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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Abans de començar
aquesta sessió plenària de tres dies, vull insistir novament en un
parell de recomanacions.

La primera és que vostès saben, des de fa molts de mesos,
que qualsevol persona que és troba aquí, a la Sala de Plens, ha
de dur la mascareta, excepte en el moment que vengui a parlar
al faristol.

I la segona recomanació, que ja vaig fer a la Junta de
Portaveus la setmana passada, especialment als grups
majoritaris, és que, sempre que puguin fer-ho, no hi siguin tots
els membres del grup parlamentari perquè es pugui produir un
esponjament; saben que no hem fet reducció d'aforament,
perquè no hi ha cap norma del Govern en aquest sentit i, per
tant, sí que entre tots hem acordat fer mesures d'esponjament
voluntàries.

Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm.
12117/21, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022.

I sense res més, passam al punt únic de l'ordre del dia
d'aquesta sessió que és el debat, votació i aprovació, si pertoca,
del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del
Projecte de llei RGE núm 12117/21, de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

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

Les votacions es faran en cinc moments que, si el
desenvolupament de la sessió ho permet, seran després de la
finalització del debat corresponent a la secció 13, Educació i
Formació Professional; després del debat de la secció 15, Medi
Ambient i Territori; després del debat de la secció 18, Salut i
Consum; després del debat de la secció 20, Agricultura, Pesca,
i Alimentació, i després del debat de la secció 25, Mobilitat i
Habitatge, per concloure al final.

Passam idò al debat del dictamen del Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2022 i començam per la defensa conjunta de
les esmenes que es mantenen a l'articulat.

Debat número 1, articulat del dictàmen del projecte de llei.
Aquesta presidència informa que es realitzarà un únic debat de
defensa conjunta de totes les esmenes que es mantenen. 

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, de la RGE núm. 12951/21 a la
RGE núm. 12965/21 i posicionar-se respecte de les esmenes de
la resta de grups parlamentaris, té la paraula el Sr. Melià, per
un temps de quinze minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, senyores i
senyors diputats. Començam aquest debat amb les esmenes al
text articulat, una primera gran part de les esmenes del Grup
Parlamentari El Pi a aquest articulat, com sol ser habitual en els
grups que som a l'oposició, tenen un contingut clarament fiscal,
en matèria tributària. Concretament les quatre esmenes en
matèria tributària que volem destacar que ha presentat el nostre
grup són les següents.

La primera és la relativa al tema dels pactes successoris.
Vostès saben que El Pi és un partit que defensa aferrissadament
el dret civil propi de les Illes Balears, saben que vàrem dur una
iniciativa, una proposició no de llei a la comissió corresponent
en què demanàvem una modificació legal perquè a les Illes
Balears es tornàs a aplicar la bonificació del 95% de l'impost de
successions i donacions per pactes successoris, per transmissió
d'empreses familiars, com passa a Galícia i com passa a
Catalunya, gràcies a una normativa autonòmica, perquè vostès
saben perfectament que -com he explicat moltes vegades- un
informe de l'Agència Tributària sosté que no és aplicable
aquesta bonificació si no hi ha aquest canvi normatiu
autonòmic i, per tant, a les Illes Balears durant molt de temps
es va aplicar aquesta bonificació, però ara no s'aplica com a
conseqüència d'aquest informe de l'Agència Tributària. Per tant,
nosaltres entenem que, més enllà d'aprovar la proposició no de
llei que es va aprovar, resulta que això s'ha de reflectir a una
llei perquè si no, evidentment, només fem jocs folklòrics i no
fem res realment vinculant. 

Per tant, no acabam d'entendre com en aquesta cambra, en
teoria hi ha un suport majoritari a aquesta esmena, com es va
reflectir a la votació de la proposició no de llei, però a l'hora de
la veritat, quan es du la modificació legal corresponent, hi ha
un grup, MÉS per Mallorca, que hi vota en contra i a la
proposició no de llei hi votà a favor. Això és incongruent,
incoherent i impresentable en la defensa del dret civil propi, per
tant, els convid a la reflexió en relació amb aquesta esmena. 

Segona esmena tributària, bonificació fiscal per al grup 3,
l'anomenat grup 3, és a dir, nebots, oncles, cosins a l'impost de
successions. Com vostès saben entre pares i fills a les Illes
Balears ja hi ha una bonificació molt important d'aquest impost
de successions, però volem fer-la extensible a tota la família,
per tant, fer una extensió d'aquesta bonificació, ja que l'objectiu
final que defensa El Pi seria l'eliminació de l'impost de
successions, perquè consideram que és un impost injust i que
cau en doble tributació. 

Tercera esmena en matèria tributària, relativa a l'impost de
turisme sostenible, la nostra proposta és recuperar les quanties,
les quotes del moment inicial en què es va aprovar aquest
impost de turisme. Com va assenyalar la portaveu del Grup
Parlamentari Socialista en comissió, la Sra. Truyols,
encertadament, hi ha un error a la nostra esmena, evidentment
estam oberta a transaccionar-la, però, bé, la voluntat d'aquesta
esmena és recuperar les quanties inicials, per tant, reduir a la
meitat la quota tributària d'aquest impost. Per què? Perquè
tenim una temporada turística incerta; perquè al 2022 les coses
no seran fàcils turísticament i, evidentment, hi ha un factor de
preu molt important en el nostre paquet turístic. Per tant,
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intentar suavitzar la pressió fiscal ens pot ajudar a guanyar
competitivitat de cara, sobretot, a aquesta temporada 2022, que
està presidida per la incertesa.

I la quarta modificació en matèria tributària que defensam,
és el tema relatiu a l'impost de transmissions. El que pretenem
és que hi hagi una quota tributària de l'impost de transmissions
i actes jurídics documentats per a l'adquisició d'un primer
habitatge que sigui molt reduïda, a fi i efecte de fer efectiu el
dret a l'habitatge digne ja que hi ha enormes dificultats a les
Illes Balears per poder aconseguir un habitatge, sobretot per als
joves, per a les persones amb una edat inferior a 35 anys.
Evidentment, qualsevol mesura que vagi adreçada a ajudar a fer
més fàcil l'accés a un habitatge ha de ser benvinguda. Les
mesures d'increment de parc públic nosaltres sempre les hem
compreses i les compartim amb el Govern, però hem d'anar més
enllà de construir pisos de promoció pública. Per tant, també en
matèria fiscal pensam que podem donar una ajuda perquè sigui
relativament més fàcil, dins les dificultats del nostre mercat
immobiliari, accedir a un habitatge. 

Aquestes són les quatre esmenes bàsiques en matèria
tributària que volia destacar.

Després tenim un grup d'esmenes relatives a l'escola
concertada. Aquí hi ha una coincidència amb el Grup
Parlamentari Popular i amb el Grup Parlamentari Ciutadans,
són bàsicament el mateix: recuperar la paga dels 25 anys per al
personal de l'escola concertada, que és un compromís signat
amb el Govern de les Illes Balears, però que sistemàticament
s'incomplex via pressupost. Evidentment, això no ens sembla
seriós i menys quan els pressuposts són expansius, perquè si
diguessis: és que tenim una caiguda bestial dels números i no
podem fer-hi front, però resulta que augmentam 500 milions
d'euros, però no podem acomplir els compromisos adquirits.
Això no ho podem entendre.

I després, una segona esmena en matèria d'escola
concertada és el tema de les despeses de funcionament, que
també volem incrementar el mòdul, passar del 3% al 5% perquè
es faci front a aquesta despesa de funcionament dels centres de
l'escola concertada i, per tant, que tenguin arreglades les seves
necessitats de manteniment i de funcionament ordinari
d'aquests centres educatius. 

Tenim una altra esmena, que també presentam any rere any,
que és relativa al personal interí d'educació, el tema del període
estival, que poden quedar sense paga perquè la conselleria
pot... -el conseller capeja-, per això cada any presentam la
mateixa esmena, perquè ens semblaria molt injust que un
empleat públic interí que durant nou mesos, deu mesos ha fet
feina, perquè el període estival queda sense fer feina, no tengui
dret a la retribució corresponent, com sí tenen, diguem, el
personal de l’escola, els funcionaris amb plaça amb propietat.

Després, tenim una esmena relativa a l'Oficina
anticorrupció. Com és públic i notori El Pi defensa la
desaparició de l'Oficina anticorrupció, la nostra proposta és que
aquesta oficina desapareixi i que les seves funcions siguin
assumides per la Sindicatura de Comptes. Ens sembla que això
ajudaria que no hi hagués duplicitats i, a més, ajudaria que el
seu cost fos molt inferior. En lloc de reduir el cost d'aquesta

oficina anticorrupció, el que fa el Govern de les Illes Balears és
incrementar-lo en 400.000 euros en aquests pressuposts.
Evidentment, nosaltres estam en una línia absolutament
contrària i inversa a aquest plantejament que fa el Govern de
les Illes Balears. 

Després, tenim una altra esmena en relació amb la
justificació de despesa, sobretot dels alts càrrecs. Vostès saben
que hi ha una retribució, un pagament que es fa als alts càrrecs
que viuen fora de Mallorca, però una part s'ha de justificar i
una altra part no s'ha de justificar. Nosaltres defensam que
qualsevol dieta, indemnització que cobra un alt càrrec, sigui
justificable, el que no podem entendre és que no hi hagi
necessitat de justificació, encara que sigui parcialment. Per tant,
la nostra esmena el que demana és que la quantia sigui la
mateixa, l'alt càrrec públic pugui cobrar el mateix, però sempre
prèvia justificació o justificació posterior, però que hi hagi
justificació, en tot cas, d'aquesta indemnització i d'aquests
doblers públics que ha rebut aquest alt càrrec.

Tenim una esmena en relació amb la creació d'una borsa de
treball de policia local. Com tots vostès saben també, un dels
grans problemes que existeixen a tots, a tots els ajuntaments de
les Illes Balears és l'escassetat de policies locals, hi ha molt
pocs agents i, per tant, necessitam trobar solucions noves. Una
de les que proposa el Grup Parlamentari El Pi és que el Govern
de les Illes Balears creï una borsa de policies i després faci
convenis als diferents ajuntaments per desplaçar aquests agents
que són dins aquesta borsa. Seria almanco una manera
d'intentar solucionar un problema existent. 

I, finalment, la darrera esmena que comentaré del nostre
grup parlamentari és la relativa al complement retributiu.
Tenim una esmena que permet al Govern de les Illes Balears
establir un complement retributiu per als empleats públics, que
és una esmena relacionada amb una altra esmena que ja vàrem
presentar l'any passat, perquè els empleats públics de les Illes
Balears puguin actualitzar el seu cobrament, les seves nòmines,
i, per tant, la pèrdua d'actualització que varen patir l'any passat
a un context de crisi ja vàrem dir en aquell moment que, en tot
cas, allò s'havia de recuperar gradualment, el que no podia ser
era que es quedassin sense aquests augments. Per tant, la via
dels complements retributius seria una fórmula, una possible
fórmula, per avançar en aquest sentit. 

En relació amb les esmenes de la resta de grups
parlamentaris, sobretot del Partit Popular i de Ciutadans, que
són els que bàsicament mantenen esmenes al text articulat, a la
majoria les donarem suport perquè són coincidents amb el que
hem explicat i, per tant, rebran el nostre suport. A algunes ens
abstendrem perquè tenim petites discrepàncies, tot i que fins i
tot podem compartim la filosofia que les informa.

Moltíssimes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos, de la RGE núm. 13287/21 a la RGE
núm. 13290/21, i de la RGE núm. 13292/21 a la RGE núm.
13312/21, i posicionar-se respecte de les esmenes d'altres grups
parlamentaris, té la paraula la Sra. Guasp.
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LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Gràcies, president. Señoras y señores diputados. Quiero
volver a empezar este debate como lo hice en el debate de
nuestra enmienda a la totalidad, el 23 de noviembre,
reconociendo que la ley de presupuestos es la ley más
importante que aprueba el Govern, porque no sólo va a marcar
el rumbo de este govern sino el rumbo y el futuro de nuestra
comunidad autónoma.

Desde Ciudadanos entendemos que es el momento y era el
momento de incrementar en gasto público para dar mejores
servicios públicos para nuestros ciudadanos de todas nuestras
islas, consideramos que el aumento de gasto para mejorar los
servicios públicos no debe nunca estar reñido con la eficiencia
de las políticas públicas y sobre todo en eliminar el gasto
superfluo, pero ustedes han votado una vez y otra vez en contra
de nuestra auditoría de eficiencia del gasto y operacional.

¿Ustedes qué hacen en lugar de invertir en políticas
eficientes y en priorizar? Pues bien, mientras el Govern se sube
el sueldo para 2022, en el artículo 15 de este articulado, a la
vez proponen suspender complementos retributivos para
nuestros empleados públicos, sociosanitarios, docentes,
sanitarios, en varios artículos; o no garantizan el Plan de
estabilización para nuestros empleados públicos interinos de
larga duración; o no cumplen con los docentes y trabajadores
de la concertada y de la educación especial. 

Señoras y señores diputados, espero que hoy todos los
grupos estén a la altura, porque se debaten hoy enmiendas para
mejorar la vida de los ciudadanos de nuestras islas, en ese
sentido van las 106 enmiendas, 13 ya han sido transaccionadas
o votadas a favor en comisión, por un valor y un importe de
más de 5 millones de euros. 

Nuestro objetivo era y sigue siendo tener unos presupuestos
liberales y progresistas para 2022 ayudando, aliviando
fiscalmente a los jóvenes, a los autónomos, a las familias, a las
PYME, a los comercios, con ayudas también a conciliar, a
aumentar las ayudas comedor, a aumentar las plazas gratuitas
de 0 a 3, mejorar las condiciones laborales de los funcionarios
interinos y de todos nuestros empleados públicos, apostar por
el emprendimiento, la retención del talento y suspender al
menos el año 2022 el ITS -la mal llamada ecotasa-, porque las
PYME, los autónomos, los empleados públicos, las familias
han dado un ejemplo claro durante esta crisis y era el momento
de contar con ellos en estos presupuestos por parte del Govern.

Ustedes no han votado a favor, como era de esperar, de
ninguna de las enmiendas de Ciudadanos que iban en el sentido
de reducir el organigrama sobredimensionado de este Govern.
Ustedes lo niegan, pero tienen 200 altos cargos que han
incrementado durante esta legislatura. Ciudadanos ha puesto
varias enmiendas para eliminar la figura de los dos secretarios
autonómicos, uno de los peajes y una de las facturas que tienen
que pagar todos los ciudadanos por la investidura de la Sra.
Armengol.

También eliminamos la figura que se sacaron de la chistera
a principio de legislatura, un eventual más, que es el cap de la
Secretaría del Gabinete, la eliminamos de todas las

consellerias, por un importe de un 1.200.000 euros, pero
ustedes han votado en contra. 

Y mientras ustedes, que van de defensores de lo público,
mientras aumentan altos cargos, congelaban los sueldos de los
empleados públicos, incumplían la carrera profesional,
aumentaba la precariedad de los trabajadores de IB3 y
abusaban de la temporalidad en fraude de ley sin dar solución
a nuestros interinos de larga duración. Llevamos desde el inicio
de legislatura denunciando esta dimensión, sobredimensión.
Ustedes, que dicen ser progresistas, pero no lo demuestran
tampoco en los presupuestos. Y quien ha demostrado ser
responsable y coherente ha sido Ciudadanos desde el principio
de esta pandemia, también con estos presupuestos... -por favor,
presidente, si puede pedirse un poco de silencio se lo
agradeceria, gracias.

Ciudadanos ha demostrado ser responsable con estas
enmiendas, como hemos demostrado, como he dicho, y lo
seguirá siendo, pedimos unos presupuestos liberales y
progresistas para 2022.

Hemos presentado 25 enmiendas al articulado. Un bloque
importante es el del alivio fiscal de los impuestos cedidos que,
al final, lo único que hacen es dañar y golpear las economías de
las clases medias y trabajadoras de nuestras islas.

Con la enmienda 13312 pedimos eliminar el impuesto de
sucesiones, evidentemente con la fórmula de la bonificación del
cien por cien en la cuota tributaria derivada de adquisiciones
mortis causa. Desde Ciudadanos consideramos que las
herencias y las donaciones, dentro de un mismo núcleo
familiar, es decir, padres, madres, hijos, cónyuges o personas
que mantengan una relación análoga de afectividad, no deben
tener efectos tributarios.

Yo, presidente, escucho un runruneo constante, entiendo
que a muchos diputados no les importan las enmiendas para
mejorar la vida de los ciudadanos de Baleares, ni de los
empleados públicos, pero voy a seguir.

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, continuï, Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Es un impuesto que se ha eliminado en
comunidades autónomas, como Andalucía y Castilla y León, y
que no existen en otros países de Europa.

También proponemos medidas fiscales para ayudar a
nuestros autónomos, a nuestros a nuestros jóvenes, ante la
asfixia constante del Gobierno de Sánchez, una enmienda que
ha sido transaccionada en la sección de la Conselleria de
Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y nos alegramos y
tenemos una enorme satisfacción, desde Ciudadanos, de que
nuestros jóvenes no vayan a pagar la cuota de autónomos, se les
subvencione, ya que Sánchez les ahoga. Con esta cuota, el
Govern la subvencionará, gracias a una propuesta y a una
enmienda de Ciudadanos, al cien por cien. 
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La enmienda 13311, también para ayudar a nuestros
jóvenes a adquirir una vivienda. Pedimos que se disminuya el
tipo de gravamen del impuesto de transmisiones, en el caso de
jóvenes menores de 35 años, que compren su primera vivienda
por menos de 200.000 euros. 

Otro bloque de enmiendas muy importante para Ciudadanos
es sobre el ITS, el impuesto de turismo sostenible, la mal
llamada ecotasa, un impuesto completamente pervertido, pero
desde el primer momento, porque ni es eco ni es tasa, y todos
lo saben, es un impuesto que va a la caja única y que en
absoluto es finalista. Muchos se rasgaban las vestiduras hace
unas semanas o, mejor dicho....

EL SR. PRESIDENT: 

Senyors diputats, per favor...

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... -gràcies-, aparentaban ante los micros, porque en 2019 este
ITS, les recuerdo que ya lo usó el Govern para cuadrar las
cuentas, que hasta el Sr. Castells lo dijo, servía para pagar el
metro, para pagar centros educativos, para pagar la Escuela de
Hostelería de Menorca, y Ciudadanos ya lo denunciamos aquí,
en esta tribuna, en 2019. La recaudación de la mal llamada
ecotasa no puede servir para corregir la infrafinanciación que
sufre Baleares y no puede servir para corregir el déficit
histórico de inversiones estatales en Baleares. Para eso sirve el
ITS desde hace tiempo y no deben esconderlo, porque esto lo
llevan permitiendo durante años tanto el Partido Socialista,
como Podemos, como MÉS.

Y miren, desde Ciudadanos hemos puesto dos enmiendas:
una, para que se suspenda en 2022, introduciendo dos
exenciones a la recaudación del ITS, que sería en el momento
de crisis y pandemia por el que estamos pasando en estos
momentos. Ciudadanos también ha puesto otra enmienda para
que se destine este impuesto a la esencia real por la que se creó,
es decir, la conservación del medio ambiente, del patrimonio y
para la diversificación turística.

Tenemos también otra enmienda, la 13310, en la que
pedimos eliminar la disposición transitoria segunda de este
proyecto de ley de presupuestos, como ha pedido la propia
Federación Hotelera de Mallorca, que es que no se pague la
recaudación de 2021. 

Y una tercera enmienda, muy importante, la 13298,
Ciudadanos propone eliminar la disposición adicional quinta,
para que no se suspenda la Comisión de Impulso de Turismo
Sostenible, como quiere el pacto. ¿Por qué el Govern tiene
tanto interés en suspender la comisión que decide y que debe
decidir los proyectos que se financiarán con la recaudación de
la mal llamada ecotasa? ¿Por qué MÉS per Mallorca y Unidas
Podemos, que fueron tan reivindicativos, como siempre, ante
los micros y ante las cámaras de financiación, después del
escándalo que salió hace unas semanas se vuelven a plegar,
como siempre, ante el Partido Socialista?

Los tres grupos que conforman el Govern se autoenmiendan
su propio proyecto de ley para calmar las aguas de sus socios,

y hacen una autoenmienda -que ya la han incluido en la
ponencia, para que no se haga pública en comisión- en la que
transforman esta comisión para que sea a título informativo.
Pero es que esto no soluciona absolutamente nada, porque la
comisión debería..., porque está formada por la FEM, la CAEB,
los actores sociales y económicos, otras administraciones, los
ayuntamientos, los consejos, es esta comisión quien debe
decidir dónde se destina el dinero de la recaudación de la
ecotasa y no ser el propio Consell de Govern quien lo decida.
Esperamos que hoy recapaciten y voten a favor de suprimir esta
disposición. 

Ciudadanos también tiene un bloque de enmiendas
destinado a nuestros empleados públicos. Nuestra enmienda
13290, la retiramos, porque hay un error, pero tenemos un
paquete de enmiendas en favor de los empleados públicos
interinos de larga duración, porque es una vergüenza que en
esta ley de presupuestos no se incluya lo que se aprobó en esta
cámara, gracias a una proposición no de ley de Ciudadanos. Por
eso nuestra enmienda 13301, para añadir una disposición
adicional nueva para que el Govern, de conformidad con la
normativa europea, a que tanto dan la espalda, garantice que en
los procesos selectivos para la cobertura de plazas incluidas en
las ofertas públicas de empleo, aprobadas en el marco de los
procesos de estabilización de empleo temporal, se excluyan las
plazas ocupadas por el personal interino de larga duración. El
Govern lo niega, pero es que es cierto, han sacado plazas a
concurso para docentes, o plazas ocupadas por interinos de
larga duración, en claro fraude de ley. El Govern sigue
abusando de la temporalidad en la contratación, no cumple con
las de las directivas europeas ni con la justicia europea.

También tres enmiendas más a los artículos 26, 27 y 28 para
nuestros empleados públicos interinos, para que tengan los
mismos derechos en las mismas condiciones que el resto de
empleados públicos, como garantiza la Directiva europea
1990/70, para asuntos propios, reducción voluntaria de
excedencia y la no discriminación de los empleados públicos
interinos. ¿De verdad cree el Govern, que es progresista, dejar
tirados a tantos empleados públicos porque ni el Partido
Popular ni el Partido Socialista han sido capaces durante
décadas de acabar con el abuso de temporalidad en nuestra
administración?

Miren, y tengo que volver a repetírselo hoy, ustedes, que se
erigen en adalid de lo público y mantienen la temporalidad, la
precariedad en la propia administración; ustedes, que vetan las
enmiendas de Ciudadanos para actualizar el complemento de
residencia, un complemento que es un agravio comparativo con
Canarias, con Ceuta, con Melilla; ustedes, sí, el Partido
Socialista y Podemos, han vetado nuestra enmienda en el
Congreso de los Diputados a los Presupuestos Generales del
Estado, un complemento de residencia que lleva desde 2006 sin
actualizarse al coste de vida real de Baleares. Así defiende este
govern y el Partido Socialista a nuestros empleados públicos,
pero, eso sí, mientras se suben el sueldo, en el artículo 15, para
2022. No aceptan ayudar al comercio ni a las familias ni a la
conciliación; suspenden las posibilidades de retribuciones
complementarias a docentes, a profesionales sanitarios,
sociosanitarios.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113311
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113310
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113298
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113290
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113301
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También, Ciudadanos presenta una enmienda, la 13302,
para añadir una disposición adicional nueva a esta ley, para
garantizar los recursos necesarios para la seguridad pública de
nuestros municipios ante el déficit constante de policías locales
y la carencia de nuestros ayuntamientos.

Otro bloque de enmiendas, para cumplir con los docentes
y los trabajadores de la escuela concertada ordinaria y de la
educación especial, porque este govern y el anterior llevan
años, de forma reiterada, incumpliendo con los docentes de la
concertada, llevan años pidiendo un calendario de
incumplimiento de los compromisos de pago, desde 2013
tienen ese compromiso y llevan incumpliendo. Por eso,
nuestras enmiendas.

Y una enmienda importante para las cámaras de comercio,
sobre todo la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera y
Menorca, queremos modificar su ley, la ley, a través de la
enmienda 13293, para que esté garantizado su mantenimiento,
que ayudan tanto al impulso de la internacionalización de
nuestras empresas y nuestras PYME, y espero llegar a un
acuerdo. 

Estas enmiendas se complementan también en favor de la
Cámara de Comercio y de los pequeños comercios de nuestras
islas, con unas enmiendas que hemos presentado a la sección de
Economía y Comercio, pedimos otra vez el bono comercio, que
este año se nos está vetando.

Tenemos una enmienda, la 13299, para eliminar la
disposición final sexta...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, vagi finalitzant per favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... -vaig acabant, gràcies-, es un insulto al trámite y trabajo
parlamentario que este ejecutivo trasladara ya una enmienda,
perdón, un proyecto de ley con un texto que se autoenmienda
en la ley que aprobamos la semana pasada en esta Cámara, de
gestión de fondos. 

Votaremos a favor de todo el paquete de enmiendas fiscales
del Partido Popular, si bien votaremos en contra de las
enmiendas del Partido Popular...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, acabi per favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... -sí, acabo- que sacan la partida de la sección 34, de
amortización de deuda, creemos que no es coherente hacer un
discurso en contra de aumentar...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Popular, de la RGE núm. 13395 a la 13417 i de la
13419 a la 13451, i per posicionar-se respecte de les esmenes
d'altres grups parlamentaris, té la paraula, en primer lloc, tal
com ens han demanat, el Sr. Costa, per un temps de 7,5 minuts.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, personal
de la cambra, públic assistent. Bé, des del Partit Popular ja
vàrem defensar una esmena a la totalitat dels pressuposts de la
comunitat autònoma de les Illes Balears perquè, efectivament,
no són ni els nostres pressuposts ni ens agraden aquests
pressuposts. Vàrem defensar l'esmena a la totalitat perquè
creiem que són uns pressuposts massa expansius, són uns
pressuposts imprudents, irresponsables, electoralistes i que no
abaixen els imposts. I per això vàrem presentar, ja en aquell
moment i ho tornarem reiterar ara mateix, el que nosaltres
pensam que és una alternativa millor als pressuposts de la
comunitat autònoma de les Illes Balears; uns pressuposts
millors, en el sentit que no són tan imprudents, o no
plantejaríem els pressuposts ni tan imprudents, ni tan
irresponsables, ni dins el marc electoralista que pensam que
tenen aquests pressuposts; una alternativa lliberal i reformista
per impulsar l'activitat econòmica, que és el que crec que toca
en aquests moments. 

El Partit Popular no hauria incrementat en 450 milions
d'euros la despesa de la comunitat autònoma, ho hem dit moltes
vegades i ho tornam reiterar, hauríem incrementat la despesa al
voltant de 100 milions d’euros de cara al 2021, 100 milions
d'euros respecte del 2021, evidentment.

El Partit Popular no hauria inflat els ingressos, per exemple
no hauria pressupostat el conveni de carreteres, 110 milions
d'euros pressupostats, que no tenen cap suport pressupostari en
els Pressuposts Generals de l'Estat.

Hauríem actuat des de la prudència i la responsabilitat i no
hauríem pressupostat, o no hauríem gastat 150 milions d'euros
que es gasten el 2022; és a dir, hauríem gastat 100 milions
d'euros més, 150 milions d’euros no els hauríem gastat, com a
marge de prudència, i el que sí haurien fet és fer una reforma
fiscal valorada en 200 milions d'euros, abaixar els imposts als
ciutadans de les Illes Balears per import de 200 d'euros.

És el que fan totes les comunitats autònomes allà on
governa el Partit Popular i és una fórmula que funcionant, al
nostre entendre, i això és el que desitgen els ciutadans de les
Illes Balears i això és el que els oferiríem nosaltres si
governéssim de cara al 2022.

Abaixar els imposts per impulsar l’activitat econòmica.
L’alternativa del Partit Popular és abaixar els imposts i fer
reformes per impulsar l’activitat econòmica, la de l’esquerra és
gastar a mans plenes per impulsar l’activitat econòmica també,
una alternativa, la de l’esquerra, que consideram equivocada.
Per això el Partit Popular el que fem és presentar-ne una altra,
que creiem evidentment que és millor i és més atractiva per als
ciutadans de les Illes Balears.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113302
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113293
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113299
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113395
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113417
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113419
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202113451
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Quina és la reforma fiscal que si governàs el Partit Popular
aplicaria a partir de l’1 de gener de 2022. En primer lloc,
respecte de l’IRPF, ampliaríem la deducció autonòmica per
arrendament d’habitatge habitual, 15%, 600 euros màxim en
general; 20% i 800 euros màxim per a joves menors de 30 anys,
famílies nombroses, monoparentals i persones amb
discapacitat. Si governàs el Partit Popular, l’escala autonòmica
de l’IRPF abaixaria en mig punt per a rendes, per a bases
liquidables per davall de 30.000 euros, i abaixaria un quart de
punt per a bases liquidables superiors a 30.000 euros.
S’incrementaria un 10% el mínim personal i familiar referit a
majors de 75 anys i mínim per a ascendents. S’incrementaria la
deducció autonòmica per a adquisició de llibres de text. I es
crearia una nova deducció autonòmica per a arrendadors
d’habitatges.

Quant a l'impost de transmissions patrimonials,
mantendríem l’11% per sobre d’1 milió d’euros, consideram
que la tarifa ja és progressiva i suficientment progressiva i, per
tant, no s’ha d’incrementar fins a 11,5%. Reduiríem fins al 4%
l’impost de transmissions patrimonials per a compra
d’habitatge habitual. Aplicaríem un tipus zero, per tant,
eliminaríem l’impost de transmissions patrimonials per a la
compra del primer habitatge habitual per part dels joves menors
de 30 anys. Aplicaríem un tipus reduït d'un 2% per a compra
d'habitatge, de primer habitatge habitual, per a joves menors de
35 anys, famílies nombroses, monoparentals i persones amb
discapacitat. Ampliaríem la bonificació al cent per cent per a
arrendaments d'habitatges i impost de transmissions
patrimonials. I pel que fa a actes jurídics documentats, la
compra d'habitatge habitual nou, nou -reiter nou-, perquè, si no,
no estaria subjecte a actes jurídics documentats, abaixaria de
l’5% al 0,6%. I per a préstecs hipotecaris per compra
d'habitatge habitual, també abaixaria a aquest 0,6%.  

A l'impost sobre successions i donacions, modificaríem la
redacció dels articles 23 i 25, en relació a la reducció per a
habitatge habitual i la reducció per adquisició de béns i drets
afectes a activitats econòmiques. La intenció és que a les
herències en vida se'ls pugui aplicar també la reducció per a
adquisició de béns i drets afectes a activitats econòmiques i la
reducció per a habitatge habitual, tal com ja fan Catalunya i
Galícia. Només Balears, que tenim pactes successoris,
herències en vida, no se'ls pot aplicar aquesta reducció.

Quant a donacions, aplicaríem una reducció d'un 60% per
a donacions de pares a fills d'un habitatge habitual i les
donacions dineràries per adquirir un habitatge habitual també
tendrien aquesta reducció del 60%. 

A partir d’1 de gener del 2022, si governàs el Partit
Popular, els grups 1 i 2, és a dir, les herències de pares a fills i
conjuge, és igual l'edat que tenguessin aquests fills, tendrien
bonificat un 99% l’impost sobre succesions i donacions. Per
tant, desapareixeria l'impost sobre successions i donacions per
a les herències entre pares i fills, a partir de l un de gener de
2022, si governàs el Partit Popular. I el grup 3, és a dir, les
herències que rebessin germans o nebots, per exemple, tendrien
bonificat un 50% l'impost. 

Quant a l'impost sobre patrimoni, anul·laríem la reforma
que va aplicar el pacte de progrés, el 2016, incrementant

l'impost, la tarifa, en aquest cas, i reduint el mínim exempt;
deixaríem en 800.000 euros el mínim exempt de l'impost de
patrimoni i tornaríem la tarifa a l’any 2015. Això pel que fa a
la reforma fiscal.

Addicionalment, esmenes a l'articulat. Tornaríem al caràcter
finalista de l'ecotaxa, no té cap sentit que l'ecotaxa no tengui el
caràcter finalista clàssic que tenia el 2016, és a dir, nosaltres
voldríem que es destinàs a turisme i medi ambient, que era
l'objectiu inicial, i amb les esmenes que plantejam és el nostre
objectiu.

Plantejam suprimir la disposició final tercera, punts 2 i 3,
perquè realment és terrible que es vulguin carregar vostès les
exoneracions de límits a la Comissió d'Hisenda, que apliquen
sistemàticament. Vostès el control parlamentari volen passar-lo
per sobre i el que fan és ampliar els límits perquè no hagi d'anar
a la Comissió d'Hisenda.

