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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats. 

I. Debat de totalitat dels pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears  per al 2003, amb
l'esmena a la totalitat de devolució, RGE núm. 4414/02,
presentada pel Grup Parlamentari  Popular, i fixació de les
quantitats globals.

Començam la sessió plenària del dia d’avui que correspon
al debat de totalitat del pressupost general de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2003 amb l’esmena a
la totalitat de devolució al Govern RGE núm. 4414 del Grup
Parlamentari Popular, presentada al projecte de llei 3815 i la
fixació de quantitats globals d’aquest pressupost. Per presentar
el projecte de llei té la paraula el Sr. Conseller d’Hisenda de la
comunitat autònoma. 

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Ferrando):

 Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Un any
més hem d’iniciar aquest debat amb la conjuntura econòmica
europea molt present, lògicament per les particulars
característiques de l’estructura productiva balear la nostra
acció de Govern i les polítiques pressupostàries que la
sustenten sempre vénen determinades per esdeveniments
internacionals, especialment en moments de grans
transformacions econòmiques i d’incertesa pel que fa al futur.

Senyores i senyors diputats, el Govern de les Illes Balears
considera que només amb uns pressuposts socialment
avançats serem capaços d’impulsar la nostra competitivitat
econòmica en una situació en la qual és evident que cal fer tots
els esforços possibles, des de tots els àmbits possibles, per
preparar el nostre arxipèlag per a un futur ple de canvis. Per això
el projecte de llei que hem lliurat enguany en aquest Parlament
incideix en la cohesió social a través d’una aposta decidida pels
serveis públics. Contribuir a garantir la igualtat d’oportunitats
per a tothom és l’objectiu fonamental dels comp tes autonòmics
per a l’any que ve, una finalitat per la qual disposarem d’un
gran instrument, la millora de tot allò que és públic. Són uns
pressuposts de fort component social, que es marquen com a
objectiu millorar la prestació de serveis essencials per a tots,
com són la sanitat i l’educació, a més de disposar d’importants
recursos per a protecció social, sense descuidar aspectes tan
importants i que afecten la vida quotidiana, com són l’accés a
l’habitatge o el transport. 

Són per tant, uns pressuposts de caire eminentment social.
Sense cohesió social i territorial, sense uns serveis públics que
garanteixin la seguretat i la igualtat d’oportunitats,
independentment que es visqui a una illa més petita o més gran,
sense inversions en un dels capitals més valuosos que pot tenir
tota estructura productiva, el capital humà, no serem capaços
de garantir la nostra futura competitivitat econòmica, la
capacitat de les nostres empreses, del sector privat per
continuar generant riquesa i llocs de feina. Les circumstàncies
conjunturals actuals que viuen una economia mundial més

global que mai i en procés de canvi que experiment Europa,
estan configurant un escenari diferent. Un escenari que
demostra l’encert de les estratègies planificades per fer
possible, com va dir el President Antich en el seu discurs del
debat sobre l’estat de l’autonomia, que el progrés econòmic
vagi en paralAlel amb el progrés social, que el creixement i la
creació de riquesa es basin en el respecte del territori, del medi
ambient i del patrimoni. Com a testimoni de la ferma voluntat del
Govern per assolir aquestes fites i de la feina ja feta des de
l’inici d’aquesta legislatura, en aquesta línia el Govern avui
presenta aquí un pressuposts per a l’any que ve que són
realistes pel que fa a la situació conjuntural, estudiada amb molt
de detall a la memòria econòmica financera del projecte de llei
que ara analitzam.

Senyores i senyors diputats, l’any passat en el decurs
d’aquest mateix debat el Govern ja va expressar la seva
inquietud per la situació econòmica, que agreujada per l’11 de
setembre viuen llavors els països més influents del món. Un
any després els esdeveniments mostren que la nostra
preocupació estava justificada i que la prudència aplicada a la
política pressupostària sempre ha de partir d’una reflexió
rigorosa sobre les perspectives d’evolució de l’entorn, sobretot
en el cas de les economies molt internacionalitzades, com és la
balear. De la mateixa manera avui no seria gens assenyat obviar
les circumstàncies mundials, europees i nacionals que
condicionaran l’execució d’aquest pressupost. El principal
mercat emissor del nostre turisme ha hagut de declarar l’estat
d’excepció econòmica, es registre un alentiment d’activitat a
França i Itàlia i es manté un ritme de creixement feble al Regne
Unit i Espanya. Mentre que l’actual conjuntura mundial està
evidenciant els entrebancs que troben alguns països per
adaptar-se a les condicions pactades per la unió monetària i
s’ha obert un intens debat sobre el pacte d’estabilitat davant
un canvi de cicle econòmic. 

En aquest context l’economia balear no pot deixar
d’observar que Alemanya acaba de prendre unes mesures de
contenció de la despesa, entra les quals s’inclou la congelació
del salari dels funcionaris i altres disposicions per reduir el
dèficit, com és l’augment de les contribucions socials i la
creació d’instruments fiscals sobre la venda d’accions i
immobles. A més està augmentat l’atur d’aquest país i no
millora ni la inversió, ni les expectatives, si bé s’aprecien alguns
signes positius, un repunt de l’activitat durant el tercer
trimestre, una balança per compte corrent en superàvit,
l’augment de comandes de béns industrials i la contenció de la
inflació. I mentre que Alemanya es troba prop de la deflació,
Espanya es caracteritza per mostrar afectes propis de
l’estanflació, amb una incapacitat de la política econòmica
nacional per controlar la inflació i per evitar que el cicle
internacional redueixi el creixement i augmenti l’atur. Així s’està
incrementant el diferencial d’inflació d’Espanya respecte de la
resta de zona euro, l’octubre va ser d’un 1,7%, cosa que afecta
molt sensiblement les comunitats autònomes allà on l’economia
de les quals es basa en l’exportació de serveis, que és el nostre
cas. Fins que el Govern central no aconsegueixi realitzar una
política anti-inflacionista que tengui efecte, aquest fet
continuarà deteriorant la competitivitat de l’economia balear, ja
que no hem d’oblidar que ara ja no es pot compensar aquest
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diferencial de preus amb els mercats emissors del nostre
turisme, mitjançant la variació del tipus de canvi. Aquesta
renúncia a poder fer una política monetària pròpia és una de les
grans transformacions a les quals feim referència al principi, en
un any en què l’economia espanyola ha experimentat el canvi
més transcendental dels darrers 15 anys. 

Per tant, cap anàlisi sobre la conjuntura actual i la força de
la nostra competitivitat a mig i llarg termini tendrà validesa si
ignora aquesta eventualitat i és que la familiaritat amb la qual ja
feim ús de l’euro no ens ha de fer oblidar que ens trobam
davant la primera temporada turística de circulació de la moneda
única, en el primer exercici que culmina el procés de creació de
la unió econòmica i monetària, iniciat l’any 1999.
Dissortadament aquestes destacades transformacions han
coincidit en el temps amb una desacceleració del creixement
mundial i amb les conseqüències de l’11 de setembre. La
convergència d’aquests fets ha generat sobre els consumidors
i agents econòmics de la zona euro un efecte psicològic inèdit,
amb tendència a determinar un comportament de precaució
davant la novetat que suposa la moneda única, juntament amb
la simultaneïtat de la posada en circulació d’aquesta i el canvi
de cicle. La nostra opinió, des de la perspectiva de l’estructura
productiva balear, aquesta qüestió ha de ser analitzada
profundament, només així comptarem amb els elements de judici
necessari per definir les mesures que cal adoptar amb l’objectiu
de garantir la nostra viabilitat econòmica, en un entorn tan
dinàmic no només en l’àmbit regional o nacional, sinó també i
sobretot dins l’àmbit europeu. 

En aquest sentit cal recordar que un 61,5% del nostres
turistes habituals han canviat de moneda fa només uns mesos
i que les seves decisions de consum, ben igual que les nostres,
encara es troben en procés d’ajust a la nova realitat. El
problema no rau òbviament en l’euro, sinó en la relació que els
consumidors puguin arribar a establir entre l’alentiment
econòmic general i l’adopció de la nova divisa. No és difícil
comprovar la magnitud de les reformes econòmiques que
registren els principals mercats emissors de turisme balear, com
tampoc no són pocs els canvis que experimenta l’economia
espanyola en el seu conjunt. En aquest marc, si no es
produeixen gran canvis, es preveu que l’any que ve l’euro es
mantengui estable front el dòlar o la lliure i que s’apreciï
respecte de les monedes turca, tunisiana, marroquina, egípcia,
dominicana, divises dels nostres principals competidors. A
Alemanya la conjuntura no és molt procliu a una recuperació
ràpida de la despesa de les famílies, però sí s’observen uns
determinats signes positius, amb la qual cosa és probable que
es frenin o moderin les reduccions en l’arribada de turistes. Pel
que fa al Regne Unit es previsible que es mantenguin els ritmes
de creixement quant a l’afluència de visitants per la bona
cotització de la lliure, una situació que només canviaria si
aquest país decidís incorporar-se a la unió monetària. Amb tot
això les Balears esperam un ritme de creixement, per al proper
any, una mica superior al d’enguany.

Senyores i senyors diputats, el Govern de les Illes Balears
ha presentat en aquesta cambra uns pressuposts per a l’any
que ve que tenen en compte el moment econòmic i la seva
relació amb la política pressupostària, atesa la transcendència

que enguany posseeixen aquestes dues qüestions per a totes
les administracions públiques i com no pot ser d’una altra
manera, també per a Balears. Els comptes autonòmics per al
2003 suposen un increment d’un 122,4% respecte el de 1999 i
són els resultats d’una intensa tasca duita pel Govern per
impulsar uns grans canvis, que tot i la seva magnitud s’han
implantat amb tota normalitat. En aquests darrers anys s’han
produït traspassos competencials de gran volum de gestió del
nivell nacional a l’autonòmic i de l’autonòmic a l’insular i han
quedat aprovats els sistemes definitius de finançament
autonòmic i dels consells insulars, aquests darrers després de
12 anys de provisionalitat de l’anterior. Els 1.779 milions que
disposarà el Govern l’any que ve, són 41 vegades l’import del
pressupost autonòmic de 1984, cosa que cal valorar
positivament pel que significa el creixement del nostre
autogovern. Assolim per tant, el major nivell de recursos i de
competències de la nostra història, amb l’objectiu apuntat
anteriorment, fer uns pressuposts socialment avançats per
impulsar la nostra competitivitat econòmica a llarg termini. Amb
aquesta finalitat 70 de cada 100 euros es dediquen a la millora
quantitativa i qualitativa de sistemes de protecció social. 

