentat els pressuposts en temps i forma. En forma,
segurament sí, en temps no, en temps no, perquè l'article 46 de
la Llei de finances ho diu clarament: s'han de presentar els
pressuposts en aquest parlament abans de l’l de novembre, els
varen presentar dia 8 de novembre. No passa res, vull dir,...
(Alguns aplaudiments)
... per a nosaltres no passa res, Sra. Costa, jo encara record el
2012, quan algú va presentar uns pressuposts en aquesta
cambra, és veritat, uns dies després de termini, i pensava que hi
hauria algun diputat del PSOE que es remolcaria per terra i tot,
eh,...
(Algunes rialles)
..., vull dir que va ser una cosa exagerada, aquell...
(Remor de veus)
... nosaltres no ho havíem citat, la veritat és que, però, ja que ha
dit vostè: no, en temps i forma, en forma sí, en temps no.
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ja està, no les podem tocar, Sr. Castells, vostè ho sap, no
podem tocar les quanties globals del pressupost, el pressupost
queda ja amb les quanties globals tancades.
En segon lloc, és clar, és una qüestió ideològica de política
pressupostària, és una qüestió ideològica, vostès són socialistes
o d'esquerres, en general, i nosaltres no. I com a conseqüència
d'aquest fet, vostès desboquen la despesa, com fan sempre, i
nosaltres no volem desbocar aquesta... És totalment legítim que
vostès ho facin així, sempre han fet el mateix, no ens sorprèn en
absolut, sempre han fet el mateix, per tant, només faltaria que
no tornassin a fer el que ja han fet en el passat.
És clar, nosaltres no hauríem fet aquests pressuposts, no els
haurien fet en absolut, per què? Perquè creiem que són
imprudents, són irresponsables, són electoralistes, no fan
reformes o no hi ha prevista ni una reforma, i no abaixen els
imposts, sinó que els apugen. Per això és que no podem
acceptar aquests pressuposts i, a més, els ho dic amb total
convenciment, no podem acceptar aquests pressuposts.
I mirin, abaixar els imposts i apel·lar a la progressivitat és
perfectament possible. Vostès ens diuen: no, nosaltres pujam
mig punt menys l'impost de transmissions per fer-lo més
progressiu, i per què no abaixam els imposts als trams més
baixos, i també el farem més progressiu? Dic jo, vaja!, per què
no ho fem, però en sentit contrari, perquè la progressivitat es
pot mantenir també, no, mantenim els trams alts, que ja és
progressiu l'impost, mantenint els trams alts i baixam l'impost
als trams baixos. Ah, idò ja està, per què no fem l'IRPF més
progressiu, per exemple, perquè no abaixam el tipus de
gravamen per sota de 30.000 euros, dic jo? Seria més
progressiu, sí o no? Sí, no, però vostès només pensen en la
progressivitat per pujar, mai per baixar, això no, mai, vostès
sempre parlen per amunt, per amunt.
No, nosaltres pensam que no. Per exemple, no seria més
progressiu si els posam un tipus 0% als joves menors de 30
anys, perquè comprin el seu primer habitatge habitual?
(Alguns aplaudiments)

En segon lloc, em sorprèn que vostès plantegin un drama
com a conseqüència: i si s'aprovassin aquestes esmenes a la
totalitat, el caos imperaria a les Illes Balears com a
conseqüència..., escolti, l'únic els diem és: agafin els
pressuposts, torni’ns-els a la Conselleria d'Hisenda, en facin
uns altres, d'acord amb l'alternativa, amb el perfil que nosaltres
hem dit, i no presentarem l'esmena a la totalitat; és a dir, no
passa res, perquè vostès ens diuen: home, però això, retar..., no
sé si retardaria, però els record que vostès, el 2011, no varen
presentar mai uns pressuposts, ei!, i varen dir que no passava
res, van ser vostès, l'única vegada en la història que algú no ha
presentat uns pressuposts en aquesta cambra, ni presentar-los,
van ser vostès el 2011...
(Alguns aplaudiments)
..., i ara els preocupa moltíssim aquesta situació, si es retarden
uns dies, si es retarden uns dies.
Perquè avui vostès aprovaran les quanties globals del
pressupost i quan s'aprovin les quanties globals del pressupost