La supressió de la disposició addicional sisena, que
modifica la Llei de fons europeus. És realment insòlit que es
planteja una modificació de fons europeus, del Decret de fons
europeus, quan encara no s'havia aprovat; es va aprovar la
setmana passada la llei i ja modifiquen amb una disposició de
la Llei de pressuposts aquesta llei que es va aprovar la setmana
passada.

Plantejam també supressió d'ens que o estan duplicats o
consideram que no serveixen per a res. L'Agència de Salut
Pública de les Illes Balears, consideram que la Direcció
General de Salut Pública pot fer les mateixes funcions, per tant,
no hem de crear ens que puguin suposar una despesa
addicional.

L'institut... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, hauria d’anar cabant.

EL SR. COSTA I COSTA:

... -sí, ja acab-, l'Institut Balear de l'Energia, l'Oficina de
Prevenció i Lluita Contra el Frau. 

Just a la rèplica, llavors, faré servir un poquet per per
acabar les esmenes. 

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Ara intervendrà la Sra. Núria Riera. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Com deia el nostre portaveu, el Sr.
Costa, convendria posar un poc de seny a aquest projecte de
pressuposts que ens presenten avui a aprovació, els pressuposts
més alts de la història, i els haurien de fer servir per fer
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vertaderes polítiques socials i per enfortir els serveis públics.
Però com pensen enfortir els serveis públics si s'obliden dels
que ho fan possible, els treballadors públics? És una llàstima.
Fa una setmana que els veiem, senyors de l'esquerra, fer
rotllanes per negociar partides i esmenes de temes que els
preocupen políticament: els fons europeus, que no hi hagi
control, les carreteres, però, en canvi, mai no es preocupen de
negociar dins aquesta cambra les esmenes que poden millorar
la vida dels seus treballadors públics. 

La recuperació de drets, és un titular socialista fàcil, però no
entra mai en el canvi de cromos de l'esquerra quan governa, i
només els indigna quan són a l'oposició.

Sis anys de Govern Armengol i set negociacions
progressistes de pressuposts, i continuen pendents l'equiparació
retributiva de la concertada, la paga dels 25 anys d'antiguitat,
les despeses de funcionament dels centres, la dotació de
personal de suport, l'estabilitat dels interins. I, a més, s'han
afegit alguns greuges que mereixen qualque explicació davant
del seu silenci: la compensació de la insularitat, aquesta
compensació que es reclama reiteradament; el retard a
convocar la carrera professional ordinària; el desgavell a les
oposicions; la multiplicació de places de lliure designació a
totes les conselleries; la falta de borsins d'interins, que vostès
no convoquen, o la imposició de requisits lingüístics a persones
amb discapacitat intel·lectual o al personal sanitari que ens
cuida. No han mostrat cap empatia ni amb els opositors més
vulnerables ni amb els que tenen cura de la nostra salut ni amb
aquells que lluiten per la nostra seguretat, cap empatia. 

I com a tema estrella, la retallada del 2,9% de les
retribucions complementàries del 2020 i 2021 que Armengol va
fer als seus treballadors, per burlar la pujada de l'IPC a les
retribucions bàsiques per part de l'Estat. Armengol, l’única
presidenta autonòmica que, amb un joc de trilerisme, ha retallat
el sou dels seus empleats públics i no preveu retornar-ho el
2022.

Tot són falses promeses, incompliments, com els acords
sindicals que varen signar vostès mateixos  l'any 2008 o a l'any
2016 i que continuen sense complir. Ho recorden? Han passat
cinc anys del darrer acord socialista i continua pendent.

Ja ens explicaran durant aquest primer debat per què
Armengol prioritza mantenir una caterfa de càrrecs i assessors
incomplint les seves mateixes promeses de principi d'any, de
reducció de 15 càrrecs i estalvi polític de 800.000 euros, que
podrien destinar a gratificar  l'esforç que fan sanitaris i docents
durant la pandèmia o dignificar la insularitat dels funcionaris en
general. 

I respecte de les esmenes de reducció de càrrecs i
congelació de sous polítics, ja sabem que les nostres esmenes
no els fan cap gràcia, perquè, és clar, una cosa és fer discursos
de rescat social, de no deixar ningú enrere, però una altra cosa
és haver-ho d'aplicar al Consolat. La veritat, però, senyors de
l'esquerra, a un moment que la gent passa dificultats, amb
milers de persones encara en ERTO, amb l'atur juvenil pels
niguls, amb les xifres de pobresa disparades tampoc no estaria
malament que mostrassin un poc d'empatia i alliberassin
partides polítiques que ben bé podrien servir per enfortir l'escut

social: orientadors a infantil, personal de suport a la concertada,
pediatres a la part forana o millorar l'Atenció Primària a les
barriades. No girarien de dalt a baix l'escut social, però faríem
qualque passa.

I gestionant més doblers que mai volen continuar vostès
retallant el Fons de cooperació local, aquests fons per als
ajuntaments, que va reconèixer la Llei municipal i de règim
local, aprovada pel Govern del Partit Popular a l'any 2006, no
per l'esquerra, que vostès tenen a més retallada en un 0,5%.
Deixin de regatejar els doblers als ajuntaments, que són
l'administració més propera a la gent. Retornin el 0,7% a la
cooperació municipal i ajudin els ajuntaments a cobrir les seves
dificultats per prestar serveis socials, per pagar, per exemple,
l’enllumenat públic, les escoles de música o l'escoleta infantil.
Siguin municipalistes per una vegada.

També seria el moment de col·laborar amb la seguretat
ciutadana a través del fons de seguretat pública, que casualment
també va crear un govern del Partit Popular a l'any 2006. 

És que vostès parlen molt de municipis, però després les
lleis que ajuden els municipis les fa el Partit Popular: la Llei
municipal, la Llei de coordinació de policies locals, la Llei
d'activitats, la Llei de capitalitat de Palma són lleis que varen
néixer populars, varen néixer populars.

En tot cas, aprofitin ara i s'hi impliquin una vegada amb la
coordinació policial o amb els serveis d'emergències i mostrin
una mica més de sensibilitat amb els voluntaris de Protecció
Civil, que es troben menyspreats pel seu govern, que no
destinen cap partida de suport econòmic per a ells. Perquè
mentre les coses van bé i no els necessiten, no hi pensen en ells,
però quan vénen mal donades bé que recorren als voluntaris o
als cossos de seguretat demanant ajuda. 

I, finalment, els hem presentat unes esmenes didàctiques,
principalment destinades als partits nacionalistes i comunistes,
perquè puguin constatar que l'educació de qualitat és possible
gràcies a una doble xarxa educativa, constituïda per centres
públics i centres privats. I també perquè puguin repensar-se la
congelació que han previst a la Renda Social Garantida, són
una oportunitat per donar cobertura a la xarxa educativa, i, per
altra banda, per mostrar un poc d'empatia amb els qui  ho
passen malament, amb la gent sense recursos, amb els
vulnerables que continuen quedant molt enrere i molt enfora
del seu escut social. 

I per acabar, permeti’m una reflexió. El fet de tenir la
majoria o el fet de tenir més doblers que mai no els pot
permetre tenir llibertat per malbaratar i gastar en el que
vulguin, surtin del carrer miracle, surtin del Consolat o surtin
d'on siguin, però surtin, surtin al carrer i mirin què passa la
gent! Perquè és una indecència que amb 6.400 milions d'euros
per al 2022 no posin remei als problemes del carrer i que
encara hi hagi 3.000 nins que estudiaran a barracons, que
encara hi hagi sanitaris amb els sous retallats, que encara hi
hagi pobles sense pediatre, joves sense feina, famílies
engegades al carrer per Nadal sense habitatge o depuradores
espenyades que vessen porqueria a les platges. 
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I és una indecència que tenguem un deute públic de 9.300
milions d'euros, però vostès tenguin doblers per a centenars
d'assessors, per a agències i observatoris, per fer campanyes de
publicitat des del carrer miracle o per pintar el Consolat de
color vermell, tenen tres dies per posar un poc de seny i revertir
aquest projecte de pressuposts. Repensin-s’ho, com diuen
vostès, ara que hi són a temps, perquè la gent ja està cansada,
cansada d'anuncis polítics, cansada d'acords sindicals que
continuen sobre la taula, cansada que vetin les nostres esmenes
d'ajuda a la insularitat aquí o al Congrés i cansada que
continuïn millorant el seu confort polític, però només se'n
recorden de portes a dins del Consolat.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. He de demanar al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares en quin moment del debat vol intervenir.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Fijación de posiciones.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies. Començam el torn en contra de les esmenes. En
primer lloc, intervé el Grup Parlamentari Unidas Podemos, té
la paraula la Sra. Sans. 

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Comença la jornada de debat del
pressupost en el si d'aquest parlament, el primer debat sobre
l'articulat pens que ja deixa patent diverses qüestions i són les
diferències que hi ha entre els partits progressistes i l'oposició.
Per una part, la inexistència de VOX, de l'extrema dreta, que ja
no s'amaguen, als anteriors pressuposts varen voler fer creure
que feien feina, a aquests ni una sola esmena, ni tan sols les de
totalitat que es poden presentar a les diferents seccions.

Per una altra part, el Partit Popular, que d'ençà que es va
anunciar el sostre de despesa no han fet més que repetir que no
necessitam uns pressuposts tan elevats, però aquí hi ha un
parell de qüestions importants.

 La primera de totes, i que ja vàrem comentar en el ple de
la setmana passada, és que es podia gestionar la crisi d'una
manera totalment diferent, es podia fer amb inversió pública i
no amb polítiques austeres i de retallades. També hem vist com
el pressupost per a l'any 2021 i totes les polítiques que se'n
deriven han estat efectives.

Partíem d'una situació molt complicada amb una caiguda
del 25% del PIB, però, amb l'empenta de les administracions
públiques, juntament amb els agents econòmics i socials, s'ha
aconseguit minvar aquesta caiguda i ja parlam d'una
recuperació important del PIB, de millors dades sobre l'atur
respecte de l'any 2019, entre d'altres qüestions. Per tant, aquests

pressuposts per a l'any 2022 vénen a reforçar aquestes
polítiques. 

Hem de ser conscients, no obstant això, que no ha acabat
aquesta lluita, que les dades de recuperació que es van
coneixent no ens han de fer creure que ja està tot fet, l'esforç ha
de continuar, el virus continua present i ja hem vist que estam
condicionats a com evoluciona la seva incidència no sols aquí
a la nostra comunitat o a Espanya, sinó també a la resta de
països del món.

I això significa tenir uns pressuposts previsors, destinar els
màxims recursos de forma extraordinària a continuar pal·liant
els efectes de la crisi, desenvolupar polítiques públiques que
contribueixin a la recuperació econòmica, a la protecció social
i sanitària de les persones i també a la diversificació
econòmica. Tot això, sense perdre de vista que hi ha també una
crisi climàtica que cal combatre.

Tots aquests objectius els tenen clars també a la Unió
Europea i per això amb aquesta mateixa voluntat s'han posat en
marxa els fons europeus. Així doncs, per a nosaltres són uns
bons pressuposts, és clar que sí.

Així mateix faig que aquesta reflexió: si Unidas Podemos
tenguéssim la majoria, possiblement haguéssim plantejat uns
pressuposts diferents. Per a nosaltres és essencial un
enfortiment de l'estat del benestar i pensam que per fer aquest
enfortiment i mantenir aquests serveis públics és necessària una
fiscalitat equitativa i, tant en aquesta comunitat com a la resta
del país, en general aquest concepte de fiscalitat equitativa no
es té massa present. Qui més té més paga, per a nosaltres
aquesta hauria de ser la màxima a aconseguir per tots els
govern. És un discurs que es contraposa al de la dreta, aquest
que parla d'abaixar imposts, però que en realitat és totalment
contrari a les classes mitjanes i baixes, abaixen els imposts,
però també minva la qualitat dels serveis públics, com la
sanitat, l'educació o els serveis socials.

La dreta en aquesta qüestió és especialista: si no hi ha
recursos econòmics ho privatitzen i que s’ho pagui qui pugui.

L'altre dia, a la comissió, el Partit Popular, i avui també ens
en parlava aquí, així com altres grups de l'oposició, també ens
varen posar exemples de comunitats on governen, on havien
abaixat els imposts, i jo crec que és important explicar per què
no és tan guapo tot aquest discurs que fan aquí a la tribuna. La
realitat, per exemple, de la Comunitat de Madrid, és que les
rebaixes fiscals es produiran a les rendes més altes, es deixaran
de recaptar 334 milions d'euros menys, i saben quina és la
partida que es veurà disminuïda en els pressuposts de la
Comunitat de Madrid? La sanitària, 178 milions d'euros menys
respecte de l'any 2019, en què ni tan sols hi havia pandèmia. A
això també hi hem de sumar tots els acomiadaments massius de
sanitaris que tenen preparats, sabem tanmateix que hi ha unes
llistes d'espera que han augmentat a causa de la pandèmia i que,
per tant, és un personal sanitari.

Per tant, tot això que dic és la prova que menteixen a la
ciutadania quan diuen que baixaran els imposts, perquè al final
els dessagnen per un altre costat. Però, bé, què podem esperar
d'un grup parlamentari que també proposa l'eliminació de
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l'Agència de Salut Pública? Només se'ls pot ocórrer a vostès
enmig d'una pandèmia parlar de retallar en salut pública.

Mirin, aquí a les Illes segurament hi ha coses que es podrien
haver fet millor, però si alguna cosa ha tingut clar aquest
govern progressista és que s'havia de fer tot el possible per
mantenir no només el personal sanitari contractat durant la
pandèmia, sinó també tot el personal d'educació i serveis
socials. I això mateix és el que es desprèn d'aquests pressuposts
incloent millores en les condicions com el 2%, perquè després
aquí també puja el partit Ciutadans i diu moltes coses, però el
que no expliquen és que on ells governen, per acabar amb la
precarietat i la temporalitat, el que fan és fotre una coça al
carrer a tot el personal que tenen contractat i treballadors de la
cosa pública.

Per tant, jo ja els dic aquí, als senyors del Partit Popular i a
l’oposició en general, que només estarem d'acord amb
asseure’ns amb vostès a parlar sobre fiscalitat quan estiguin
disposats a fer modificacions que siguin més justes per a
tothom, i que el sosteniment de la despesa pública que es
desprèn de l'article 31 de la Constitució, que diu que ha de ser
segons la capacitat econòmica de cadascun i en un sistema
d'igualtat, idò, com dic, en podrem parlar, però queda clar que
vostès mai no estaran disposats a fer que els que més tenen més
paguin...

(Remor de veus)

..., perquè normalment moltes d'aquestes grans fortunes tenen
empreses amb consells d'administració ocupats per aquests ex-
alts càrrecs seus o es deuen massa favors a aquestes empreses. 

D'altra banda, també hem vist algunes esmenes relacionades
amb l'eliminació de diversos ens, per un costat l'Oficina
anticorrupció, per a Unidas Podemos és un ens totalment
necessari, és més, celebram aquest augment de 4 places més de
personal per desenvolupar la seva tasca amb més pressa. En
realitat no podem comprendre que es necessitin arguments per
defensar l'existència de l'Oficina anticorrupció en un context on
la tendència en els darrers anys és la creació d'aquests
organismes, l'article 6.1 de la Convenció de Nacions Unides
contra la Corrupció estableix que cada estat part haurà de
garantir l'existència d'òrgans encarregats de prevenir la
corrupció, i l'article 60, que es disposarà d'òrgans o persones
especialitzades en la lluita contra la corrupció. Això, sense tenir
en compte que, desgraciadament, les Illes Balears hem estat
molt conegudes nacionalment i internacionalment no només pel
turisme, sinó també per la multitud de casos de corrupció. Si
fem una suma de tots els casos de corrupció de les Illes, parlam
de 124.123.965,826 euros. S’imaginen tot el que haguéssim
pogut fer amb aquests doblers? No deixa de sorprendre que qui
demana l'eliminació són partits que o bé directament són
responsables d'aquesta corrupció o bé tenen els seus orígens
tacats de corrupció.

I, per un altre costat, també es demana l'eliminació de
l'Institut Balear de l'Energia, que això ja sí que és de traca: no
sabem si realment és ignorància del que és l'institut o si és una
mala estratègia política, com ens tenen acostumats. Estam en un
moment de transició energètica, sabem que l'Institut per a l'any
2022 eleva el seu pressupost en un 360%, una aposta ferma

d'aquest govern progressista i una prioritat màxima per a
Unidas Podemos per treballar en la completa descarbonització
de les Illes, caminar cap a una sobirania energètica i la
producció d'energia neta a través de fonts renovables, però és
que, a més, és una prioritat també per a Europa, on una de les
línies vertebradores d'aquests fons europeus és la lluita contra
el canvi climàtic i la transició energètica. Però, bé, supòs que
no sorprèn tenint en compte que la setmana passada els que
demanen l'eliminació de l'institut votaven en contra de
l'agilitació de la tramitació dels fons europeus. Supòs que
continua essent -com deia abans- l’estratègia fallida de voler
posar pals a les rodes. 

Però no es preocupin perquè des del Govern progressista i
des d'Unidas Podemos continuarem apostant per la
democratització de l'energia, l'accés a preu de cost de l'energia
per a famílies vulnerables, l'execució de projectes de
comunitats elèctriques compartides i la reducció d'emissions, i
tot això ho farem amb vostès o sense vostès. I, per tant, ja els
dic que vostès sabran si volen continuar per aquest mal camí,
contrari al benefici de la ciutadania d'aquesta comunitat
autònoma.

I ja per acabar, voldria explicar que se'ls ha fet arribar una
proposta de transacció a una esmena referent a les cambres de
comerç, volem proposar una major facilitat de col·laboració
entre les administracions, facilitat per a la tramitació de
subvencions, així com una millora de les seves partides que ja
es veurà en debats posteriors. 

Per tant, demanam que vulguin acceptar aquesta transacció
per part de tots els grups i que pugui sortir aprovada. 

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies Sr. President. Tornam ser aquí, avui, ja a la fase
final de l'aprovació d'aquests pressuposts per al 2022, uns
pressuposts que suposen reptes molt importants, gràcies a la
consolidació d’una majoria d’esquerres d’aquest parlament que,
precisament, fa possible i ha fet possible dur a terme, i davant
la pitjor crisi sanitària, social i econòmica que han viscut les
nostres illes, unes polítiques socials, econòmiques, feministes
i mediambientals.

Els reptes del 2022 van des del manteniment de les mesures
per fer front a l'impacte de la COVID -amb l'esforç
pressupostari que això suposa-, la incorporació i execució per
primera vegada d'una partida del fons d'insularitat del règim
especial, la incorporació i execució de projectes que s'han de
finançar amb fons europeus, en el marc del Pla de recuperació,
transformació i resiliència, també de recuperació i resiliència
REACT-EU, i l’engegament del Pla estratègic de les Illes
Balears per al 2030. 
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I no ens cansam de dir i repetir, des de MÉS per Mallorca,
que la fragilitat del model econòmic balear marcat per una
elevada dependència de l'activitat turística i associat als
problemes estructurals de productivitat, s'ha constatat amb la
COVID-19. La necessitat de diversificar el model econòmic i
de superar el sistema de monocultiu turístic s'ha fet més evident
que mai arran d'aquesta crisi, cosa que fa inajornable afrontar
amb determinació els reptes de competitivitat, diversificació
productiva, sostenibilitat i cohesió social, que fa anys que
manifesta l'economia balear.

Perquè no podem amagar el canvi i tapar-nos els ulls,
l'emergència climàtica és aquí i afectarà més greument els
territoris de la Mediterrània, i més especialment les illes com la
nostra. La crisi de matèries primeres també ha arribat i si hi
afegim la pressió demogràfica que patim, no podem
desaprofitar cap oportunitat i hem d'accelerar els canvis.

La Unió Europea ha fet un canvi rellevant respecte de la
crisi del 2008, tant pel que fa a l'"austericidi" com per l'aposta
per la inversió dirigida a tres grans objectius: l'economia verda,
la digitalització i el reforç de les polítiques per combatre les
conseqüències socials de la crisi, acceptant fins i tot, el
mancomunament de part del deute, on els fons de recuperació
van, una part, a fons perdut i, una altra, a crèdits que s'han de
retornar.

La crisi actual afecta la salut, l'educació, l'entorn social, i les
nostres illes possiblement hagin estat les més afectades
econòmicament de tota Europa i la resposta d'aquest govern
d'esquerres ha refermat la despesa sanitària, la social,
l’educativa, els crèdits ISBA i ICO a les empreses, malgrat
encara queda molt a fer, en som conscients; però des de MÉS
per Mallorca hem de parlar que també continuam indignats
amb l'Estat espanyol, que fins ara no ha aprovat el règim fiscal
de les Illes Balears perquè les nostres empreses puguin
competir en condicions d'igualtat com les peninsulars, i queden
pendents també moltes qüestions del règim especial, perquè
sigui un règim especial íntegre, per exemple, encara no hi ha
partida als pressuposts generals de l'Estat sobre la compensació
per al transport públic terrestre, determinat com a un servei
essencial, com es fa a les illes Canàries.

I rebutjam la proposta de nou finançament, perquè no té en
compte la població flotant, no té en compte aquest increment,
la nova pressió demogràfica, el cost de la vida, que fins i tot
dona més pes a la despoblació que a la insularitat i que tampoc
no respecta el principi d'ordinalitat. I el deute de la nostra
comunitat autònoma deriva precisament d'aquest
infrafinançament acumulat i d’un deute històric, que es calcula
entre 3.000 i 5.000 milions d'euros.

Les Illes Balears, que juntament amb Catalunya i País
Valencià, són les que més pagam a l'Estat i els que menys
funcionaris tenim, aquí hi ha molts de partits que parlen
d'empleats públics, en canvi, a Extremadura, a Canàries, a
Castella i a Cantàbria són les que menys contribueixen a l'Estat,
però les que més funcionaris tenen, i això repercuteix en els
nostres serveis públics, n'hem de ser conscients. 

Però, malgrat la crisi de la COVID-19, volen continuar fent
veure que les nostres illes és una màquina de recaptar imposts

i de fer doblers per a altres regions i un paradís de rics, quan la
realitat és molt diferent; la desigualtat social s'ha incrementat
any a any i és més real que mai i amb la pandèmia encara ha
crescut més.

I si passam a les esmenes per al 2022 des de l'oposició, com
ha passat en els altres pressuposts d'anys anteriors, nosaltres no
hem detectat cap canvi, hi hagués la crisi de la COVID o no,
cauen en la mateixa incoherència i passen a repetir els mateixos
mantres que ja coneixem des de sempre: abaixada d'imposts,
reducció del sector públic i alarmisme, no hi ha..., les receptes
són les mateixes que abans de la COVID.

Sense una política tributària, justa i redistributiva, que
possibiliti els recursos suficients, no es poden dur a terme les
polítiques que necessitam en aquest moment, tan crucial per a
les nostres illes, i en aquesta comunitat necessitam tots els
recursos possibles. Per això, no podem donar suport a cap
rebaixa tributària impositiva que impliqui restar recursos a la
sanitat, a l'educació, als serveis socials, a l'habitatge, al medi
ambient, etc. Perquè les propostes que ens duen des de la dreta,
les propostes ja les coneixem, Sr. Costa, són: acomiadar
sanitaris, acomiadar mestres, i això és el que va..., i vostè, Sra.
Riera, era directora general de Funció Pública, ho sap molt bé,
no ens enganen amb el seu discurs que fan avui aquí en
aquest..., perquè saben el que suposen aquestes retallades que
vostès proposen, no ens enganen ni enganen els ciutadans.
Perquè les retallades que vostès volen fer, precisament, quan
retallen els tributs el que implica és una retallada dels serveis
públics, que ja coneixem quines són les seves propostes i les
seves accions, perquè una cosa és el cantet que fan quan són a
l'oposició i l'altra cosa és com actuen quan governen.

I, per tant, precisament aquest increment, que ja n'hem
parlat aquestes darreres setmanes, un increment de població
d'un 40% en aquestes dues darreres dècades, necessitam més
serveis públics, perquè precisament s'han multiplicat també les
despeses, a aquest servei que implica multiplicar precisament
les despeses. 

I quan parlam de treballadors públics, i totes aquestes
esmenes que fan en relació amb els treballadors públics,
tampoc no parlen que precisament en aquests darrers anys s'ha
implantat una carrera professional en la majoria de funcionaris
públics molt més àmplia que a moltes de les comunitats
autònomes que vostès governen. I això vostès tampoc no ho
reconèixen. I també que enguany aquests pressuposts
garanteixen aquesta apujada del 2%.

I sí, el Sr. Costa ens parla d'una rebaixa d'imposts o d'una
rebaixa de despeses de 350 milions d'euros, però no ens diu -
cap de vostès, ni la Sra. Riera, ni tan sols ens han dit d'on
retallaran, quins serveis retallaran, i això és el que a mi
m'agradaria escoltar, perquè no n’hi ha prou que venguin vostès
a dir que jo rebaixaria tants de milions en aquests pressuposts,
digui’ns d'on els volen abaixar, d'on! Perquè vostès no
s'atreveixen a dir que acomiadaran sanitaris o que acomiadaran
els docents, no s'atreveixen a dir-ho en aquesta tribuna, però
això és el que succeiria. I per tant, nosaltres, evidentment, des
de MÉS per Mallorca, ben al contrari, no li podem donar suport
perquè, ho reiteram, nosaltres consideram que la solució als
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problemes de les Illes és, precisament, una política tributària
equitativa.

Perquè hi ha un exemple molt clar, per exemple, la política
d'habitatge no es resol només amb bonificacions als
compradors, que ja n’hi ha, necessitam una política de control
de preus. Nosaltres voldríem impedir que els grans inversors
comprassin habitatges, aquests grans inversors estrangers,
comprassin habitatge a les nostres illes, precisament, per no
apujar els preus, i quan volem incidir una mica en això, que és
apujar l'impost de transmissions patrimonials 0,5 punts, d’un 11
a un 11,5%, per a habitatges de més d’1 milió d'euros, ve el
Partit Popular i ens fa una esmena en contra! Aquesta és la seva
política d'habitatge? Això és el que realment creuen que ajuda
a fer habitatge, que la gent pugui comprar habitatge, el seu
habitatge, i pugui fer front a això?

No, nosaltres creiem que les persones que es poden comprar
un habitatge per més d’1 milió d'euros poden pagar molt bé un
11,5% d’impost de transmissions patrimonials, i amb això,
evidentment, és quan s’evidencia la diferència total d’a qui
volem beneficiar; nosaltres volem beneficiar, precisament, els
que tenen menys recursos, i vostès volen beneficiar els que
tenen més recursos. Aquesta és una diferència substancial.

Les propostes també per modificar l'impost de turisme
sostenible són reiteratives, des del principi que es va aprovar
l'impost de turisme sostenible, si no són per eliminar-lo, són per
abaixar les seves quotes amb una excusa o amb una altra,
sempre ha estat així, i no ens sorprèn, ara és l'excusa de la
COVID, però abans tampoc no era amb l'excusa de la COVID,
hi havia altres excuses. 

I nosaltres no consideram que abaixar..., és que la
competitivitat no s'ha d'incrementar amb l’abaixada de l'impost
de turisme sostenible, que és un impost que paguen els visitants
i que cap visitant i turista, pràcticament ningú no es queixa,
perquè precisament volen pagar un impost de turisme
sostenible per sostenir aquestes illes. Per tant, la millora de la
competitivitat no es pot basar en aquestes baixades. 

I nosaltres sí que donam suport que en aquest 2022, aquests
recursos de l'impost de turisme sostenible es dediquin,
precisament, a fer front a les despeses de la COVID, perquè
encara queda molt a fer, estam immersos, aquesta sisena onada
precisament ens diu que encara estam immersos en una
pandèmia sanitària que encara possiblement duri massa temps. 

I ho reiteram, aquesta crisi ens ha demostrat l'excessiva
dependència del turisme, i no ens cansarem de dir-ho, ens fa
massa fràgils i, si no rectificam, pot destruir el nostre benestar.
I des de MÉS per Mallorca, no volem tornar a l'escalada que
teníem anual de turisme anual, això no és el nostre objectiu,
perquè volem un turisme sostenible de futur, amb llocs de feina
qualificats i de qualitat, que protegeixi el nostre territori, que és
el que fa possible que hi hagi turisme, el nostre territori. I
també amb aquest objectiu, perquè tenim un sentit de
supervivència, la crisi climàtica, que ja es troba en situació
d'emergència, afectarà molt significativament, com ja he dit, els
models de mobilitat i, per tant, ha encès, o hauria d'encendre
l'alarma del nostre model econòmic del monocultiu turístic,
perquè no podem tapar-nos els ulls, ens afectarà moltíssim.

I des de MÉS per Mallorca defensam també aquest
pressupost, perquè ens ha de fer més resilients a la crisi, com he
dit, i per això nosaltres sí que estam satisfets de l'aposta que fan
aquests pressuposts del 2022 per a la recerca, el
desenvolupament i la innovació, on el pressupost de recerca
s'incrementa en més d'un 50%, perquè la formació i la
innovació, han de ser precisament la punta de llança per sortir
d'aquesta crisi i continuar una societat millor per a tots i totes,
i transformar i lligar-nos a uns sectors productius que
necessitam. 

I després hi ha peticions d'esmenes, com, per exemple, com
ja han dit els companys, l'eliminació de l'Institut Balear de
l'Energia, que tampoc no l'entenem, quan és un instrument que
facilita fer aquesta transformació cap a una política energètica
millor i l'aposta per l'autoconsum i les renovables, que creiem
que és essencial en el moment que vivim. 

Després ens trobam amb la vagància de l'extrema dreta, que
ni tan sols ha fet esmenes parcials, perquè, és clar per això ja
no..., però els ho diem, des de MÉS per Mallorca, així ens
trobaran, ens continuaran trobant fermes davant la negació
d'aquesta emergència climàtica, de violència masclista, del
feminisme, dels atacs de caire feixista cap a les dones, com a
les persones LGTBI, o com a les víctimes del franquisme, no
ho dubtin, ens trobaran fermes.

I les esmenes també són un clàssic, les esmenes referides a
l'escola concertada, que pràcticament són compartides per tots
els grups de l'oposició. Crec que aquest govern ha capgirat i
millorat substancialment la concertació i el tractament i pel que
fa aquests pressuposts segueixen continuistes, en aquest sentit
de millorar d’aquesta educació. 

I les esmenes..., després també hi ha esmenes
d'excepcionalitat urbanística, relacionades amb la Llei 2/2020,
que no podem acceptar, perquè nosaltres creiem que
precisament el sector de la construcció és el primer que s'ha
recuperat, és el que no pateix en aquest moment cap crisi, i
diria que precisament és el que menys impacte ha patit de la
COVID.

I després, en el balanç de la tramitació, el que ha fet MÉS
per Mallorca, evidentment, és intentar millorar els pressuposts
en clau de propostes d'esquerra i si no hagués estat així, no hi
haguéssim donat suport, i no ens amagam, si els hem pogut
millorar, els hem millorat, com per exemple, estendre el
complement extraordinari de la COVID-19 al personal sanitari
de les residències, que ja s'havia pagat a l'ib-salut, als sanitaris
de les residències; o estendre que les famílies beneficiàries de
l'Ingrés Mínim Vital també són famílies en situació d'especial
vulnerabilitat econòmica, com ho són els que cobren la Renda
Garantida, pensions no contributives, o cobren subsidis de
desocupació com a únic ingrés, perquè la Sra. Riera deia que
no havíem fet res, però és que hem estat pioners en aprovar una
renda garantida, hem estat la primera comunitat autònoma que
la va aprovar la renda garantida. I ens deia la Sra. Riera, que no
havíem fet front a les necessitats dels més vulnerables, quan
precisament ha estat la comunitat autònoma que s’hi va posar
primer, precisament a fer front a aquestes desigualtats. 
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Però insistim, el bessó i la clau i la nostra major debilitat
dels nostres pressuposts és la nostra major debilitat col·lectiva
dels nostres serveis públics, és el sistema de finançament
estatal; un sistema de finançament que realment ha caducat fa
cinc anys, que no respecta el principi d'ordinalitat, com he dit,
que consideram que per aquest motiu és injust, i que ens
preocupa la modificació proposada pel ministeri, perquè encara
creiem que ens deixarà més a la cua. I fins a l'any 2020 hem
estat la segona comunitat que més hem aportat a l'Estat, en
canvi la novena a l'hora de rebre. Per això reclamam aquest
principi d'ordinalitat que creiem, que és irrenunciable. 

Dit tot això, des de MÉS per Mallorca, animam que aquest
esforç i estam satisfets i celebram aquest esforç, per poder
afrontar la crisi de la COVID des d'un punt de partida i des
d'una molt millor proposta, una situació molt millor socialment
que si hagués governat la dreta, que hagués fet tot el contrari,
perquè haguéssim hagut de partir de menys zero.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Ara correspon la intervenció del
Grup Mixt i, en primer lloc, intervendrà el Sr. Castells, per un
temps de 7,5 minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Intervinc en aquest torn en
contra, tenint en compte que el nostre grup no manté esmenes
a l'articulat i, per tant, per posicionar-me respecte bàsicament
de les esmenes de l'oposició.