En matèria de salut la situació de partida era especialment
negativa, les nostres Illes es trobaven a la cua de la despesa per
habitant, per això l’any que ve 1 de cada 3 euros dels comptes
públics es destinen a sanitat en tres grans línies d’actuació. En
primer lloc es preveuen inversions per valor de 25 milions
d’euros en infraestructures, que inclouen un impuls a
reivindicacions tan històriques com l’Hospital d’Inca, tan
necessàries com les noves instalAlacions de Son Dureta, tan
justes com el Centre de Formentera, tan cohesionadores
territorialment com la continuació de les obres de l’Hospital de
Menorca o la reforma de Ca’n Misses a Eivissa i tan
imprescindibles l’equipament del Psicogeriàtric, la reforma del
Joan March i l’Hospital General o el nou servei de cirurgia
cardíaca de Son Dureta. Tot això i la continuació de la xarxa de
centres de salut multiplica per 4 la despesa inversora de la
Conselleria de Salut, respecte l’any anterior. En segona
instància la dotació pressupostària del capítol del personal en
matèria sanitària, xifrada en 301 milions d’euros, un 46% del
total d’aquesta àrea de gestió, va adreçada a millorar les
condicions d’aquests professionals i ampliar els efectius
actuals en 500 metges, infermeres i auxiliars més. 

I com tercera qüestió que destaca sobre el conjunt, hem de
fer esment de les noves prestacions que de manera innovadora
es posen en marxa en alguns casos de forma gairebé nova a
l’Estat. És el cas per exemple de les proves de detecció dels
problemes d’audició per a tots els nous nats, amb l’objectiu
d’avançar-se a possibles problemes d’aprenentatge, de parla i
de fracàs escolar. Una completa prestació de salut bucodental
per a tots els menors de 14 anys de les Illes. O l’atenció de la
demanda social, en el sentit d’incloure a la sanitat pública la
píndola del dia després i els fàrmacs per disfunció erèctil a
pacients crònics. Aquestes mesures estan a nivell de les
comunitats més pioneres en matèria de sanitat pública, com són
el País Basc i Andalusia. De manera que el sistema de salut
públic balear queda com un dels més complets quant a
prestacions. En conjunt amb aquestes tres àrees d’acció, amb
més i millors infraestructures, més professionals més preparats
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i més prestacions amb més qualitat, del darrer lloc en la
classificació de les comunitats autònomes amb menys
finançament sanitari per habitant i en només un exercici
pressupostari de gestió, ja ens situarem prop de la mitjana
nacional. 

Però també els pressuposts per al 2003 preveuen una
despesa en benestar social, que en termes homogenis és un
7,1% superior a la d’enguany. Es finançaran les destacades
millores posades en marxa en aquesta legislatura. La targeta
bàsica per als majors que només tenen pensions no
contributives, l’atenció al doble de beneficiaris respecte del 99,
mitjançant la renta mínima d’inserció. El nou fons de garantia
per a l’abonament de pensions impagades, derivades de
divorcis o separació. El nou programa Ca Vostra de suport
econòmic als familiars que tenen persones assistides majors de
65 anys al seu càrrec. Aquestes mesures s’han completat també
enguany amb una ampliació de les tres deduccions de l’IRPF,
ja existents, per a gent gran, discapacitat i famílies de
discapacitats, en un exercici de la nostra capacitat normativa
sobre l’impost sobre la renda, en un sentit d’aplicar una major
sensibilitat cap a aquests colAlectius de ciutadans que torna
recollir la llei d’acompanyament. D’aquesta forma amb el primer
exercici de pressupost autonòmic de la sanitat i el
desenvolupament d’un eficaç model de política social, pensam
que aquesta legislatura s’ha superat aquella pràctica d’anar fent
front només a qüestions puntuals en matèria de protecció
social. Un model de política social, el nostre, adreçat a canviar
les dinàmiques que gairebé ja s’havien instalAlat com a
definitives a les nostres Illes i que continuaran trobant un fre
amb aquest pressupost per al 2003, que també sap ser solidari
amb els països menys desenvolupats del món, el més solidari
en realitat de tota la història de les Balears. 

Més igualtat d’oportunitats, aquest a vegada mitjançant
l’ensenyament públic, un instrument fonamental per garantir la
cohesió social futur i l’alt nivell del capital humà que pot
sustentar la competitivitat de la nostra economia a llarg termini.
En 4 anys el pressupost d’educació haurà augmentat un 36%,
concretament la despesa per ensenyament l’any que ve
s’increment a un 6% i continua amb l’impuls d’un model
educatiu adaptat a la realitat social, econòmica i cultural de les
Balears. A més també en aquesta àrea d’actuació s’han anat
culminant durant tota la legislatura la millora de l’educació
pública amb els beneficis fiscals per a les famílies. L’any que ve
s’augmentarà el nombre de beneficiaris, s’incrementarà l’import
de les deduccions d’IRPF per compra de llibres i de despeses
de guardaria. 

Una altra necessitat de la nostra comunitat autònoma, que
apareix atesa en el pressupost de l’any que ve per partida doble
és l’accés a l’habitatge. La llei d’acompanyament crea una nova
deducció sobre la renda per a despeses de lloguer dels menors
de 35 anys i amplia la ja existent per rehabilitació o compra
d’habitatge habitual per part dels joves. Mentre que es rebaixa
encara més l’impost sobre transmissions patrimonials per
compra d’habitatges de protecció social. Aquestes mesures
fiscals a favor de l’accés a l’habitatge es sumen a la inversió
prevista en el pressupost de despeses per a pisos de protecció
oficial, que puja a 53 milions d’euros, un 74,3% d’increment

respecte l’inici de legislatura, 4 anys en els que haurem
gestionat més de 2.000 habitatges d‘aquest tipus. 

També com a part d’aquesta voluntat del Govern per
millorar tot allò que és públic, els pressuposts per a l’any que
ve preveuen una inversió en transport viari i ferroviari de 65,3
milions d’euros, un 87,3% més que l’inici de la legislatura.
L’objectiu final és generalitzar el transport públic per a tothom.
De moment el trajecte ferroviari Palma-Inca ja ha triplicat el
nombre d’usuaris i s’estan aplicant importants millores per
connectar els trens amb les línies d’autobusos i els llocs més
allunyats. D’altra banda amb la dotació pressupostària del
traspàs de competències en els consells insulars de més de 41
milions d’euros, la inversió per als anys 2002 i 2003 en matèria
de carreteres serà la més alta de la història de la comunitat
autònoma. 

Totes aquestes actuacions es planifiquen des d’una visió
integradora d’allò que és social, mediambiental i econòmic. De
manera que els pressuposts s’executen, posteriorment,
compatibilitzant les exigències socials i les directament
productives. Partint d’aquesta premissa la política de despesa,
que engloba les actuacions relacionades amb el medi ambient
i l’energia puja per a l’any que ve un 7,3%. La provisió de
recursos s’assegura a partir de la gestió de la demanda i la
despesa en preservació del medi natural es considera una
inversió en uns dels principals actius de la nostra economia, el
paisatge. Amb aquesta filosofia l’any que ve es gastaran 18,5
milions d’euros en espais naturals, com a una culminació d’una
legislatura en la que l’extensió protegida s’ha multiplicat per 10
gràcies a una inversió pública que ha augmentat un 72,5%. Com
en els casos que hem vist anteriorment, també aquesta política
del Govern és compacte pel que fa a les mesures fiscals, ja que
els pressuposts d’ingressos del 2003 torna a imputar el cost de
la renovació també enguany de les deduccions sobre IRPF per
a les despeses per conservació de terrenys rústics, declarats
àrees naturals situats en espais naturals públics. Es tracta
d’uns beneficis fiscals que suposen una ajuda, que com en tots
els casos podria ser major, però que indiscutiblement és
superior a la que estava en vigor l’any 99.

A nivell tributari aquesta legislatura també ha suposat la
culminació del llarg procés de presa en consideració de la
necessitat d’apel Alar la corresponsabilitat fiscal del gran nombre
de turistes que visiten cada any les Illes i que són beneficiaris
directes dels nostres espais i recursos naturals, 10 anys
després d’iniciar-se a la nostra comunitat autònoma el debat
públic de totes les forces polítiques sobre les possibilitats
impositives com a font de recursos addicionals per a la
preservació del nostre principal atractiu com a destinació
turística el medi ambient, el pressuposts del 2003 incorporen per
primera vegada iniciatives finançades a càrrec del tribut
ecoturístic. Evidentment l’impost ecoturístic és només una
passa més en l’assoliment d’aquest objectiu, però una passa
que suposa la posada en pràctica d’una fita concreta i factible.

En la mateixa línia d’incidir en el creixement, no només a curt
sinó també a llarg termini, el pressupost de l’any que ve en
matèria de turisme amb un 108% d’increment inclou tot un
seguit d’accions per contribuir a seguir adaptant el nostre
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model a les noves circumstàncies. Els nous serveis per
aprofundir en la comercialització dels establiments que han
obtingut distintius de qualitat, els plans d’excelAlència per a
zones turístiques. Impuls a sistemes que posen les noves
tecnologies a l’abast de la nostra oferta. La millora dels estudis
de seguiment de l’evolució dels mercats. El programa
d’assistència tècnica i suport a les petites i mitjanes empreses
o la creació de marques pròpies que agrupin diferents empreses
i que es puguin promocionar conjuntament en uns mercats cada
vegada més globals, són algunes de les actuacions previstes
amb la finalitat d’evolucionar cap a un model més competitiu.
Tan per a aquest sector com per a la resta del nostre teixit
productiu, tan per a les empreses com per als treballadors el
Govern està arbitrant mesures per assolir també en aquest àmbit
la igualtat d’oportunitats per a tots. Perquè els innovadors i els
emprenedors no trobin entrebancs lligats a la grandària o
localització geogràfica, perquè les idees i la qualitat també en el
cas dels més petits o dels més allunyats puguin accedir als
mercats financers en condicions competitives.