Dic jo que se'ls faria aquest benefici fiscal, perquè no deuen
tenir, normalment, no tenen unes rendes molt elevades els joves
quan s'enfronten a la compra del primer habitatge habitual.
Per altra banda, he quedat realment sorprès, Sr. Ensenyat,
del seu concepte de prudència.
(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
No, vostè ens diu, miri, jo li explicaré el concepte,
permeti’m, jo li explicaré el concepte de prudència que tenim
nosaltres, jo pensava que ser prudent podia anticipar un fet
futur que ens pogués, en fi, venir mal donat, i intentar que
aquell fet no es produeixi, m'explic? Nosaltres ho havíem
plantejat així, no sé si... igual li he explicat malament, però
nosaltres el que volíem posar en evidència és això: si estiram
massa la corda igual es romp i, per tant, el que hauríem de fer
és no estirar-la tant. M’entén, Sr. Ensenyat? Si gastam molt més
del que es pot, és clar, i per això li deia jo el concepte de
sostenibilitat, Sr. Ensenyat, perquè, permeti'm que li faci una
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pregunta -així, de broma, no?- per què no han incrementat
vostès el pressupost en 10.000 milions d'euros?

(Remor de veus)
... no ho han dit molt fort, perquè, si no, ho haguéssim recollit.

(Remor de veus)
S’ho han preguntat això, vostès?

I després el Partit Popular se'ns ha posat graciós amb els
10.000 milions d’euros, sincerament, ja sabem per què fem els
pressuposts com els fem i el que integram.

(Algunes rialles)
No, els ho dic perquè si vostès incrementen en 10.000
milions d'euros els pressuposts faríem..., home!, podríem gastar
molt més en sanitat i en educació, etc.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
I per què no ho fan vostès? Per què no incrementen en
10.000 milions d'euros? I diran: però quina beneitura que
està..., aquest està boig, ve aquí a la tribuna i diu aquestes
beneitures! Bé, idò, aquest és el concepte de prudència que jo
li volia explicar, Sr. Ensenyat.
(Algunes rialles, remor de veus i alguns aplaudiments)
No vull acabar sense valorar en positiu, com a mínim, la
feina que ha fet vostè, Sra. Consellera, i també el seu equip.

I si parlam de sostenibilitat, vostès saben que hi ha diferents
maneres, hi ha diferents maneres, generem ocupació, generem
ocupació que no sigui precària a les nostres illes, generen
dinamització dins les empreses, tot això ens pot conduir a la
sostenibilitat. Vostès només tenen la política de retallades,
nosaltres tenim la de generació d'ocupació i la de millora de les
nostres illes, els convidam que se sumin a les nostres propostes.
I ja per acabar, em sap greu també haver de parlar de
Ciutadans, jo no sé què han fet a la convenció del cap de
setmana, però si l'únic que han tret en clar és fer neologismes
i no dur cap tipus de política positiva per a les nostres illes,
segurament tendran el mateix futur que les paraules que han
generat a la sessió d'avui. Gràcies.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

I amb això acab. Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Costa. Començam les intervencions en torn de
contrarèplica, pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la
paraula la Sra. Martín.

Gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.
EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:
Sr. President, intervindré des d'aquí i així almanco ens
estalviam el viatge d'aquí allà...
(Remor de veus)

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:
Gràcies, president. Faré la intervenció des de l'escó. Jo, la
veritat, és que quan sent l'oposició dir segons què, me'n record
molt del malaurat Labordeta, i miri que havia preparat una
intervenció per acabar, amb una cançó que es diu Somos, de
Labordeta, i els anava a llegir dues estrofes, que els llegiré,
tanmateix, perquè ja que les tenia preparades, i la veritat, volia
acabar amb això.

perquè jo no sé vostès, però jo no he dinat i començ a estar com
a marejat.
(Rialles de l’intervinent)

Aquest tipus d'esperit és el que ens hauria d'haver guiat a
l'hora de fer el debat d'avui, i no l’hem trobat, no l’hem trobat,
i jo ho lament molt sincerament. Hem hagut de tornar escoltar
en el torn de rèplica que l'Institut de la Dona no serveix per a
res, i això és una barbaritat, això és una barbaritat.