I començaré fent referència, vull fer referència als tres
portaveus dels grups de l’oposició que han intervingut, la Sra.
Guasp, el Sr. Costa i el Sr. Melià. Començant per la Sra.
Guasp, m'ha sorprès la postura de Ciutadans en aquest debat
amb algunes incongruències, la primera, que ens té molt
habituats sempre a omplir-se la boca del estado liberal, del
estado liberal, que volen construir el estado liberal i després
explicar totes les seves esmenes que consisteixen en donar ajuts
a diferents col·lectius. Ho trob un poc xocant, és a dir, si fan
tanta bandera del liberalisme, trob que és xocant, que vesteixen
les seves esmenes a l'articulat, demanant ajuts per a diferents
col·lectius. Cosa que jo estic d'acord amb demanar ajuts a
diferents col·lectius, el que no em quadra és fer aquesta defensa
de l'estat liberal, és una mica com a una estratègia de nedar i
guardar la roba i, per tant, doncs, de mantenir-se fidels a un
ideari i a la vegada fer contents tota una sèrie de col·lectius, de
clienteles que d'alguna manera tots els partits polítics tenen, i
em sembla xocant i crec que no ho hem de deixar passar de
llarg i ho hem d’esmentar.

Després, també m’ha sabut molt greu, Sr, Gómez, -ara que
vostè és aquí, la Sra. Guasp no hi és, ja li transmetrà-, que ho
he trobat molt impropi del discurs d'un partit, bé, més que un
partit, almenys un grup de diputats com vostès, que els tinc per
unes persones serioses, que és aquest maniqueisme de los
políticos y el pueblo, això ho he trobat d'una demagògia que

més aviat la trobaríem pròpia del grup que tenen una mica més
enrera de vostès!, que és aquest populisme del maniqueisme
entre els políticos i el poble; és que, perdoni, Sr. Gómez, és que
això, bàsicament, la major part del discurs de la Sra. Guasp ha
anat en aquest sentit: “Mientras ustedes se suben los sueldos,
los pobres trabajadores...”. Escolti, això és demagògia pura,
perquè els polítics no..., o sigui vostès han pintat un panorama
on els polítics som aquí, saquejant les arques públiques a costa
dels treballadors públics, i això no és veritat, això no és just!

I és molt trist que entrin en aquesta dinàmica de
l'antipolítica, que tant interessa a sectors que jo no identifico
amb el treball que vostès fan. Això m'ha sabut greu, perquè
aquí els sous dels polítics mai no han pujat per sobre dels sous
dels treballadors públics! I dir el contrari o insinuar el contrari,
és demagògia. Per tant, jo crec que això vostès ho haurien de
corregir. 

Faig una rèplica, després més en genèric als tres portaveus
de l'oposició en tot el tema de la fiscalitat, no? Jo aquí vaig en
la línia del que la Sra. Sans ha anomenat la fiscalitat equitativa.
I comencem, l'impost de successions, vostès: “és que, de fet, el
que haurien de fer és eliminar-lo aquest impost de succesions!”
Bé, jo, com que no sé si..., -la Sra. Sans més o menys s’hi ha
referit-, però jo també ho diré: nosaltres estam totalment en
contra que s'elimini l'impost de successions, consideram que
l'impost de successions és un impost just i necessari, ni doble
tributació, ni res d’això. La successió és un dels elements que
més perpetua la desigualtat de rendes en les nostres societats,
és clar que s'ha de gravar la successió! Només faltaria! Que
podem estar d'acord amb una bonificació, perquè la successió
fins a un determinat import de pares a fills estigui absolutament
bonificada? Podem estar-hi d'acord, però el que no podem fer
és estirar aquesta idea i pervertir absolutament la necessària
gravació fisca d’una... una manifestació de riquesa manifesta
com és el de poder transmetre un patrimoni. I, per tant,
totalment en contra d'estendre aquests beneficis al grup 3 i
totalment en contra de fer més bonificacions i abaixar els
dintells del que ja tenim.

ITP per a la compra del primer habitatge, això ja li ho vaig
dir, Sr. Costa, a un debat que vam tenir fa poc, no?, vostè
parlava de la progressivitat. Escolti, és que la progressivitat rau
entre els que se'l poden comprar i els que no se’l poden
comprar, els que se’l poden comprar, evidentment han de pagar
una part, perquè tenen aquesta capacitat econòmica de poder
adquirir un habitatge, a un moment que la major part de la gent,
amb aquesta mínima ajuda de l'ITP, no aconseguirem que
accedeixin a l'habitatge. L'accés a l'habitatge s'ha de fer amb
altres polítiques, bàsicament de potenciar el lloguer, i no de
beneficiar els que tenen la capacitat econòmica de poder-se
comprar un habitatge. 

Per tant, nosaltres no creiem que aquesta sigui la forma de
potenciar l'habitatge i creiem que l'únic que fem és facilitar-ho
a aquells que se’l poden comprar o, encara li diré més, aquells
als quals els seus pares els poden comprar un pis. Per tant,
nosaltres no creiem que no (...).

El tema d’incrementar el mínim exempt de patrimoni i
disminuir la tarifa, ja m'ho explicarà. Si això beneficia les
classes treballadores, expliqui-m'ho! O sigui, incrementar el
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mínim exempt de l'impost de patrimoni i davallar la tarifa
afavoreix les classes mitjanes, les classes baixes?, que és el que
vostè ha dit, com a frontispici de la seva proposta. Jo,
sincerament, no ho veig.

Després també, la Sra. Campomar ha estat molt clara:
escoltin, vostès què hi tenen en contra? Expliqui'ns bé què
tenen en contra de pujar l'ITP, l'impost de transmissions
patrimonials per a adquisicions de més d’1 milió d'euros? Vostè
no sap quin problema hi ha en aquests moments a les Illes
Balears, d'adquisició de propietats per part d'estrangers? I com
això afecta tot el mercat immobiliari i la dificultat d'accés a
l'habitatge per part de la gent de les Illes Balears? 

Doncs a mi em sembla molt bé que el Govern els ho posi un
poc més difícil, i em sembla molt coherent.

ITS, capítol..., el debat de si ha de ser finalista no ha de ser
finalista. Nosaltres creiem que ha de ser un impost finalista i
per això vam criticar... -que em sembla que la Sra. Guasp hi ha
fet referència-, per això vam criticar quan, de forma
subreptícia, es vulnera el caràcter finalista. Nosaltres preferim
millor aquesta solució, Sra. Guasp, obertament, escolti, durant
dos anys suspenem el caràcter finalista. Nosaltres preferim això
que el que es va fer el 2019, que és fer veure que era finalista
i es destinava a finalitats que no eren les contemplades a
l'impost. 

Nosaltres creiem, i ho hem defensat aquí, que té una
justificació llevar aquest caràcter finalista durant un breu
període de temps, entre altres coses perquè ara tenim
moltíssims ingressos que ens vénen amb caràcter finalista, com
pot ser tot el tema de fons europeus, com pot ser tot el tema del
factor d'insularitat, per tant, pot tenir sentit que aquest ingrés,
que nosaltres consideram que no hi ha cap motiu per llevar-lo,
perquè, escolti, al final..., és a dir, aquest impost, evidentment,
el paguen els que poden venir de vacances, quan, a més a més,
precisament hem vist que hem resistit força bé com a Illes
Balears el problema de la crisi mundial del turisme motivat per
la pandèmia. 

Per tant, em sembla que també ho deia vostè, Sra. Guasp,
l’ITS no ha de servir per suplir les mancances que tenim de
finançament. Home, i per què ha de servir? Totes les vies de
finançament que té la comunitat autònoma, evidentment,
serveixen per suplir les mancances de finançament que tenim
en altres vies.

Per tant, nosaltres creiem que aquesta solució és adequada,
és temporal, evidentment no defensaríem que es portés a terme
durant molt més temps, però creiem que la solució és adequada
i, per tant, tot i que no saltem d'alegria, creiem que la solució a
què s’ha arribat, que, a més a més, coincideix amb una esmena
que havíem presentat nosaltres, precisament també, doncs bé,
creiem que ens permet donar un marge de confiança més ampli
al Govern durant un any més, per tornar, tal com d'alguna
manera ja s'ha garantit, a la senda de la destinació finalista
d'aquest impost. 

I de moment això és tot. Aquesta és la fixació de posicions
respecte de les esmenes dels grups de l'oposició i a la segona...

a la contrarèplica, si escau, doncs ja respondré a la seva
resposta.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Ara correspon donar la paraula al Sr.
Sanz, per un temps de 7,5 minuts.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, president. Primer de tot, vull donar suport a aquells
diputats que es troben en remot, justament seguint aquesta
sessió, així com a la presidenta, perquè veiem que la pandèmia
de la COVID ens afecta i cada vegada més, i no ens ha avisat
i llavors crec que hem de tenir molta cura tots.

Bé, s’ha parlat d’un munt de coses, ara parlaré jo de les
esmenes. Bé, volia parlar en primer lloc de l’ITS, on ha
terminat el Sr. Castells, referent a l’ITS perquè ho volia
enllaçar justament amb una esmena que es va presentar i en la
qual es van abstenir els grups de la dreta.

L’ITS, és cert que hi ha hagut veus crítiques respecte del
per què s’ha emprat o no s’ha emprat. Des del meu
posicionament, l’ITS és un fons que serveix, segons diu la llei,
per a determinats objectes i, a més, s’havia fet servir per als
mateixos que a més ha permès allargar la temporada. És més,
hi ha hagut projectes que sí que han continuat en marxa, com
és el projecte dels sistema de dipòsit i retorn d’envasos a
Formentera i pel qual justament en aquest articulat hi ha una
esmena, que va ser aprovada, no pel vot, però sí que va ser
aprovada per poder continuar desenvolupant aquest projecte
que permetrà fer realitat l’economia circular.

Després, Sra. Guasp, sí que és cert que -ja li ho han dit
diferents portaveus- voldria dir-li, jo, de veritat, m’agradaria
saber quin és el posicionament real de Ciutadans, perquè veig
que va d’una banda a una altra, la liberalitat sembla que és com
si fos el vent que els dugués, perquè parlen de retallar, parlen
de subvencionar, parlen de més persones en alguns estaments,
parlen de llevar-ne uns altres; llavors, de vegades em costa
seguir quin és el posicionament, m’agradaria saber quant volen
retallar i en què i quant volen que hi hagi més personal i en què,
perquè sí que és cert que parlen amb xifres genèriques d’anar
augmentant i pujant, però no ho diuen clar. I ho han dit: això
pot ser populisme, pot ser ara mateix que la qüestió és criticar
la tasca que fa el Govern i que es fa ara mateix.

Després, ha parlat també de la bonificació d’habitatge, que
també ho ha dit el Sr. Costa, bonificar el primer habitatge. Bé,
els posaré damunt la taula què costa ara mateix, a dia d’avui, un
primer habitatge a Formentera: el més barat, sense IVA,
479.000 euros, el més barat, l’única promoció que hi ha en
construcció. Una persona que pot pagar a dia d’avui 479.000
euros, pensen que necessita una bonificació?
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Crec que si hem de fer política en habitatge, el que hem de
fer és que els que no poden, puguin accedir-hi, i llavors és per
al que serveixen els pressuposts de la comunitat.

També s’ha parlat de la caixa única. Bé, és que resulta que
els pressuposts de la comunitat és on han d’entrar els sous i
s’han d’invertir, segons hi hagi un govern o un altre en les
qüestions que necessita la població, que és pel que som aquí.
Vostès el que fan és moltes vegades parlar d'a qui se’ls ha de
donar i justament moltes vegades van a empreses privades, van
a elèctriques.

I passaré ara mateix a la supressió de l’Institut Balear de
l’Energia de què s’ha parlat. L’Institut Balear de l’Energia, per
la meva formació professional resulta que d’energia en sé un
poc, justament d’enginyeria electrònica, un poc d’energia en sé,
per a què serveix? Per potenciar les energies renovables, els
fons europeus contra els que han votat en contra, s’han dit un
munt de coses, però han votat en contra que s’agilitzàs
l’arribada d’aquests fons, tenen un 40% destinat a transició
energètica, tot i que alguns no s’ho creguin existeix un
problema molt gros d’energia, i vostès volen eliminar l’Institut
Balear de l’Energia. Per què? Bé, crec que podem parlar d’un
Reial Decret 900/2015, l’impost al sol, mitjançant el qual es
gravava generar energia elèctrica, la seva intenció és que no es
generi energia elèctrica perquè si no hi ha empreses, ara molt
senzill, és “el preu de la llum està desbaratat”, “el Govern no fa
res”, sí, sí, però, per què? Pel liberalisme, avui no hi és, ara
mateix no hi ha el Sr. Méndez per parlar de liberalisme, com
parlem sempre, però sí que és cert que és una qüestió que s’ha
liberalitzat aquest mercat, es va liberalitzar a un moment
determinat i és el problema que ens afecta ara mateix.

I el Reial Decret 900/2015, que gravava la generació
d’energia elèctrica, justament és un problema, aquell reial
decret, per sort, està derogat, pel Reial Decret Llei 15/2018, el
qual permet que l’autoconsum no sigui gravat i l’Institut Balear
de l’Energia, justament, serveix per a aquestes qüestions.

També una qüestió de la qual es parla molt a diversos llocs,
per la part de la dreta sempre, quan no governen, que governa
l’esquerra, és un apocalipsi: “anirem al fons”, “no pot ser”,
generen crispació... crec que ara mateix i justament com he
començat abans, és de rebut pensar en la situació que ens
trobam, i la gent no vol sentir aquests discursos d’odi i de
guerra, no vol sentir això, vol pensar que som aquí justament
per sortir tots endavant, i vostès generen molta crispació, -Sra.
Riera, em mira i...-, sí, però és cert, generen crispació. Què
accepten? Perquè, pel que jo he estat a les comissions, i he estat
a moltes, s'han abstingut o han votat en contra. Després diuen
que sí, han fet una cosa o han fet una altra, la realitat és el que
queda al Diari de Sessions, la veritat és que s'han abstingut o
han votat en contra. Llavors poden dir el que vulguin, però si
vostès voten en contra d'un articulat que permetrà un munt de
coses, com ja debatrem, hi voten en contra, no hi voten a favor.
Per no parlar de les esmenes a la totalitat, que es debatran
d'aquí una estona, a la totalitat, tot està malament. Crec que no
és...

I, després, ja li ho han dit uns altres portaveus, però també
els ho volia dir jo, quan parlen de la baixada d'imposts, la
baixada d'imposts és, sincerament, una forma d'encobrir,

protegir els qui més tenen. Els imposts per a què serveixen?
Serveixen per tenir educació, per tenir sanitat, per tenir ajuts a
l'habitatge, perquè ara mateix haguem pogut arribar on som ara,
i parl ara mateix de Formentera, a Formentera hem pogut
arribar on som ara, amb la situació econòmica i sanitària,
gràcies que hi havia un fons econòmic, hi havia muscle
econòmic, no hi ha hagut retallades, hi ha hagut suport: han
arribat 13,3 milions d'euros per a 184 empreses. Podem
explicar a aquestes empreses d'on haurien sortit aquests sous,
perquè d’algun lloc han de sorti aquests sous.

No m’estendré molt més, perquè queden molts debats i
realment és la qüestió.

Sí que és cert que hi ha una esmena, que m'acaben de passar
una proposta de transacció, relativa a les cambres de comerç.
Amb les cambres de comerç, justament he parlat amb la
Cambra de Comerç d'Eivissa i Formentera, a la Comissió
d'Economia vam aprovar una PNL, a més, per unanimitat, a la
qual se’n parlava, i crec que se'ls ha fet arribar una proposta de
transacció d'aquesta esmena de les cambres de comerç, a la
qual nosaltres donarem suport.

A la resta de propostes que han presentat, és que,
sincerament, hem parlat ja en els tres mesos que duc aquí hem
parlat de moltes coses amb les quals podem arribar a estar
d'acord, però quan arribem aquí el discurs de confrontament no
ajuda ningú. I crec que hem de ser capaços d'arribar a més
acords i per arribar a més acords la totalitat no funciona, dir no
és no, no funciona; vostès diuen: no és no, i saben quan ho deia
el Sr Sánchez, però no ho diuen, ara tot és no, tot és no, i no és
just. Crec que és com ho hauríem de fer.

Res més, ho deixaré aquí. Pensam que fer desaparèixer
l'Agència de Salut Pública i fer desaparèixer l’agència de la
lluita contra la corrupció no seria el que la nostra comunitat
necessita.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President, diputades i diputats. Debatem
avui l’articulat de la Llei de pressuposts per al 2022, els tercers
pressuposts de la legislatura, uns pressuposts que pugen a 6.400
milions d'euros, amb un increment del 8,8% respecte del 2020.
Uns pressuposts que, tot i haver patit una pandèmia
inimaginable, segueixen el camí d'una ferma aposta per
l'enfortiment de l'estat del benestar i l'increment de les
polítiques públiques a l'àmbit de l'educació, de la sanitat i dels
serveis socials. Són uns pressuposts marcats per la millora del
model productiu, per l'aposta per la sostenibilitat, per la millora
digital i l'administració electrònica i, sobretot, per la reactivació
econòmica i social. Uns pressuposts basats en una gestió
financera rigorosa amb una previsió de creixement avalada per
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l'Autoritat Independent de Responsabilitat Econòmica i
Financera, malgrat a alguns no els faci cap gràcia. I uns
pressuposts pels quals es garanteixen noves vies de
finançament, com ara el fons Next Generation i el factor
d'insularitat. 

La majoria de grups parlamentaris han presentat esmenes
parcials al pressupost de la CAIB 2022, llevat del Grup
Parlamentari VOX que enguany, amb un exercici d’indolència
absoluta, ha decidit votar en contra d'aquests pressuposts sense
fer ni una sola proposta. Tanmateix, el Grup Parlamentari VOX
va presentar l'any passat tot un grapat d'esmenes que no tenien
perdó, que deixaven l'estat del benestar a la mínima expressió
i que apostaven per una política fiscal totalment regressiva,
afavorint els que més tenen, els seus.

Començaré per les esmenes relacionades amb la política
fiscal i l'aplicació dels tributs en aquesta comunitat autònoma.
Els partits d'esquerra hem aplicat amb responsabilitat i
rigorositat els principis rectors de la política tributària, en
defensar i aplicar un sistema tributari que per davant de tot
reparteixi la renda i la riquesa des de les classes més afavorides
cap a les persones més vulnerables i que més ho necessiten, i
d’aquest principi n’hem fet una realitat cada cop que hem
governat i ho hem fet amb dues accions: per una banda, apujar
els tipus impositius a les rendes altes i recuperar la
progressivitat als imposts que ho són per essència, com ara
l'IRPF, l'impost sobre successions i donacions i l'impost de
patrimoni. I, per altra banda, introduir un bon grapat de
beneficis fiscals per a les persones sense recursos, els joves, les
persones amb discapacitat, les famílies nombroses i les famílies
monoparentals. I tot això perquè ningú no quedi enrere. 

Les esmenes parcials presentades pels grups parlamentaris
de la dreta pretenen desfer aquest camí dut a terme per
l'esquerra, amb una doble intenció: per una banda, retornar els
privilegis fiscals als qui més tenen i, per altra, utilitzar la
política fiscals amb fins partidistes i intentar inculcar la idea
que les polítiques liberals desemboquen en resultats positius
sobre el creixement econòmic. En definitiva, que les baixades
d'imposts incrementen la inversió i l'ocupació i que tenen un
impacte positiu sobre la recaptació. 

Per tot això, des del Grup Parlamentari Socialista, no
podem donar suport a les esmenes que tenen a veure amb la
política tributària. El Partit Popular aposta per baixar 0,5 punts
el tipus d'IRPF per a rendes inferiors a 70.000 euros i 0,25
punts per a rendes superiors a aquesta quantitat, i ho vesteixen
que aquestes polítiques duen com a conseqüència un increment
de la recaptació. Vaja, que hi ha una correlació directa entre
pagar manco imposts i tenir una millora d'aquesta recaptació.
El que assegurava el Sr. Laffer a la seva corba irreal, i no
contrastada ni palesa en cap moment de la història fiscal de cap
país del món. 

En aquest sentit, el Sr. Costa ens ha fet saber en reiterades
ocasions de l’eficaç política fiscal del president de la comunitat
autònoma andalusa, el Sr. Juanma Moreno, que ha anunciat que
Andalusia ha guanyat quasi 300.000 nous contribuents en dos
anys amb la seva política d'imposts baixos i que aquest fet ha
tingut com a resultat un increment de la recaptació. És així, no,
Sr. Costa? Vostè comparteix aquest titular i que abaixar

imposts té un impacte sobre el creixement en el nombre de
contribuents, en la inversió i en l'ocupació?

Idò bé, si analitzam les estadístiques de l'IRPF dels darrers
anys, les xifres són clares, clares i tossudes, la comunitat que
més ha augmentat el nombre de contribuents en termes absoluts
ha estat Catalunya, i en termes de variació anual, Canàries,
Andalusia i les Illes Balears. Com ho veu ara, Sr. Costa? No
creu que hi poden concórrer altres factors a l'augment del
nombre de contribuents, com per exemple, l'increment de la
població...

(Alguns aplaudiments)

..., el creixement demogràfic?

També posava com a exemple la Sra. Ayuso i feia
mamballetes a la seva proposta de baixada d'imposts a l'IRPF,
de zero punts lineals. Ha fet càlculs, Sr. Costa? Ha mirat a qui
beneficia més la Sra Ayuso? Jo sí. Miri, els residents a Madrid
que més es beneficien de la política fiscal de la Sra. Ayuso són
els qui tenen rendes superiors a 110.000 euros, perquè Madrid
és la comunitat autònoma on es paguen manco imposts quan se
supera aquest llindar de 110.000 euros. 

I, per altra banda, sap què suposa la baixada de 0,5 punts
per a una renda de 30.000 euros? Sap quina diferència pagarà
un resident a Madrid  i un resident a les Illes Balears? Jo li ho
diré: 80 euros de diferència anual, 22 cèntims d'euro al dia.
Aquesta és la gran baixada d'imposts de la Sra. Ayuso, el 30%
dels madrilenys i madrilenys que guanyen manco de 12.000
euros la reforma els baixa zero euros. Sí, han entès bé, zero
euros!...

(Alguns aplaudiments)

...; i els que obtenen més de 60.000 euros els baixa, com no,
4.500 euros a l'any. Deixin de fer demagògia i de confondre els
ciutadans. Aquest és, entrecomillat, el paradís fiscal de la Sra.
Ayuso: Mucho pan para los de siempre y hambre, también
para los de siempre.

(Alguns aplaudiments)

No podem donar suport a aquest muntatge impositiu perquè
volem i tenim -gràcies a l'esquerra- un impost sobre la renda,
un impost sobre successions i un impost de patrimoni,
progressius i redistributius.

Senyors del Partit Popular, també va dir el Sr. Costa, sense
analitzar en detall, que el Sr. Bauzá va ser el primer a fer
progressiu un impost proporcional com ara l'impost sobre
transmissions patrimonials, en relació amb la compra de béns
immobles. No és cert, no és cert, primer ho tastaren a Andalusia
-quan encara no governava la dreta-, a Astúries i a
Extremadura.

El Partit Popular ens ha acusat en reiterades ocasions de
voler patrimonialitzar la progressivitat del sistema tributari
balear; no és que la vulguem patrimonialitzar, el que passa és
que el Partit Popular ho predica quan no ho aplica, i per a això
n’hi ha prou a anar a la legislatura en què vostè, Sr. Costa, va
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ser director general de Pressuposts: aplicaven una tarifa d'IRPF
de cinc trams, i des del 2016 en tenim una de nou trams, molt
més progressiva i, per tant, més redistributiva.

Quant a l'esmena, tant del Partit Popular, El Pi, com de
Ciutadans, relativa a l'aplicació de la reducció del 95% per
transmissió d'empresa, en els supòsits d'utilització d'un pacte
successori, sabia -abans de pujar a aquesta tribuna- que ens
acusarien de no voler aplicar els beneficis fiscals a aquesta
figura tributària; figura tributària recollida a la Compilació del
Dret Civil de les Illes Balears, tal i com han fet amb fins
partidistes durant tota la tramitació de la darrera llei de
prevenció i lluita contra el frau fiscal.

Els grups d'esquerra hem apostat i apostarem per mantenir
els drets històrics de tots els balears, i així ho vàrem demostrar
quan a l'agost del 2017 es va modificar la compilació per
estendre l'abast dels beneficis fiscals dels pactes successoris als
menorquins. On eren abans? Presentaren propostes per defensar
els menorquins i per aconseguir aquesta modificació? Jo no en
record cap ni una.

Ara, quan es tracta de confondre i enganar els ciutadans,
allà que són vostès. Tots sabem que els pactes successoris són
una eina que s'empra, sobretot, quan es tracta de transmetre
patrimonis elevats. Tots sabem també que els beneficis fiscals
dels pactes successoris es varen veure incrementats amb la
Sentència del Tribunal Suprem, de dia 9 de febrer del 2016,
que eximia del pagament de l'IRPF i que, conseqüentment,
s'incrementarien el nombre d'operacions de pactes successoris
des de llavors. 

També som conscients que el canvi va permetre actualitzar
els valors dels béns immobles transmesos via pacte successori,
i que la posterior venda del bé generava enguany pràcticament
inexistent, a l'IRPF i a cost fiscal, per tant, nul. Sabem també,
però alguns no ho volgueren transmetre públicament, que amb
la incorporació del període de cinc anys, mínim, que hi havia
d'haver entre el pacte successori i la posterior venda del bé,
s'extingia la possibilitat d'utilitzar aquesta figura per eludir el
pagament del guany patrimonial a l'IRPF.

I tots sabem, finalment, que en els supòsits de transmissió
d'empresa familiar és més barat realitzar una donació pura i
simple, amb l’aplicació de la reducció del 95%. Ho saben, però
no ho volen fer saber; volen fer renou, que és més rendible des
del punt de vista polític.

Em diran -i ja ho ha dit el Sr. Costa- que a Catalunya i a
Galícia han fet la modificació, però és que ho han modificat
sense tenir competències per fer-ho. Primer, s'hauria d'haver
modificat la llei estatal, i per això i per lleialtat institucional no
podem passar l'arada davant dels bous. Tot i així, faré un
simple exercici perquè puguem comprovar que la donació pura
i simple és una bona solució quan es vol transmetre l'empresa
de pares a fills. 

Mirin, la primera diferència entre els pactes successoris i la
donació pura i simple, és que als primers és necessari renunciar
per part del que rep el bé a la legítima, mentre que en el cas de
la donació pura i simple no cal fer-ho. Aquest és un cost
econòmic que s'ha de tenir en compte, sobretot, quan es tracta

d'herències on hi ha germans; però és que el cost fiscal de la
transmissió d'empreses resulta més barat quan aplicam la
donació pura i simple, perquè aquí, a les Illes Balears, les
donacions simples de pares a fills tributen a un tipus del 7%,
amb independència de quin sigui l'import de la transmissió; no
com a Galícia o a Catalunya, on a partir de 600.000 euros es
paga un 9%, així, per transmetre una empresa amb un valor de
900.000 euros, es pagarien 23.000 euros, si es fa un pacte
successori, renunciant a la legítima, és clar, i només 3.150
euros, si es fa una donació pura i simple, en aquest cas, sense
cap tipus de cost econòmic, perquè no fa falta renunciar a la
legítima.

I, finalment, per acabar, han calculat vostès el cost de les
esmenes fiscals? Idò bé, el cost recaptador de les esmenes d'El
Pi pugen a 100,5 milions d'euros; les de Ciutadans, a 41,5
milions d'euros; i les del PP, a 220 milions d'euros, tot i que per
al Sr. Costa són 200. Han aportat qualque esmena per fer
retallades a sanitat, a educació o a serveis socials? Perquè jo no
les he vistes...

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Per tant, em diran vostès d’on volen retallar.

I bé, perquè em queda poc temps i volia seguir amb l'impost
turístic, que ja seguiré en el torn de rèplica, proposam una
transacció a les esmenes 13424, del Grup Parlamentari Partit
Popular, i 13293, del Grup Parlamentari Ciutadans, amb
l'addició d'una nova disposició final amb el següent text: es
modifica la Llei 2/2011, que regula la participació institucional
de les organitzacions empresarials i sindicals més
representatives d'aquesta comunitat autònoma, a través de la
inclusió d'una disposició addicional que diria: “L'import
pressupostari mínim assignat al conjunt de les actuacions
previstes a les disposicions addicionals tercera, quarta i
cinquena d'aquesta llei, serà d'1.300.000 euros. Aquest import
es reparteix de manera que un 32% es destina a la disposició
addicional tercera, un 24% a la disposició addicional quarta, i
un 44% a la disposició addicional cinquena”.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Truyols. Començam el torn de rèplica.
En primer lloc, donam la paraula 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. Bé, molt sovint, en política
ens dedicam a les consignes i als grans titulars i, és clar, aquí es
produeix una discussió de consignes, i hi ha un grups que venen
a dir és que els de l'esquerra són uns comunistes i són uns
sangoneres que voldrien absorbir tota l'economia via imposts.
Caricatura! Però és que després hi ha la caricatura de
l'esquerra: és que els de dretes no voldrien que ningú no pagàs
imposts, i voldrien desballestar tot el sector públic, i que no
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quedàs res, i que no hi hagués ni un hospital, ni una escola! Bé,
caricatura!

I les dues coses són caricatures i el debat és més complex,
i a mi em sap greu que surtin vostès aquí i facin caricatura,
perquè jo pensava que en aquest debat d'avui podríem intentar
anar més a la complexitat i al cas a cas de l'esmena; perquè, és
clar, jo des de l’estima al Sr. Castells, bé, escolti'm, si vostè
troba que la successió és un impost tan just, no entenc per què
MÉS per Menorca no ha fet una esmena dient que entre pares
i fills no hi ha d'haver el benefici fiscal que hi hagi, sinó que el
que haurien de fer és pagar..., que això és el que vostè hauria de
fer, si mantenim aquest grau de coherència, no?

Perquè, és clar, Sr. Castells, em sap greu, però vostè sap
que cada any s'incrementen les herències que no són
acceptades, perquè no hi ha manera -per part dels que reben- de
pagar la tributació a la qual es veuen obligats? Això s'ha
incrementat els darrers temps. Per tant, hi ha un problema.

I vostè sap perfectament que la persona que deixa en
herència, durant tota la seva vida ha pagat per aquests béns:
IRPF i altres imposts. Per tant, que en un cert sentit hi ha una
doble tributació, vostè ho ha d'acceptar; evidentment, tot és
discutible i matisable, jo no neg que no, però això és així. I a
mi no em serveix que em diguin, bé, és que la gran diferència
és, a l'impost de transmissions, entre els que poden pagar i els
que no poden pagar. És vera, però quina és la política que hem
de seguir?

Intentar que hi hagi més gent que pugui pagar, no? Intentar
que hi hagi més gent que pugui adquirir un habitatge, això és el
que seria ideal; si nosaltres no posam les condicions per
afavorir que hi hagi més persones que puguin fer front a
l'adquisició d'un habitatge, primer habitatge, parlam de primer
habitatge, i a partir d'habitatges barats, no els habitatges cars,
perquè jo vull sortir de la caricatura, però si cada vegada que
parlam hem de fer tota l'explicació de l'esmena, és clar, el
temps és impossible que ens doni... Nosaltres demanam un
benefici fiscal per al primer habitatge, inferior a 300.000 euros
per als joves, etc. 

Evidentment, jo crec que aquesta política és compartible. Es
pot dir: la vostra fórmula no és ideal, hi ha altres fórmules i,
efectivament, és que vostès també tenen beneficis fiscals en
relació amb aquesta qüestió, al lloguer, etc., benvinguts siguin,
no els dic que no, però si anàssim a la caricatura vostès, també,
què fan posant beneficis fiscals, si aquí del que es tracta és de
recaptar al màxim perquè necessitam finançar els serveis
públics? Caricatura, caricatura!

Bé. Per tant, el sistema fiscal és progressiu, ha de ser
progressiu, i ho diu la Constitució, és que no hi ha discussió. És
clar, jo, quan surten aquí i em diuen: ah, és que no hi ha
progressivitat; no, el sistema fiscal és progressiu i ha de ser
progressiu, i El Pi defensa que sigui progressiu, que els quedi
claríssim!, i evidentment que hem de tenir uns serveis públics
forts, i evidentment que això requereix una fiscalitat elevada,
ningú no ho discuteix això; però, evidentment, hi ha marges de
maniobra i vostès han d'acceptar que els partits puguem
presentar aquests marges de maniobra.