Hem de fer referència en aquest moment, una altra vegada,
en els desavantatges estructurals que provoca la condició
d’arxipèlag i la principal eina creada per compensar els seus
efectes, el règim especial. I és que la insularitat agreuja en molts
de casos els problemes que afecten al conjunt de l’Estat, com
és ara l’augment continu i generalitzat dels preus. L’increment
de l’IPC en el nostre país està reduint el poder adquisitiu dels
ciutadans espanyols i per la seva repercussió sobre la
negociació dels convenis colAlectius, l’actualització de les
pensions i els contractes de diferents tipus, influeix de forma
negativa sobre la renda de les famílies. Aquesta situació
constata en primer lloc l’escàs èxit de les mesures de
liberalització de determinats mercats, continua existint en el
nostre país un problema d’inflació estructural a causa de la falta
de competència real en alguns sectors i l’excessiu
intervencionisme a altres. D’aquesta manera per exemple en la
telefonia els preus han evolucionat molt pitjor que els de la
zona euro, de la mateixa forma ha succeït amb uns serveis que
a les Balears tenen una especial significació, com són el
transport aeri i marítim. 

En segon terme la política fiscal del Govern central troba un
protagonisme en el qual s’ha de fer un retret destacat en aquest
capítol, l’augment dels imposts indirectes, a més de ser
regressiu ha forçat a l’alça dels preus. Si bé és cert que la
pujada dels preus del cru i dels seus derivats han influït, també
s’ha de dir que altres països com Alemanya o França s’ha
tolerat millor que Espanya, un país de major dependència
d’aquest producte que la resta del territori europeu i no obstant
això, ha vist com el seu Govern establia un nou impost sobre la
venda d’hidrocarburs. Addicionalment i al marge de l’efecte
puntual produït per l’arrodoniment de preus a causa de l’euro,
del canvi de la metodologia del càlcul de l’IPC i de l’estudi dels
factors de demanda encara s’han de considerar altres
qüestions. Existeixen estudis comparatius del nivell de vida de
les regions espanyoles que proven la relació entre la condició
d’arxipèlag i el diferencial insular de preus, que de manera més
o menys sistemàtica es situen per sobre de la mitjana estatal,
com a conseqüència del sobrecost i la dificultat de proveïment
que suposa el transport marítim per als territoris illencs. 

Com a conclusió resulta evident que en la conjuntura a la
qual ens ha abocat el cicle i la inflació que han propiciat les
polítiques econòmiques practicades en els darrers anys a
Espanya, ara es fa encara més necessari incidir sobre la
insularitat. No de bades la Llei de règim especial contempla
aquest tema, sense una compensació real de les mancances que
determina la insularitat mai ens trobarem en igualtat de
condicions per competir en l’entorn global sobre el qual hem
reflexionat abans. La tasca de contrarestar les situacions de
desequilibri és sens dubte una obligació de l’actuació pública,
tasca a la qual el Govern ha donat en el seu àmbit competencial
puntual resposta. En aquests darrers anys el nostre sector
primari ha sumat a les transformacions econòmiques, a nivell
europeu i nacional, els efectes de les inclemències de la
meteorologia i les malalties fitosanitàries. De la seva banda el
comerç i la indústria balear experimenten també un procés
d’adaptació a la creixent internacionalització de l’economia i les
liberalitzacions. En aquestes àrees el pressupost per a l’any
2003 suposarà un 33,4% més que l’any 99, com a resultat d’un
continu procés d’augment de recursos per assegurar als
inversos amb productes i serveis de qualitat que trobin amb el
suport necessari per comptar amb igualtat d’oportunitats.

També és important la despesa en innovació tecnològica i
que suposa un 211% més que en el pressupost de 1999 i un
21,5% més que el pressupost del 2002, en una aposta clara per
a la incorporació de Balears a la societat del coneixement.
Aquest esforç per preparar la nostra economia per a un futur
més competitiu es troba també en l’augment dels recursos per
a les polítiques d’ocupació, d’inserció laboral, de suport als
plans locals d’aquesta matèria, de prevenció de risc en el
treball, de millora de les relacions laborals, de lluita contra la
discriminació i desigualtat en aquest camp i de formació.
Increment xifrat enguany en un 41,4%. Comprovam com la
globalitat dels pressuposts generals de la comunitat autònoma
per a l’any que ve proposen una important inversió en un
impuls social que han de menester les nostres Illes per
assegurar-se un capital humà del major nivell, alhora que
preveuen millores per avançar cap a un model econòmic
competitiu.

Senyores i senyors diputats, les coses han canviat molt
aquests darrers anys i sortosament els nostres pressuposts
també. Tenim més recursos i més autogovern, l’assumpció de
competències com educació o sanitat han transformat
radicalment els comptes autonòmics i en conseqüència aquest
debat anual sobre el pressupost s’ha d’ajustar necessàriament
a la nova situació. Ara la base de la inversió pública
autonòmica és l’ensenyament i la sanitat, des d’una visió ampla
i de futur. Aquesta inversió pública no és només capítol 6 de
les conselleries d’Educació i Salut, en aquestes àrees per
millorar les condicions de la nostra població no hi ha inversió
més efectiva que la del capítol 1, és la que assegura l’avanç del
capital humà i la capacitat de les Balears per continuar generant
innovació, idees, empreses, ocupació i riquesa. No es pot deixar
una millor herència a les generacions vinents. Des del principi
de la legislatura hem mantingut que els nostres principis no
passaven per aplicar aquella premissa que considerava les
despeses de personal i corrents bàsicament dolentes, aquestes
despeses fonamenten prestacions de servei tan importants com
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l’educació o la sanitat. També hem dit sempre que no
perseguíem un creixement ilAlimitat de la inversió quan les
inversions es fan per unes necessitats concretes d’un moment
puntual, però no amb l’objectiu de mantenir i fins i tot,
augmentar el seu volum any rera any. Hem manifestat en tot
moment que no aplicaríem l’ortodòxia neoliberal en la confecció
dels pressuposts, sinó que posaria la seva elaboració als servei
de les necessitats dels ciutadans. Doncs bé, el resultat de la
nostra gestió pressupostària és una pujada de la qualificació de
solvència financera de la comunitat autònoma, que ens situa
com la regió de règim comú amb més qualitat creditícia, de
manera que les Balears assoleixen el màxim nivell de la seva
història i igualen el raiding de l’Estat espanyol.

Per tant, queda certificat que any rera any hem fet un ús,
hem fets un pressuposts equilibrats i realistes i els hem executat
en coherència, rigor i responsabilitat. Amb aquesta mateixa
filosofia, amb els comptes que ara presentam, hem presentat
pressuposta un increment d’un 8,5% per a les despeses de
personal, de manera que el seu pes sobre el total passa del
34,4% al 22% l’any 2003. Les despeses de funcionament
registren una variació d’un 21%, bàsicament pel traspàs del
capítol de subvencions corrents a les despeses de
funcionament dels convenis amb l’UNAC. Quant al pagament
dels interessos del deute la despesa representa al voltant del
2% del total del pressupost i els capítols d’inversió 6 i 7
experimenten una pujada de més de 64 milions d’euros, xifra
que suposa un 23% del total dels comptes públics. Finalment
unes consideracions més sobre els pressuposts d’ingressos. El
nou sistema de finançament autonòmic suposa més recursos
p er a l’any que ve, però com ja vàrem tenir ocasió d’analitzar
extensament davant aquest ple, aquests fons no ens
concedeixen més pes per si, sinó pel fort increment poblacional
de la nostra comunitat autònoma, el més alt de tot Espanya i
amb les limitacions que tots coneixem. Per tant, aquests
ingressos no impliquen cap millora addicional que l’Estat ens
hagi concedit i que puguem aprofitar per finançar nous serveis,
simplement compensen el dèficit que teníem quan rebíem un
recursos per a un nombre d’habitants un 20% inferior al real. Hi
ha comunitats autònomes que només s’han de preocupar
d’incidir en la qualitat dels serveis públics, nosaltres a més,
hem d’invertir en la millora del nivell i també ens hem d’ocupar
de fer més escoles i fer més hospitals. Així els beneficis del nou
model de finançament autonòmic no vénen per la via de
disposar dels recursos addicionals, sinó per la major autonomia
financera que ens proporciona i l’augment de la capacitat
normativa i de gestió sobre un nombre creixent d’imposts que
implica.

A l’inici de la legislatura i en aquest mateix Parlament, com
a part dels objectius del Govern, es fixava en matèria tributària
la posada en marxa d’un pla global d’enginyeria de processos
a sis ens autonòmics amb tres finalitats, lluita contra el frau,
augment de la transparència i la seguretat jurídica en els casos
d’un elevat grau de litigositat i la millora del serveis prestats i
la millora dels serveis prestats als contribuents. Aquest pla que
vàrem editar i presentar en aquesta cambra i a fòrums de
colAlectius professionals relacionats amb la matèria, ha estat
executat juntament amb una continua exposició dels seus
avanços i resultats davant aquestes instàncies. He de recordar

que el desenvolupament d’aquest pla pretenia aconseguir el
compliment del principi constitucional que indica que el sistema
tributari ha d’inspirar-se en els principis d’igualtat,
progressivitat i capacitat econòmica. Fruit d’aquesta tasca, la
llei d’acompanyament del pressupost del 2003, recull un sistema
ordenat i racionalitzat en la línia d’allò que també estan fent la
resta de comunitats autònomes, per adaptar les seves hisendes
a les modificacions normatives nacionals i per modernitzar els
seus procediments.