Jo els agraesc moltíssim la classe magistral que m'ha fet
vostè sobre la paraula “prudència”, però si mira la Viquipèdia
mateix, no importa vagi a cercar cap diccionari massa més
especialitzat, veurà vostè que és una paraula, i coincidesc amb
el Sr. Melià que tal volta l’hauríem de canviar, perquè que una
llei digui que aplicarà el principi de prudència, quan una cosa
és subjectiva d’aplicar diferents criteris, bé, si més no és
perillós, que és al que jo em referia, perquè podem parlar des
d'un vessant semàntic, sintàctic, filosòfic, teològic fins i tot,
perquè crec que és una de les virtuts teologals, segurament si el
Sr. Pablo Casado va anar abans a missa i havia el rosari, i
resava el rosari, degué passar per allò de virgo prudentissima
i ora pro nobis; per tant, vostè estic content que em parli de la
que vostè té dins el cap, però no és la que practicaren, no és la
que practicaren, perquè és vera que moltes vegades des del món
de les idees al món de la realitat, evidentment, hi ha un abisme.

He trobat a faltar, i VOX deu ser que ha canviat el tarannà,
perquè no han parlat avui de tancar IB3, una cosa que la veritat
que n’estam molt alegres,...

I aquí vaig a contestar a la Sra. Guasp, que em deia que
vivíem a l’Arcàdia feliç, benvinguda a l’Arcàdia feliç, però a
mi m'ha semblat que era més vostè, que diu que a Madrid hi ha

Però, després de les intervencions hauré de fer qualque
comentari addicional.
"Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para
poder andar. Tiempos que traigan en su entraña esa gran
utopía que es la fraternidad."
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hagut un miracle, que no sé què han fet, la multiplicació dels
pans i dels peixos m’ha semblat, no? Jo li diré el secret quina
és, perquè vostè ens deia això de liberal o neoliberal, com si fos
un insult, com quan aquells senyors ens diuen pancatalanistas
i comunistas. I jo sempre dic: a veure, a tu que et toca, perquè
no sabem molt bé el què.
Ho dic perquè el seu secret és, que és el que vol la política
liberal o neoliberal, no l'han inventada vostès, això ja ho
aplicaven Aznar i Thatcher i Reagan en els seus anys, de
l’escola de Chicago, precisament defensa que l'administració
pública no funciona, que s'ha de privatitzar tot allò que es pugui
privatitzar i és el que han fet a Madrid. I després diu que amb
això de privatitzar volen generar llocs de feina de qualitat i no
precaritzar. Idò, precisament d'això es tracta, perquè si és més
barata la privatització és perquè precisament paguen uns sous
que són miserables, i, per tant, l’administració pública, en lloc
de donar llum, dóna fum. I això és el secret de Madrid, ni més
ni pus.
I dit això, crec que som a les portes d'un procés que serà
llarg, serà intens i crec que ben bé val guardar munició per a
properes ocasions, i vista l'hora que és.
Moltes gràcies a totes i a tots.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari Mixt
té la paraula el Sr. Castells.
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només és un sofisme, això és una, permeti’m dir-ho així, ho
diré suaument, una incorrecció, per no dir una altra cosa.
Per tant, també aprofito, ja que parlam d'aquests temes del
sistema fiscal, vostè ha utilitzat una expressió a la seva primera
intervenció, que jo he trobat de mal gust, i és una cosa que
utilitza molt l'extrema dreta, això de la izquierda gasta con el
dinero de los otros. Escolti, què vol dir el dinero de los otros?
El dinero de tots! Què es pensa que els d’esquerres no en
pagam d’imposts? Home!, és clar, jo trob una cosa de mal gust,
trob una mica de mal gust, una mica groller pel seu estil, que,
per altra banda, també li he de dir que vostè ha demostrat el seu
señorío, com altres vegades he posat de relleu en el comentari
que ha fet i, per tant, no és que ara vulgui estigmatitzar-lo per
això que ha dit, però ho dic perquè l’expressió aquesta de pagar
amb els diners dels altres, jo crec que, evidentment, tots
paguem imposts, els de dretes i els d'esquerres, els diners no
són dels altres, els diners són de tots.
I sí que pens que tal vegada els que defensam que ha
d'haver-hi una pressió fiscal, perquè pensam que ha d'haver-hi
uns serveis públics i pensem que s'han de proveir les necessitats
d'aquells que ni tan sols poden pagar imposts, perquè tenen tan
poca capacitat econòmica que no ho poden fer, tal vegada sí
que, tot i que evidentment a ningú no li agrada pagar imposts,
és probable que a alguns els agradi menys que a altres i a altres
els agradi més que a alguns, em sembla que ja m’han entès.
Gràcies, Sr. President.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. CASTELLS I BARÓ:
Gràcies, Sr. President. Només per replicar un aspecte al Sr.
Costa. Sr. Costa, amb el tema de la progressivitat. Vostès
utilitzen un sofisme, un sofisme és un argument que sembla
verídic, però que és fals. Vostè ens diu: escolti, la
progressivitat, per què no posen l'impost de transmissions
patrimonials al 0% per a determinats col·lectius? Sap per què?
Perquè hi ha gent que ni tan sols pot anar al notari a fer una
transmissió patrimonial. Per tant, posar el 0% de transmissions
patrimonials no és progressivitat, Sr. Costa. Aquest és el
sofisme.
Perquè un impost és una taxa sobre un fet imposable, un fet
imposable que denota una certa capacitat econòmica. I en l'estat
del benestar, aquests fets imposables s'han de gravar, perquè
vostè només pensa en qui el pot pagar, però una política de
l'estat del benestar també ha de pensar en el que ni tan sols es
pot imaginar haver-lo de pagar.