Pactes successoris, Sra. Truyols, si els partits de l'oposició
no haguéssim pressionat, haguéssim pensat, haguéssim fet una
batalla d'aquesta qüestió, no sé si la llei de modificació de
l'IRPF hagués acabat en aquests cinc anys, etc., o el Partit
Socialista hagués aconseguit el seu objectiu, que era acabar
totalment amb els pactes successoris, perquè aquesta és la
realitat. Vostès s’han sentit pressionats i, evidentment, nosaltres
hem fet la nostra feina, però a mi no em valen les seves
excuses, perquè el realment important és donar potència als
pactes successoris. I quan jo la sent parlar, vostè a tots els que
fan pactes successoris els considera uns presumptes estafadors
fiscals. Això és així, perquè vostè sempre veu que el que fa
pactes successoris el que cerca és fer un frau a la hisenda
pública, i nosaltres, evidentment, no compartim això.

Acab perquè el temps no em dona més.

Sistema de finançament. La Sra. Portaveu de MÉS per
Mallorca, ens ha parlat molt del sistema de finançament, el que
no sé és si el Govern de les Illes Balears defensarà la postura
que vostè ha expressat en aquesta tribuna o defensarà la
valoració, molt positiva, de les primeres propostes que fa la
presidenta del Govern de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Gràcies, president. Yo coincido con buena parte de la
exposición del Sr. Melià que ha hecho. Creo que los grupos
parlamentarios que conforman el Govern hoy no han estado a
la altura de un debate de presupuestos; intentando hacer creíble,
intentando hacer verosímil, los mantras y los dogmas de la
izquierda, eso sí es maniqueísmo, Sr. Castells, y en absoluto lo
que hace mi partido ni la portavoz que le está hablando.
Falsifican la verdad y el lenguaje político para moldear la
opinión pública, sin argumentos sólidos, porque hoy no he visto
aquí ni he oído ningún argumento sólido por parte de los
grupos parlamentarios de la bancada de la izquierda.

Mire, Sra. Sans, crecimiento económico, nos hablaba, y
ustedes siguen en esa Arcadia feliz y sabe, desde Ciudadanos,
que no estamos en el apocalipsis que manifiestan algunos, pero
no podemos admitir esa Arcadia feliz de la que este gobierno
hace gala cada día, sin ver cómo la Unión Europea y la AIReF
baja la estimación de crecimiento económico. 

Y sí, ustedes han vuelto a repetir que son progresistas, pero
es que ya se lo he dicho en la primera intervención: no han
dado solución a los interinos de larga duración; han permitido
y permiten la precarización de los trabajadores de IB3;
congelan los salarios a los sanitarios, docentes y
sociosanitarios; desde donde gobiernan, nos dicen que
despedimos a los empleados públicos, ponen el ejemplo de
Andalucía: un falso mantra, un dogma que no es cierto. Lo de
siempre. Mire, ¿y sabe por qué ha habido temporadas en las
que se han cogido sanitarios en Andalucía y no se les han
podido mantener? ¿Sabe por qué? Porque es que no se
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necesitan como aquí, es que aquí sigue habiendo déficit y por
eso deben quedarse en la plantilla.

(Remor de veus)

No, no, no... Y además, ustedes siempre..., si me permiten,
continuaré.

(Remor de veus)

La gestión política, habla de la gestión política sobre los
fondos europeos...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor...

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... -gràcies, president- habla de la gestión política, que hemos
votado en contra; sí, claro, de esa gestión política que desde
Ciudadanos siempre hemos defendido, que debe ser una gestión
técnica de los fondos europeos.

Y MÉS per Mallorca, otro mantra, igual que siempre lo
mismo hacia Ciudadanos, que si bajada de impuestos, y eso
significa menos servicios. Yo no sé ustedes dónde viven, si es
que aquí algún medio de comunicación les va a comprar..., es
que ya se lo ha explicado el Sr. Melià, miren, es que bajada de
impuestos, se puede subir el gasto siempre que se haga una
buena gestión, pero es que ustedes no saben ni de lo que les
estoy hablando. Nos han vetado la auditoría operacional, no les
interesa saber qué gasto es eficiente y qué políticas son
eficientes para priorizar el gasto y gastar mejor, con el Partido
Socialista. Es que, claro, ustedes se piensan que el dinero
público no es de nadie, así lo dijo la vicepresidenta de este
Gobierno de España. 

Y MÉS per Mallorca, también me sorprende, o no,
pónganse ustedes de acuerdo, porque su nuevo coordinador
sale muy decente diciendo que quiere que el ITS se mantenga
para compensar la huella ecológica y la huella social del
turismo, y usted aquí, en este atril, va y reconoce que está muy
cómoda con que se suspenda ahora mismo la Comisión de
Turismo Sostenible y que se destine a la crisis COVID, así lo
ha dicho usted, y también lo ha dicho el Sr. Castells, hoy, aquí.

Le choca que nuestros presupuestos sean liberales y
progresistas, y a mí me choca..., em crea una certa
desconfiança vostè avui, un poc, aquesta poca alçada de
mires, jo el tenc com un europeista, un gran parlamentari,
però vostè no sap..., Ciutadans és un partit lliberal però també
progressista, per això nosaltres volem ajudar també molts
col·lectius, el comerç, les PIME i les famílies i els vulnerables.

I, a més, una cosa que també m’agradaria dir-li, m’ha
semblat que no ha estat gaire decòrum institucional ni
parlamentari, idò fer-se una foto amb la consellera d'Hisenda
en arribar a un acord amb 10 milions per a Menorca,
benvinguts siguin, no seré jo qui li digui que no estic a favor
d’arribar a aquests acords en benefici dels ciutadans de les
Illes Balears, però aquests acords s’han de fer a les comissions

parlamentàries, amb llum i taquígrafs, i no amb l’Executiu
directament.

 Y a VOX, pues decirles que este año, alejados de la
política de ciencia ficción de otros años, de sus enmiendas, en
las que se cargaban, literalmente, a IB3, al IBDona, a
direcciones generales enteras con empleados públicos, este año
no, este año han decidido no trabajar, que es lo que mejor se les
da. Y aquí, señores de la ultraderecha, eso se llama dejación de
funciones. Ya sabemos que prefieren hacerse vídeos, que
trabajar donde toca. Y dejen el espectáculo ya y pónganse
trabajar, arremánguense porque lo único que exhiben una y otra
vez es el currículum de la inutilidad.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, vagi acabant per favor. 

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Voy acabando presidente.

En relación con las con las demás enmiendas, votaremos a
favor prácticamente de todas las del Partido Popular, menos las
enmiendas que sacan de la sección 34, de amortización de
deuda, porque entendemos que no es coherente hacer un
discurso de no aumentar el gasto, amortizar deuda, pero
después hacer enmiendas sacando de esa partida..., así es muy
fácil.

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Votaremos en contra también de la enmienda del Partido
Popular y de El Pi, que quieren cargarse de cuajo la Oficina
anticorrupción, en la que por supuesto, Ciudadanos cree y
queremos seguir manteniendo. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, president. Bé, abans que se m'oblidi, perquè m'han
quedat dues esmenes importants del torn anterior per comentar,
que és, en primer lloc, una esmena que hem presentat en relació
al sistema de finançament de les cambres de comerç, és una
qüestió important i hem tengut una transacció per part d'Unidas
Podemos, que jo crec que podem arribar a un acord i crear
aquest sistema de finançament de les cambres consideram que
és important.

També acceptam la transacció en relació amb la
modificació de la Llei 2/2011, que regula la participació
institucional de les organitzacions empresarials i sindicals, que
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ens ha plantejat el Partit Socialista, també dins la mateixa
esmena 13424.

I també molt important, esmenes en relació amb la Llei
2/2020, i concretament a l'article 5 de la Llei 2/2020 i a l'article
7 de la Llei 2/2020, nosaltres consideram que no podem vèncer
ni la declaració responsable de l'article 5, ni tampoc els
incentius per millorar els establiments turístics de l'article 7, dia
31 de desembre del 2021, o sigui ja. Per això hem entrat una
esmena per poder ampliar dos anys més aquestes dues
circumstàncies, l'article 5 de la declaració responsable i l'article
7 d'incentius a la millora dels establiments turístics. Els ho dic,
perquè jo crec que seria desitjable, per seguir impulsant
l'activitat econòmica, encara que no ens agradi al cent per cent
ni l'article 5, ni l'article 7 al Partit Popular, però jo crec que
estaria bé poder ampliar dos anys, tant la declaració
responsable com els incentius. 

Per altra banda, en relació amb les abaixades d'imposts,
perquè és el debat del dia, efectivament, és el debat del dia, la
Sra. Truyols he agafat 14 minuts dels seus 15 minuts a parlar de
les abaixades d'imposts que planteja el Partit Popular, i això
està molt bé que sigui així, perquè això significa que vostès ja
assumeixen el discurs, -sí, vostès ja assumeixen el discurs-... 

(Alguns aplaudiments, algunes rialles i remor de veus)

..., ara ja no diuen: no es poden abaixar els imposts, és
impossible, no té credibilitat l’abaixada d'imposts del Partit
Popular. Ja no ho diuen, no, perquè saben que les altres
comunitats autònomes allà on governa el Partit Popular, i saben
els ciutadans i vostès, que si governàs el Partit Popular el dia 1
de gener del 2022 s'aplicaria una reforma fiscal que baixaria,
ens ho ha confirmat la Sra. Truyols, 220 milions d'euros als
ciutadans de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Ja no ens ho diuen, no, ja no ens ho diuen, perquè saben que
es faria, saben que es faria si governàs el Partit Popular, perquè
s'ha fet a Madrid, s'ha fet a Andalusia, s'ha fet a Galícia, s'ha fet
a Castella-Lleó i s'ha fet a Múrcia i també ho faria el Partit
Popular si governàs en aquestes illes.

(Alguns aplaudiments)

I és normal que vostès estiguin..., que vostès, perquè són
socialistes o d'esquerres, en general, per això defensen apujades
d'imposts i gastar a mans plenes, efectivament, això és la seva
política, la nostra no, la nostra és ser molt més prudents, gastar
prou menys -gastar prou menys-, impulsar l'activitat
econòmica...

(Remor de veus)

... -sí, efectivament, també recaptes més, també recaptes més,
i pots gastar més prudentment que vostès, que gasten a mans
plenes, i abaixar els imposts als ciutadans de les Illes Balears,
que és el que faríem si governàs el Partit Popular.

(Remor de veus)

Escolti'm, si vostès..., -no, no és retallar res-,...

(Remor de veus)

... augmentar 100 milions d'euros, que és el que faria el Partit
Popular, no és retallar res. Deixi’ns de "rollos".

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor.

EL SR. COSTA I COSTA:

Per altra banda, mirin, vostès, ningú no ha fet cap menció
a la corba de Laffer, ningú no hi ha fet cap menció, la corba de
Laffer relaciona tipus de gravamen, o pressió fiscal i activitat
econòmica. Jo no li he dit que abaixant tipus, s'augmenti
l'activitat econòmica, que també, però que compensi, això jo no
ho he dit, però abaixar tipus i fer reformes estructurals, sí que
compensa, i és el que han fet les comunitats autònomes
d'Andalusia i Madrid.

Per cert, vostès, quan parlen d’Ayuso, tenen una situació de
pànic,...

(Remor de veus i algunes rialles)

... -sí, sí, sí-, tenen una situació de pànic, els provoca pànic.
Saben per què els provoca pànic a vostès?

(Petita cridòria)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor!

EL SR. COSTA I COSTA:

Sr. Borràs, posi’ns tranquils. Saben per què els provoca
pànic a vostès? Perquè els ciutadans de Madrid, quan poden
exercir el dret de vot, no sembla que els desagradin tant les
polítiques del Partit Popular,...

(Alguns aplaudiments)

Tampoc els desagraden, aparentment, -ja veurem, ja
veurem-, però aparentment tampoc no els desagraden les
polítiques del Partit Popular a Andalusia, ni tampoc a Galícia,
atesos els resultats electorals, ni tampoc a Múrcia, ni tampoc a
Castella i Lleó, que ho comprovarem aviat. Senyors de
l'esquerra, no sembla que els desagradin aquestes polítiques. En
conseqüència, seguirem defensant les baixades d'imposts, que
és el que toca en aquesta comunitat autònoma.

I confirmar una cosa, en definitiva, els ciutadans de les Illes
Balears han de saber que si governàs el Partit Popular, dia 1 de
gener del 2022 pagarien menys IRPF; s'eliminaria l'impost de
transmissions patrimonials per a compra del primer habitatge
per a menors de 30 anys; i s'eliminaria l'impost de successions
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i donacions entre pares i fills i es reduiria un 50% per cent per
a nebots i germans.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, jo crec que aquí caricatura cap, Sr.
Melià! La realitat és la que és la que és, sí, des d'Unidas
Podemos sí que defensarem per sobre de tot, tot el que sigui
públic, l'educació pública, la sanitat pública, els serveis social,
d'això no en tengui cap dubte, però sí que hem de venir aquí i
dir que és molt fàcil sortir a aquesta tribuna i dir: abaixarem els
imposts, sí, sí, però després ens traslladam a les comunitats
autònomes on governen el Partit Popular o Ciutadans i el que
veiem és que aquesta abaixada d'imposts es tradueix a les
rendes més altes i que es tradueix en acomiadaments massius,
que faran a la Comunitat de Madrid, que fan a la comunitat
d'Andalusia.

I el que ja és de traca és escoltar la portaveu de Ciutadans
dir que, bé, que ja es poden acomiadar sanitaris, que és no fan
falta. Bé, és que això ha estat completament vergonyós,...

(Alguns aplaudiments)

... perquè tenen vostès al carrer els sindicats i els treballadors
dient que el que fan és privatitzar els serveis públics. I no li ho
dic jo, li ho diuen els sindicats i els treballadors de la comunitat
d'Andalusia i també de la Comunitat de Madrid. No s'amaguin,
surtin aquí i diguin: sí, abaixarem imposts i després
privatitzarem part de l'educació i part de la salut pública!, que
és el que fan tant a Madrid com a Andalusia. I aquest és el seu
discurs. 

Després, també hem vist com..., -jo pensava que no sortiria
aquest argument, Sr. Melià, però vostè ens ha donat un
argument totalment fal·laç amb referència a l'impost de
successions i donacions, dient que moltes d'aquestes herències
no es cobren per aquest impost. No, perdoni, aquest impost
existeix al 80% dels països de l’OCDE, es fa una recaptació a
Espanya de nivells iguals que a la resta d'aquests països i
després el Col·legi de Notaris ha deixat ben clar que aquestes
herències que no es no es reben, principalment és perquè vénen
amb uns deutes associats a hipoteques i d’altres. I per tant, això
és l'argument real i, per tant, no faci vostè aquí populisme amb
aquest argument. 

Així mateix, si volen, podem parlar de poder establir tal
vegada altres mesures per a aquestes persones que no poden
acceptar l'herència, perquè vénen amb deutes, doncs es podria
mirar de fer un fraccionament del pagament, una moratòria, fins
i tot una dació en pagament d'aquelles cases que tal vegada
tenguin unes hipoteques associades, però que puguin acceptar

la resta. Crec que són altres mesures que es podrien tenir en
compte. 

També vull fer un esment als pactes successoris. Crec que
tal vegada a la compareixença que va fer el president del dret
civil del consell de..., -ai, no hem surt el nom ara-, de pactes
successoris de les Illes Balears, varen deixar ben clar que a la
modificació de la llei a nivell estatal no es tocaven els pactes
successoris, el que tocava era la transmissió que es feia a
posteriori de la venda d'una casa o de qualque bé i que el
donant encara es trobava en vida. I això es el que es
modificava, encara que vostès diguin que no. 

Mirin, després l'Arcàdia feliç, que deia la portaveu de
Ciutadans, jo crec que no ha escoltat les nostres intervencions,
evidentment que encara queda molt per fer, però jo li diré una
cosa, a mi m’és un poc igual les previsions que pugui fer
l'AIReF o altres organismes perquè a aquesta comunitat
autònoma en el darrer mes tenim dades que demostren que ja
es palpa aquesta recuperació...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., l'economia a les Illes Balears ha crescut un 16,7% en el
tercer trimestre respecte del període de l'any anterior; l’índex
general de producció industrial a Balears ha augmentat un
22,5%, el  que més ha augmentat a tot l'Estat; també lideram
l'increment de vendes al comerç; tenim menys aturats respecte
de l'any 2019. A veure, això són dades, no són previsions. Per
tant, crec que l’Arcàdia feliç no, dades, dades damunt la taula!

I després, quant a totes aquestes qüestions que es parlen de
garantir un accés a un habitatge, mirin, el que han de fer els
partits que tenen representació al Congrés és votar a favor del
projecte de llei d'habitatge que tirarà endavant, on es podran
regular els preus de lloguer, la suspensió dels desnonaments per
a persones en situació de vulnerabilitat sense alternativa
d’habitatge, impost a l'habitatge buit per tal de mobilitzar el
parc d'habitatge, reserva del 30% de totes les promocions per
a habitatge protegit i també tendran en alguns casos deduccions
fiscals per als arrendadors. 

Per tant, això sí que són polítiques que realment podrien
facilitar l'accés a un habitatge, perquè les propostes que fa el
Partit Popular, jo no sé si vostès han anat a mirar què costa un
habitatge i els estalvis que han de tenir prèviament els joves per
poder accedir a un habitatge; jo li ho diré, miri, un habitatge de
segona mà, 120.000 euros, es pot imaginar tal vegada en quin
es troba aquesta casa, com a mínim necessita una persona
35.000 euros per poder fer front a l'entrada d'aquesta casa. Per
tant, jo li recoman...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... per tant, jo li recoman..., i després també, miri, a quin preu
es venen les noves promocions d'habitatges, perquè a 120.000
ja li dic que no, de 250.000 per amunt. Si això vostè creu que
amb els salaris que hi ha actualment és fàcil poder entrar a
comprar un habitatge, em sembla que estan ben equivocats,
però després són vostès els que voten en contra també de les
pujades del salari mínim interprofessional i que voten en contra
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de totes les millores per als treballadors i les treballadores. Per
tant, com li he dit, les seves polítiques són totalment fal·laces. 

Moltes gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull dir que nosaltres,
des de MÉS per Mallorca, donarem suport a aquesta transacció
que s'ha proposat relativa a les cambres de comerç, a les
organitzacions empresarials i sindicals. 

Dit això, bé, veig que continuen amb el mateix discurs que
hem vist a la primera intervenció de Ciudadanos i del PP,
d'aquest alarmisme amb els treballadors, referent a treballadors
públics, a l'increment de sous públics, quan obliden dir que,
precisament, ho he dit i ho torn repetir, precisament és de les
primeres comunitats autònomes, de les comunitats autònomes
que més han fet feina per tenir una carrera professional justa
amb els treballadors, el més ampliada possible, que enguany es
garanteix aquest increment del 2%. I li vull, dir, Sra. Riera,
l'únic partit, l'únic lloc on hi ha hagut una sentència
condemnatòria per pujar els sous d'assessors públics és del
Partit Popular, és del Partit Popular!...

(Alguns aplaudiments)

... Vostès tenen una sentència en contra per pujar sous a
assessors polítics del Partit Popular. I no ens vengui amb
lliçons, Sra. Riera, per favor! Per tant, tenguin clar de què
parlen i precisament quines lliçons ens volen donar.

(Remor de veus)

Dit això, és evident, nosaltres, ja ho he dit abans, nosaltres
no creiem que el sector de la construcció precisament és a qui
li va millor, no té cap tipus de crisi, per tant, nosaltres no
podem acceptar esmenes que vagin, diguem, a continuar amb
l'ampliació de la declaració responsable ni tampoc amb
l'increment del 15% de superfície o d'activitat als establiments
turístics, amb aquest plantejament que fa el Partit Popular.

El Sr. Costa ha dit que el debat del dia era la baixada
d’imposts. I jo li diré: Sr. Costa, no és el debat del dia, és el
debat de fa sis anys, eh!, fa sis anys que ens conta el mateix, sis
anys; no és el debat d'avui. És el que jo li he dit, és un mantra
al qual ja ens té acostumats.

I pot ser que sigui, no sé si és una caricatura, però la realitat
és aquesta, vull dir, vostè està encasellat amb aquesta qüestió
i evidentment nosaltres aquest mantra de baixada d’imposts per
si, nosaltres no la compartim, perquè nosaltres sí que és veritat
que compartim que els tributs han de servir per redistribuir la
riquesa, per millorar els serveis públics, en això ens hi trobarà,
en això ens hi trobarà; ara,  ja li he dit abans, en abaixar els

imposts als qui poden comprar un habitatge per més d’1 milió
d'euros no ens hi trobarà, des de MÉS per Mallorca no ens hi
trobarà. Per tant, no li podem votar a favor, perquè vostès
precisament és una de les apostes que fan.

Realment, que la política d'habitatge que ens presenta la
dreta sigui rebaixar les bonificacions o l'impost de
transmissions patrimonials per a uns joves que es poden
comprar habitatges per més de 200 o 300.000 euros, sembla
una política per als fills dels seus votants. Em sap greu dir-ho
així, però és així!

(Alguns aplaudiments)

Perquè molts dels nostres votants, els seus fills no es poden
comprar un habitatge de 200.000 euros ni de 300.000 euros, la
majoria de gent que viu en aquestes illes, els joves de 35, no es
poden comprar aquest habitatge. Per tant, la política...

(Remor de veus)

... la política de l'habitatge ha d’anar més enllà, però vostès
estan en contra de regular els preus de lloguer a les zones
tensionades, vostès s'han manifestat, hi ha moltes altres mesures
amb les quals hem de fer feina. Per tant, no ens venguin que
això és la solució a l'habitatge, perquè nosaltres això ni ho
podem compartir, ni ho compartim.

I després, ha vengut la Sra. Guasp i ens ha donat la..., no sé,
jo crec que ens ha donat la frase del dia, que a Andalusia
acomiaden sanitaris perquè no fan falta. A mi m'agradaria saber
què pensen els andalusos i les andaluses de vostès, perquè
realment és que..., és que ho ha dit clarament, ho ha dit
clarament: perquè no fan falta! És que vostès no creuen ni en la
sanitat pública, ni en l'educació pública, ni en la renda
garantida, ni en els serveis socials, ni en la millora del medi
ambient, ni fer -com he dit-, l'habitatge públic, perquè realment
no hi creuen. Per tant, posen qualsevol excusa, qualsevol
excusa que els va bé per fer la política de la dreta que ja
coneixem, perquè la va fer el Partit Popular a la legislatura del
Sr. Bauzá, i la vàrem viure, l’acomiadament de sanitaris,
l’acomiadament de docents, l’abaixada a tots els serveis públics
que varen poder. 

(Remor de veus)

Per tant, no ens vengui..., i vostè ho ha dit ben clar, vull dir,
l'excusa que no són necessàris, a mi m'agradaria saber la gent
que fa cua, la gent que té problemes, la gent  d'aquestes cues
que ens mostren a Madrid de gent que per fer-se una PCR fa
cues quilomètriques...,

(Se sent una veu de fons que diu: “a Son Dureta” i remor
de veus)

... -no, no, no són..., a veure, per favor-, a mi, Sr. Melià, Sr.
Melià, de vostè no esperava que defensàs la política de la Sra.
Ayuso, no m'ho esperava...

(Alguns aplaudiments i remor de veus) 
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..., miri, m'ha sorprès, m'ha sorprès! No, perquè vostè compara
una política sanitària d'una senyora..., -no, sí...

(Remor de veus)

..., és que a la seva..., bé, idò ho sembla...

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

EL SR. PRESIDENT:

Silencio, por favor.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... s'ha posat totalment, s'ha posat totalment de part seva.

(Remor de veus i petita cridòria)

EL SR. PRESIDENT:

Silencio. Señores diputados y diputadas, por favor.

Sra. Campomar, pot anar acabant, per favor.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Sí, ja acab. Després ens diu que amb l'impost de turisme
sostenible si nosaltres tenim contradiccions, Sra. Guasp, li ho
diré: no tenim cap contradicció, nosaltres el que no volem ni
acceptarem mai és que s'elimini l'impost de turisme sostenible.
I això li ho diem ben clar, i això li ho diem ben clar, i estam
convençuts que si en aquests moments temporals i excepcionals
s'han de dedicar a la COVID per necessitats imperioses, s’hi ha
de dedicar. I no, no, vostè parli de les seves contradiccions, que
ja en tenen moltes, que ja en tenen moltes...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Campomar, por favor.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

... però li vull dir, i en conclusió, l'escut social que precisament
fa continuar aquests pressuposts amb el que duim aquests
darrers sis anys, precisament, és el que demanda MÉS per
Mallorca i també amb aquestes polítiques de lleis que ens
protegeixen i que protegeixen la nostra societat. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, els grups de l'oposició ens
acusen de fer caricatures, de fer dogmes, de fer mantres..., jo no
sé, Sr. Melià, quina caricatura troba que he fet jo; jo el que he

pensat és que és vostè que vol passar el que jo he dit per
caricatura, perquè fixi-s’hi, he fet una sèrie de crítiques molt
clares a les esmenes que vostès han presentat al tema fiscal,
molt clares.

En el tema de successions, vostè ho ha dit, ha dit: és un
impost injust que s'ha d'eliminar. I jo surt aquí a confrontar amb
vostè i a dir-li: idò jo no crec que s'hagi d'eliminar. He de
justificar per què voto en contra de la seva esmena.

Llavors, vostè vol caricaturitzar la meva postura. Jo no he
dit això, jo no hi estic a favor i he explicat el motiu, he dit:
afavoreix una espiral de desigualtat. Em sembla que és molt
òbvi.

Llavors, vostè vol caricaturitzar la meva postura i diu:
home!, si tan en contra està de l'impost de successions, per què
està a favor de les bonificacions de les associacions de pares i
fills? Bé, perquè precisament no caricaturitzo, no caricaturitzo,
no maximalitzo, tinc una posició de principi, que és que crec
que l'impost de successions és necessari i s'ha de mantenir, i
després som capaç de tocar de peus a terra i entendre que, per
un determinat import, de pares a fills, pot tenir lògica bonificar
aquest impost.

Però, en canvi, el que no vull és agafar aquest xiclet i
estirar-lo, com volen fer vostès, i estendre’l a nebots, a concos,
etc. Em sembla que és una postura que vostè pot no estar-hi
d'acord, però no em pot dir que és una caricatura ni que és un
simplisme.

El tema de la doble tributació. Diu que aquests béns ja han
tributat, sí, és clar, ha tributat el causant, però el beneficiari no
ha tributat res per aquell regal que rep. I aquí vostè ha de
confrontar clarament; una persona que resulta que pot
enfrontar-se als reptes de la vida amb un habitatge ja pagat, o
dos o tres, que li transmeten els seus pares, confrontat amb un
altre que ha de dedicar gran part de la renda dels seus primers
anys de treball a pagar-se aquest bé. Jo no estic a favor
d'aquesta discriminació. Per tant, per això li dic que a mi em
sembla just i no em sembla que hi hagi una doble tributació.

Després, també vostè ha dit impost de transmissions
patrimonials, l’objectiu és que puguin comprar. No, per a mi
l'objectiu no és que puguin comprar; l’objectiu és que tenguin
un habitatge digne. Prefereixo no alimentar el negoci bancari,
hi ha altres maneres de tenir un habitatge que no pas
comprar-lo. Per tant, a mi no em sembla bé.

I per tot el que li he dit em sembla que vostè no ens pot
acusar de caricaturitzar, no estarem d'acord, però vostè no ens
pot acusar de caricaturitzar, tenim uns conceptes molt clars de
per què estem en contra d'aquestes esmenes.

Per tant, crec que, igual que la Sra. Guasp, diu: dogmes i
mantres. Perdoni, és que jo, precisament, Sra. Guasp, he dit que
vostè sí que ha sortit aquí a fer molts dogmes i molts mantres.
Jo, digui'm quin he fet de dogma i de mantra? Jo he criticat
algunes parts del seu discurs que m'ha semblat que eren
demagògiques, com, per exemple, -vostè en aquell moment no
hi era- quan ha vingut a insinuar que els polítics vivíem a costa
del que traiem als treballadors públics; vostè ha dit: escolti'm

 



6224 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 105 / fascicle 1 / 20 de desembre de 2021 

mentre els polítics vinga a apujar-se el sou, els treballadors
públics estan absolutament precaritzats. I jo he dit que aquest
és un discurs que alimenta l'antipolítica, de la qual vostè
normalment sempre se'n vol separar. I jo li he volgut cridar
l'atenció, m'ha sorprès que vostè utilitzés aquest discurs.

Després ha demanat llum i taquígrafs amb els acords que
hem arribat amb el Govern. Escolti, llums i taquígrafs els que
vulgui, en comissió s'han transaccionat totes les esmenes. Si
nosaltres hem arribat a uns acords previs que, vull dir, em vaig
fer la foto amb la consellera d'Hisenda perquè era la meva
interlocutora, i després això ha passat per les comissions, hem
fet transaccions, s'han presentat, i han rebut el suport majoritari
d'aquesta cambra. Per tant, tota la llum i taquígrafs que vulgui.

Per cert, Sr. Costa, també ens ha acusat de dogmes i
mantres, però jo li he fet dues preguntes molt concretes -dues
preguntes molt concretes- que suposo que eren molt incòmodes
de contestar, que ha dit, escolti, com lliga el que vostè ens
defensa amb incrementar el llindar del mínim exempt del
patrimoni i disminuir la tarifa? Com lliga això amb beneficiar
les classes mitjanes i baixes, i com lliga això amb estar en
contra d'augmentar l'ITP per a adquisicions per sobre d'1 milió
d'euros? Això no ens ho ha explicat, no ens ho ha explicat
suposo que... no ens ho ha contat perquè costa de casar amb el
discurs que vostè defensa.

En resum, els llums i taquígrafs que demanava la Sra.
Guasp, nosaltres vam donar suport al sostre de despesa, ens
vam oposar a les esmenes a la totalitat perquè hem mantingut
una línia de suport a aquests pressuposts i, per tant, ningú no
pot dir que no hem estat coherents amb aquesta línia.

Amb això hem pogut satisfer la nostra vocació que tenim
des que va començar la legislatura de ser aliats del Govern.
Nosaltres som partit de govern, governam a Menorca, i la
nostra voluntat és ser aquí per arribar a acords amb el Govern.
De vegades això no és possible, quan no és possible? Quan el
Govern aprova mesures que van en contra del nostre ideari, per
exemple, l'increment de l'edificació dels hotels amb un 15%;
quan el Govern tira endavant iniciatives importants a les
nostres esquenes, com, per exemple, la negociació del factor
d'insularitat; o quan no respecten acords adoptats, com va
passar amb el Decret llei de fons europeus; quan passen totes
aquestes coses, és difícil tenir l'acord.

Ara bé, quan el Govern fa la feina que toca, que és cercar
els suports parlamentaris, en aquest cas de MÉS per Menorca,
nosaltres sempre disposats a estendre la mà; crec que aquesta
negociació pressupostària ha estat un exemple, hem aconseguit
suports, millores pressupostàries importants per a Menorca, que
és la funció que nosaltres fem aquí. I, per tant, crec que amb
això es demostra que quan el Govern vol i els grups del Govern
fan la feina que toca, MÉS per Menorca està disposada a
sumar-se als esforços per garantir la governabilitat.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Truyols.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Diputats i diputades. Sr. Costa, és
que m'ho posa molt fàcil, m’ho posa molt fàcil perquè jo no li
volia recordar la legislatura 2011-2015, però és que no queda
més remei, perquè precisament és el que...,

(Remor de veus)

... varen fer tot el contrari del que prediquen ara aquí, en
aquesta tribuna. Perquè podria començar, és curiós: proposta
del Partit Popular, abaixar l'impost de transmissions
patrimonials per a joves. Qui va eliminar el tipus del 3% per a
compra d'habitatge? El Partit Popular a l'any 2013. Partit
Popular, impost de patrimoni, el varen bonificar al cent per
cent. Qui el va recuperar amb premeditació, traïdoria i
nocturnitat dia 31 de desembre de l'any 2012? El Partit
Popular. Qui va fer la pujada més alta de tota la història fiscal
d'aquesta comunitat autònoma? El Partit Popular. Podria seguir:
cànon de sanejament d'aigua; el cèntim sanitari, que a l'abril de
l'any 2012...

(Alguns aplaudiments)

... sabien que era il·legal i, tot i així, el varen posar al tipus més
alt que permetia la llei. I puc seguir, perquè la veritat és que
això... No, si seguesc..., això és un exemple clar del fet que els
ciutadans no varen quedar molt contents amb les seves
polítiques fiscals perquè, si no, vostès avui no serien a
l'oposició, crec que queda ben clar.

I podria seguir amb la resta de propostes que vostès han
presentat, sí, no, seguiré, Sr. Costa, a mi que m’encanta parlar
d'imposts i m’enerva aquesta situació, i sobretot amb vostè, que
cada vegada em sorprèn més, em sorprèn més perquè..., si li he
dit un parell de vegades: o li fan dir bogeries els seus o és que,
si no, no ho entenc, no ho entenc!