Els pressuposts per a l’any que ve recullen per primera
vegada la concreció del nostre treball per crear una nova figura
impositiva amb finalitat mediambiental. Amb això feim una
p assa més a cercar finançament addicional per invertir a les
nostres illes, i també a la millora de les condicions de les
famílies, treballadors, pensionistes, joves i discapacitats.

Senyores i senyors diputats, el Govern de les Illes Balears
ha duit enguany en aquest Parlament un projecte de llei de
pressuposts que suposa la plasmació dels seus compromisos
i objectius polítics, uns pressuposts que donen una empenta
social molt necessària per garantir la competitivitat de la nostra
economia en una conjuntura incerta. Volem, amb aquest repàs
que acabam de fer, propiciar un debat profitós i profund sobre
aquestes qüestions importants, el debat que voldrien escoltar
els nostres ciutadans, un debat sobre les seves preocupacions
i problemes, un debat a l’alçada de les inquietuds dels
habitants de les illes. Pensam que hem fet una anàlisi detallada
i realista del marc europeu, nacional i regional en el qual
s’hauran d’executar aquests pressuposts, sense amagar els
riscs ni les oportunitats que tenim per davant. Pretenem
mantenir un intercanvi d’idees sobre la política econòmica i
pressupostària que han de menester les nostres illes per a l’any
que ve en aquest debat sobre la totalitat del projecte de llei, tot
oferint la nostra disposició a millorar els comptes públics a
partir de la incorporació d’esmenes parcials. El nostre repte és
aconseguir que no només es millori el nivell de vida dels
nostres ciutadans, sinó també la seva qualitat de vida.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda, per la seva
presentació. Hi ha una esmena a la totalitat, presentada a
aquest projecte pel Grup Parlamentari Popular, la 4414 de
registre. I pel Grup Parlamentari Popular, la Sra. Cabrer té quinze
minuts per a la defensa d’aquesta esmena.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller d’Hisenda ens trobam avui per debatre l’esmena a la
totalitat de devolució del pressupost d’aquesta comunitat
autònoma per a l’any 2003, els darrers pressuposts d’aquesta
legislatura i esper i desig que siguin els darrers pressuposts
que presenta aquest pacte d’esquerres. I el Grup Parlamentari
Popular presenta avui una esmena a la totalitat perquè aquests
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pressuposts no són els pressuposts que necessiten les nostres
illes i els nostres ciutadans. Aquests pressuposts són la
culminació del caos pressupostari que vostès han instaurat
d’ençà que governen; manquen inversions molt necessàries per
a tots; es continuen tudant molt de milions en autèntiques
ximpleries; manca austeritat pública en un moment de recessió
econòmica; l’endeutament ha arribat a xifres històriques per a
aquestes illes i el dèficit públic, juntament amb l’augment
d’imposts, estan a l’ordre del dia.

Si els pressuposts poden ser una eina fonamental per
contribuir al creixement econòmic d’un país, aquests no ho
són; ni tan sols constitueixen un nou model per a aquestes
illes, simplement no hi ha model i no sabem on ens volen dur.
I aquesta forma de fer política és perillosa. La situació política,
econòmica i social ha empitjorat notablement des de l’any 99,
per molt que el Sr. Antich s’obsessioni amb el creixement del
Marroc, aquí, a Balears, que està molt més prop i que ens afecta
més, les dades parlen per si mateixes: dades sobre turisme,
dades sobre agricultura, dades sobre comerç, dades sobre
llistes d’espera sanitàries, dades sobre infraestructures, dades
sobre llistes d’espera assistencial, dades sobre fracàs escolar,
dades sobre atur, dades sobre el PIB. En definitiva, les coses
estan molt pitjor d’ençà que vostès governen, per a vostès la
culpa és dels altres, per a nosaltres no. Vostès són culpables de
moltes de les coses que han passat, de moltes.

I les xifres pressupostàries en són un reflex clar i concret
com ara veurem. De l’únic que s’alegra el Grup Parlamentari
Popular és de la xifra total del pressupost, la xifra total d’aquest
pressupost és històrica: 1.796 milions d’euros, quasi 300.000
milions de pessetes; un 68% més que els de l’any passat, és
una xifra important i històrica per a aquesta comunitat
autònoma. Malgrat tot el victimisme que ha caracteritzat el
pacte de progrés durant tota la legislatura, Balears és avui una
comunitat autònoma dotada d’un gran nombre de competències
i amb un grau d’autonomia molt important: treball, Inserso,
educació, polítiques actives d’ocupació i sanitat, juntament
amb dos nous models de finançament autonòmic, el de l’any 97
i el definitiu del 2002, constitueixen fites històriques per a les
Illes Balears, realitzades totes d’ençà que governa el Partit
Popular a Madrid. Diguin el que vostès diguin, el Partit Popular
ha fet realitat, amb fets i no només amb paraules, el
desenvolupament autonòmic del nostre país. Resultat: 1.796
milions d’euros, 300.000 milions de pessetes.

Senyores i senyors diputats, dins aquestes fites històriques
del nostre pressupost autonòmic, no puc deixar de banda
l’anàlisi d’un dels èxits que ha aconseguit aquest pacte en
aquests quasi quatre anys, i aquesta fita és haver aconseguit
el rànquing de ser una de les comunitats autònomes que més
s’endeuta d’Espanya cada any; Balears és ja una de les
comunitats autònomes que més s’endeuta d’Espanya. Ja vaig
dir l’any passat que el Sr. Mesquida passaria a la història
d’aquestes illes com el conseller de l’endeutament i del dèficit
i no m’equivocava; vostè, Sr. Mesquida, passarà a la història
negra de la política pressupostària d’aquestes illes com el
conseller de l’endeutament i del dèficit.

(Remor de veus)

Sr. Conseller, en aquesta legislatura vostè haurà endeutat
aquesta comunitat autònoma en 665 milions d’euros, més de
110.000 milions de pessetes, 110.000 milions de pessetes és el
que vostè ens ha endeutat només en quatre anys, es diu ràpid,
és una fita històrica, perillosa i inconscient. Si agafam els
pressuposts de la comunitat autònoma, sense empreses
públiques, a 31 de desembre del 99, teníem un endeutament de
56.000 milions; a 31 de desembre del 2001, l’endeutament
ascendia a 72.000 milions, i a aquesta darrera liquidació
pressupostària hi hem d’afegir l’endeutament de l’any 2002, que
va ser de més de 25.000 milions de pessetes. Total: 97.000
milions de pessetes, que si els llevam els 56.000 que hi havia
l’any 99, fan un total de 41.000 milions, un 74% més que l’any
99. I si a tot això, afegim el nou endeutament autoritzat de les
empreses públiques, aquestes que vostè volia posar ordre i que
ara es nega reiteradament a auditar, idò a les empreses
públiques, en quatre anys, s’ha autoritzat un nou endeutament
de 417 milions d’euros, quasi 70.000 milions de pessetes. Total
del nou endeutament, entre la CAIB i les empreses públiques
fan aquesta xifra tan escandalosa de 665 milions d’euros. Sr.
Conseller, aquesta xifra és responsabilitat seva, hipotecar el
futur dels nostres ciutadans és responsabilitat d’aquest pacte
que es vol anomenar progressista, i, Sr. Conseller, això no és
progressar, això és hipotecar i malbaratar els doblers dels altres,
sense saber, a més, amb què s’ho gasten; perquè és un rècord
digne d’entrar al llibre Guinnes com aconsegueixen gastar tant
i fer tan poc.

Sr. Conseller de l’endeutament, xerram ara del dèficit; de què
no tan sols es conformen en endeutar, sinó que, a més, gasten
més del que ingressen. I li hem de recordar que el Partit Popular
li va deixar un superàvit de més d’11.000 milions de pessetes.
Quin va ser el dèficit de l’any 2000? 2.323 milions. I del 2001?
5.669 milions de pessetes. Aquestes són les xifres publicades
per la seva conselleria i que han aconseguit carregar-se de cap
a peus la bona salut que gaudien els nostres pressuposts l’any
99. I el més curiós és que han fet tot aquest desgavell en un
moment on els ingressos han augmentat. Vostès amaguen que
aquestes illes, gràcies al nou model de finançament tenen cada
any molts de milions més per gastar-se; l’any passat, 111
milions d’euros més, 18.500 milions, sense sanitat, amb sanitat
el resultat fou de 678 milions d’euros més, 113.000 milions de
pessetes, amb una sobrefinançació total de 28.000 milions de
pessetes. Per a l’any 2003 a aquesta xifra de 678 milions d’euros
més li hem d’afegir 94 milions d’euros més, 16.000 milions de
pessetes. I a més, el cercle no estaria complet si no xerràssim
que vostès han tengut més ingressos per l’impost de
transmissions patrimonials, que ho varen pujar un 17%, i per
l’ecotaxa. Per cert, Sr. Conseller, xerrant de l’ecotaxa, hi ha més
de 3 milions d’euros que no hi són, no sabem on són: el
conseller de Turisme ens va dir que els tenia vostè i vostè no
els té dins els seus pressuposts, i no m’ho va voler aclarir a la
seva compareixença, per tant li deman explicacions.

En definitiva, més ingressos pels imposts, més ingressos pel
nou model de finançament, més ingressos per un endeutament
elevadíssim, i a tot això ens generen dèficit, és impactant. I és
evident que ara hem d’analitzar a què es destinen aquests
doblers, on van a parar els majors ingressos del nou model de
finançament, i dels imposts, i de l’endeutament? Anem, per tant,
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a veure els pressuposts del 2003, encara que estam davant un
any electoral i per tant que sigui molt difícil que amb cinc mesos
s’intentin fer coses si no s’han fet ja, sí que és important fer
una anàlisi de la seva proposta de despesa amb independència
de qui serà el responsable de gestionar-ho a partir del maig del
2003.