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Costa.
LA SRA. COSTA I SERRA:
Gràcies, Sr. President. I molt breument, només per tornar
concloure que des del Grup Socialista pensam sincerament que
aquests són uns pressuposts que donen resposta al que necessita
la ciutadania.
Hem escoltat aquí, Sr. Costa, no fa falta que li recordi que
els pressuposts entraran en vigor l’l de gener del 2022, per tant,
torn reiterar que en temps i forma tendrem uns pressuposts, els
setès pressuposts progressistes, després d'aquestes dues
legislatures, mentre hi ha partits que defensen que, segons si hi
ha eleccions o no, potser no s'haurien de presentar els
pressuposts.
(Alguns aplaudiments)

I els imposts són, els imposts directes, evidentment, són
progressius, i reduir al 0% no fer-los progressius, sinó tot el
contrari, Sr. Costa, i això vostè ho sap molt bé, i, per tant, em
reafirmo que el seu argument és un sofisme.
Vostè ha dit: no només no es baixen els imposts, sinó que
es pugen. Perdoni, només se’n puja un, que és el que jo he
esmentat, que és aquest del qual parlam. Per tant, això ja no

Per altra banda, només per bé posar en evidència la manca
de rigor, si totes les motivacions que han fet, a alguna part de
la seva esmena a la totalitat és tan rigorosa, com ha dit aquí la
representant de VOX, que el “chiringuito de la acción
exterior” o quelcom semblant, fent befa que es malbaraten
diners públics amb coses que no serveixen per a res, els hauré
de recordar que l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
preveu, en el seu article 101, precisament, la nostra
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competència, sense perjudici de les competències que té l'Estat,
sobre les relacions internacionals que impulsa la projecció de
les Illes Balears a l'exterior. Només ho dic perquè, si tot el que
ha dit vostè aquí és tan rigorós com el tema de l'acció exterior,
per no posar tota la resta d’exemples que vostè ha fet de forma
barroera, evidentment, cau pel seu propi pes.
I, per últim, un altre dels arguments que hem escoltat aquí,
per part de diferents grups parlamentaris, s'ha dit que tant
l'AIReF com diferents organismes han posat en dubte els
comptes del Govern de les Illes, que fem previsions poc
prudents i massa optimistes. Idò, bé, els he de rebatre això i dir
tot el contrari, el que ha dit l'AIReF és el contrari, ha fet
previsions sobre el projecte de pressuposts del 2022 a la nostra
comunitat autònoma més optimistes de les que ha fet el mateix
Govern de les Illes Balears. Per tant, sí, Sra. Consellera, hem
de dir que els seus pressuposts són realistes, prudents i
rigorosos; perquè, a més, l'AIReF el que fa és revisar a l'alça les
previsions d'ingressos tributaris que ha fet el mateix Govern de
les Illes Balears.
I, bé, jo també els demanaria a alguns grups una mica més
d'humilitat, perquè he escoltat aquí el Grup Popular donar
lliçons de com s'ha de sortir d'una crisi, de com malbarata el
Partit Socialista, bé, Sr. Costa, perdoni’m, ara m'obliga vostè
a recordar-los que els dos portaveus, justament, del Grup
Popular formaven part del Govern del Sr. Bauzá, que va passar
de 35 a 20 diputats en quatre anys, precisament per aquestes
receptes d'austeritat que vostè avui aquí ens ha donat.
(Alguns aplaudiments)
És a dir que en tot això jo crec que la ciutadania també
parla, la ciutadania és lliure, parla a les eleccions i també diu
quin model comparteix més de com sortir d'una crisi o de com
s'inverteixen els diners públics. Va parlar el 2015, per cert, va
tornar a parlar el 2019 i va ratificar un govern d'esquerres que
avui segueix governant aquestes illes, precisament donant per
bo aquell enfortiment dels serveis públics que vostès sembla
que posin en dubte, perquè cada vegada que ens parlen de
recepta i d'austeritat els haurem de recordar que aquesta recepta
seva passava perquè van proposar tancar, entre el 2011 i el
2015, quan vostès governaven, varen proposar tancar dos
hospitals que tenen noms i cognoms, l'Hospital General i
l'Hospital Joan March, o és que no se'n recorden!, i van ser
vostès, els que es troben aquí asseguts.
(Alguns aplaudiments)
Idò, bé, afortunadament, la ciutadania va dir que aquest no
era el camí, i també pens humilment que haurien de prendre
nota que aquest no és el camí,...