Miri, l'impost de successions i donacions, que ara fa una
estona el Sr. Castells també el defensava, és un impost just, és
el mitjà per aconseguir una major igualtat d'oportunitats i, de
fet, les rebaixes temeràries no ens les podem permetre perquè
la sostenibilitat dels serveis públics, la justícia social i l'equitat
és el que ens jugam, i això no ho podem posar en joc:
sostenibilitat, justícia social i equitat.

Miri, hi ha el sindicat Gestha, també dels tècnics d'Hisenda,
que també diu la seva en  relació amb l'impost de successions
i donacions, i rebutgen l'eliminació d'aquest impost. Per què
rebutgen l'eliminació d'aquest impost? Perquè seria un benefici
per a una minoria de rics en detriment de la majoria, que veuria
reduïda la seva expectativa de mobilitat social i el finançament
d'uns serveis públics, ja suficientment retallats en èpoques que
tots coneixem. I sabem quina és aquesta època: l'època de la
legislatura 2011-2015.
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El Nobel d'Economia, el Sr. Krugman, té una frase que crec
que dona molt bé a entendre si s'ha de defensar o no un impost
de societats: saben què han de fer si volen afavorir els rics?, diu
Krugman, suprimir l'impost de successions.

En relació també amb els pactes successoris, crec que
vàrem ser tots a la compareixença del president del Consell
Assessor de Dret Civil de les Illes Balears, que va ser convocat
precisament per parlar del tema dels pactes successoris, de la
Llei de prevenció i lluita contra el frau fiscal i del tema de la
reducció del 95% de l'empresa familiar, i la veritat, si ho
recorden, el president del consell assessor va deixar palès que
la solució que s'havia donat des del punt de vista tributari dins
la Llei de prevenció i lluita contra el frau fiscal era perfecte,
perfecte en tots els sentits.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

I no és veritat..., ho va dir, perquè n’hi ha prou a revisar el
Diari de Sessions, Sr. Melià, i deixi de dir-me que cada vegada
que parlo de pactes successoris faig apologia que totes les
persones que utilitzen pactes successoris fan frau fiscal, perquè
això no és veritat, això no és veritat! El que passa és que a
l'hora d'aplicar els tributs, primer s’han de garantir els ingressos
d'aquesta comunitat autònoma i, a part de garantir els ingressos,
també evitar que hi hagi possibles -possibles- conductes...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... possibles conductes que determinin la no aplicació dels
tributs.

I en el cas de la reducció del 95% ja els he fet els càlculs
abans, crec que ha quedat ben clar que per una transmissió
d'una empresa familiar, per import, per valor de 600.000 euros,
es pot utilitzar perfectament la figura de la donació pura i
simple, que es troba al 7% en aquesta comunitat autònoma, i no
al 9% per cent, a partir de 600.000 euros, com a Catalunya i a
Galícia, sense que el ciutadà hagi de veure incrementat en zero
euros, en zero euros la seva factura fiscal. Per tant, deixin de
fer demagògia i deixin d'utilitzar el sistema tributari d'aquesta
forma partidista i... beneficiant sempre els mateixos!

Quant a la Sra. Ayuso, també m'ho ha posat molt fàcil, Sr.
Costa, també m'ho ha posat molt fàcil...

(Remor de veus)

... si és tan bona, la comunitat de Madrid, amb aquestes
baixades impositives, per què no la volen com a presidenta del
Partit Popular a Madrid? Ni tan sols el Sr. Casado...

(Alguns aplaudiments)

..., si la Sra. Ayuso aplica una política fiscal tan exquisida, em
vol dir...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Truyols, per favor, hauria d’anar acabant.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

... -vaig acabant-, em vol dir per què tramet una carta la Sra.
Ayuso al Sr. Almeida on li demana que li perdoni, on s'ha vist
mai això!, que li perdoni 17 milions d'euros dels IBI dels
hospitals? 

(Alguns aplaudiments)

Per això utilitzen vostès la política fiscal? No és rar que
m’enervi, perquè la política fiscal ha de ser justa, justa i
equitativa,...

(Remor de veus)

... ha de redistribuir la renda i la riquesa, no s'ha...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Truyols, per favor...

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

... d'utilitzar per finalitats partidistes o per a finalitats
particulars de la Sra. Ayuso. 

Per tant, Sr. Costa, no em posi ni com a exemple la Sra.
Ayuso, ni el Sr. Juanma Moreno, perquè si van d'aquesta
manera seguiran aquí on són, asseguts en aquesta... tribuna.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per fixar la posició té la paraula el representant de
VOX-Actua Baleares, la Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Muchas gracias, señores diputados, buenos días. Llevamos
semanas tramitando estos presupuestos generales de la
comunidad autónoma y nuestro grupo ya ha manifestado su
posición primero en las sesiones de la Comisión de Hacienda
en las que comparecieron los consejeros para presentar los
presupuestos y después en las sesiones de la ponencia y de la
Comisión de Hacienda. 

La conclusión que sacamos es la que ya manifestamos
cuando tuvimos la primera ocasión de hacerlo, se trata de unos
presupuestos que no cuadran y que están deslegitimados desde
su origen porque parten de unas cifras irreales y de un dinero
que este gobierno no tiene ni tendrá, porque prevén un
crecimiento económico y una recaudación que, según todos los
analistas del mundo, es irrealizable. Así lo dicen entidades
públicas, como la Comisión Europea, y privadas, como el
BBVA, hasta la mismísima AIReF ve muy poco probables las
previsiones de crecimiento que el Gobierno da por hechas en
sus presupuestos, poniéndose una venda en los ojos para no
afrontar la realidad y seguir con su particular fiesta autonómica,
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programando un gasto que saben de antemano que no podrán
asumir.

Este hecho es especialmente preocupante teniendo en
cuenta el crítico momento que atraviesan estas islas, un
momento en el que precisamente los ciudadanos de Baleares
necesitan más que nunca un gobierno serio, que coja las riendas
de forma acertada, pero el gobierno de izquierdas, en vez de
elegir a las personas prefiere elegir, continuar con su agenda
sectaria; en vez de gobernar para los intereses de los
ciudadanos, elige gobernar para avanzar en su agenda
ideológica, globalista; en vez de destinar el dinero a lo
importante, elige destinarlo a gasto político para poder seguir
manteniendo el juego de equilibrios entre las tres formaciones
políticas que ocupan el nutrido número de sillas que los
ciudadanos de estas islas pagan a base de impuestos y más
impuestos, que no paran de aumentar, entorpeciendo que pueda
llegar al fin la necesaria recuperación económica. 

Y todo esto solo obedece a una razón: el deseo de la Sra.
Armengol de seguir siendo presidenta a toda costa, aunque eso
implique tener que contentar a su red clientelar, que la sustenta,
y arruinar al resto.

Lo que hacen estos presupuestos es lo que viene haciendo
desde el Gobierno la Sra. Armengol: destinar los impuestos de
la gente a aumentar las subvenciones a sus afines, a mantener
una IB3 ruinosa e innecesaria, a regar a los chiringuitos de
género, a pagar los sueldos de los numerosos cargos públicos
contratados a dedo que no paran de aumentar, a la imposición
lingüística de la lengua que hablan en Cataluña y a sufragar los
caprichos de la religión climática, entre otros despropósitos. 

Estos presupuestos saldrán adelante con los votos de los
socialistas, comunistas y separatistas, los que se autodenominan
govern de la gent, cuando la realidad es que son un gobierno
especialista en dejar atrás a la gente, a la que arruinan con
restricciones ante su incapacidad de gestionar la pandemia,
mientras les estrujan cada vez más a impuestos para seguir
pagando el despilfarro autonómico.

Por eso, nosotros presentamos y defendimos una enmienda
a la totalidad de estos presupuestos.

En otras ocasiones hemos defendido que iniciativas
presentadas por el Gobierno de Baleares sean tramitadas en
este parlamento para poder mejorarlas, así ha ocurrido con la
tramitación de numerosos decretos ley que han llegado a esta
cámara, porque entendemos que esas normas, que contenían en
la mayoría de las ocasiones restricciones de derechos para los
ciudadanos de Baleares, podían ser subsanadas mediante su
tramitación parlamentaria, porque para nosotros lo importante
es lo que persigue una iniciativa y no quién la presenta, a
diferencia de la izquierda sectaria que lo único que hace es
aplicar su rodillo ideológico en contra de las enmiendas
presentadas por los grupos de la oposición, y tan solo los
grupos de los que depende para conservar la mayoría
parlamentaria salen beneficiados en sus particulares
reivindicaciones soberanistas. 

En los años anteriores hemos intentado enmendar los
presupuestos con decenas de enmiendas que han sido

sistemáticamente tumbadas por la mayoría de izquierdas, pero
en esta ocasión y dada la actual situación de crisis económica
y social, después de casi dos años de pandemia, entendemos
que estos presupuestos son gravemente lesivos para nuestra
sociedad y para nuestra economía, y no existe enmienda alguna
que pueda arreglarlos porque parten de una falsa premisa de
crecimiento y de unos números irreales, como he apuntado al
inicio de mi intervención.

Otros grupos parlamentarios, que también presentaron una
enmienda a la totalidad y que son plenamente conscientes de
que tenemos un escaso crecimiento económico y una inflación
totalmente descontrolada, que hará imposible que nuestro PIB
se recupere y poder recaudar lo que estos presupuestos
contemplan, esos grupos -como decía- incomprensiblemente
pretenden ahora enmendar unos presupuestos que nacen de una
mentira en la previsión de ingresos y que, por tanto, son
irrealizables de entrada.

Como ya les anuncié en la Comisión de Hacienda, en la que
se han tramitado estos presupuestos, nosotros preferimos ser
realistas, contarle a la gente la verdad y actuar en consecuencia,
porque sabemos que solo saldremos adelante cuando nos
libremos de quienes nos están gobernando, y de grupos, como
Ciudadanos, que se permiten llamar inútiles a los diputados de
VOX desde esta tribuna, cuando resulta que nuestra formación
tiene cinco veces más representación que la suya en el
Congreso de los Diputados, y cuando ya ha quedado
demostrado que aquí los únicos inútiles son ellos, que van
camino de desaparecer por su indefinición política, que solo
sirve para desestabilizar los gobiernos en los que participan,
como ocurrió en Murcia, en Madrid y ahora en Castilla y León,
donde les han echado a todos del Gobierno, hoy mismo, por su
traición y deslealtad a sus propios socios. 

Muchas gracias.

(Algun aplaudiment i remor de veus)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Donam per finalitzat el debat número
1...

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sr. President, Sr. President. Volia fer un recordatori,
permeti’m, recordar que havíem presentat una proposta de
transacció de les esmenes 13424, del Grup Parlamentari
Popular, i de la 13293, de Ciutadans, i ens agradaria que a
l'hora de la votació, es deixàs oberta la possibilitat d’una
votació separada per a aquesta proposta. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sra. Truyols. 

Passam al debat númeroro 2. Ara, un cop acabat el debat de
l'articulat del projecte de llei, procedirem al debat de les
esmenes que es mantenen a les seccions, entitats públiques
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empresarials, societats mercantils públiques, fundacions,
consorcis, ib-salut i Agència Tributària. 

Debat número 2, de totalitat i globalitat, agrupació de la
secció 11, Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat,
amb les seccions i entitats afins. 

A) Esmenes a la totalitat.

 Grup Parlamentari Popular, secció 11, Conselleria de
Presidència, Funció Pública i Igualtat, esmena 13453; secció
36, serveis comuns, despeses de personal, esmena 13454;
secció 73, Institut Balear de la Dona, esmena 13453; secció 78,
Escola Balear d'Administració Pública, esmena 13455; E01,
Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears, esmena 13456;
S10, Gestió d'Emergències de les Illes Balears, GEIBSAU,
esmena 13457.

B) Esmenes parcials. 

Grup Parlamentari Popular, secció 11, Conselleria de
Presidència, Funció Pública i Igualtat, al programa 222C,
actuació de policies, esmena 13675; al programa 912B, suport
financer a ajuntaments i altres ens locals, esmenes 13829,
13830, 13828 i 13676; E01, Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears, de l'esmena 13724 a l’esmena 13729; S10,
Gestió d'Emergències de les Illes Balears, GEIBSAU, esmena
13770.

 Grup Parlamentari Ciudadanos, secció 11, Conselleria de
Presidència, Funció Pública i Igualtat, al programa 222C,
actuació de policies, esmena 13362; al programa 551C, mitjans
de comunicació social, esmenes 13334 i 13335; al programa
912B, suport financer a ajuntaments i altres ens locals, esmena
13394. 

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
secció 11, Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat,
al programa 222C, actuació de policies, esmena 13074; al
programa 223A, emergències, esmena 13031; al programa
551C, mitjans de comunicació socials, esmena 13061.

Per fer una defensa conjunta de les esmenes, en primer lloc,
té la paraula pel Grup Parlamentari Popular, el Sr. Lafuente. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President, buenos días, señoras y señores
diputados, miembros del Gobierno. Desde el Grupo
Parlamentario Popular presentamos enmienda a la totalidad a
los presupuestos de la Conselleria de Presidencia,
Administraciones Públicas e Igualdad, considerando que
básicamente no coincidimos con el enfoque global que se da al
conjunto del presupuesto de esta conselleria y de los entes que
de ella dependen, y que ello supone que están equivocados y
que no redundan en el beneficio del interés general de los
ciudadanos. Más al contrario, este error en el enfoque, lo que
hace es precisamente persirtir en que en Baleares tengamos un
índice importante de pobreza y que la gente de la calle lo pase
mal. 

Y eso no quiere decir que no reconozcamos la complicada
y la difícil situación en que se encuentra la comunidad
autónoma por la crisis de la COVID, ni que estemos en contra
de todas y cada una de las medidas que contempla el proyecto
de presupuesto, ni, por supuesto que no valoremos y
reconozcamos desde nuestro grupo a todos los empleados
públicos que cumplen sus funciones. Con toda probabilidad,
intentarán hacernos creer lo contrario, algún portavoz de los
grupos que dan soporte al govern.

La Sra. Consellera, al defender los presupuestos en
comisión, dijo que eran los presupuestos de la esperanza, de la
recuperación y de la importancia de los servicios públicos, y
desde nuestro punto de vista, cuando analizamos los
presupuestos, vemos su estructura y sobre todo observamos sus
prioridades, nos produce una decepción, consideramos que
precisamente lo que producen es pues retrasar la recuperación,
dar la espalda a la sociedad y a la realidad de la gente, y sobre
todo, se piensa en el mantenimiento del poder, en el
mantenimiento del poder de los partidos que dan soporte al
Gobierno y, por tanto, consideramos que son manifiestamente
insolidarios con la sociedad. 

La principal condición para tener unos buenos servicios
públicos de calidad, que todos nosotros queremos y
defendemos, y entiendo que lo defienden todos los diputados,
es tener un tejido productivo que cree riqueza y recursos, una
sociedad civil fuerte en la que haya servicios públicos de
calidad. Si a los ciudadanos les va mal, a la administración
también le va mal, y nosotros entendemos que en este momento
a los ciudadanos de Baleares les va bastante mal, y basta salir
a la calle y escucharlos, pero hay que salir a la calle y
escucharlos. 

Baleares fue la comunidad autónoma, como todos ustedes
saben, con mayor descenso del Producto Interior Bruto, como
consecuencia de la crisis, con un 21,7%, y una pérdida de
ingresos de 7.383 millones de euros. 

Los pensionistas, los trabajadores, los autónomos, los
funcionarios pierden poder adquisitivo cada día con una
inflación desbordada, en este momento al 5,7%, la inflación es
lo peor que les puede pasar precisamente a las personas que
tienen más necesidades. Si salimos a la calle y preguntamos por
los problemas de la gente, nos dirán que con un incremento, por
ejemplo, de la luz, del 443%, evidentemente eso supone, o
antes en el 2017 suponía pobreza energética; yo creo que ahora
lo que supone es la ruina de las personas y de las familias. Yo
creo que todos ustedes recordarán, en febrero del 2017, la Sra.
Montero decía: “Podemos jamás va a permitir una subida de la
luz, subir la luz es vivir de espaldas a la clase obrera, nosotros
nunca lo haremos, ¡Rajoy dimisión!” Eso decía la Sra. Montero
en febrero del año 2017.

(Alguns aplaudiments)

¿Qué debe decir ahora? Nos gustaría escucharlo. Pero es
que la Sra. Armengol decía: “debería avergonzar a cualquier
gobierno, la luz no puede ser un bien de lujo”. Lo decía cuando
la subida era de un 7%, la Sra. Armengol ahora no dice
absolutamente nada.
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Los combustibles en Baleares son los más caros de España
y un 50% del precio de los combustibles son impuestos. La
carestía de los combustibles afecta a nuestros pescadores, a
nuestros autónomos, a nuestros trabajadores y el gobierno sigue
de espaldas a esa realidad. El PIB per cápita de Baleares es de
22.048 euros, un 6,9% menos que la media de España. En
Madrid, a la que ustedes tanto critican, el PIB per cápita son
32.048 euros. Algo tendrá que ver la actitud o la capacidad del
gobierno de liderar esa situación. 

El incremento de los usuarios de los servicios sociales en
Baleares este año se ha incrementado un 9%, en Menorca un
18%. Y es una evidencia de las dificultades que están pasando
muchos de nuestros vecinos y nuestros conciudadanos en
Baleares. Y desgraciadamente, en esta materia, en materia de
violencia de género, desgraciadamente seguimos estando a la
cabeza en las estadísticas de la violencia de género, según el
Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, materia
que corresponde a esta conselleria, y que creo que todos
lamentamos, pero que, desde luego, no se pueden volver a
plantear una y otra vez exactamente las mismas políticas si el
resultado, si medimos el resultado de las políticas con el tanto
por ciento o el índice de personas afectadas por la violencia de
género.

Los últimos datos de la temporada turística del año 2021, de
este año, del gasto turístico, el gasto turístico ha supuesto 1.000
millones menos de ingresos a Baleares, eso supone 1.000
millones de ingresos menos al conjunto de Baleares, una
temporada turística más concentrada, más corta y, por tanto,
mucha más gente en un determinado momento, pero la
desestacionalización ha sido un auténtico fracaso.

La presión fiscal de que hablábamos, según el Consejo
Económico y Social, en Baleares tiene una media de un 31%,
6 puntos por encima de la media nacional, que es de un 25,5%.
Por tanto, los ciudadanos en la calle, los ciudadanos de la calle
no están mejor con este presupuesto, no están mejor con este
gobierno, sino absolutamente todo lo contrario.

Seguimos diciendo que lo importante es generar recursos
para tener servicios de calidad, si los recursos no se generan, si
la sociedad civil no es capaz de generar recursos, mucho
podemos decir que defendemos lo público, mucho podemos
decir que queremos servicios de calidad, pero la realidad es que
los servicios de calidad no se pueden producir.

Por tanto, si miramos las características de estos
presupuestos lo que vemos en esta conselleria es que se
caracteriza porque gasta más en altos cargos, en concreto, en
altos cargos gasta 863.862,38 euros, según la página de
Transparencia, y 16 altos cargos. Si a esto le sumamos el sector
instrumental y organismos autónomos, nos vamos a un gasto de
un 1.190.940,37 y 22 altos cargos. La ratio por euro invertido
más elevada de toda la comunidad autónoma y de todas las
consellerias.

El Govern, con un gasto de 10.828.443,10 euros en altos
cargos, sin contar Seguridad Social, sin contar el complemento
de residencia, supone 203 altos cargos; cuando en el 2015
había 122 altos cargos. 

Otra de las características de esta conselleria, del
presupuesto que nos presentan, es el elevado coste en
publicidad y propaganda, 3.800.000 euros en publicidad y
propaganda; publicidad y propaganda que se utiliza hábilmente
por los estrategas del PSIB para hacer coincidir la publicidad
del partido con la publicidad del Gobierno...

(Se sent una veu de fons que diu: "muy bien" i alguns
aplaudiments)

..., lo cual ha sido calificado incluso por representantes de
partidos que dan apoyo al Gobierno, en este caso el
coordinador de MÉS per Mallorca, de poco estética, y
evidentemente de crear confusión.

Nuestras enmiendas en este sentido, ¿en qué sentido van?
En disminuir gastos políticos, en disminuir gastos de publicidad
y propaganda y tratar de invertirlo en cuestiones que interesan
en inversión. Proponemos subir o incrementar el Fondo de
cooperación local en 6 millones de euros, enmienda 13676;
incrementar el fondo de seguridad ciudadana en 480.000 euros,
enmienda 13675, y también incrementar la Ley de capitalidad
de Eivissa en 4 millones de euros e incrementar Menorca
Reserva de la Biosfera en 3 millones de euros, e incrementar la
Ley de capitalidad de Palma en 5 millones de euros;
inversiones a cargo del fondo de insularidad, también en Palma,
15 millones de euros; las enmiendas que van de la 13724 a la
13729, para incrementar la producción propia en IB3; otra
enmienda, la 13770, para implantar el plan de seguridad de las
fiestas de San Joan en 100.000 euros. Estas son las enmiendas
que nosotros defendemos. 

Respecto a las enmiendas de los otros grupos, votaremos
favorablemente a las enmiendas que coinciden básicamente con
la nuestra.

En el caso de Ciudadanos, las enmiendas 13362, 13334 y
13335.

Las enmiendas propuestas por El Pi, a la 13074, votaremos
negativamente; a la 13031 nos abstendremos, y a la 13061
votaremos a favor.

Respecto a las enmiendas de MÉS per Menorca, no queda
ninguna enmienda viva. Nos habría gustado que la enmienda
que anunció MÉS per Menorca, que iba a condicionar los
presupuestos de esta comunidad autónoma, que era la inversión
en los pluviales de Alaior, que se había aprobado por
unanimidad en el Ayuntamiento de Alaior, desgraciadamente
hemos visto que se ha desistido de esta enmienda, nos habría
gustado que se mantuviese porque le habríamos dado soporte,
pero, bueno, vemos que también, cuando se puso como
condición la creación de una residencia para familiares de los
enfermos en Mallorca, también se puso como condición hace
años, se aprobó y se dio soporte al Gobierno, pero, sin
embargo, la residencia sigue sin existir y sigue sin ejecutarse. 

En definitiva, estamos ante una conselleria que, en el
lenguaje políticamente correcto, nos dirá la consellera que es
transversal y de coordinación, pero lo que hace es un uso y un
abuso de los cargos políticos y del gasto de publicidad.
Nosotros le llamaremos una conselleria de asuntos internos,
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cuya función principal no es dar esperanza a los ciudadanos
sino dar esperanza al PSIB-PSOE para quedarse en el gobierno. 

Muchas gracias. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Lafuente.

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

Sí, Sr. President, m'agradaria poder obrir torn incidental.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Doncs, donam la paraula a la a consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat.

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats.
Sr. Lafuente, bon dia a tots i totes i gràcies per l'oportunitat de
tornar explicar els pressuposts de la Conselleria de Presidència,
Funció Pública i Igualtat per a l'any 2022.

Uns pressuposts que, com vaig dir, són especials i esperats;
uns pressuposts de l'esperança on es veuen reflectits realment
tots els recursos públics que es posen a l'abast de la ciutadania
per garantir tots els serveis i les polítiques que necessiten les
Illes Balears per encarar una nova etapa per la crisi
postCOVID, a més de continuar amb un full de ruta de les
polítiques acordades en els Acords de Bellver.

I, sí, Sr. Lafuente, continuu afirmant que aquests són els
pressuposts de l'esperança i que són els pressuposts que major
resposta poden donar als ciutadans de les Illes Balears.

Parl de la importància de tenir una sanitat pública forta i
dotada, d'una educació pública i de qualitat, d'uns serveis
socials preparats i amb recursos, de la necessitat vital d'un
habitatge digne, també d'un treball digne i a més igualitari,
d'una administració al servei de tothom i no només al servei
d'uns pocs, d'un cossos de seguretat i d'emergències preparats
i d'un llarg etc., de serveis i servidors públics. Aquesta és
l'autèntica fortalesa de viure en comunitat i aquestes són les
polítiques que necessiten les persones i les que per
convenciment volem impulsar des d'aquest govern.

Sr. Lafuente, aquests són els pressuposts que necessiten els
ciutadans de les Illes Balears i no les esmenes que vostès tornen
fer una i altra vegada demanant la reducció d'imposts i ficant
més despesa, sense dir absolutament de quina manera ho faran.
I crec que jo no necessit incidir en tot el que li han comentat els
portaveus dels grups que donen suport al Govern en el debat
anterior, perquè crec que ha quedat ben palès aquest tema. 

En aquest sentit, per part de la nostra conselleria, el 2022
serà l'any del desplegament del Pla de conciliació i

corresponsabilitat de les Illes Balears, però també serà l'any del
blindatge i enfortiment de les polítiques d'igualtat per tal que
les dones puguin desenvolupar el seu projecte de vida amb
suport a l'emprenedoria, a la formació i a l'acompanyament de
les víctimes de violència de gènere.

També serà l'any de l'estabilització i creació de llocs de
treball públic. Durant el 2022 l'EBAP pràcticament duplicarà
el seu pressupost en possibilitar la formació de nous policies i
continuar amb la idea, ja aplicada per aquest govern, de
capacitar els efectius a les quatre illes. I també serà l’any que
44.000 treballadors i treballadores públics de l'administració de
les Illes Balears vegin incrementades les seves condicions
laborals, amb un increment del salari del 2%, tant a les
retribucions bàsiques com complementàries. Per a l'execució
d'aquest i de la resta de projectes la conselleria disposa d’un
pressupost de 103.443.000 euros.

Durant la compareixença a la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts vaig explicar amb prou detall i amplitud totes les
partides que depenen de la conselleria que encapçal, a més
d'explicar els projectes i actuacions que van lligats a cadascun
dels crèdits pressupostaris, i també vaig respondre les preguntes
i dubtes que es plantejaven per part dels distints diputats.

La necessitat d'aprovar aquests pressuposts, que sí són els
que necessiten les Illes Balears, em conviden a continuar
insistint en les polítiques més importants i reals que durem a
terme des de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i
Igualtat. En cas contrari, es poden posar en risc tota una sèrie
d'actuacions i serveis entre els quals hi ha els que explicaré a
continuació.

De la Direcció General d'Emergències i Direcció General
de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat
cal destacar, com he dit, el primer Pla de conciliació i
corresponsabilitat de les Illes Balears, el Pla suposa la creació
d'un nou dret per a la ciutadania, com és poder conciliar la vida
personal, familiar i laboral a la vegada que es democratitzen les
tasques domèstiques, la qual cosa és, en definitiva, el dret a
viure, però el dret a viure amb igualtat. 

El pla aspira a ser la major revolució social dels darrers
anys a les Illes Balears, per primera vegada es posen les bases
perquè una persona pugui exercir el seu dret vital per complet
i equilibrar el seu espai de vida familiar i personal amb la vida
laboral i professional, la seva formació i el necessari temps
d'oci i lleure i el desenvolupament de la seva personalitat. Es
tracta que ningú no es quedi sense feina per haver de tenir cura
d’un familiar o pel simple fet de ser mare; es tracta que ningú
no renunciï al seu projecte de vida per unes barreres que volem
esbucar amb el Pla de conciliació. Com he dit, es tracta
d'igualtat real entre homes i dones, perquè no ens podem
enganyar, qui paga la desigualtat sempre són les dones.

És una revolució que implica tothom. El pla té un
pressupost total de 157.778.000 euros i és un pla molt
transversal el qual implica, no només les diferents
administracions, la comunitat autònoma, consells insulars i
ajuntaments, sinó també tota la societat, els agents socials i
econòmics, i també la societat civil a través de les seves
associacions. En aquest cas, sols amb l’aplicació del Pla
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Corresponsables del Ministeri d'Igualtat s'han pressupostat
4.833.000 euros per al 2022. El pla es coordina des de la
Conselleria de Presidència, però en el seu desenvolupament i
execució hi estan implicades totes les conselleries. 

Per tant, el pressupost que destinarà aquest govern a aquest
pla durant el 2022 serà de 41 milions d'euros. A data d'avui, els
agents de corresponsabilitat, la convocatòria per a escoles
d'estiu i Pasqua i les escoletes matineres ja són una realitat. 

No oblidem tampoc el desenvolupament del segon Pla
estratègic LGTBI durant l'any 2022, que vol adaptar-se amb les
seves prioritats a la nova realitat competencial, fruit del traspàs
als consells insulars i al nou escenari legislatiu per seguir
avançant en transversalitat de les polítiques LGTBI a tot el
Govern de les Illes Balears, unes polítiques essencials per fer
front a la discriminació i agressions LGTBIfòbiques i als
discursos d'odi que les sostenen.

Per tant, el 2022 tendrem un protocol per a les policies
locals per lluitar contra els delictes d'odi, a més que honorarem
totes les víctimes de la repressió franquista i de la dictadura que
ho varen ser per la simple condició sexual.

Pel que fa a l'IBDona, una entitat que és un orgull per a tots
nosaltres i un referent a tot l'Estat, tendrà un pressupost de
6.700.000 euros, dels quals el 70% aproximadament ve
finançats per part del Ministeri d'Igualtat amb el renovat pacte
d'estat. Entre les polítiques que es duran a terme a l'IB Dona
podem destacar l'ampliació del servei de 24 hores d'atenció
telefònica i telemàtica, informació, assessorament i contenció
emocional, i acompanyament presencial per a dones, en aquest
cas també per a dones sordes. D'aquesta manera, el servei 24
hores, amb la seva ampliació de cara al 2022 suposarà una
inversió de 775.500 euros.

A més, amb el fons més Next Generation construirem el
centre de crisi 24 hores per atendre les víctimes de violència
sexual. Mentre se’n fa la construcció, es posarà en
funcionament el servei d'atenció a víctimes de delicte sexual i
s’oferirà un servei d'acompanyament a l'hospital de referència
de cada illa, a més que hi haurà aquest servei 365 dies a l'any
amb atenció telefònica i presencial, si és precís, i per si les
dones necessiten interposar denúncia.

Com a dada addicional, pot ser d'interès que la formació per
donar aquesta atenció ja ha tengut una demanda de 265
persones. 

Continuarem també amb el programa de suport a
emprenedores mitjançant convenis amb les cambres de comerç,
de tal manera que a l'any 2022 més de 325 dones tendran
l'oportunitat de constituir-se com a empresaris o
cooperativistes, o podran fer créixer o internacionalitzar la seva
empresa per un import de 200.000 euros, 120.000 euros a la
Cambra de Mallorca, 50.000 a la de Menorca i 30.000 a la
d'Eivissa i Formentera. 

Tot això sense oblidar la continuïtat del programa
SOIBDona, que comptarà amb un pressupost d’1.350.000
euros, ni la col·laboració amb la conselleria d'Educació amb els
programes d'ajuts a dones que estudiïn les FP més

masculinitzades o als homes que estudiïn les FP de cures, a més
de continuar amb el programa Convivexit i la col·laboració
amb la Universitat de les Illes Balears per donar suport a
estudis universitaris de grau i postgrau d'igualtat i coeducació.

Per altra banda, des de la Direcció General de Relacions
Institucionals i Cooperació Local cal esmentar el fons de
cooperació local que permet al Govern de les Illes Balears 
col·laborar amb els ajuntaments de les Illes en el manteniment
del nivell de qualitat i intensitat de la prestació dels serveis
públics bàsics que es presten als ciutadans i ciutadanes i que tan
necessaris s'han manifestat durant aquests darrers temps i que
tendrà un finançament de 16.473.000 euros, perquè els
ajuntaments són la primera porta d'entrada dels ciutadans i
l'objectiu és que siguin ajuntaments forts. 

A més, des d'aquesta direcció general també es presten
ajudes a les cases regionals amb seus a les Illes Balears i també
es col·labora amb les cases balears a l'exterior.

Els recursos destinats a la Direcció General de Funció
Pública, amb un pressupost de 4.100.000 euros són els
estrictament necessaris per planificar, dirigir, coordinar i
executar la política general del personal del Govern. Es manté
un pressupost que permetrà donar compliment als objectius de
legislatura, com ara la revisió dels protocols i la modificació
del Decret 36/2013, el desenvolupament del tercer Pla
d'igualtat entre dones i homes, els serveis generals d'aquesta
comunitat, el Pla Concilia, la convocatòria del concurs de
trasllats o la disminució de la temporalitat entre d'altres.

Pel que fa a l’EBAP, com he dit anteriorment, pràcticament
duplicarà el seu pressupost i serà el projecte més significatiu
l'àrea de formació de policies locals a la qual es destinaran
1.300.000 euros per augmentar el personal estructural per a 31
llocs de feina, i 1,2 milions d'euros per a la realització de
cursos de policies locals. Aquests 1,2 milions d'euros aniran
destinats a augmentar i descentralitzar els cursos bàsics de
policies locals, a realitzar cursos bàsics de capacitació per a la
borsa extraordinària de personal funcionari interí de policies,
i per realitzar cursos de capacitació a la resta de categories de
la policia local.