I Sr. Conseller, un cop analitzat el que vostès ens proposen
fer amb un pressupost tan elevat, li he de dir que tots,
absolutament tots els disbarats que any rera any ve denunciant
el Partit Popular es tornen reproduir, es consoliden i, a més,
augmenten. Aquests pressuposts són el manual perfecte del
que mai ha de fer una família o una empresa si vol sobreviure,
són el manual perfecte de com tudar els doblers dels ciutadans
perquè s’arruïnin. Senyores i senyors diputats, el capítol 1, de
personal, és una autèntica passada i no per la sanitat, no, que,
evidentment, fa augmentar moltíssim el capítol 1, com va passar
amb educació; estic xerrant del capítol I sense sanitat: només en
un any, del 2002 al 2003, ens augmenta el capítol 1 en 31 milions
d’euros, més de 5.000 milions de pessetes, i tot això tenint en
compte que tot el personal de carreteres s’ha transferit als
consells insulars. Però el problema no és ja aquest augment
desmesurat en un any, el problema és que ha estat la tònica
general cada any, aquest és el disbarat. Si comparam el personal
del 99 amb el personal del 2003, sense sanitat, l’augment ha
estat de 111 milions d’euros, més de 18.000 milions de pessetes;
hem passat de 48.000 milions de pessetes de capítol 1, l’any 99,
a 66.000 milions sense sanitat. Què hi ha la pujada anual dels
funcionaris? Sí, però ni de lluny arriba a aquesta xifra. Què hi ha
l’homologació dels docents? Sí, però de nou, ni de lluny arriba
a aquesta xifra. Sap què és el que hi ha aquí, Sr. Conseller? Idò,
en primer lloc, l’augment desmesurat d’alts càrrecs; si en el
debat dels pressuposts per a l’any 2000 nosaltres ja
denunciàvem que aquest govern havia augmentat els alts
càrrec de 60 a 80, enguany, que vaig fer un recompte pensant
que seria paregut, m’he trobat amb una xifra esgarrifosa, 114
alts càrrecs; estan quasi en el doble, un 90% més, 51 alts
càrrecs més és un disbarat. El que ens agradaria saber i molt, és
què fan? Per suposat, tots deuen tenir el seu despatx, el seu
mòbil, la seva secretària, les seves despeses de representació
i, com no, la seva inversió immaterial perquè s’entretenguin.

Sr. Conseller, així es tuden els doblers, així, és una
vergonya, i ja no diguem si hem de dir que una bona grapada
de competències s’han donat als consells insulars. I què hi ha
més en aquest capítol de personal? Idò, una dotació
indiscriminada de places de personal burocràtic de moltes
conselleries a càrrec de la transferència de sanitat; 151 places
es varen dot ar a un sol Consell de Govern i cap plaça de
personal sanitari; quasi 6 milions d’euros dels doblers de la
sanitat. D’això sí que no varen fer ni publicitat, ni tan sols ho
varen comunicar després de la roda de premsa de cada Consell
de Govern. Nosaltres ens vàrem assabentar per altres
conductes i segur que n’hi deu haver més d’aquest Consell de
Govern ocults, segur. Vergonya, Sr. Conseller, de llevar dobles
de sanitat per crear 151 funcionaris més, a més dels 25 nous alts
càrrecs de la Sra. Consellera de Sanitat. Per cert, not a faltar una
partida pressupostària, jo crec que a la consellera li haurien de
comprar un autobús perquè es desplaci amb tots els alts
càrrecs, perquè està clar que el cotxe oficial no li basta. Així va

com va la sanitat en aquestes illes, i la veritat és que ho conti
vostè a qui ocupa el quart llit a Son Dureta o al que és a la llista
d’espera per operar-se d’una primera necessitat, li conti aquest
malbaratament.

Després arriba l’altra cara de la moneda, les inversions
d’aquest pacte. Ens presenten els pressuposts com que
augmenten les inversions. Però, novament, li faig una pregunta,
Sr. Conseller: quines inversions augmenten, les reals o
aquestes irreals que són les inversions immaterials? Supòs que
ningú dubte de la resposta. L’any 2003 els nostres ciutadans es
tornaran trobar sense veure cap solució a les infraestructures
que necessiten les nostres illes; senyores i senyors diputats,
un 41,5% de tota la inversió d’aquests pressuposts són per a
inversions irreals, un 41,5, 67 milions d’euros es destinen a
aquesta finalitat tan inconcreta que no oculta més que molta
despesa corrent. Però no (...) aquestes xifres, serà molt més.
Miri, la darrera liquidació dels pressuposts, que són els del
2001, d’un pressupost inicial de 8.600 milions de pessetes per
a inversions immaterials, se’n varen gastar 11.000, 2.500 milions
de pessetes més. Per tant, d’aquests 67 milions d’euros
pressupostats ara, que són 11.100 milions de pessetes, no es
preocupi que serà molt més. Ah, i a tot això, hem d’afegir la
inversió immaterial a les empreses públiques, que arriba a 23,5
milions d’euros, 4.000 milions de pessetes, més de 1.000 milions
de pessetes més que l’any passat. En total arribam a xifres
històriques de 90 milions d’euros per a la inversió immaterial. I
això, aquest absurd, que un 41% del pressupost d’inversió es
destini a l’immaterial, fa que les inversions reals per illes tornin
a descendir. I no li xerr de xifres absolutes, perquè vostè me dirà
que les carreteres s’han traspassat als consells, li xerr de
percentatges. Si l’any 99 a Mallorca es destinava un 65%
d’inversions, ara s’hi dedica un 57,4. A Menorca, en un 10,2 de
l’any 99, ens trobam en un 8,2. I a Eivissa i Formentera, d’un 11
de l’any 99, ens trobam en 8,81.

Sr. Conseller, vostè ha analitzat què es fa amb tots aquests
doblers? El mateix que amb la partida d’estudis de 13 milions
d’euros; fins quan han d’estar estudiant no se sap què? No
s’ho demana vostè, com a conseller d’Hisenda, o és que no el
deixen intervenir i cada un dels presidents de comunitat
autònoma que tenim dins el Govern passen olímpicament de
vostè?

Però anem a polítiques concretes que vostès ens varen
anunciar quan varen anunciar els pressuposts i que ara ens ha
reiterat com a un pressupost socialment avançat; educació,
sanitat, benestar social, habitatge i transport públic. Educació.
Què podem destacar d’educació, el meravellós començament de
curs, el fracàs escolar o les inversions? Qui paga els nous
centres escolar, aquest Govern? No. Les inversions no les paga
el Govern, les pagaran els que venguin darrera, perquè a part de
tot l’endeutament que he dit, resulta que la Conselleria
d’Educació té dos crèdits, per valor de 9.500 milions de
pessetes un i 7.000 milions l’altre, amb el Banc de Crèdit Local,
per fer les escoles; més endeutament, però res de pressupost
propi.

Sanitat. Molts més doblers gràcies a Madrid. Han millorat
les llistes d’espera? Han millorat el nombre de llits per
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habitació? Quines inversions ens proposen fer? De tot el
pressupost del SERBASA, 629,6 milions d’euros, 104.000
milions de pessetes, 21 són per a inversions, 3.500; la resta,
despesa corrent. No hi ha ni l’hospital de Menorca, ni l’hospital
de Formentera, ni la reforma de Ca’n Misses. A Menorca no hi
ha ni tan sols la partida de construccions, a Eivissa sí: amb 6
euros i un cèntim, 1.000 pessetes.

Benestar Social. El gir social que ens anunciava el president
que farà així que un govern d’esquerra reconegui allò social ho
havien abandonat, i s’havia de fer un gir; idò, Sr. Conseller,
només trobam un exemple d’aquest gir social, els doblers del
tercer món. Ja no estam en el 0,7, estan en el 0,65, el Sr. Antich
va prometre un 1 i, com tot el que promet, ho empitjoren, ni tan
sols, el 0,7. Però ja dic, fora d’això no trobam el gir social, i
només li donaré una dada de vostès mateixos a la liquidació
dels pressuposts de l’any 2001: les llistes d’espera, d’assistits
1.300 persones; de vàlids 537. On són les inversions de noves
residències? Per ventura el gir social ho trobam a l’Institut
Balear de la Dona; què va dir la Sra. Caro? Que qualsevol
conselleria tenia més despesa en publicitat que per a la dona.
No, s’equivocava, Sr. Caro, només el Sr. Bayona en té quatre
pics més, quatre pics més que tot el pressupost de l’Institut
Balear de la Dona; el Sr. Bayona du gastats, a data 30 de
setembre, 1.250 milions de pessetes.

(Remor de veus)

Per cert, deixin de pressupostar que el Sr. Bayona només es
gasta 300 milions, que ho tornen fer, i cada any es gasta més de
1.300 milions de pessetes. Per tant, quasi pràcticament el
pressupost de tota la Conselleria d’Interior.

Anem ara a l’habitatge. Ja el vaig advertir l’any passat de
l’autèntic desastre de l’IBAVI, un desastre, pitjor impossible.
L’any 2000 tenia un pressupost d’inversions en habitatge de
5.000 milions de pessetes, se’n varen gastar 1.800, un 37%.
L’any 2001, tenien un pressupost d’inversions per a habitatge
de 6.300 milions de pessetes, se’n varen gastar 1.400, un 22%.
I l’any 2002, de 7.700 milions de pessetes, duen gastats un 16%.
És més que evident que no es gastarà ni la meitat. I per a l’any
que ve ens tornen pressupostar que faran inversions de més de
52 milions d’euros. Aquesta és la mentida de l’IBAVI i de la
seva política d’habitatge.

I el mateix del transport públic, el tren, SFM. No es gasta ni
de lluny el que es pressuposta. L’any 2000, en inversions,
varen pressupostar 3.500 milions de pessetes, es va gastar un
62%. L’any 2001, varen pressupostar en inversions 6.700
milions de pessetes, es va gastar un 30%. I l’any 2002, de 6.300
milions pressupostats, se’n duen gastats 3.000. I de nou, per a
l’any que ve, ens diuen que es gastaran 51 milions d’euros.