(Alguns aplaudiments)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Costa. Un cop finalitzat el debat i atès
que les quatre esmenes sol·liciten la devolució del projecte de
llei, procedim a una votació conjunta. Passam a votar, votam.
(Remor de veus)
Senyors diputats, els record que som enmig d'una votació de
les esmenes a la totalitat dels pressuposts de la comunitat
autònoma.
Vot presencial: 21 vots a favor, 30 en contra i cap
abstenció. Vots telemàtics: 2 a favor, 1 en contra i cap
abstenció. Resultat total: 23 vots a favor, 31 en contra i cap
abstenció.
Per tant, decauen aquestes esmenes de devolució del
Projecte de llei de pressuposts.
(Alguns aplaudiments i remor de veus)
A continuació, passarem a la votació de les quantitats
globals dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2022. Votarem conjuntament les
quantitats globals del pressupost de la comunitat autònoma i les
quantitats dels pressuposts de les entitats públiques
empresarials, de les societats mercantils públiques, de les
fundacions del sector públic de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, dels consorcis de la CAIB, del Servei de Salut de
les Illes Balears i de l'Agència Tributària de les Illes Balears.
La quantitat global dels pressuposts de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i dels seus organismes autònoms
per a l'exercici del 2022, els estats de despeses i d’ingressos
dels quals s'eleven a 6.374.575.965 euros.
La quantitat global dels pressuposts de les entitats públiques
empresarials de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
al 2022, els estats de despeses i d’ingressos dels quals s'eleven
a 588.965.270 euros.
La quantitat global dels pressuposts de les societats
mercantils públiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2022, els estats de despeses i d’ingressos dels
quals s'eleven a 6.746.380 euros.
La quantitat global dels pressuposts de les fundacions del
sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
al 2022, els estats de despeses i els ingressos dels quals s'eleven
a 103.206.602 euros.

(Remor de veus)
... i, per suposat, des d'aquesta bancada d'aquí, de l'esquerra,
proposam utilitzar aquests fons europeus, aquest fons
d'insularitat precisament en tots i cadascun dels serveis que
se'ns ha explicat aquí per part de la consellera d'Hisenda.
Moltes gràcies, Sr. President.

La quantitat global dels pressuposts dels consorcis per al
2022, els estats de despeses i d’ingressos dels quals s'eleven a
125.024.127 euros.
La quantitat global dels pressuposts del Servei de Salut de
les Illes Balears per al 2022, els estats de despeses i d’ingressos
del qual s'eleven a 1.972.547.657 euros.
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La quantitat global del pressupost de l'Agència Tributària
de les Illes Balears per al 2022, els estats de despeses i
d’ingressos del qual s'eleven 11.909.865 euros.
Votarem conjuntament totes
relacionades. Passam a votar. Votam.

aquestes

quantitats

Vot presencial: 29 vots a favor, vots en contra, 22,
abstencions, cap. Vot telemàtic: 1 a favor i 2 en contra; que
donen un resultat global de 30 vots a favor, 24 en contra i cap
abstenció.
En conseqüència, queden fixades les quantitats globals dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2022 i dels seus organismes autònoms i les
quantitats dels pressuposts de les entitats públiques
empresarials, de les societats mercantils públiques, de les
fundacions del sector públic de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, dels consorcis de la CAIB, del Servei de Salut de
les Illes Balears i de l'Agència Tributària de les Illes Balears.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.
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