A l'àrea de selecció hi ha un pressupost d’1,3 milions
d’euros per incrementar el personal de forma extraordinària i
conjuntural per executar els processos selectius d'estabilització
fins a dia 31 de desembre del 2024. 

El 2022 també serà l'any per resoldre el concurs de trasllats,
per reactivar els processos selectius d'accés als cossos, escales
i especialitzats de l'oferta d'ocupació pública del 2018, per
executar els processos d'estabilització temporal i per
professionalitzar la presidència dels òrgans de selecció. 

En relació amb la Direcció General d'Emergències i Interior
és prou coneguda l'excel·lent tasca que s'ha fet i es fa i es vol
continuar amb aquest camí durant el 2022, en desenvolupar i
posar en valor els diferents programes d'actuació i de suport a
la ciutadania i a la resta d'administracions.

Com ja he dit anteriorment, la pandèmia ens ha demostrat
la importància que tenen tots els serveis públics, però, a més,
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a l'àmbit de les emergències i interior cal afegir el que ens ha
ensenyat el canvi climàtic i la importància d'estar el més
preparats possible davant qualsevol adversitat. Per això el nou
INUNBAL ja és una realitat i el nou INFOBAL ho serà durant
aquests 2022.

Per estar preparats i poder fer front a totes aquestes
possibles amenaces des del departament d'Interior es vol
aprovar un programa de coordinació de l’Institut de Seguretat
Pública de les Illes Balears destinat a implementar
l'administració electrònica en la coordinació de les policies
locals. Els eixos bàsics d'aquest programa són un nou registre
de policies, donar continuïtat a la implementació de l'aplicació
informàtica, policia XPO, que ja disposa amb l'adhesió de 36
municipis a Balears i la tramitació d'un nou contracte per a la
digitalització de procediments de l'ISPIB. 

A més, amb càrrec al capítol 7, es gestiona el Fons de
Seguretat Pública de les Illes Balears amb un pressupost de
2.450.000 euros. 

Des del Departament d'Emergències, voldria destacar la
necessitat de dur a terme projectes com el del programari de
gestió d'incidents, que té més de vint anys i que presenta ja
alguns problemes de seguretat i manteniment, amb un
pressupost base de licitació de 2.474.000 euros.

El desenvolupament de les mesures contemplades pels
diferents convenis marc de la direcció general amb altres
organismes, com és l'AEMET, la Federació Balear
d’Espeleologia o el Col·legi Oficial de Treballadors Socials o
de Psicòlegs, amb un import de 218.000 euros, o l'execució i la
implantació del sistema integrat d'alerta primerenca per
inundacions i fenòmens meteorològics adversos, que compta
amb un pressupost de 192.000 euros per al 2022.

Parlem ara de l'Advocacia de la comunitat autònoma, un
òrgan fonamental a la nostra arquitectura institucional i
responsable de l'assessorament jurídic al Govern. L'Advocacia
ha esdevingut durant la pandèmia un òrgan imprescindible
d'assessorament, sobretot de les mesures derivades del control
de la pandèmia, i ho ha fet sense deixar de banda la resta
d'assumptes de la seva competència, ha passat de 3.100
assumptes vius a 3.700 assumptes vius en aquest moment, per
això el seu increment pressupostari fins als 3.083.000 euros.

 Finalment, referent a la Direcció General de Comunicació,
cal posar en valor la tasca imprescindible que es du a terme per
tal de mantenir informada tota la població de les iniciatives que
desenvolupa el Govern de les Illes Balears. El més destacable
d'aquesta direcció general, és una partida de 2.900.000
destinada a publicitat en mitjans. El Govern haurà de continuar
informant la ciutadania, perquè serà del seu interès, sobre
qüestions fonamentals i de servei públic, com ara mesures de
protecció o ajudes públiques per pal·liar la crisi econòmica. Tot
això, sumat a la resta d'informació de les conselleries sobre
l'acció governamental.

Per finalitzar, també hi haurà una partida d'inversions reals
en aplicacions informàtiques, dotades amb 600.000 euros, que
es tracta d'un projecte de nova pàgina web. 

Aquest seria el resum de les actuacions més importants que
es duran a terme amb el pressupost de la Conselleria de
Presidència Funció Pública i Igualtat durant l'any 2022, un
pressupost responsable i amb uns objectius ben clars i definits,
a més de ser molt necessari per a les Illes Balears. 

Vull agrair al meu equip la seva feina i dedicació al
desenvolupament de les polítiques públiques socials
progressistes, reflectides en aquests pressuposts. En definitiva,
polítiques reals, inclusives, igualitàries i sobretot al servei de
les persones.

I alhora vull acabar aquesta intervenció i fer un agraïment
molt especial i sincer a tots els treballadors i treballadores
públics, que durant tot aquest temps de crisi sanitària donen el
millor d'ells mateixos, en una mostra tangible de servei públic,
malgrat les dificultats sobrevingudes.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Consellera, por
reiterar la explicación de las principales líneas de actuación de
su conselleria, que ya hizo en comisión y básicamente lo ha
vuelto a reiterar en pleno.

Bien, como explicábamos, o tratábamos de explicar antes,
creo que el debate en los presupuestos se centra en las líneas
principales, evidentemente, desde nuestro grupo no
pretendemos discutir todas y cada una de las acciones, porque
muchas de ellas las podemos compartir y muchas de ellas
conocemos perfectamente su dificultad, pero, evidentemente,
como oposición el papel que nos corresponde y que nos han
asignado los ciudadanos y que tratamos de de ejercer lo mejor
que podemos, es criticar las cosas que no vemos correctas.

Y en su consellería, le gustará o no le gustará, pero hay dos
cuestiones que destacan sobre las otras: una es la
sobrepoblación de cargos políticos, es decir, si la media del
Governo está en que los 203 cargos políticos y los más de 10
millones de euros que dedican, pues gestionan una media de 32
millones de euros por por cargo político, en su conselleria, con
103 de millones de euros de presupuesto y 22 cargos políticos,
le toca a 4 millones de euros por cargo político; lo cual, creo
que todos coincidiremos que, como mínimo, resulta llamativo
y para nosotros resulta totalmente exagerado. 

En cuanto a la política de personal, porque su conselleria
tiene una labor fundamental, básica e importante, que es fijar
la política de recursos humanos de la comunidad autónoma y
nosotros creemos que es una cuestión fundamental, llevamos
dos años, como se ha dicho reiteradamente, en que la
comunidad autónoma es la única administración que no ha
hecho la actualización salarial que marcaba el Boletín Oficial
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del Estado, para el resto de administraciones y la han hecho de
todos los colores los políticos, los consells insulares, los
ayuntamientos, todo el mundo menos ustedes. Y ahora han
llegado a un pacto, bueno, no, han llegado a una imposición,
perdón, no a un pacto porque los sindicatos se han manifestado
en contra de su propuesta, de que la recuperación del dinero
perdido, porque ese dinero perdido por parte de los
trabajadores, se va a producir a partir del 1 de enero de 2023,
curiosamente año electoral, Sra. Consellera, ¿tiene algo que ver
que sea el año electoral para que ustedes les pospongan el
acuerdo a los trabajadores o es una mera casualidad en el
calendario político de su conselleria?

Pero poco nos podemos fiar de su conselleria y de usted,
Sra. Consellera, si este Parlamento acordó que tendría que
entregar el famoso estudio sobre el abuso de la temporalidad en
un plazo de seis meses, y lo acordó en febrero de este año. Se
lo hemos solicitado con preguntas, tanto por parte de nuetro
grupo, como otros grupos de la oposición, nos ha dicho que en
la parte de servicios generales ya estaba lista, pero que le
faltaba la educación y la de sanidad y seguimos esperando este
documento, este informe que creemos que es fundamental y
básico, y que le ha pasado el plazo, le ha pasado reiteradamente
el plazo, y no nos diga que ya lo advirtió, porque hay un
acuerdo del Parlamento que exige que cumpla el Govern. Pero
en política de personal, le sigo insistiendo, la política de
personal que ustedes han llevado de recursos humanos, es
precisamente la contraria de la que exigen a las
administraciones públicas, ustedes, a las empresas privadas les
levantan sanciones y les ponen expedientes y les hacen
inspecciones, si abusan de la temporalidad, y ustedes han
aumentado la temporalidad en la administración pública un
79,83% desde 2015. Piden una cosa a los ciudadanos, que
luego ustedes no cumplen. 

Y exactamente lo mismo con los incrementos salariales, el
conseller Negueruela viene a decir lo importante que ha sido la
negociación colectiva, que se tienen que cumplir los acuerdos
entre empresarios y sindicatos, en los cuales el Gobierno tiene
que ser ajeno, pero él se pone la medalla de la negociación
colectiva, en la que fija las condiciones de los trabajadores,
pero ustedes luego las subidas salariales que establece el
Boletín Oficial del Estado no las cumplen. 

Nos alegramos mucho del incremento del presupuesto del
EBAP, y esperemos que lo cumplan en materia de cursos,
porque desgraciadamente el EBAP ahora ha sido famoso por el
cese de sus gerentes y por la desaparición de los documentos
que custodiaba el EBAP en materia de oposiciones.

(Alguns aplaudiments)

Esperemos que..., a ver si por esta vez cambiamos la tónica.

En general, pues nos parece un error de planteamiento esas
prioridades que ustedes establecen en ese presupuesto, mucho
gasto político, mucha publicidad y propaganda y esa utilización
partidista de la publicidad y propaganda, de forma muy hábil
por parte del PSIB-PSOE, pero, evidentemente, ya se lo han
dicho, totalmente, desde nuestro punto de vista, como mínimo,
poco ético y poco moral, esa utilización de la publicidad y
propaganda del Govern por parte de los partidos políticos. 

Nada más, insistir en que para nosotros la garantía de los
servicios públicos tiene que ser la garantía de servicios
públicos de calidad, pero la garantía de unos servicios públicos
de calidad la da tener una sociedad civil emprendedora, una
sociedad civil activa, que produce recursos y que produce,
además, derechos, y produce ciudadanos, y que no se le
amenaza por parte del Govern de que no critiquen demasiado,...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

... -sí, voy acabando, Sr. Presidente- que no critique demasiado,
porque han hecho grandes cosas por el entramado empresarial.
Esa es la sociedad que nosotros queremos y que nosotros
defendemos.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:
 

Gràcies, gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula la consellera de
Presidència, Funció Pública i Igualtat. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Lafuente, jo li he explicat el
pressupost complet de la Conselleria de Presidència, m'he
deixat IB3, m'he adonat al final, perquè vostès han presentat
una esmena a la totalitat de tot el pressupost de la Conselleria
de Presidència, per tant, crec que corresponia fer una defensa
detallada del nostre pressupost, en el temps concret que ens
donava aquest parlament. 

Vostè diu que el pressupost de la conselleria el destaquen
dos fets: un, la sobrepoblació de càrrecs polítics, i l'altre, la
política de personal.

Quant a la sobrepoblació d'alts càrrecs polítics, jo li dic que,
i n'hem parlat en distintes ocasions en aquest Parlament, vostès
continuen fent aquesta oposició que únicament es fixa en
segons quines coses quan són a l'oposició, però que quan
governen no fan el mateix, i jo crec que un exemple més que
evident són els governs autonòmics dels quals el Partit Popular
participa amb la quantitat de càrrecs que també tenen, i li dic
una cosa: són els necessàries i sobretot en aquesta conselleria.
La Conselleria de Presidència es dedica a la coordinació del
Govern i a la comunicació de tot el Govern, per tant, són més
que necessaris els càrrecs polítics que hi ha en aquesta
conselleria. I jo li dic: són necessaris perquè fem feina, els que
vostès tenien, per molt pocs que fossin, com que no feien res,
eren molt manco necessaris; perquè si fas feina necessites gent,
si no fas feina, no fas res, acomiades gent i no et dediques a res
més que a destruir, necessites poca gent; que és el que vostè ha
fet quan va ser conseller d'aquest govern.

(Alguns aplaudiments)
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Quant a la política de personal. La comunitat autònoma que
no ha actualitzat els increments salarials; hi ha un pacte, hi ha
un acord amb els sindicats, en el mes de maig, on es va acordar
que el que havien perdut a l'any 2020 se'ls tornaria dia 1 de
gener del 2023, és any electoral, però és el moment en què ho
podem pagar. Pitjor va ser el que va fer vostè, vostè el que va
fer va ser signar la carrera professional dels funcionaris de la
comunitat autònoma, dins campanya electoral i sense posar ni
un sol cèntim. Per tant, això és electoralisme, això és el que va
fer vostè.

I els ho he dit moltes vegades: se piensa el ladrón que todos
son de su condición. Com que vostè,...

(Remor de veus)

... quan fan les coses, pensen exactament en fer això, pensen
que la resta ho fem d'aquesta manera, i no.

I, per cert, tenim acord a l'octubre, de tots els sindicats, per
a l'increment salarial, llevat de l'STEI, però hi ha un acord de
tots els sindicats, llevat de l'STEI. Per tant, no digui que s’hi
han manifestat en contra.

Quant a l'informe de temporalitat, jo esper -esper- que
aquesta setmana els puguem fer arribar l'informe de
temporalitat al Parlament, esper, si pot ser demà millor que
dimecres. Per part de Serveis Generals, ja li vàrem dir, seran
pràcticament 500 places que sortiran a estabilització i tant
Educació com Salut ja ens han enviat el seu informe, i esperam,
es fa un únic document per poder-los presentar al Parlament.

Però, per fer front a la temporalitat, expressament hi ha
1.300.000 euros dins el pressupost de l'EBAP que, per una
banda, el que cercarà serà donar suport a tots els ajuntaments
i consells insulars, i vostès saben que pactam i treballam amb
ells poder sortir amb una situació homogènia a l'hora de poder
lluitar contra la temporalitat amb totes les administracions
d'aquesta comunitat autònoma; i que també el que pretén és
professionalitzar les presidències dels tribunals, que seran
importantíssimes tant per al concurs de trasllat, com també per
al procés d'estabilització i, d'aquesta manera serà molt més
ràpid poder fer tots aquests processos. 

I lluitam contra la temporalitat, lluitam contra la
temporalitat i hem incrementat en temporalitat, per què? Perquè
hem hagut de contractar moltíssim de personal a Educació i a
Salut, perquè estam en una pandèmia. Perquè, miri, vostè
lluitava contra la temporalitat d'una manera molt concreta a la
que nosaltres no hi volem arribar de cap de les maneres: era
acomiadant gent; acomiadant gent es lluita contra la
temporalitat, així lluitaven vostès contra la temporalitat.

(Alguns aplaudiments)

Nosaltres intentam estabilitzar, sabem que tenim unes
quotes de temporalitat que no són assumibles, i per això les
davallam, però no acomiadam treballadors públics; que, per
cert, a Andalusia, on vostès governen, han acomiadat 8.000
metges, 8.000 metges! Això és lluitar contra la temporalitat.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I, per últim, perquè ja no em queda temps, quant a publicitat
i propaganda,...

(Remor de veus)

... mirin, aquest govern, aquest... -no els agrada que els diguin
les coses, no?, això és el que passa, no els agrada que els diguin
les veritats, aquest és el problema. Vostès poden dir el que els
doni la gana, però quan a vostès els diuen veritats com
aquestes, que a Andalusia han acomiadat 8.000 metges,...

(Remor de veus)

... que avui horabaixa tanquen els centres de salut a Andalusia,
avui horabaixa, en plena sisena onada, tanquen els centres de
salut d'Andalusia. Això és el que no els agrada sentir-, i aquesta
no és la manera com es lluitarà per part d'aquest govern ni
contra la pandèmia ni contra la temporalitat, aquesta és la
manera que lluita contra la pandèmia i la temporalitat el Partit
Popular.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Correspon ara la intervenció del
Grup Parlamentari Ciudadanos, té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Disculpi’m, però parlava amb les cambres de comerç de les
nostres illes, envers de l’esmena a l’articulat.

Mirin, señoras y señores diputados, buenos días de nuevo.
Esta consellería, que adquirió, en mi opinión, muy
acertadamente, las competencias de administraciones públicas
en el mes de febrero, pero fue una reestructuración fallida para
llevar a cabo un adelgazamiento en el organigrama
sobredimensionado que desde el principio de legislatura ya
reivindicó mi grupo parlamentario.

Es de recibo señalar que la Conselleria de Presidència tiene
unas funciones muy transversales, como Igualdad y de
coordinación interdepartamental del Govern, también de
coordinación de todos los cuerpos de emergencia, y ya digo, de
este govern, ya le digo que debe invertir más en coordinación,
en emergencias, aunque ahora la consellera, la Sra. Garrido,
nos haya hecho una exposición aquí sobre la coordinación de
emergencias, le pedimos, y así lo han hecho los responsables
durante estos años, en pedir más coordinación para evitar toda
la descoordinación que hubo en las dramáticas inundaciones de
Sant Llorenç.

Tiene también un papel muy importante la coordinación del
Plan de conciliación, que fue una de las exigencias de mi grupo
parlamentario, también de mi partido en el Pacto de
reactivación. Mi grupo parlamentario hoy ha registrado 4
enmiendas a esta sección, unas enmiendas responsables,
coherentes y muy concretas en línea a las propuestas que hemos
hecho estos últimos meses. Durante la tramitación no hemos
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conseguido que ninguna de estas enmiendas se transaccionara
y esperemos que hoy pues se pueda llegar a un acuerdo. 

Permítame que haga referencia al Plan de conciliación y de
corresponsabilidad, función de esta consellería. Ya nos explicó,
la consellera Garrido en su comparecencia, que no había una
partida como tal en los presupuestos de esta sección. Yo
esperaba que sí hubiera esa esa partida, creo que era necesaria
que se viera y se visualizase esa coordinación y esa gestión
desde la Conselleria de Presidència, que para mí es un acierto
que esté coordinando este Plan de conciliación, como exigimos
en el mes de mayo de 2020; fuimos los primeros que exigimos
un plan de conciliación para las familias de Baleares.

Como no había ninguna partida concreta destinada a
conciliación, lo que hemos hecho es poner enmiendas a la
sección de Educación, aumentar las ayudas comedor, aumentar
las ayudas de plazas de 0-3 educativas, porque todo eso ayuda
a conciliar la vida familiar y laboral, aunque sabe que yo soy
muy consciente de que la conciliación va mucho más allá de
todo eso.

Usted..., la consellera también -no sé por qué me refiero a
ella, sé que no puedo en el discurso de presupuestos, pero me
cuesta no hacerlo-, como digo, la conciliación va mucho más
allá, en la comparecencia la consellera nos expuso que se había
incrementado un 40% en teletrabajo, la flexibilización de
jornadas y esa es la línea en la que debemos trabajar, y las
administraciones públicas tienen un papel muy importante,
igual que en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres tiene
que haber políticas eficientes y la Administración tiene que
coordinarlas y tiene un papel fundamental.

Desde Ciudadanos manifestar nuevamente nuestro
compromiso firme por la lucha contra la violencia machista.
También trabajaremos incansablemente para conseguir la
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, derribar todos
los techos de cristal, acabar con la brecha salarial que penaliza
a las mujeres, que nos penaliza a las mujeres y a las madres,
aunque la ultraderecha lo niegue. Siempre he defendido el
objetivo de la igualdad y la conciliación se alcanza con
políticas efectivas que corrijan las barreras estructurales que
potencian la desigualdad, fomentando la corresponsabilidad y
posibilitando la conciliación.

Con la pandemia esta situación, también la violencia
machista, pudo ser más visible y siempre hemos dado el apoyo
a programas y servicios y más presupuesto en ese sentido, y ya
avanzo que mi partido votará a favor del presupuesto de
IBDona en estos presupuestos. Y como no hay enmiendas de
VOX que la quieran eliminar, como hicieron el año pasado,
pues mucho mejor para todos y para todos nuestros oídos.

Lamento de todas maneras que no haya esa partida, como
ha dicho, diferenciada en esta conselleria para el Plan de
conciliación.

Miren, hemos realizado cuatro enmiendas, pero también
quiero hacer referencia a unas enmiendas que son de baja, que
evidentemente, no están en estas cuatro enmiendas de alta, son
enmiendas que sacábamos del presupuesto de esta sección 11,
de Presidencia, una partida de estudios y trabajos técnicos y

rebajábamos la partida destinada a publicidad y propaganda,
porque creemos que está sobre sobredimensionada, y estos
900.000 euros los derivábamos y está en una enmienda de alta
a la sección y a la Conselleria del Sr. Yllanes, para que nos
apruebe los bonos comercio. Creemos que ha sido una de las
iniciativas propuestas por Ciudadanos que ha valido mucho la
pena, que todos los comerciantes han estado de acuerdo y nos
han agradecido y esperamos que el Sr. Yllanes, que no lo ha
hecho en comisión, nos acepte nuestra enmienda de bonos
comercio.

Como digo, nuestras cuatro enmiendas a esta sección, una
de ellas es de aumentar en 450.000 euros el programa 222C,
que se destinen a las corporaciones locales, al fondo de
seguridad pública. También hemos puesto una enmienda
relacionada con incluir una nueva disposición adicional en el
articulado en este mismo sentido, el objetivo es promover la
estabilidad de las plantillas de policías locales y no destinar
ningún importe de este programa, el 222C, a la plantilla de
agentes COVID. UGT denunciaba, también hace unos meses,
que había un déficit de más de 200 policías locales, un total de
tres municipios de las islas no cuentan con agentes de policía
local, y el Govern, ante esta carencia, un déficit de plantilla que
siempre hemos denunciado conjuntamente, llegó tarde y mal
con su parche, con su decreto parche, que daba cobertura legal
para crear la figura de agente COVID, que yo advertí en esta
misma tribuna, que no garantizaba ni el principio de mérito ni
de igualdad ni de capacidad. Y tuvo que venir el Gobierno de
España, el 4 de noviembre, lanzarle un correctivo al Goven y
considerar inconstitucional varios artículos del Decreto 6/2021,
que modifica la Ley de policía local, para crear esa figura de
agente COVID, que yo espero que ya no estén en esos
presupuestos que plantea. Aquí va nuestra enmienda 13362, a
destinarlo a los policías locales y seguridad que necesitan
nuestros municipios. 

Nuestra enmienda 13335, sobre el presupuesto de IB3, se
materializa nuestro compromiso con la Asociación de
Profesionales de Productoras Audiovisuales para que se
consolide el presupuesto de 10 millones de euros para
producción propia audiovisual, que es lo mismo que en 2020,
pero que ahora le han rebajado en 1,5 millones de euros.
Favorece la competitividad de nuestras pequeñas y medianas
empresas de producción local y de este sector cultural.

Si bien también apoyaremos las enmiendas del PP en ese
sentido, pero, como hemos venido anunciando desde
Ciudadanos, con este presupuesto global para IB3 estamos de
acuerdo, creemos que es suficiente, porque los problemas que
hay en IB3 no son debidos a la falta de presupuesto, sino a la
mala gestión de su dirección y también al aumento de
directivos que hay en IB3 que se pueden destinar a mejorar las
condiciones de los trabajadores y, sobre todo, a mejorar la
caída de audiencias. Esto no va con una mayor subida de su
presupuesto sino con una mejor gestión, por eso rechazaremos
las enmiendas de El Pi y de otros grupos que van en la
dirección de aumentar el presupuesto de IB3. 

Tenemos también otra enmienda, la 13394, de aumentar en
un 1 millón de euros la dotación al Ayuntamiento de Palma, en
la partida correspondiente a la Ley de capitalidad. Hasta el
propio alcalde, el Sr. Hila, ha reconocido que la partida era
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completamente insuficiente. Hay que dotar a nuestra capital del
presupuesto y de los recursos suficientes para los residentes y
los vecinos de Palma. Como ha defendido el grupo municipal
de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Palma, no debe perder
la autonomía financiera y se deben obtener los fondos de
capitalidad que están acordados, que supondrían dotar de
mejores infraestructuras a nuestra capital, mayor fuerza
competitiva y más puestos de trabajo con proyectos que
remodelasen las galerías de la Plaza Mayor, el mercat de Pere
Garau, inversiones para nuestros barrios, como Pere Garau,
Santa Catalina, Es Coll, Es Pil·larí, Can Pastilla o el plan
integral d’Es Camp Redó.  

Sobre las enmiendas parciales del Partido Popular, a favor
votaremos de incrementar la partida del Fondo de seguridad
pública, igual que la enmienda que ha presentado Ciudadanos,
y nos abstendremos a la enmienda sobre aumentar en 6
millones a medios de protección civil, porque creemos que es
una cantidad dimensionada, y además vacían el capítulo 1 sin
especificar dónde y qué altos cargos reducen.

Apoyaremos las enmiendas sobre IB3, excepto la 13725,
porque entendemos que es un acuerdo que tiene IB3 con los
arrendadores..

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Guasp, acabi, per favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

...  y si nosotros hacemos así una reducción de esta partida
estaríamos incumpliendo un contrato. De las demás enmiendas
me pronunciaré en la réplica. 

Gracias, presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputades.
Bé, el nostre grup, conscient que aquesta no és una conselleria
eminentment inversora, ni tan sols una conselleria de gran
transcendència pressupostària, aquesta és la realitat, en cap
moment no ens vàrem plantejar presentar una esmena a la
totalitat a aquesta secció. Tenim tres esmenes concretes en
relació amb parcials, evidentment, a la conselleria, que
explicaré molt breument. 

Una primera és la potenciació dels grups de voluntaris de
protecció civil. La protecció civil, que existeix aquestes
agrupacions als diferents municipis de les Illes Balears, ajuden
d'una manera molt important i a un cost prou assequible, per
dir-ho de qualque manera, el cost del material, bé, evidentment,
a qualsevol incidència traumàtica que es pot produir i que s'han
produït al llarg de la nostra història: inundacions, temporals,
etc., a part d'altres qüestions més del dia a dia, trànsit, proves
esportives... bé, moltíssimes coses.

Pensam que que aquesta força de voluntariat s'ha de
potenciar, s'ha d'incentivar i que, per tant, hi ha d'haver un
suport molt més explícit i molt més clar per part de la
conselleria en relació amb aquesta protecció civil dels diferents
municipis. Per tant, tenim una partida d'increment de la quantia
per a inversions immaterials de 300.000 euros. Aquesta seria la
primera esmena. 

La segona esmena és relativa a IB3. El Grup Parlamentari
El Pi defensa IB3, vol una IB3 potent i pensam que és
imprescindible per a les Illes Balears, per a la nostra concepció
de les Illes Balears, tenir una televisió i una ràdio públiques
realment que tenguin la màxima penetració social que siguem
capaços d'aconseguir. Així com altres grups voldrien eliminar-
la, nosaltres el que voldríem és fer-la més forta i més sòlida.
Per què? Perquè IB3, en el nostre cas, a part de poder ser una
eina cohesionadora socialment parlant del país, a part de
promocionar la llengua i la cultura pròpia de les Illes Balears,
a més d'aquestes dues coses molt importants totes dues, a més
a més pot ajudar a un sector econòmic concret, que és el del
món audiovisual, i la indústria audiovisual també pot ser una
palanca de diversificació econòmica de les Illes Balears.

Per tant, nosaltres hem presentat una esmena per augmentar
el pressupost de producció pròpia destinat a les empreses
audiovisuals de les Illes Balears que fa IB3 de 2.800.000 euros.
Pensam que és una aposta coherent amb la nostra visió d'una
televisió pública potent que exerceix les seves funcions de
cohesió i de promoció de llengua i cultura, però que, a més a
més, dóna suport i ajuda a la diversificació dels sectors
econòmics. 

I tercera esmena que hem presentat a aquesta secció, una
esmena de 100.000 euros per començar els estudis de la creació
del que en diríem la policia autonòmica o, almanco, d'un
sistema propi de seguretat. Ja vaig explicar en comissió que, al
contrari del que se sol dir, el problema de les Illes Balears és
una infradotació estructural de guàrdies civils i de policies
nacionals, perquè no volen venir a les Illes Balears, pel cost de
la vida, pel cost de l'habitatge, perquè no els és atractiu venir a
les Illes Balears i, per tant, aquí, si realment volem solucionar
d'una manera permanent el problema i l'escassetat d'efectius en
el servei públic de seguretat ciutadana, només hi ha, per a
nosaltres, per al nostre grup, la solució ideal és desenvolupar el
que diu l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears del 2007,
perquè l'Estatut ja obri la porta que hi hagi una policia
autonòmica a les Illes Balears.

Que existeixen diferents models a l'Estat espanyol de
policies autonòmiques? És cert, nosaltres no hem predefinit el
model, convidam al Govern de les Illes Balears a avançar en
aquesta qüestió perquè la realitat és que, després de l'Estatut del
2007, ja fa 14 anys, la majoria dels quals governats per una
coalició on hi havia el PSOE i MÉS per Mallorca, no hem
avançat res, zero en aquesta qüestió, i, per tant, evidentment, ja
són anys per tenir un balanç d'actuacions fetes. Com que això
no hi és, pensam que hem d'intentar avançar.

Què aquest estudi que nosaltres proposam no es la manera
d'avançar? Estam oberts a avançar de qualsevol altra manera,
però hem de fer camí, perquè la qüestió és que no fem camí i
l'únic que fem és queixar-nos de la infradotació que tenim
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d'agents de seguretat, d’agents d'ordre públic i, evidentment, la
policia local a les Illes Balears, i nosaltres teníem una esmena
al text articulat, amb un borsí, hi ha una gran mancança
d'efectius de la policia local, però, evidentment, aquesta
mancança de la policia local no seria tan greu si estigués
compensada i no haguessin de fer funcions que no els són
pròpies, però tots sabem que, com que no hi ha Guàrdia Civil
als pobles, molt sovint la policia local acaba també assumint les
funcions de la Guàrdia Civil. 

Per tant, tot això és una bolla relacionada que hauríem
d'intentar resoldre. Una de les vies de solució, jo crec que la
millor via de solució, és tenir un model policial propi per a les
Illes Balears i avançar en aquest camí, per això la nostra
esmena.

En relació amb les esmenes de la resta de grups, a la
majoria els donarem suport amb el benentès que ens semblen,
les esmenes parcials, aportacions positives que intenten
prioritzar altres qüestions que per ventura en el projecte de
pressuposts no hi són.

A algunes ens abstindrem, no tant per allò que proposen,
sinó per d’allà on treuen els recursos concrets per fer aquella
actuació, però, en general, valoram positivament les esmenes,
sobretot del Grup Parlamentari Popular, que és qui més n’ha
presentades a aquesta secció, i, per tant, a la majoria -ja dic-
votarem favorablement o bé ens abstindrem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Començam el torn en contra, pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Sans. 

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. El primer de tot, les nostres esmenes
presentades conjuntament amb PSIB i MÉS per Mallorca varen
ser acceptades a ponència. 

M'agradaria igualment fer menció a una esmena d'especial
rellevància que, fonamentalment, era posar en marxa
l'assemblea ciutadana pel clima de les Illes Balears, es tracta
d'una iniciativa important a la qual el Govern de les Illes també
vol participar-hi en aquesta esmena i contribuir-hi
econòmicament amb aquest projecte. Serà un espai que es durà
a terme durant l'any que ve per debatre sobre l'impacte del
canvi climàtic, però amb la finalitat de dotar d'un espai de debat
i participació a la ciutadania. Clarament tots sabem que estan
patint una crisi climàtica a la qual hem de donar respostes de
forma conjunta i que ningú no es pot quedar al marge d'aquesta
qüestió.

M'agradaria comentar un poc la crítica que ha fet el Sr.
Lafuente quant a la pujada de la llum i jo els diria que vostès
sónn... formen part del partit polític que va privatitzar Endesa,
són el partit polític que ha votat en contra en el Congrés
d’acabar amb els beneficis caiguts del cel de les elèctriques,
són vostès els que s'oposen a la creació d'empreses públiques,
són vostès que han presentat a l'articulat una esmena per

eliminar l'Institut Balear de l'Energia, que precisament ha posat
en marxa projectes que ara mateix fan que hi hagi persones que
puguin tenir energia neta a preu de cost i a preu de cost també
per a totes les famílies vulnerables. Per tant, facin-s'ho mirar
quan fan aquestes crítiques, perquè part d’on som avui és
conseqüència de les decisions que varen prendre vostès quan
governaven.

(Alguns aplaudiments)

Després, no deixen de sorprendre totes aquestes esmenes a
la totalitat que han presentat, jo pens que la Sra. Garrido ja li ha
rebatut prou les seves esmenes, però pensam que no és realista
dir que res de tota la secció de Presidència no s'ajusta a les
necessitats reals de la comunitat autònoma i, sincerament,
nosaltres sí que pensam que qualque cosa s'haurà fet bé durant
tot l'any 2021 quan, com ja he explicat a l'anterior debat de
l'articulat, palpam, començam a tocar aquestes millores a
l'economia i que, per tant, demostren que les polítiques
efectuades han estat encertades i que per a l'any 2022 el que
volem és reforçar totes aquestes polítiques.