En defintiva, Sr. Conseller, aquests pressuposts no són
creïbles; com tampoc és creïble la seva previsió d’ingressos.
Preveu un augment de recaptació per imposts que no es
correspon amb la realitat i que ens durà a més dèficit. L’any
passat vostè va congelar la recaptació per l’impost de
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i va
pressupostar les mateixes quantitats que l’any 2001; va dir que

era a causa de la crisi internacional ocasionada per l’11 de
setembre. I això que vostè preveia un creixement del PIB d’un
3,5%, que no s’ha complert gens, i que amb molta sort arribarem
a un 1%, encara que hi ha experts que ens xerren de creixement
zero. Idò bé, per a l’any que ve, que vostè ja parteix d’un
creixement d’un 1,8% i no sabem on arribarem, me pot explicar
com pot ser que, ara que realment hi ha una crisi a les nostres
illes, no congeli amb els mateixos motius que va donar l’any
passat? Idò no, segons vostè, l’any que ve es creixerà un 8,8%
en impost de transmissions patrimonials i un 11,6% en impost
de successions.

EL SR. PRESIDENT.

Sra. Cabrer, vagi acabant.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sr. Conseller, els seus números d’ingressos no quadren,
estan inflats i ens conduiran a dèficit segur, a no ser que facin
pujades encobertes d’imposts, com varen fer amb l’impost de
successions.

Tenc ja poc temps i només els vull dir una cosa: el Grup
Parlamentari Popular els demana avui, amb molts de motius,
molt sòlids, la devolució d’aquests pressuposts. Encara som a
temps de corregir, no ho faran; per això els dic que hem
presentat moltes esmenes parcials importants, esmenes per
rebaixar el disbarat dels alts càrrecs, esmenes per rebaixar el
nombre d’estudis inútils, esmenes per rebaixar la inversió més
inútil, en paraules del Sr. Diéguez, que és la inversió immaterial;
esmenes per corregir la preocupant situació d’endeutament a
què ens duen; esmenes que aposten per a inversions en
residències, en carreteres, en hosp itals, en autèntica política
cap a la dona, en agricultura, en turisme, en ensenyament
gratuït, en vacunes, en definitiva, en projectes, infraestructures
i serveis que els nostres ciutadans esperen i que es poden fer
perfectament i sense cap problema només llevant totes les
inutilitats en què vostès han transformat aquests pressuposts.

Aquí hi ha el re de la qüestió, que els doblers hi són, que es
poden suprimir fàcilment molts de milions d’euros en
beneiteries i dedicar-los a necessitats molt més reals. Crec
sincerament que vostès obliden que són els ciutadans, amb els
seus imposts, els que paguen totes aquestes inutilitats. Aquest
pact e de progrés ens surt massa car a tots, es deixin de
revolucions i de noves fronteres i se centrin més en la realitat,
que ha empitjorat notablement d’ençà que vostès governen.
Segur que els ciutadans ho agrairien, mai amb tants de doblers
s’havia aconseguit fer tan poques coses útils.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer, per la seva intervenció. El Sr.
Conseller d’Hisenda pareix que vol obrir una qüestió incidental
i té la paraula.
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EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. No ho
he cronometrat, però m’ha paregut que la intervenció de la
diputada del Partit Popular ha dedicat dos minuts a parlar de la
situació econòmica, i s’ha dedicat tot el temps a parlar del que
cada any es parla: despesa corrent, endeutament. Sra. Diputada,
en democràcia no hi ha règims perillosos, per ventura vostè té
dins el cap qualque règim perillós, però en democràcia no hi ha
règims perillosos.

Jo sí que tenc interès a parlar de situació econòmica, molt
d’interès. Hem viscut durant aquests mesos un atac sistemàtic
de membres del Govern central a la línia de flotació del benestar
econòmic de les Illes Balears,...

(Remor de veus)

... de la màxima gravetat. La culminació d’aquestes
acusacions va ser dos dies abans d’ahir, el ministre
d’Administracions Públiques a Palma, que va dir que un
impost, “la ecotasa va a llevar a la ruina económica de
Baleares”. Què pensarien vostès si el Comissari d’Assumptes
Monetaris, el Sr. Pedro Solbes, digués que perquè el Partit
Popular va posar l’impost de les benzines, l’impost de primes
d’assegurances, l’impost de l’electricitat, Espanya va a la ruïna
econòmica d’Europa, què pensarien vostès? I aquí no passa
res. Un membre del Govern d’Espanya diu que Balears se’n va
a la ruïna econòmica i aquí no passa res.

Han estat mesos criticant les xifres de turistes, el Sr. Arenas,
el Sr. Güemes, el Sr. Costa, el Sr. Rato, en dos temes: primer,
falsedat i premisses falses, i segon, amb irresponsabilitat,
perquè afecten l’economia, afecten la productivitat, afecten
l’ocupació. Miri, una comunitat autònoma que se’n va a la ruïna
econòmica no pot tenir una taxa d’atur del 6,20% el mes
d’octubre, de les 17 comunitats autònomes i dues ciutats
autònomes, tenim la segona taxa d’atur més baixa. La Rioja té el
6,07; la mitjana nacional és el 9%, per tant, Espanya se’n va a la
ruïna econòmica, Espanya se n’hi va, segons aquest
raonament.

Una comunitat que se’n va a la ruïna econòmica no pot,
segons publicava un diari fa un mes, no pot tenir plena
ocupació, i deia: “La región que presenta mejores datos es La
Rioja, donde sólo el 3,75% de los hombres están sin trabajo,
por delante de Islas Baleares” -que és el 3,85, atur masculí.
Atur femení, per cert, secretaris d’alts càrrecs poden ser homes
o poden ser dones, perquè vostè ha dit les secretàries: “Las
mujeres muy lejos del pleno empleo. Ninguna comunidad
autónoma presenta entre las mujeres una tasa de paro menor
al 5%, sólo Baleares se acerca levemente a esta firma con un
5,73%, pero ninguna otra presenta un nivel de paro menor al
8%”. I ens anam a la ruïna econòmica. La ruïna econòmica
tampoc no quadra amb l’evolució d’afiliats a la Seguretat
Social: tancarem amb el número d’afiliats més alt de la història,
i agafi qualsevol mes de l’any 2002, qualsevol, i el compari amb
el mes de l’any anterior: a tots els mesos hi ha més gent fent
feina. Al final es tancarà aquesta legislatura amb prop de 50.000

afiliats més; no quadra que una empresa que se’n va a la ruïna
econòmica contracti gent, tot el contrari, acomiada gent.

L’any 2001, que va ser un any pitjor que l’any 2000, record
que en el 2000 el creixement econòmic d’Espanya va ser
envoltant el 4% o el 4,2 i el 2001 va baixar a la meitat, l’atur va
baixar l’any 2001 a deu comunitats autònomes, especialment a
Astúries i a Balears. No quadra una comunitat que se’n va a la
ruïna amb una taxa d’atur del 4,64% el mes d’agost. El 96, quan
va entrar el Govern del Sr. Aznar, era el 6,65, el 97 era el 5,79, un
20% superior; i el Sr. Arenas no va dir que Balears se n’anava
a la ruïna econòmica a l’any 97. Com se’n pot anar a la ruïna
econòmica una comunitat autònoma que té el número
d’empreses actives per cada 1.000 habitants més alt d’Espanya?
No la segona o la tercera, la primera: 81,29 empreses actives per
cada 1.000 habitants, quan la mitjana és 64 per mil.

I anem al tema del turisme. Ha estat un any difícil,
efectivament, per al tema del turisme mundial, però aquí,
l’Administració central, en lloc de colAlaborar, el que ha fet ha
estat voler enfonsar. Deia el Sr. Rato, l’altre dia, quan va ser al
Fòrum de Formentor que va tenir aquella brillant intervenció:
“Los datos han sido positivos en un contexto mundial
complejo, sin embargo, subrayó, hay una excepción en el
conjunto de España”. I l’excepció, òbviament, era Balears; ens
han estat castigant a tots els mitjans de difusió nacional, fins i
tot internacional, que la caiguda del turisme a Balears era molt
superior a la resta de comunitats autònomes, amb un efecte
negatiu de cara a la imatge exterior. Idò, bé, anem a veure, sense
ecotaxa, sense vaga dels aeroports que, per cert, el Sr. Aznar va
criticar, des de Mèxic, al president Antich perquè hi havia una
vaga en els aeroports, que després n’hi va haver una a Canàries
i el Sr. Aznar no va dir res, però anem a veure com s’ha
comportat el turisme a Canàries: “Gran Canarias suma a lo
largo de los últimos diez meses una pérdida de 180.010
visitantes”, un 7,13% menys. “El mercado alemán sigue siendo
el principal culpable de la situación turística, una pérdida
del 59%.” Tenerife: un 4,66% menys; La Palma, un 12,3%
menys.

Deia l’altre dia, dissabte, dia 23, un estudi de la CAEB:
“Baleares dejará de ingresar este año 500 millones de euros
por la recesión turística”, i atribuïen: “la falta de sintonía
entre administración y empresarios, clima de confrontación,
emisión de mensajes negativos de responsables públicos -
deuen incloure el discurs del president d’Alemanya- y política
fiscal inadecuada. 500 millones va a dejar de ingresar
Baleares por la recesión económica.” 13 de novembre:
“Canarias va a perder 1.000 millones de euros por la crisis
turística”. I no tenim, allà no tenen ecotaxa ni tenen conflictes,
els empresaris turístics de Canàries afirmen que els seus
ingressos han caigut a l’estiu un 40%. La caiguda, deia el Sr.
Rato: “mucho más intensa en Baleares”. A Alemanya, “el
Gobierno informa  -el govern del Ministeri d’Economia-:
segundo mercado en importancia con un peso en el conjunto,
(...) en el mes de junio, un descenso del 16% en Baleares y un
12% en Canarias"  -una baixada molt més intensa.

Hi ha hagut una situació de ralentització econòmica, però no
només en el turisme, agafi qualsevol sector; agafi el sector del
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metall en el País Basc, agafi el sector industrial ceràmic en el
Llevant, agafi qualsevol sector i es trobarà que enguany ha
estat un any complicat per a tothom. I a més, no quadra que el
Sr. Güemes se’n vagi a la fira, a la World Travel Market i digui
que l’any que ve anirà millor, per tant, i és del seu partit, i és el
Secretari General de Turisme, i vostè diu que l’any que ve serà
un desastre; doncs ell diu que Balears augmentarà el turisme un
8% l’any que ve i Canàries un 9%, només hi ha un punt de
diferència, però diu que aniran millor les coses.