També he de dir que avui m'ha sorprès, a la comissió vostè
va ser prou crític quant a les polítiques en matèria d'igualtat i,
si bé és cert, després no han presentat absolutament cap esmena
parcial per veure com es podria millorar tot el que té a veure en
matèria d'igualtat. Jo no sé si és que... igual li han pegat una
estirada d'orelles, així com va fer el discurs durant la seva
comissió la setmana passada.

Nosaltres ho hem dit moltíssimes vegades, en polítiques
d'igualtat no escatimarem recursos, pensam que són polítiques
essencials, cada euro invertit val la pena. Hem de continuar
treballant per acabar amb les desigualtats entre homes i dones,
hem d'acabar treballant per acabar amb les violències
masclistes i per això fa falta unitat, molta unitat.

I, jo, per tant, els deman si estan o no amb aquesta unitat,
perquè amb aquesta esmena a la totalitat que han fet, tant a la
secció com a l'IB Dona, no acabam d'entendre on se situen
vostès, no sé si igual es volen situar de perfil, com han fet els
seus companys a la Comunitat de Madrid en abstenir-se en un
debat d'una iniciativa presentada per l'extrema dreta, que el que
vol és fer retrocedir en la consecució de drets i llibertats dels
ciutadans i ciutadanes de la Comunitat de Madrid, i tal vegada
és aquest el camí que volen seguir per a la resta de comunitats
autònomes. 

Després també, vostès ens han presentat unes esmenes les
quals no podem acceptar, les que fan referència a llevar doblers
de la Direcció General d'Emergències no les podem acceptar
perquè, com saben vostès, el Sr. Camps ha estat molt
reivindicatiu en aquesta matèria i, és clar, ara que el Partit
Popular vulgui llevar-nos doblers de la Direcció General
d'Emergències no ens quadra, tal vegada el que s'ha fet a
comissió durant aquests dos anys i mig és un poc de paper per
part del Sr. Camps i en realitat les reivindicacions que feia no
eren reals.

Per tant, jo ja li ho dic, tant el pressupost d'Emergències
com el de fons de seguretat pública ha augmentat per a l'any
2022.
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Però ja sé que les esmenes que són realment sorprenents són
les que fan referència al factor d'insularitat del REB, vostès han
decidit que els 109 milions d'euros del factor d'insularitat, han
decidit que poden presentar esmenes per repartir aquests
doblers i ignorar diverses qüestions: la primera de totes i més
important és el que diu el Reial Decret Llei del règim especial
de les Illes Balears, que regula com es repartiran aquests
doblers; evidentment, ho farà la comunitat autònoma, però no
posa que digui que ho hagi de fer el Partit Popular. 

Però, per a més inri per a tota la ciutadania d'aquestes illes,
és que vostès pretenen repartir aquests doblers del factor
d'insularitat, quan en el Congrés vostès no li han donat suport.
No sé amb quina legitimitat es creuen vostès per ara poden
repartir els 109 milions d'euros del factor d'insularitat, quan s'hi
han oposat. Crec que s'ho haurien de fer mirar. 

Després, és evident que existeix un debat entorn d’IB3, a
les Illes hi ha qualitat a les produccions audiovisuals, hem vist
que guanyen premis i que són conegudes les produccions que
es desenvolupen. També estic d'acord que és un sector que pot
contribuir a la diversificació econòmica que necessitam a les
Illes, però també és cert que hi ha hagut un increment de
diverses partides destinades al sector audiovisual, no només
parlam del pressupost propi d'IB3, també parlam de millores
pressupostàries, l'Institut d'Indústries Culturals el qual ha
incrementat el seu pressupost més del doble. 

D'altra banda, també hi ha el hub audiovisual de les Illes,
que treballarem per tal que la... perdó, el futur, el futur hub
audiovisual de les Illes, que està previst de finançar amb els
fons europeus, que nosaltres, des d'Unidas Podemos, vetllarem
perquè les productores locals hi tenguin cabuda, hi tenguin un
paper essencial, es puguin beneficiar d'aquesta eina i que, com
deia, es podrà posar en marxa gràcies a l'arribada de fons
europeus, que vull recordar de nou, que l'oposició d'aquest
Parlament, que avui presenta esmenes en aquest sentit, són els
que varen posar entrebancs per tal que poguessin arribar tots
aquests fons europeus i que, per tant, com li dic, aquests fons
beneficien les empreses de la nostra terra i que la setmana
passada varen decidir oposar-se a l'agilitació de l'arribada
d'aquests doblers. 

(Remor de veus)

Una de les altres crítiques que es va fer en comissió,
relacionada amb això darrer que explicava dels fons europeus,
és el pressupost per a publicitat. Jo crec que hem de saber
diverses qüestions d'aquest tema, el primer és que s'ha vist
totalment necessari per poder fer els anuncis durant tota la
pandèmia de les mesures sanitàries adoptades, dels protocols a
seguir, de la campanya de vacunació, entre d'altres. Però també
són i esdevindran encara més necessaris, quan arribin aquestes
grans quantitats de doblers dels fons europeus, i parlaré, per
exemple, de les ajudes i subvencions per a la transició
energètica, per a la col·locació de plaques solars, i és que
resultarà del tot imprescindible que aquesta informació arribi
sense demores a la ciutadania i que se'n puguin beneficiar. O
per exemple també, aquests bons comercials que hem vist que
han estat essencials per dinamitzar el comerç, que és necessari
que tothom conegui, no només en benefici de la ciutadania,
sinó també per a la petita i mitjana empresa de les Illes; que

vull tornar recordar, que ja ho he fet en un debat anterior, que
sabem que les Illes Balears lideràvem aquest mes l'augment de
vendes al comerç. I, per tant, com dic, és una partida necessària
per poder fer que aquests doblers que arribaran a la nostra
comunitat autònoma, arribin a la ciutadania i a les empreses
tota aquesta informació. 

Després, ja per acabar, el Sr. Melià, també parlava d'aquesta
policia autonòmica. Jo, les seves esmenes tampoc no les
acabam de compartir, principalment perquè a l'anterior debat
vostè deia que a la policia local els feien falta recursos, però
després de la partida que volen fer aquest estudi és d'una
partida relacionada amb la policia local, per tal de millorar la
coordinació, que és aquest programa XPO. Però després també
són vostès els que volien fer una abaixada d'imposts, però, és
clar, és que la policia autonòmica també val doblers i haurien
de sortir d'algun costat per poder sufragar aquest nou cost. Per
tant, no queda massa clar si hem de donar solució a les
mancances que hi ha quant a la policia local o hem de dispersar
tots els recursos en aquest sentit. 

I res més. La resta ho comentaré a la rèplica. 

Moltes gràcies, president, bé, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Bon dia a tots, diputats
i diputades. Parlam sense cap dubte d'una secció, és a dir, d'un
àmbit, de la Conselleria de Presidència, que és certament
complexa. per la diversitat de temes o d’àmbits amb els quals
fa feina, i especialment per aquesta funció de coordinació de
tota la resta d’àrees de totes les conselleries i amb tota una
sèrie, també, de qüestions que són d'una importància cabdal. I
que en aquest sentit hi ha coses, diríem, de les que n'hem pogut
parlar detingudament a les diferents comissions que hem dut a
terme i d'altres que ni tan sols han sortit. 

Abans el Sr. Lafuente, que jo l'he escoltat amb moltíssima
atenció, com faig sempre, s'ha situat, ha començat des d'una
postura com a molt realista i a mi m'ha agradat sentir de la seva
boca que digués: bé, tot això que he dit no vol dir que no
estiguem d'acord, evidentment, amb moltes de les iniciatives i
dels pressuposts que es duen a terme. Jo crec que això és
important, tot i que després ho ha com a desbaratat, perquè ha
començat una altra vegada amb aquest mantra, que si tal, que
si qual, que arrossegam fins i tot des de fa anys. I ens
plantejava, amb referència a un d'aquests mantres, que és
l'excés de càrrecs públics, plantejava una regla que era dividir
els pressuposts de la comunitat autònoma, no sé si ha
contemplat només la despesa ordinària, o també les inversions,
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o no sé exactament com, perquè crec que és important en
aquest sentit, a l'hora de conèixer els resultats, saber quin
mètode s'ha utilitzat, però, bé, crec que n’hi pot haver d'altres,
fins i tot fer una regla de tres i comparar el nombre, o el
pressupost total que pugui tenir la comunitat autònoma, fer una
ponderació amb el nombre de càrrecs públics i després canviar
aquest mateix pressupost de la comunitat autònoma amb una
ics, seria una regla de tres, perquè vostè ha fet una comparació,
crec que era dels pressuposts de l'any 2014 i dic, bé, que ho
compari a través d'una regla de tres.

En fi, que les matemàtiques són matemàtiques, però als
números els podem fer dir moltes coses, segons ens convengui.
Jo, en tot cas, també li proposaria una regla de tres, vostè que
ha estat molt crític i especialment amb aquest departament, de
fer una ponderació entre el número d'esmenes que vostès han
presentat a aquesta secció, amb el conjunt total d'actuacions. I
crec que el resultat seria que estan d'acord amb una immensa
majoria, evidentment, de les actuacions que es proposen a
través d'aqueixa proposta de pressuposts. I crec que això també
m'ho ha de reconèixer. 

Per tant, jo no sé si valia la pena presentar una esmena a la
totalitat, o ha estat presentar-la per presentar-la, perquè som a
l'oposició i l'hem de presentar. Però, en tot cas, crec que
s'hagués pogut fonamentar d'una altra manera. Jo vaig ser el
primer que quan vaig intervenir, quan vàrem discutir el debat
a la totalitat als pressuposts, va dir, bé, vaig fer una pregunta:
són els millors pressuposts que podem tenir per a aquesta
comunitat? I la resposta és no. Són els millors pressuposts
possibles? Sí, sense cap dubte. I això no vol dir, evidentment,
que hi hagi determinades qüestions en què s'hagi de seguir fent
feina, que no depenen de la comunitat autònoma, ni tan sols
d'aquest Parlament, sinó que, a més, ja intervenen altres
institucions, com evidentment és l'Estat.

Vostè sap que la revisió del sistema de finançament és una
de les qüestions que està damunt la taula i que ens preocupa i
ens ocupa, imagín que a tots els grups parlamentaris, com altres
qüestions, com el mateix mateix règim fiscal. 

Una de les coses dins aqueixa complexitat de la conselleria
que són fonamentals, evidentment, és Funció Pública i Funció
Pública, perquè és el motor, és el braç executor que té el
Govern d'aquestes illes per dur a terme l'execució, evidentment,
de totes les seves actuacions al cap i a la fi de les polítiques que
s'ha marcat l'equip de govern i que figuren dins els Acords de
Raixa, que són, perdó, els Acords de Bellver, que és un
document obert, públic i sobretot transparent, creiem que això
és important. 

Però així mateix, i perdoni que em refereixi a vostè, després
també em referiré a altres aportacions que han fet altres grups,
parlava d'una qüestió que, evidentment, és cabdal i fonamental
i d'una gran importància, que és aquest abús de la temporalitat.
Imagín que vostès, tant com nosaltres, ens hem pogut reunir,
evidentment, amb aquesta plataforma, que recull tots els
afectats per aquest abús de la temporalitat. Sí que m'ha sorprès
molt que parlàs en segona persona del plural i parlàs de vostès,
perquè entenc que no just és un problema que afecta l'equip de
govern actual, també afecta, evidentment, l'equip de govern
passat. I crec que en aquest sentit, si hem d'entonar el mea

culpa, ho podem fer entre tots, perquè tots hem tengut la
possibilitat de governar les institucions d'aquestes illes, tant
aquesta legislatura com evidentment també en altres
legislatures.

I la Sra. Garrido li ha fet un comentari, li ha dit, bé, ja
sabem com vostès gestionaven el tema de la temporalitat,
traient gent defora, i és cert, i crec que ho hem de recordar
sense acritud, però; se'n recordin, que qui després va ser els seu
portaveu, va dir públicament que feia més feina una guarda de
cabres que una brigada de l'IBANAT, i els varen treure defora.

També és vera que les condicions econòmiques eren les que
eren, però també és vera que la immensa majoria de gent que
en aquell moment es va treure fora -que varen ser molts-
després, els varen haver de tornar recol·locar perquè la majoria,
evidentment, ens varen dur a la barra o varen presentar un plet
i, evidentment, guanyaren el plet, amb la qual cosa en lloc
d’esmolar, feren osques; perquè no només no estalviàrem
doblers, sinó que ens va costar el doble, i especialment ens va
costar haver de prescindir d'un cos, entre d’altres, que tenia,
evidentment, una importància cabdal.

Amb referència a les diferents esmenes que han presentat,
entenem que especialment la dels Fons de cooperació
municipal, evidentment, crec que tots estam d'acord amb la
importància que tenen els ajuntaments, i especialment els que
hem tengut l'honor i el privilegi de presidir l'ajuntament del
nostre nostre poble, crec que en aquest sentit, no hi ha una
millor escola per entrar dins la política i, evidentment, ha de
tenir el suport de les diferents administracions, tant de la
comunitat autònoma amb els fons de cooperació, com
evidentment també dels diferents consells insulars, que any rere
any, han pogut incrementar les ajudes que donaven a través de
diferents convocatòries per dur a terme inversions als
ajuntaments.

Però, sense complicar-los gaire la vida, perquè hem
d'entendre que molts d’ajuntaments d'aquestes illes són
ajuntaments petits o mitjans i, per tant, tenen els recursos
humans que tenen. I, per tant, també que això moltes vegades
comporta tota una sèrie, diríem, de dificultats a l'hora de
gestionar aquests recursos. I moltes vegades el que fem és que
els complicam la vida, perquè traiem una convocatòria per una
energia o no sé què, una altra per a inversions en clavegueram,
i l'altra per....; i crec que el més oportú és que ells tenguin la
seva aportació, i crec que, en aquest sentit, la comunitat
autònoma té aqueixa gran oportunitat i que ells, que ja són
grandets, decideixin perfectament allà on ho volen invertir.

I això ho deia especialment amb referència a una qüestió
que vostès plantejaven, que era l'adquisició de diferent
maquinària o diferent inversió respecte de la protecció civil, de
suport a les diferents agrupacions de voluntaris de Protecció
Civil. Que no és que no hi estiguem d'acord, és a dir,
consideram que és del tot oportú, i també les de policia local,
perquè moltes vegades es donava una situació que per a
Protecció Civil i per als voluntaris de Protecció Civil hi havia
recursos i, en canvi, no n'hi havia per als agents o per als cossos
de policia local, i tenies que Protecció Civil es passejaven amb
un cotxarro totalment equipat i, la policia local, anaven en
cotxes que moltes vegades queien a trossos.
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Per tant, jo crec que en aquest sentit també és important
tenir aquesta visió global, i especialment que els doblers són els
que són, i moltes vegades plantejam iniciatives que suposen, el
que diuen en bon mallorquí, desvestir un sant per vestir-ne un
altre; per tant, el que hem de decidir és a quin sant ens
encomanam; vostès tendran, segurament, unes prioritats, de
vegades coincidirem i de vegades no coincidirem. Que no passa
res, tampoc, per això som aquí, hi ha una ampla representació
de la nostra societat, perquè és plural i, per tant, es tracta al cap
i a la fi de posar en valor tot allò que ens uneix, molt més que
allò que ens separa, o jo almanco ho entenc així.

Sí que valor una cosa molt important que la consellera
tampoc no n'ha fet esment, i jo sí, perquè en vaig ser víctima,
és l'objectivitat a l'hora de donar subvencions als ajuntaments.
Ho dic perquè jo vaig haver de viure un moment on fins i tot
ens retiraren el Fons de cooperació municipal, en el poble que
vaig tenir l'honor de presidir, que és Esporles, el Fons de
cooperació municipal. És a dir, es varen treure de la màniga,
això era un conseller que solia ser el dilluns al despatx, es va
treure de la màniga un decret, i cada punt del decret treia fora
de la convocatòria un ajuntament -precisament- dels que no
eren del seu color polític, però precisament per als que ens
tragueren fora, també varen haver de treure Selva, amb l'única
diferència que, amb Selva, llavors, es va firmar un conveni de
col·laboració entre el Govern i l'ajuntament de Selva, per un
import de 350.000 euros, ni més ni manco, és a dir que a Selva
li varen donar el que a tots els altres ajuntaments els havien
llevat, als que no eren del seu mateix color polític, evidentment,
em referesc.

Per tant, això entenem que són pràctiques que ja haurien
d'haver desaparegut totalment de la nostra manera de fer i, per
tant, qualsevol convocatòria sempre, sempre, sempre, i així es
fa, ha d'atendre criteris que siguin purament objectius.

I tenia més temes per parlar, però es coneix que m’he
enrotllat com una persiana i m'he berenat els deu minuts que
tenia, amb la qual cosa, esperaré al segon torn.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. El Grup Parlamentari Mixt ha
sol·licitat dividir el seu temps, en primer lloc, intervé la Sra.
Font, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta i bon dia a tothom. Atès l'acord per
als pressuposts a què hem arribat amb el Govern, el nostre grup
ha retirat les seves esmenes; qualsevol acord suposa renúncies
i hem de dir que algunes de les esmenes que hem hagut de
retirar ho hem fet a contracor, ho hem de reconèixer.

En aquest sentit, en aquesta secció, volem parlar d'IB3 i
comentar la problemàtica de l'IVA a les televisions
autonòmiques, qüestió que dóna molts problemes econòmics a
totes les televisions per mor del canvi de criteri del Govern

espanyol sobre la devolució d’aquest tribut. Aquesta qüestió,
que es troba judicialitzada, és un cop fort al finançament de
dites televisions i, per tant, per a tot el sector audiovisual, que
pagarà les seves conseqüències. Precisament, una de les
esmenes que més mal ens ha fet retirar era la que demanava
augmentar el pressupost d'IB3. 

Seguint amb les televisions autonòmiques, pel que fa a les
nostres illes, la solució proposada mentre no arribi la sentència
definitiva és millorar el pagament de les subvencions i que es
resolguin al començament d’any. Açò es podrà fer gràcies a
l'augment de personal, quatre persones més en principi, per a
l'Institut d'Indústries Culturals. L'altra possible via de
finançament que tindran les productores locals serà a través
dels doblers que arribaran al hub audiovisual.

Aquestes dues vies, per anar bé, haurien d'equilibrar, com
a mínim, la davallada de 2,8 milions d'euros que ha patit el
pressupost. Hem de dir que aquesta és una qüestió que ens
preocupa, i molt. Fa molt de temps que diem -perquè ho
pensam, sincerament- que aquest sector és molt important per
ajudar a diversificar la nostra economia; parlam de
professionals qualificats que amb els productes culturals ajuden
a donar a conèixer la nostra realitat.

Entre les esmenes presentades a aquesta secció, diferents
grups han posat l'accent en aquest tema i proposen diferents
maneres de solucionar-ho, senyal que és una preocupació
compartida. Com ja he dit, acomplint el nostre acord, hem
retirat l'esmena que teníem per valor d’1,5 milions, i farem un
vot de confiança a les dues vies de solució proposades des del
Govern.

Però ho he de dir clarament, no estam tranquils i seguim
preocupats perquè no sabem ni quan arribaran els doblers del
hub audiovisual, ni quina quantitat, ni quins seran els criteris de
repartiment. I per açò caldrà estar-ne atents, perquè al final
parlam de famílies que dependran d'aquest finançament. Dit
d'una altra manera, parlam de la subsistència de tot un sector
econòmic. 

Dues esmenes que hem entrat a l'acord són la transferència
al Consell Insular de Menorca, per les activitats de l'Agència
Menorca, Reserva de la Biosfera, per valor de 300.000 euros;
i una aportació a l'associació que gestiona l'Espai Mallorca de
Barcelona, Crits i Renou. 

Respecte de Menorca, Reserva de Biosfera, sí que voldríem
contestar al Sr. Lafuente, que en comissió va dir que necessita
més finançament i no regulació. Entenc que açò ho va dir
perquè actualment es debat la llei i no hi estan gaire d'acord;
mentre que, nosaltres pensam que sí, que després de 30 anys,
és imprescindible un marc legislatiu per poder gestionar
aspectes com l'ordenació del litoral, la gestió de la
sostenibilitat, la protecció del paisatge, la biodiversitat i el
patrimoni, el model turístic de Menorca, els objectius de
l'Estratègia Menorca 2030 de descarbonització, el bon estat i ús
eficient dels recursos hídrics, el sanejament, el compliment dels
objectius de l'Agència Urbana, el sòl rústic, l'ordenació de la
costa i del litoral, bàsicament, volem ser un model de
sostenibilitat.
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La resta d'esmenes que han presentat els diferents grups a
aquesta secció van en la línia de les preocupacions que hem
expressat durant aquest any a través d'iniciatives que hem
debatut. Amb algunes compartim la preocupació, però potser
no tant la solució; un exemple serien les forces de seguretat, és
ben sabut que nosaltres optam per un model de policia
autonòmica, competència que tenim, atès el nostre Estatut
d'Autonomia, i que seria la solució per pal·liar aquest problema
endèmic de pocs recursos.

Respecte del què farem per votar, doncs mantendrem el vot
fet en comissió, sense perjudici d’acords a què es puguin
arribar a darrera hora. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Ara té la paraula el Sr. Sanz, per
un temps de cinc minuts. Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Sr. Lafuente, m’ha agradat
que començàs la seva intervenció dient que no estan en contra
quan defensava una esmena a la totalitat d’aquesta conselleria,
és curiós no estar en contra quan s’esmena la totalitat del
pressupost de tota una conselleria, no sé, m’agradaria saber
com es coordinen aquestes dues frases.

Després ha parlat també, i m'ha agradat la divisió que li ha
fet el Sr. Ensenyat, sobre els 4 milions d'euros per a cada
directriu, crec que ha dit, no?, per a cada càrrec públic. Ja ho
deia Mark Twain: “Hi ha tres tipus de mentides: les mentides,
les maldites mentides i les estadístiques”. Vostè sap, ha sabut
avui molt bé fer una qüestió d'estadístiques.

I després ha parlat de l'abús de la temporalitat. Bé, de l'abús
de la temporalitat, que és una qüestió que duu aquesta
conselleria, hauríem de parlar que perquè no hi hagi
temporalitat  una manera molt important és convocar
oposicions. Quantes oposicions ha convocat el PP quan ha estat
al Govern a sanitat? A Balears, dic, zero. Les primeres
oposicions des que jo som a Balears, duc ara mateix quasi 15
anys, van ser el 2008 i les següents van ser el 2019, que
curiosament no era el PP qui governava. A Sanitat no n’hi ha
hagut d'altres.

I també li han dit altres portaveus que m'han precedit,
resulta que una manera d’eliminar temporalitat és amb
oposicions, o també acomiadant professionals, com bé fan a
Andalusia. Ara mateix hi ha 8.000 places de sanitaris que se'n
van al carrer, així, òbviament, hi haurà 8.000 persones que no
seran temporals, perquè que seran a l’atur, de sanitaris, i 7.000
places de docents, el juny del 2022, deixaran també de ser
temporals perquè també passaran a l’atur. Així que, si aquesta
és la manera com vostès plantegen la temporalitat, disculpi'm,
però jo no puc donar-li suport i crec que el meu grup no pot
donar-li suport.

Aquesta conselleria, com han dit altres portaveus, faré via,
parlar de..., és veritat que no té un gran impacte pressupostari,

però sí que té un gran impacte ideològic i s'ha parlat, crec que
ha parlat la Sra. Sans, és una de les que més ha parlat d'aquest
tema, s'ha parlat que té el treball de desenvolupar la Llei
LGTBI. Hi ha una conselleria, la qual han esmenat a la totalitat,
que té l'encomanament de desenvolupar una llei LGTBI, i
vostès voten una esmena o plantegen una esmena a la totalitat.
Em recorda molt a una abstenció que hi ha hagut a la
Comunitat de Madrid fa només unes setmanes, aquesta
abstenció van haver-hi alguns portaveus tant del Grup Más
Madrid, com el Socialista, que varen exposar què significava
aquesta llei, aquesta llei parla de la igualtat del col·lectiu
LGTBI, parla de la lluita contra les falsas terapias de conversió,
parla d’aprendre que hi ha una diversitat sexual i una diversitat
de moltes persones i que és, en fi, la societat en què vivim, tot
i que no els agradi. 

També parla que existeix ara mateix un problema greu
d’homofòbia i d’agressions homofòbiques i de la càrrega de la
culpa en aquesta qüestió. Llavors és una qüestió que es
desenvoluparà amb el pressupost d’aquesta conselleria. 

S’ha parlat també, el Sr. Ensenyat ha parlat que és una
conselleria complexa, és cert, perquè té una diversitat molt gran
i té un pressupost molt limitat, i tot i així desenvoluparà
aquestes qüestions. La primera de totes, el tema de la funció
pública, com he dit, és importantíssim que en funció pública es
treballi per estabilitzar els treballadors, perquè crec que és una
qüestió també que els partits progressistes tenim com a una
qüestió que s'ha de fer, així com també tenim una encomana
europea que s'ha de fer, hem de reduir la temporalitat d'una
manera molt important.

També el pressupost treballa en una pujada del 2% dels
treballadors públics, perquè és molt, molt, molt important.

I tornem al mateix, abaixada d'imposts, si abaixem els
imposts no podrem pujar el 2% dels treballadors públics, és
impossible, perquè els pressuposts tracten d’ingressos i
despeses i si el que fan és reduir els ingressos no podrem tenir
despeses en el que considerem que és important.

També m'havia apuntat unes quantes coses, també s'ha
parlat d'IB3. IB3, bé, hi ha diversos posicionaments, des de la
nostra posició creiem que a IB3 se li ha de fer un impuls i se li
ha de fer un impuls cap a un model diferent de televisió, és una
qüestió que ja hem parlat també amb la consellera, s'ha de fer
un impuls a una televisió que sigui més propera perquè les
audiències avui en dia funcionen d'una altra manera. 

I per acabar, sí que m'agradaria fer també un esment al
factor d'insularitat. Resulta que, també ho ha dit algun altre
portaveu, que voten en contra d'aquest factor d'insularitat, però
després volen decidir a què es destinen els sous. Tant a la Llei
de capitalitat com al factor d’insularitat disposen de comissions
a les quals, Sr. Lafuente, s'ha de poder fer, també Sra. Guasp,
en parlàvem, sí que he de reconèixer-li, Sra. Guasp, i de veritat
li don les gràcies,  el suport a IBDona, de veritat, m’ho he
apuntat, perquè també s'ha de reconèixer que aquest impuls sí
que és cert que el fan i que es reconegui públicament que s’ha
fet aquest suport, no sempre s'ha de dir què no es fa, sinó que
també s'ha de dir què es fa. Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Gràcies, vicepresidenta. Bon dia a tots els grups. Jo em
sumaré als portaveus predecessors que, bé, el Partit Popular fa
esmenes a la totalitat, que suposa que ho destrueix tot i després
va construint amb esmenes parcials, no?, i proposa una
alternativa. Jo he passat moltes hores intentant entendre quina
era l'alternativa i, davant la incapacitat, he arribat a un
sentiment de decepció. Quan tens un sentiment de decepció
després es desencadenen altres sentiments, i un pot ser que et
poses maleït, et poses molt maleït o t’entristeixes. Idò, avui
nosaltres venim aquí tristos, totalment tristos...

(Se senten veus de fons que diuen: “oooh!”)

..., tristos perquè el principal partit de l'oposició, que és el
Partit Popular, fa de subaltern ideològic de l'extrema dreta,
talment, talment.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

És a dir, una demagògia impressionant, la ultradreta, que
l'any passat va venir aquí amb un fons COVID i enguany ha
tocat fons, total, ha tocat fons perquè no ha fet zero, en la
història d'aquest parlament mai no s'havia produït que un partit
de l'oposició no plantegés cap alternativa, però mai, eh,
impressionant! I el Partit Popular li fa la feina, parlen, mentre
VOX se'n va per Canàries a parlar d'unes illes apocalíptiques,
que ens envaeixen els immigrants, cosa que també fa el Partit
Popular arreu d'Europa, que es dedica a parlar malament
d'Espanya. Vinga, açò és l'oposició que tenim, açò és l'oposició
que tenim, i es veu amb aquests pressuposts també. I és una
llàstima perquè els pressuposts són una gran oportunitat per
expressar quin és la seva alternativa i el seu projecte. 

Nosaltres, com a Grup Socialista, estam molt contents,
estam orgullosos que aquest govern presenti en temps i forma
uns pressuposts que són per millorar la vida dels ciutadans i
ciutadanes d'aquestes illes, són els pressuposts de la protecció,
primer de tot, i després de la recuperació, per seguir generant
oportunitats i igualtats a tots els ciutadans.

En matèria de funció pública, el Sr. Lafuente ens parla d'alts
càrrecs, ens parla de tot el que costen els alts càrrecs a aquesta
conselleria. És deuen referir al departament que li han creat al
Sr. Cantó, a Madrid? 72.000 euros per any, açò és el que
cobren al seu govern de Madrid, 72.000 euros, més que aquesta
presidenta d'aquesta comunitat. I açò són els seus alts càrrecs,
i vénen aquí a contar-nos a veure què fem amb els als càrrecs.
Sr. Lafuente, té un paper molt difícil, jo li ho reconec, venir
aquí a demanar coses que allà on governen fan exactament el
contrari i incrementat per dos, és molt difícil, és un paper
dificilíssim. 

Vostè sap, Sr. Lafuente, que aquests pressuposts inclouen
l'augment del 2% dels funcionaris públics d'aquesta comunitat
i inclouen un acord al qual ha arribat aquest govern amb els
sindicats? Vostè ha vengut aquí al plenari a demanar-nos que
arribem a acords amb els sindicats, idò, enguany que s'ha
arribat a un acord i està inclòs en aquests pressuposts, vostès
ens voten en contra i ens fan una esmena a la totalitat,
impressionant! A més a més, jo no sé si els ho ha contat als
funcionaris públics, que també han fet una esmena a la totalitat
a la secció 36, que són les ajudes socials, vull dir les deixen a
zero, i després no reconstrueixen res. Vull dir, són coses que ja
han fet, perquè quan governaven, bé que van saber congelar
tots els acords marcs de les institucions públiques, ens en
recordam tots.

A més, vénen aquí a demanar coses que quan vostès han
governat han fet just el contrari. I és realment un postureig, és
difícil..., Sra. Guasp, també vostè s'hi ha sumat a açò dels alts
càrrecs i vostè també forma part d'aquests governs.

Però és que fan el mateix amb la secció 78, de l'Escola
Balear d'Administracions Públiques, s'ha passat dos anys el Sr.
Camps, fent propostes per a l'escola, perquè augmentessin el
pressupost i enguany que el pressupost augmenta en un 80%,
ara ens fan una esmena a la totalitat. Sr. Camps, vull dir, és cert
que vostè fa propostes molt repetides i tal, però hi ha insistit
prou, miri que hi ha insistit prou, amb copiar-pegar, però avui
que podien dir sí, facem una aposta per l'escola, doncs no,
esmena a la totalitat, hi votaran en contra també. 

I el preocupant és que no ha dit res, el Partit Popular no ha
dit res de la secció 73, l’Institut Balear de la Dona, no
l’esmenten, que és l'eix central per impulsar les actuacions en
matèria d'igualtat, per lluitar contra les diferents manifestacions
de les violències masclistes, per impulsar el pacte d'Estat. I jo
els ho diré, senyors de la dreta, estam fartes de les violències
masclistes, fartes és la paraula. I aquí ens trobaran sempre amb
una veu molt supercontundent, ens trobaran per defensar les
polítiques a favor de les dones, per lluitar contra qualsevol
manifestació de la violència masclista i alliberar totes les dones
que la pateixen. I aquests pressuposts inclouen aquestes
polítiques. I tan feministes com diuen que són, encara esperam
la seva reacció a unes manifestacions que hi va haver a
Ciutadella, i ara la Sra. Pons, que és de Ciutadella no hi és, d'un
president d'una associació que es diu Salvem Sant Joan, que va
fer unes manifestacions indignants i de vostès encara esperam
la seva resposta.

(Alguns aplaudiments)

Que, per cert, encara esperam la seva resposta, zero, mutis
a la gàbia; és a dir que quan se’ls espera no hi són. Però és que
Sra. Guasp, a vostè li estic agraïda que hagi dit expressament
en aquesta tribuna, que farà un vot favorable a les polítiques de
l'IBDona, però tampoc no es va manifestar en aquest cas. 

(Remor de veus)

Bé, seguirem amb les propostes d'aquests pressuposts i
realment arribam a la conclusió que no tenen alternativa, no en
tenen.
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En temes LGTBI, ja ho ha explicat el company, el Sr. Sanz,
a Madrid hem vist aquests dies el que ha passat, el Partit
Popular s'ha posat de perfil davant una proposta de VOX d'una
suposada Llei d'igualtat, que al final el que venia a fer és
eliminar tots els drets del col·lectiu, i vostès de perfil. 