Podríem estar molt de temps parlant d’ocupació i d’altres
xifres, però aquí hi ha una crua realitat i la crua realitat és que
determinats membres del Govern central han actuat com a
agents electorals actius i espectadors passius de la situació
econòmica d’Alemanya i de la seva resolució.

Després m’ha parlat i ha fet un capítol habitual, perquè les
esmenes a la totalitat del Grup Parlamentari Popular cada any
són les mateixes, fins i tot enguany han hagut de canviar a
bolígraf 2001 per 2002, per tant cada anys són les mateixes. Ha
parlat de l’endeutament i poc més que m’ha fet sentir a mi
culpable de tots els mals, em diu el conseller de l’endeutament.
Miri, hi ha un corrent d’opinió, que jo crec que preconitza el
Ministeri d’Hisenda del Partit Popular, que les comunitats
autònomes no saben gastar, que les comunitats autònomes
estan molt endeutades. Això té una deriva molt preocupant,
més que la demagògia habitual el que es fa és una
deslegitimació del poder autonòmic, però el que s’ha de dir -i
permetin que faci un minut de pedagogia pressupostària- en els
darrers 15 anys... 

(Remor de veus)

Per ventura és que no sap això, per tant li anirà bé escoltar.
En els darrers 15 anys, des dels finals de 1980 fins ara, s’ha
produït a Espanya el major procés de descentralització. L’any
80 les comunitats gestionaven un 3% de la despesa pública i
l’any 2003 estarà al voltant del 45%. En contra d’allò que es diu
no és un sector especialment endeutat ni presenta desequilibris
financers significatius, però -evidentment aquesta situació no
és homogènia-, però quin és el deute públic a Espanya?, el total
del deute públic? Idò el 84% del total de l’endeutament està en
mans de l’Estat, l’11,4% de les comunitats autònomes i el 5,7 de
les corporacions locals. És cert que hi ha casos de dèficits
excessius i de problemes de solvència, com són València i
Madrid, governades pel Partit Popular, que aquestes són les
que han contribuït a generar mala fama, però en general hi ha
una excelAlent qualificació creditícia per part de les agències de
reiting, que han projectat a l’exterior una imatge de solvència.
Es parlava també d’un cert endeutament ocult. Doncs miri, no;
pareixia que les comunitats autònomes havien de tenir un
endeutament ocult molt elevat. Idò l’any 99 es varen revisar per
part de la Intervenció General de l’Estat totes les operacions, i
l’endeutament només va augmentar un 12%. A l’autonomia del
Sr. Ruiz Gallardón el deute va augmentar l’any passat un
49,35%. Això no ho ha dit la portaveu del Partit Popular; la
segona va ser Astúries, amb un 20,66%. Catalunya és la
comunitat autònoma més endeutada en termes absoluts
seguida de Madrid, Andalusia i Comunitat Valenciana. 

Però és que, a més, aquest ventall d’elements que fa del fet
que els nostres fills hauran de pagar l’endeutament i que
hipotequen el futur dels nostres fills, traslladi’l a
l’Administració central; per a l’any que ve en el Consell de
Política Fiscal el Govern central va determinar que
l’endeutament de les comunitats autònomes havia de ser zero.
Tendria una certa coherència si l’Administració central
s’aplicàs també la mesura i plantejàs endeutament zero, però no
va ser així. En els pressuposts generals de l’Estat les emissions
de deute creixen un 19%. Els pressuposts generals de l’Estat
tenen 8.000 milions d’euros d’endeutament net, 1,4 bilions de
pessetes; això els pressuposts generals de l’Estat. Si després
anam a les empreses públiques tenen un endeutament de quasi
900.000 milions de pessetes; per cert, el 20% RENFE, que
vendria a ser Serveis Ferroviaris. Per tant, entre pressuposts
generals de l’Estat i empreses públiques 2,3 bilions de pessetes.
És que hauria d’estar vostè plorant tot el dia perquè hipotequen
el futur dels nostres fills d’una manera espectacular. Des que
governa el Partit Popular, l’any 96, han incrementat
l’endeutament en 40.000 milions d’euros, 6,6 bilions de
pessetes.

I aquí es parla del fet que tenim un grandíssim endeutament.
Doncs miri, l’any 97 vostès dedicaven a interessos i a
amortització 39 milions d’euros; nosaltres n’hi dedicarem 42,
des de l’any 97 al 2003 3 milions d’euros més, a amortització i
interessos. 

I després m’ha estranyat que després de veure l’increment
de solvència determinat per l’empresa Standard & Poor’s, que
és la que fa les anàlisis de solvència financera de la majoria de
comunitats autònomes i, per tant, amb experiència en el sector
públic autonòmic i que és la mateixa empresa que ve fent la
solvència financera des de sempre, amb el seu govern també,
no hagi fet cap referència al que diu Standard & Poor’s.
Segurament ara pujarà aquí i dirà que aquests són quatre
arreplegats i que segurament els hem donat doblers perquè ens
facin aquest informe. El reiting, que és el mateix que la mateixa
empresa els feia a vostès, diu: “Baleares refleja un reducido y
decreciente nivel de deuda en relación a los ingresos
corrientes, su sólida ejecución presupuestaria -sólida
ejecución presupuestaria-, con una una previsión de pequeño
superávit y el mayor volumen de recursos derivado del
sistema de financiación autonómica. Standard & Poor’s
espera que el Gobierno balear mantenga su excelente
ejecución presupuestaria”. Em sap molt de greu que vostè no
doni cap tipus d’importància a això.

Després també és recurrent un capítol dedicat a les
despeses de personal i a la despesa en alts càrrecs. Per cert, no
sé per què renega, vostè és un alt càrrec. És a dir, la seva
terminologia, que juga a lliures designacions, i alts càrrecs i tal,
vostè és un alt càrrec. Per tant... És que dins aquests alts
càrrecs que vostè diu que hi ha, hi ha els subdirectors de
farmàcia, hi ha els subdirectors de gestió de comptabilitat,
d’informàtica... Per tant, clar, aquí es tracta d’alts càrrecs; sí,
vostè és un alt càrrec, per tant... 

Miri, critiquen el capítol 1. Podríem establir un capítol
d’anàlisi de la inflació i de l’efecte que té la falta de la lluita
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contra la inflació, però no hi entraré per no fer-ho massa llarg.
El cert és una cosa, la posada en marxa de serveis, com són
hospitals i com són escoles, necessiten sempre un increment de
personal. Mirin, a la meva compareixença parlamentària per
explicar els pressuposts de la conselleria la portaveu del Partit
Popular em va criticar que creàvem 17 places per l’ecotaxa; bé,
jo vaig intentar fer una feina de comparació, i vaig dir que, bé,
vostès varen crear un impost que es deia cànon de sanejament;
quants de llocs de feina varen crear?, doncs varen crear 18 llocs
de feina, 5 caps, alts càrrecs, i 13 vigilants, amb 250
contribuents; nosaltres 17 amb 1.500. Per tant, la ràtio era que
ells per crear personal en matèria del cànon, un funcionari per
cada 13,8 contribuents; nosaltres un funcionari per cada 88. Si
haguéssim seguit la seva ràtio haguéssim hagut d’augmentar
aproximadament 109 places en lloc de 17.

I el que li deia abans. Fan la ficció d’alts càrrecs i fiquen a
dins directors generals, fiquen a dins gestió..., subdirectors
d’informàtica, de gestió de personal... Miri, a veure si ho aclarim
d’una vegada: quan varen venir les competències de sanitat, i
això són papers de l’INSALUD, es varen transferir en metàlAlic
930.000 milions de pessetes per a serveis centrals; per tant, si
no es transfereix el personal idò s’ha de fer una transferència
econòmica. Aquesta quantitat és la que ha determinat establir
una estructura de gestió. Però quan un fa l’anàlisi comparativa,
clar, quan a un li critiquen que crea molts d’alts càrrecs un té
tendència a pensar: “home!, a veure si ells ho feien millor”.
L’any 99 hi havia 63 alts càrrecs, i vostè l’altre dia feia una roda
de premsa on deia: “Hemos pasado de 63 altos cargos...” -em
sembla que ho deia en català, perdoni- “hem passat de 63 alts
càrrecs a 114; ha augmentat, aquest govern d’esquerres, un
81%, 51 persones”. Quin pressupost gestionaven?, 134.000
milions de pessetes; per tant, tan senzill com fer una regla de
tres: amb 134.000 milions de pessetes tenien 63 alts càrrecs.
Quin pressupost té la comunitat autònoma?, 299.000; per tant,
haurien creat 141 alts càrrecs amb la seva forma de funcionar,
no 114, n’haurien creat 141. Per tant no digui que el govern
d’esquerres va crear un 80% més d’alts càrrecs perquè vostès
n’haurien creat un 124% més.

Però, miri, l’altre dia sortia publicada, no fa ni 15 dies, al diari
La Opinión de Tenerife, una anàlisi dels 11 pressuposts
autonòmics que estan a Internet: Andalusia, Extremadura,
Balears, País Basc, Canàries, Galícia, Castella-Lleó, La Rioja,
Múrcia, Madrid, València -tots aquests del PP-, i deia que
Canàries era la comunitat autònoma que més gastava en
personal, un 38,9%, i deia que la  més pròxima era València amb
un 36%. Balears un 22%. I després continuava i feia una anàlisi
de despesa per habitant i deia que a Canàries es gasten 1.031
euros per habitant, “sólo Extremadura supera a Canarias en
este indicador, 1.135 euros. En el polo opuesto -en el polo
opuesto- se situa Baleares, que es la más comedida en esta
partida, ya que sólo gasta 474 euros por habitante. Además
es la única de las 11 autonomías incluídas en este estudio, la
única en la que la inversión por habitante es superior, la
inversión”, 503 euros, és superior al cost de personal. Per tant
és l’única que gasta més en inversió que en personal.