Pel que fa al tema de les esmenes en producció pròpia. Aquí
he de dir que hi ha diferents grups, bé, tots els grups de
l'oposició han fet una proposta i, com bé ha dit la Sra. Font,
nosaltres consideram que aquest pressupost ja augmenta les
partides en producció pròpia per als audiovisuals i per a IB3,
amb un total de 8 milions, són 7,2 per a televisió i 1,15 per a
ràdio. I a més, s'incrementen i es posen línies a altres
conselleries, com puguin ser ajudes o també la marxa del hub
audiovisual. Per aquests motius, nosaltres no farem un vot
favorable a aquestes esmenes. 

I el Partit Popular també elimina tot el tema de les
emergències, la secció d'emergències; vull dir, també dos anys,
el Sr. Camps, de fer propostes i propostes en temes
d'emergències i repetir aquí en plenari i copiar, pegar, i ho
eliminen tot.

(Remor de veus)

Però, a més a més, no fan cap proposta alternativa, senyors
del Partit Popular, si fan una esmena a la totalitat, facin
propostes amb esmenes parcials, és a dir, bé farem açò. L'únic
que ens proposen és Protecció Civil, volen un fons, al fons de
cooperació que s’hi s'incorpori per a Protecció Civil, quan
saben perfectament, Sr. Camps, vostè ha estat batle, que és un
fons que no és finalista, de fet, és una competència municipal
i totes les administracions locals posen un pressupost per a
Protecció Civil. No entenem com vostè reincideix en aquests
defectes. 

I bé, en definitiva, és cert, estam preocupats, estam
decebuts, però no es preocupin, que les decepcions que ens
creen avui, aconseguirem convertir-les en il·lusions de futur per
millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes d'aquestes illes. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Carbonero. Començam el torn de rèplica, pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gracias Sr. Presidente. Gracias también a los grupos que
han intervenido, por sus valoraciones y sus aportaciones, y el
debate, que siempre es positivo, y que resalta esta diversidad de
posiciones que tenemos en esta cámara.

Quisiera resaltar un par de cuestiones, porque siempre se
nos achaca al Partido Popular que son malos, malísimos,
porque siempre quieren el recorte de los servicios públicos y

cuando gobernaron fueron tan malos, que solamente hicieron
despidos, etc.

Yo les animo a que miren el Diario de Mallorca, de día 6
de mayo de 2011, dia 6 de mayo de 2011: “Baleares tendrá que
amortizar 700 empleos públicos al año”. Debía ser uno del PP
que lo declaraba, pero si uno lo lee, ¡ostras!, pero si era el
conseller de Economía del PSOE, el Sr. Manera...

(Alguns aplaudiments)

..., que lo estaba diciendo, antes de las elecciones. Y decía:
“Ahora toca tijeras”, “toca tijeras”, PSOE.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Y esto lo decía el Sr. Manera, malo, malísimo debía ser
entonces. Lo digo porque, claro, siempre se nos atribuye a
nosotros...

(Remor de veus)

..., el Sr. Manera: “toca tijeras”, PSOE.

(Remor de veus)

Nos dicen, la carrera profesional era... -sí, sí, sí, todo... si no
había dinero y era solamente por cuestiones electorales-, la
carrera profesional, quien la quitó y la suspendió fue el Sr.
Zapatero, quién la quitó y la suspendió fue el Sr. Zapatero.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Y el Partido Popular la puso en marcha en esta comunidad
autónoma y para tramitar el acuerdo en el Consejo de
Gobierno, no sé ahora, pero, normalmente, para que Hacienda
y los interventores te dejen llevar un acuerdo al Consejo de
Gobierno, tiene que haber reserva de crédito, si no, no va al
Consejo de Gobierno, y había reserva de crédito, había reserva
de crédito. 

(Petita cridòria)

Y ustedes, posteriormente, sí, sí, había reserva de crédito,
¡lo sabré yo!, por tanto, todo lo que están diciendo es, como
mínimo, demagógico y manipulado,...

(Remor de veus i algunes rialles)

...; quien puso en marcha de nuevo la carrera profesional, y de
forma paulatina y de forma pactada, porque ustedes dicen: no,
es que con los sindicatos ni se reunían; pues, escuche, se
reunieron con los sindicatos y lo pactamos en la mesa general,
porque estaba yo en la mesa general y me acuerdo
perfectamente.

(Alguns aplaudiments)

Por tanto, dejen de mentir y manipular, porque las mentiras
tienen las piernas muy cortas, y las suyas más cortas, porque
están todas documentadas las mentiras...
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(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

No entrin en debat, per favor.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Vamos a ver, los señores de
Podemos nos decían: no, es que quien privatizó las eléctricas
fue el Partido Popular y, por tanto, ustedes, es que ya les da...,
el colmo, ¿no?, ustedes tienen la culpa de la subida del 400%
de la electricidad que se produce ahora. 

(Alguns aplaudiments)

Escuche, por favor, quien dijo que con Podemos jamás va
a ocurrir, cuando subió un 7%, era la Sra. Montero, dijo:
“Jamás va a ocurrir porque va en contra de la clase obrera subir
un 7%. ¡Dimita, Sr. Rajoy!”. Eso, en febrero de 2017, ustedes
están en el Gobierno y sube un 400%. La privatización de las
eléctricas vino por normativa europea, como saben ustedes
perfectamente, y quienes han modificado el sistema tarifario ha
sido el Gobierno en el que ustedes están, los señores de
Podemos. Por tanto, alguna responsabilidad tendrán, -no..., el
sistema tarifario de antes del verano, de antes de las subidas,
ese le han subido ustedes. 

(Remor de veus)

Por tanto, alguna responsabilidad tendrán en esta cuestión.

Y la verdad es que me sabe muy mal que la Sra. Carbonero
esté triste, por la postura del Partido Popular, pero yo de lo que
estoy triste es de ver un presupuesto en el que, en vez de primar
el interés general en este momento, lo que se prima es el interés
partidista; que lo que se prima, además, es el interés partidista
de un partido concreto, en el caso concreto del PSIB, que
cuando coge y hace el Gobierno, tira adelante, o dice que va a
tirar adelante iniciativas, pues hace tuits como éste, hace tuits
como éste, dice: “Posarem en marxa un paquet d’ajudes...”, y
lo hace el PSOE; oiga, el Govern posarà en marxa, como
mínimo, tengan cierta modestia. No me extraña que sus socios
se enfaden, porque ustedes se autoproclaman como partido
político lo que va a hacer el Govern.

Por cierto, la próxima vez que hagan un tuit, calculen bien,
calculen bien porque hasta dicen: “En febrero daremos 1.137
ayudas a los autónomos”, dedicarán 6 millones de euros y el
máximo serán 500.000 euros por autónomo. Si dividen 6
millones de euros por 500.000, de máximo, superan el máximo
de la ayuda: les salen 550.000 euros, de máximo. Por tanto, al
menos si hacen tuits, hagan la propaganda bien y no la hagan
engañosa.

En definitiva, señoras y señores diputados, nosotros
insistimos en que queremos Administración pública de calidad,
pero para que haya Administración pública de calidad tiene que
haber una sociedad que genere riqueza, que genere beneficios,
para eso tiene que haber reformas estructurales, para eso tiene
que haber políticas que fomenten la actividad económica. Y
leía el otro día, precisamente una noticia: “Cinco autonomías

gobernadas por el Partido Popular crean más riqueza bajando
impuestos que nueve del PSOE, con más población. El
dinamismo económico de Madrid, Andalucía, Murcia, Galicia
y Castilla y León incrementan los ingresos en 2.500 millones de
euros y reducen el paro en 200.000 personas.” 

Es evidente que las políticas del Partido Popular sí que dan
resultados...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Lafuente, hauria d’acabar.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

..., sí que benefician y sí que benefician, también, al interés
general y al interés público. Y esa es la política que deberían
aplicar ustedes y por eso merecen una enmienda a la totalidad.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Veo que hay temas que no han querido
ni siquiera pasar, no ya de puntillas, sino que no han querido
tocar, como el presupuesto de IB3, como la figura del agente
COVID, que esperemos que haya desaparecido de estos
presupuestos, gracias al correctivo del Gobierno de España,
pero ya se lo dije en esta tribuna a la consellera, que era una
figura que no contaba con la constitucionalidad requerida, ya
que no garantiza el principio de igualdad, de mérito y de
capacidad para su contratación, e incluso puede haber
intrusismo en este sentido, como han denunciado los propios
sindicatos. 

Y miren, tampoco han hablado del aumento de la partida de
dotación al Ayuntamiento de Palma en concepto de capitalidad,
y es que el propio Sr. Hila, como ya he comentado, les ha
autoenmendado a ustedes, al Govern, por ser una partida
completamente insuficiente para una capital y una ciudad como
Palma. Pero no aceptan la enmienda de Ciudadanos de
aumentar en un 1 millón de euros, y me gustaría escuchar al
Partido Socialista ¿qué tiene que decir sobre esto? Es que mi
grupo municipal de Ciudadanos lo defendió en el ayuntamiento,
mientras el Govern hace trilerismo con estas partidas, al final
el Sr. Hila ha acabado cediendo infraestructuras,
remodelaciones de barrios para nuestras ciudades, porque no se
da esa partida suficiente para Palma.

Y miren, no me ha dado tiempo en mi primera intervención,
referirme a una enmienda del Grupo Parlamentario El Pi, que
vamos a votar claramente en contra, es de estudiar para crear el
cuerpo de policía autonómica. Ya sabe, Sr. Melià, que
Ciudadanos no estamos a favor de crear un cuerpo de policía
autonómica propio, nosotros lo que reivindicamos es la
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plantilla necesaria de todos los cuerpos de seguridad del Estado
y también eliminar la tasa de reposición para que pueda haber
más policías locales y garantizar la seguridad en nuestros
municipios, pero la solución no es crear un nuevo cuerpo de
policía autonómico, como proponen.

Tampoco estamos a favor de su enmienda de aumentar el
presupuesto de IB3, lo he dejado muy claro en mi primera
intervención, lo quiero volver a repetir. Creo, sinceramente,
que el problema que existe en IB3, nuestro ente de radio y
televisión pública, no es que se tenga que aumentar el
presupuesto, sino que se tiene que reformular, se tiene que
priorizar, se deben reducir el número de directivos que hay
actualmente y se debe, también, a una mala gestión de la
dirección, también, la caída de audiencias. Esto, no se arregla
con aumento de presupuestos, sino en reformularlo como toca,
también para garantizar las condiciones laborales de los
trabajadores.

Pero sí estamos de acuerdo en que se vuelva a la partida
original de 10 millones de euros que tenía diez años para
producción propia, porque ahí detrás hay muchas empresas,
muchos pequeños autónomos, que se dedican a la producción
propia y desde Ciudadanos, completamente de acuerdo y
tendrán siempre nuestro apoyo.

Y, Sra. Carbonero, no nos hemos sumado en absoluto,
perdone que le diga, a esto de denunciar la sobredimensión, es
que yo fui la primera diputada en esta cámara, en septiembre de
2019, que denunció la sobredimensión de esta legislatura por
parte de este Govern, con una interpelación a la consellera
anterior, a Pilar Costa, y no me he sumado, lo seguiré
defendiendo, hay dos figuras completamente
sobredimensionadas, que es la de cap de Gabinet, no fue
ninguna de las que ocupé -por si le está preguntando esto a la
Sra. Garrido-, la figura de secretario autonómico, que está
completamente...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... creada para repartirla, una a cada uno sus socios, y la figura
también que crearon a principios de legislatura, del cap de la
Secretaria del Gabinet, y le digo, con conocimiento de causa,
que es completamente innecesaria.

Y sí, sí que apoyamos el presupuesto del IBDona, como
siempre hemos hecho desde mi partido, no hay ninguna
sorpresa. Agradezco al Sr. Sanz, siempre estaremos con este
Govern y con cualquier govern en la lucha contra la violencia
machista y trabajando por la igualdad efectiva, real, entre
hombres y mujeres; daremos apoyo a ese presupuesto. 

Y Sra. Carbonero, si yo no me refería a este asunto concreto
que dice, es porque yo no hago política a golpe de tuit, sino que
la hago en este Parlament. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sr. President. Molt breument. Resulta
sorprenent que ens hagin contestat més a les nostres esmenes
els grups de l'oposició que els grups que donen suport al
Govern; però només vull clarificar que la nostra esmena de
2.800.000 per a producció pròpia a IB3, el que pretén és
aconseguir els 10 milions aquests, que, en teoria, estan
compromesos, i que hi ha un acord que ara s’explicitava per
part del portaveu que m'ha precedit en l'ús de la paraula,
d'apostar per la producció pròpia. Idò, si volem els 10 milions,
s'han d’incloure aquests 2.800.000 euros per arribar a aquest
horitzó d'inversió en producció pròpia. 

I segon tema que volia comentar és el tema de la nostra
esmena de la policia autonòmica, jo veig que no s'aprovarà, que
hi estan en contra, però vostès què pensen fer per fer realitat
l’establert a l'Estatut d'Autonomia el 2007? Perquè vostès em
diran: necessitam un acord amb l'Estat, i és cert, i el Sr.
Ensenyat ho deia un poc, és veritat que això passa en gran part
per un acord amb l'Estat, però jo el que veig és que vàrem fer
un Estatut d'Autonomia el 2007, governen PSOE i Podemos
aquí, PSOE i Podemos a Madrid, i no hi ha ni un sol avanç en
matèria d'autogovern de les Illes Balears. Costes era imminent,
ha acabat 2021 i la competència de Costes no arriba. Policia
autonòmica, no, no, el que vosaltres dieu no ens agrada, però
què fem? No fem res, i així continuam. Això em sembla molt
trist i decebedor, de cara, sobretot, a aquells partits que
defensam les màximes cotes d'autogovern per a les Illes
Balears. 

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, Sr. Lafuente, jo crec que no importa
anar tant al passat, és a dir les seves polítiques que vostès diuen
aquí a aquesta tribuna, després n’hi ha prou que ens traslladem
a les comunitats autònomes on governen per veure què fan, que
és l'acomiadament massiu de personal públic. I miri si és tan
cert que abans a l'anterior debat, la Sra. Guasp ha sortit
orgullosa a argumentar l'acomiadament massiu que s'ha produït
a Andalusia, de 8.000 treballadors sanitaris que tenen ara
mateix tant sindicats com treballadors al carrer. Miri, si és cert
que són aquestes les seves polítiques que desenvolupen i que,
per tant, no importa que ens anem deu anys enrere, n’hi ha prou
ara que estiguem ara al 2021 per veure què es dediquen a fer.

Després, miri, li he de contestar també el tema de la llum.
Crec que vostè no m'ha entès, jo a vostè el que li deia és que
vostès fan una crítica, però després les seves accions demostren
totalment el contrari, perquè després vostès ja han expressat
que estan en contra d'una empresa pública d'energia; després
aquí a la comunitat autònoma una empresa, l'Institut Balear de
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l'Energia, que comercialitza energia a preu de cost a alguns
municipis, que, com bé ja saben, s'han posat en marxa aquests
projectes de comunitats elèctriques compartides, vostès
demanen la seva supressió. És a dir, totes les mesures que van
encaminades que la gent pugui tenir energia a preu de cost,
vostès hi estan en contra.

I, sincerament, jo crec que això es produeix perquè vostès
a aquestes empreses elèctriques tenen gent asseguda al consell
d'administració que possiblement són els qui marquen les seves
polítiques en aquesta matèria, i segurament també hi ha molts
diputats del Partit Popular que esperen poder arribar a la seva
jubilació asseguts a aquestes cadires, i que per això vostès
defensen aquestes propostes.

(Remor de veus)

I ja per acabar, al Sr. Melià li direm, som conscients que hi
ha aquestes esmenes que vostès han presentat i, per exemple, la
creació d'un cos de policia autonòmic, pens que parlam ara
d’una qüestió tal vegada de prioritat, podríem dir que ens
trobam que en aquesta legislatura hem demanat millores per als
cossos i forces de seguretat de l'Estat i de la policia local, i jo
pens que en aquests pressuposts s'ha intentat donar prioritat a
aquestes mancances que tots coneixem, perquè n’hem debatut
llargament a la Comissió d'Institucionals, i per això, avui
nosaltres a aquests pressuposts votarem en contra d'aquestes
esmenes i d’altres.

Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, president, no em compti el temps que he
estat per venir de l’escó fins aquí. Gràcies. Llavors em passa
aviat i no sé per què, i ara ho veig.

Be, moltes gràcies, Sr. President. Bromes a part, Sr.
Lafuente, jo no consider ni ho he dit mai ni ho diré que el PP
sigui malo, malísimo, vostè ha dit que seamos todos malos
malísimos o "malisísimos"; no, supòs que deu ser com el que
passa als altres grups, com el que passa als taxistes, als ferrers,
als fusters, a tothom, que n’hi deu haver de bons, n’hi ha de
molts bons, n`hi ha de dolents i n’hi ha de molts dolents, perquè
el món, fill meu, és així.

Sí que m'haurà de reconèixer que hi ha un tema conceptual
que ens fa ser molt diferents i precisament la gran diferència,
precisament, és amb la concepció del que ha de ser
l'administració pública, com ha de ser l'administració pública.

Si vostè fa una volteta per la pàgina web de la pàgina de la
Fundació FAES, que li sona, no?, és la fundació que al cap i a
la fi que el que fa, entre d'altres moltes coses, a part de
promoure la creació de diferents partits polítics, també és

marcar una línia ideològica de caràcter purament liberal, en el
sentit més estricte de la paraula. I això, evidentment, comporta
diferents models d'administració pública. El model lliberal
precisament es caracteritza perquè no creu en la cosa pública,
perquè defensa que, per si no funciona, i que, per tant, tot el
que es pugui privatitzar, s'ha de privatitzar. I de fet és el que ha
passat a la història recent de l'Estat espanyol, que tot allò que
es podia privatitzar, fins i tot aeroports, bé, tot el que hem vist,
doncs, s'ha privatitzat, i reduir l'administració pública a la
mínima expressió.

Per tant, passi el que passi, vostès, el seu model i el nostre,
vostès sempre consideraran que el nostre model està
sobredimensionat, precisament perquè creiem en un model
d'administració pública que sigui fort, que sigui capaç sobretot
de donar resposta a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes.
En canvi, vostès pensen en una llibertat, que també és
econòmica, per tant que els mercats per ells mateixos ja es
regularan així com podran.

Quan, nosaltres, és veritat, defensam un model que és
intervencionista i que intervé especialment de cara a garantir
una sèrie de qüestions que ens semblen bàsiques; és a dir, la
sanitat ha de ser per a tothom, no ha de ser just per a qui se la
pugui pagar; i l'educació, tres quarts del mateix; i determinades
prestacions, o el dret a l'habitatge; o tota una sèrie de qüestions
que, entre altres coses, afecten el fonament de la democràcia,
que és la igualtat d'oportunitats, ni més ni pus sense, per tant,
ja més consideracions.

Respecte també d’unes qüestions que m’he deixat abans i
que en volia fer esment, perquè sí que em sembla important, és
que a la passada legislatura es va procedir a seguir avançant en
aquest Estatut d'Autonomia que també preveu, evidentment, la
creació de la policia autonòmica, que era aquí o record que era
aquí davant, damunt una taula amb un domàs i amb molt de
bombo, i on la gent va jurar o prometre, depèn de cadascú, i va
jurar amb la mà damunt l'Estatut d'Autonomia o la Constitució.
Per tant, a mi em sap greu pels qui no hi creuen, la Sra.
Portaveu de Ciudadanos, la Sra. Guasp, abans deia: és que jo
no hi estic d'acord. Dic: miri, pot estar-hi d'acord o pot no
estar-hi d’acord, però ho diu l'Estatut, i vostè va jurar o va
prometre, no me’n record, amb la mà damunt l'Estatut
d'Autonomia. I els de VOX, tres quarts del mateix, per tant, tant
si els agrada com si no, s'ho hauran de menjar amb patates,
perquè està aprovada, perquè ho és i perquè vostès, que són
molt constitucionalistes, que és una Constitució que és molt
federal, crec que ho podria ser prou més del que ho és; de fet,
jo abans parlava de les transferències de competències i em
referia a aquest terme. No és perquè nosaltres siguem
separatistes, és a dir, a mi m'agrada més que ens diguin
sobiranistes, que això respon, sobretot, a una idea que tot es
gestiona molt millor des de la proximitat. A més, ho hem tocat
amb les mans i ho hem tocat amb les mans en la gestió de la
pandèmia, que ha estat molt més efectiva gestionada des de la
proximitat que no, evidentment, des d'un centralisme i
especialment un centralisme que pot tenir unes connotacions
molt ràncies, perquè, entre altres coses, hem patit les
conseqüències durant 40 anys o els nostres pares, sobretot. 

Per tant, ho deia, perquè hem transferit als diferents consells
tota una sèrie de competències i, per tant, també aquest és el
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moment de poder avaluar com ha anat això. I parl sobretot
d'igualtat, on segueix havent-hi una competència que és
reguladora, coordinadora de les diferents institucions insulars
que precisament assumiren aquestes competències, com també
en joventut, com també en promoció turística en el cas de
Mallorca, i que, per tant, ara ja hi haurà recorregut suficient,
perquè serà el tercer any, com per veure i per fer una avaluació
exhaustiva de com ha anat.

I respecte d’IB3, crec que tots estam d'acord que IB3 és el
gran motor dinamitzador de la indústria audiovisual a les
nostres illes, que, a més, és un sector cada vegada més
important i més present i del que més aporten o dels que
comencen a aportar al producte interior brut, i que, per tant,
tenir-ne cura evidentment és la nostra responsabilitat i és la
nostra responsabilitat, sobretot dels grups que som presents a
aquesta cambra i que creiem en els mitjans públics, que, per
tant, han de ser garants de l'objectivitat que altres mitjans tal
vegada no tenen o no tenen perquè haver de tenir. 

I respecte d’això, entenc que hi ha un tema de producció
audiovisual que afecta una partida, però que evidentment hi ha
altres agents que intervenen, com és ara mateix l’Institut
d'Indústries Culturals, com pot ser també a altres partides,
evidentment els fons europeus que hi vendran, però una que
precisament ha estat especialment criticada, que és la de
publicitat i propaganda, que abans ens referíem als sectors
audiovisuals, i aquest és referit als mitjans escrits que amb la
pandèmia també han passat allò seu. Per tant, hem de ser
conscients també i reconèixer la importància que tenen els
mitjans de comunicació escrits també i molts dels quals també
depenen d'aquesta partida, i això els ha comportat, evidentment,
un alè, un baló d'oxigen que els ha permès sobreviure en les
circumstàncies que ens han tocat viure.

I m’he deixat altres qüestions, que n’he deixat molt.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, però no en farem ús.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, començaré amb el Sr. Melià, ja
li vam explicar en comissió el tema de la policia autonòmica.

Sra. Guasp, de Ciudadanos, vostè no veu que el seu discurs
s'apropa molt a l'antipolítica que fa VOX en algunes coses, el

tema d'alts càrrecs, seriosament? És, és impressionant, eh!,
perquè un govern necessita de mans per fer feina, li ha dit bé la
consellera, és a dir, quan es construeixen coses es requereixen
moltes mans. I vostès, amb aquest tema, a mi m'estranya,
m'estranya quan, a més, també contribueixen a menysprear
l'estat del benestar a altres comunitats on governen, com
acomiadant gent, però en cap moment no es redueixen els sous
ni redueixen càrrecs públics, és el mateix, vostès han de tenir
coherència, governen a altres llocs. 

I després el Partit Popular, el Sr. Lafuente surt amb un retall
de premsa del 2011 ha dit? Del 2011, és a dir, fa deu anys,
nosaltres quan parlam de les seves polítiques de fa sis anys, ens
fan així amb els dits: sis anys!, fa sis anys! Doncs, fa deu anys,
ens treuen, avui ens ha tret un retall de fa deu anys de no sé què
de tisores, però si vostès van emprar la motoserra, van emprar
la motoserra per retallar els serveis públics, de veritat? De
veritat, és que valen els fets, valen els fets, no les paraules,
tothom se'n recorda del que van fer quan governaven. 

Després ha dit dues vegades, dues vegades, “pressuposts
partidistes”; és clar, de veritat? Ha mostrat una piulada sobre
no sé què del Partit Socialista, bé, una piulada, una piulada, eh!,
parlam d'una piulada, un partit que ha utilitzat recursos de
l'Estat, recursos de l'Estat, amb objectius partidistes...

(Alguns aplaudiments)

... amb objectius partidistes per tapar mangarrufes, per tapar
mangarrufes!

(Alguns aplaudiments)

I no ho dic jo, no ho dic jo, ho diuen els tribunals, senyors del
PP, no ho dic jo. I venen aquí a dir-nos pressuposts partidistes,
de veritat?, amb una piulada, amb una piulada! Açò és senyal
que anam molt bé, senyal que anam molt bé, eh.

(Remor de veus)

Anam molt bé, perquè si han de treure una piulada per
acusar-nos d'aquestes coses.., però el més preocupant, una de
les coses més preocupants, però he de dir que el més
preocupant és que no ha dit ni mu, ha seguit sense dir ni mu el
Partit Popular en temes d'igualtat; és a dir, es carreguen la
secció 73, IBDona, no proposen alternativa i a més no ho
expliquen, no, no diuen ni mu. 

Temes de conciliació. En comissió ens van dir que no
entenien açò de conciliació, perquè no veien els pressuposts.
Però açò la Sra. Consellera li ha explicat prou vegades, 4,4
milions a la conselleria i tota la resta repartit, però és que al
Govern a les Corts també han votat..., vostès quin discurs fan
en temes d'igualtat? Perquè la Sra. Prohens va sortir com a
portaveu d'igualtat en l'aprovació dels pressuposts de l'Estat, on
hi ha tots els recursos que ens vénen per a igualtat i per a
conciliació. I què va fer la Sra. Prohens? Va parlar, va parlar i
pam!, va ficar les menors tutelades. Sí, senyors del PP, va ficar,
va posar, va tornar posar el focus sobre les víctimes, va tornar
fer açò, que és el que fan sempre.
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Seriosament, açò crec que hauríen de començar a explicar
a veure les seves polítiques d'igualtat en què consisteixen,
perquè arribarem a pensar que tenen por de VOX, perquè ho
veiem, ho veiem a Madrid com vostès retrocedeixen,
retrocedeixen en drets dels col·lectius més vulnerables. Per
què? Perquè si no VOX..., ho va dir a Madrid, va sortir en roda
de premsa la Sra. Monasterio, i va dir: és que nosaltres la
condició, hem arribat a un acord amb el Partit Popular, i la
condició nostra és que cap esmena de l’esquerra sigui
aprovada. Açò, cordó, cordó sanitari, chapeau!, ens acusen a
nosaltres de cordó sanitari, vinga!, surten els del PP...,  els de
VOX a fer aquestes declaracions. I, a més a més, el PP els
segueix el joc en temes que ja s’havien acordat.

Realment és molt preocupant, però, bé, nosaltres agraïm a
tots aquells grups que sí que han fet una feina constructiva, que
han fet esmenes, a aquells que faran un vot favorable també a
aquests pressuposts perquè, repetim, són els millors pressuposts
per als ciutadans i ciutadanes d'aquesta comunitat.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Carbonero. Per fixar la seva posició pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula el Sr.
Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Decía la Sra. Carbonero que
venía triste, y yo vengo enfadado, y ¿por qué?, dice usted.
Porque, a ver, a lo de fascistas, fachas, ultraderecha, xenófobos,
a todos los "fobos" a esto estamos ya como muy
acostumbrados, pero lo de vagos, esto me sabe mal, esto me
sabe muy mal,...

(Remor de veus)

,,, porque esta demagogia barata de intentar decir que no hemos
presentado enmiendas parciales porque somos vagos, es
absurda, porque si quieren ustedes hacer demagogia barata,
mañana yo les traigo aquí mi vida laboral y a ver quién la tiene
más larga, sobre todo, sobre todo si tenemos en cuenta, sobre
todo si tenemos en cuenta la vida laboral que hacemos en la
calle, la que hemos..., 

(Remor de veus)

... los que hemos trabajado fuera de aquí recortamos todo lo
que ustedes llevan viviendo del presupuesto público y a ver
quién ha trabajado más, quién es más trabajador y quién lo es
menos. 

Pero ya digo, no quiero entrar en esto. Nosotros no hemos
presentado enmiendas parciales por coherencia, lo hemos
hecho dos años, enmiendas que iban en consonancia con una
enmienda a la totalidad que también hemos presentado en
ocasiones anteriores.

(Remor de veus)

Porque no tiene ningún sentido decir, vamos a presentar una
enmienda a la totalidad de los presupuestos...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

... y luego venir a intentar arreglar este desaguisado con cuatro
movemos 50.000 euros de aquí, 100.000 euros de allá.
Nosotros no hemos querido entrar en este juego porque en el
fondo pensamos que es blanquear su presupuesto, y nosotros no
les queremos blanquear.

(Remor de veus)

Y no criticamos que lo hagan otros partidos de la oposición,
pensamos que son muy libres de ejercer la oposición como a
ellos les parezca que mejor se hace. Pero lo suyo no tiene
arreglo.

Y en el caso concreto de su conselleria, Sra. Garrido, ¿que
tiene? El IBDona, que nosotros queremos cerrar. Y ¿por que?
¿Por qué no queremos proteger a la mujer? Por todo lo
contrario, porque no nos queremos gastar 6 millones de euros
en "chocho-charlas", chapitas, trípticos y autoempleo de todo
este movimiento radical feminista, que han llevado al
esperpento el feminismo, de pagar conferencias a señoras que
dicen que no hay que depilarse porqué es heteropatriarcal,
mejor hacerse trenzas en los sobacos y a esto han llevado
ustedes el feminismo, que si las mujeres, las mujeres que se
sacrificaron, que lucharon y algunas incluso entregaron su vida
para conseguir la igualdad del hombre y la mujer, estuvieran
hoy presentes, se avergonzarían de lo que han hecho ustedes
con el movimiento feminista. Y por supuesto, que vamos a
cerrar el IBDona, porque vamos a emplear esos 6 millones de
euros en proteger de verdad a las mujeres que sufren violencia
doméstica, tener centros de acogida, incluso si hace falta pagar
seguridad privada, allí donde no llegan, los cuerpos y fuerzas
de seguridad del Estado, para que estas mujeres estén realmente
protegidas. Y por supuesto, incrementar las penas, incluyendo
la prisión permanente revisable a violadores y asesinos. Eso es
proteger a las mujeres y no hacer chapas, trípticos y contratar
a las amigas para hacer conferencias. 

Sobre IB3, ¿qué les tengo que decir? El otro día salieron los
datos de audiencia de IB3 Radio, es que la escucha menos
gente que Radio María, es que hay más gente escuchando por
la radio pasar el rosario, que lo que dicen los señores de IB3.
Es que ¿para qué tenemos que gastar unos 30 tantos millones,
que nos hace mucha falta en otros sitios? Por eso nosotros no
somos partidarios de estas enmiendas de paripé que vienen a
hacer algunos. A nosotros en este paripé no nos van a
encontrar. Nuestras enmiendas siempre han sido potentes,
algunos las han acusado de excesivamente estruendosa. Pero es
que son enmiendas auténticas, que van en consonancia con la
enmienda a la totalidad que en su momento presentamos en los
presupuestos. 
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Usted, Sra. Garrido, que hoy veo que ha cambiado un
poquito de sitio, supongo que le ha traicionado el
subconsciente, porque en realidad estos presupuestos la
convierten a usted a la verdadera vicepresidenta en la sombra
de este Gobierno, no al Sr. Yllanes, al que deseo pronta
recuperación, porque, entre otras cosas, con lo que se ha hecho
usted es con la comunicación en exclusiva de este Gobierno.
Ha creado usted un verdadero ente de agipro, de propaganda,
que usted va a controlar y usted va a ser en estos años previos,
este año y pico previo a las elecciones, la que de la imagen de
este Gobierno y ha embaucado al resto que le acompañan, que
se van a dejar llevar a que sea usted la que diga lo que se hace,
lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal. 

Nosotros, ya le digo por coherencia evidentemente, nunca
vamos a apoyar sus presupuestos, especialmente los de su
conselleria. Y del tema LGTBI, pues tengo muy poco tiempo,
no vamos a hablar de estos supuestos  ataques homófobos,...

(Remor de veus)

... el bulo del culo y todas estas cosas que hemos conocido
últimamente. 

Decir, simplemente, pues a los señores de Podemos que no
vengan a hablar de privatizaciones cuando ustedes querían un
banco público y le han regalado Bankia a La Caixa. Ese rescate
que pagamos todos los españoles y que ahora no
recuperaremos. 

Por último también decir que aceptamos las críticas que
algún grupo de la oposición nos hace a la oposición, pero no le
vamos a contestar porque yo por ejemplo a Ciudadanos creo
que es poco elegante hablar o criticar a los muertos. No voy a
decir nada. 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Un cop finalitzat el debat número
2, tal com vàrem quedar, se suspèn la sessió durant una hora i
la reprendrem amb el debat número 3, a les 15.15 hores.

Gràcies.
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