Tenc també ganes d’entrar en un altre tema, un altre tema
que ha estat recurrent: alts càrrecs, despesa de personal, caos,

“enxufisme”, lliures designacions... Miri, aquí hi ha una realitat,
que ha estat la inexistència d’oposicions durant tants d’anys i
un altíssim grau d’interinatge quan el Govern actual va arribar
al poder. Haurien de saber tots que l’accés a la funció pública
en aquesta comunitat autònoma des de l’any 83 al 99, en 16
anys, hi ha hagut tres convocatòries generals d’accés a la
funció pública, tres. Des del 93 al 99 varen passar sis anys
sense convocatòria; l’intent frustrat del 99 va ser anulAlat pels
tribunals dient que atemptaven els principis d’igualtat i de no
discriminació, una convocatòria pocs mesos abans de les
eleccions. La realitat és que amb aquest govern, i ho vull
remarcar com un aspecte molt positiu de gestió, s’han ofert
1.003 places d’oposició lliure; en 16 anys del govern del PP es
varen oferir 151 places de torn lliure. Per tant crec que hi ha una
diferència bastant notable. 

Vostès critiquen les lliures designacions. Una lliure
designació no és la forma d’accés a la funció pública, la forma
d’accés està garantida a través d’oposicions; la lliure
designació és un sistema de persones que, essent funcionaris,
passen a una altra responsabilitat. Per tant és proveir unes
places que per una especial relació de confiança, que són les
que tenen un nivell superior al nivell 26, o xofers, o les
secretàries o personal de gabinet, han de tenir aquesta
qualificació, però els requisits per ser lliure designació vénen
fixats a la Llei de funció pública i en el Reglament. Es negocien
amb la comissió de personal, es duen a la mesa general de
negociació, i l’ofereixen en el concurs públic de tots els
funcionaris. Òbviament el conseller tria els que són de la seva
confiança, però de la mateixa forma que tria i que nomena també
hi cap la possible remoció.

El 20 de juliol del 99 el catàleg de llocs de feina de la
comunitat autònoma eren 2.925 llocs; un 6,32% eren lliures
designacions. El novembre, ara, de 4.992, un 6,17% són lliure
designació. La sentència del tribunal no deixava sense efecte
les lliures designacions, el que deia és que s’havien de motivar,
cosa que per exemple vostès tampoc no feien. Sap quants de
funcionaris de lliure designació foren cessats per l’actual
govern el juliol del 99? 5 de 185. Sap quants d’exalts càrrecs del
Partit Popular ocupen actualment llocs de treball de lliure
designació? 9. Són càrrecs polititzats ser gerent del Cadastre?,
o és un càrrec polititzat el responsable del Plan hidrológico del
Júcar o el gerent de l’Administració de Justícia? Tendria accés
qualsevol funcionari de l’administració estatal a concórrer a
aquests llocs?

Després parlava vostè una altra vegada del tema del resultat
pressupostària romanent de Tresoreria. Idò miri, cada vegada
parla dels 11.000 milions de pessetes que ens varen deixar, però
no diu la quantitat que varen deixar que vàrem haver
d’incorporar que venia de l’any anterior. No els 72.000 milions
de plurianuals que anam pagant, i que per exemple per a l’any
que ve hi ha 6.000 milions de pessetes, vàrem haver
d’incorporar 4.934 milions. Per tant, aquest magnífic superàvit
que ens varen deixar són 6.287. Per a l’any 2000 hem deixat a la
liquidació 5.949, 338 milions menys. Per tant no és tal la
diferència, un 5,3% menys.
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I jo li pos unes messions. Si vostè pensa que són capaços
en una legislatura de fer 2.500 habitatges, de dur el tren a
Manacor gastant un 20% del pressupost, jo crec que vostè,
perdoni, però de gestió pressupostària no ho du massa bé. 

Deia també vostè, i m’ha estranyat, bé, no m’ha estranyat,
perquè pràcticament els arguments es repeteixen i a mi em sap
greu haver de cansar els diputats cada any amb els mateixos
arguments, però deia que els pressuposts no eren creïbles.
Supòs que deu ser perquè vostè ha llegit la premsa econòmica
nacional, quan el Cercle d’Empresaris deia l’any passat al Sr.
Montoro que aquells pressuposts no eren creïbles. Supòs que
ha llegit també premsa actual qual el Cercle d’Empresaris torna
dir una altra vegada al Sr. Montoro que aquests pressuposts no
són creïbles, i una persona que s’ha fet molt famosa en aquest
parlament, el Sr. Barea, deia no fa molt al diari econòmic Cinco
días: “No es posible conocer la verdadera situación de las
finanzas públicas”. Es referia, òbviament, als pressuposts
generals de l’Estat. “No es posible saber si estos presupuestos
se ajustan a los objetivos de estabilidad presupuestaria”, i
deia: “El déficit del Estado no será del 0,5%, sino que se
situará entre el 4,4 y el 5,4%”.

Després, no sé, ha fet una referència al tema d’habitatge,
m’ha paregut sentir. Podem discutir quina és l’execució del Pla
d’habitatge, de quants habitatges es feien abans, de quants
habitatges s’estan gestionant ara... Jo crec que els números són
absolutament espectaculars. Home, el que jo li reclamaria és que
faci un esforç el Ministeri de Foment per fer una autèntica llei
del sòl, perquè la Llei del sòl que va fer el Sr. Cascos deia que
serviria per abaratir l’habitatge i ja sabem el que ha passat.
Només hi ha una persona a Espanya que deu viure a una
realitat virtual, que és el secretari d’Estat d’Economia, que diu
que el preu de l’habitatge només ha pujat un 7%. Per tant
aquest tema també se l’haurien de fer mirar.

Em deia que les despeses de representació, i les secretàries
i... Idò miri, l’any 99 les despeses de representació del Partit
Popular eren 160 milions de pessetes; el 2003, 112. Per tant... 

I després em parlava d’inversions immaterials. 

(Remor de veus)

Miri, vegem, les inversions immaterials, jo estic d’acord amb
vostès, estic d’acord amb vostè, Sr. Font. Les inversions
immaterials solen ser una font de crítica del partit que està a
l’oposició contra el partit que està en el Govern. Podríem fer un
decàleg de crítiques dels partits que estan a l’oposició davant
els que estan al Govern, perquè pràcticament es repeteixen
sempre, és a dir, l’oposició, a mi m’agrada llegir també premsa
de províncies i veig que l’oposició sol criticar l’obscurant isme
dels pressuposts, sol criticar que els ingressos estan inflats,
l’endeutament, també sol criticar les inversions immaterials;
però hi ha una realitat: que l’any 99 es dedicava un 17% de la
despesa inversora a inversió immaterial, l’any 98 un 17,7, l’any
97 un 18,3, i l’any 2003 serà un 16,2%. Per tant la despesa
inversora en relació amb el total no és quant, en relació amb el
total. Vostès, de tot el pressupost inversor, el 17,6; nosaltres,
de tot el pressupost inversor, el 16,2%. 

(Més remor de veus)

No, és que, miri, les inversions immaterials serveixen, per
exemple, per fer campanyes de promoció turística; serveixen,
per exemple, per fer campanyes com la Renda Àgil; serveixen
per a coses que són importants, exactament igual que els
estudis i treballs tècnics. Per negociar el finançament autonòmic
vàrem contractar un estudi perquè ens orientàs, i si vostès no
criticassin tant les inversions immaterials i els estudis i treballs
tècnics, un dels estudis que també hem fet es titula “La gestión
de los derrames de hidrocarburos en el mar”. “Gestión de los
derrames de hidrocarburos en el mar”. Per ventura si en lloc
d’anar a caçar perdius fessin estudis, per ventura els problemes
derivats d’aquesta catàstrofe ecològica hagués tengut una altra
solució, però clar, no es fan estudis però es van a caçar perdius.

(Aldarull a la sala)

Jo, ja per acabar, perquè efectivament... Jo crec que,
senyores i senyors diputats, la gestió del Govern per resoldre
els problemes dels ciutadans en aquests tres anys ha estat
infinitament millor que els 16 anys de govern del Partit Popular.
Prova d’això és que el PP no vol entrar en qüestions de gestió,
i s’entretenen en temes jo crec que menors en relació amb la
conjuntura econòmica a Alemanya, a les despeses de promoció
turística, i ens entretenim amb altres coses, o l’oposició
s’entreté amb altres coses, però jo crec que a la gent li
interessen altres temes com l’accés a l’habitatge, escolarització,
les condicions de les infraestructures educatives. Aquest
govern no ha tengut en tres anys les coses gens fàcils, ha
hagut d’afrontar situacions adverses sempre des de la més
absoluta soledat: sequeres, plagues, pluges, crítiques de
responsables del Govern central, algunes heretades dins aquest
monstruós endeutament, també n’hi ha d’heretades, com
l’anulAlació de l’impost ecològic, que tampoc no ha dit la
diputada del Grup Parlamentari Popular. Ha falta la total
colAlaboració del Partit Popular i del Govern del Sr. Aznar.
Moltes vegades no és que no hi hagi hagut colAlaboració, sinó
que el que hi ha hagut han estat autèntiques agressions
institucionals, i tot pel pecat que ha comès aquest govern, que
ha estat intentar dir que es podia fer política d’una altra forma
per garantir el benestar colAlectiu.

És cert, senyores i senyors diputats, que aquest govern
està conformat per diferents partits que l’integren i que li donen
suport, que de forma legítima, quan han d’abordar iniciatives o
solucionar situacions, poden tenir diferents òptiques i
perspectives no sempre coincidents; no els negaré que això ha
causat problemes a la imatge d’estabilitat que sempre ha de
tenir un govern, però sempre des del diàleg s’han conciliat les
posicions, mai des de la imposició, i quan això no ha estat
possible l’acció de govern ha continuat amb tota normalitat.
Aquests tres anys i pocs mesos de gestió han estat marcats
també per l’estabilitat parlamentària. Les moltes iniciatives que
han passat per aquí no han tengut cap problema d’aritmètica
parlamentària, cosa que a la legislatura anterior, governant un
sol partit i amb majoria absoluta, aquesta aritmètica en ocasions
no es va produir i no estava garantida.
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També han estat, senyores i senyors diputats, tres anys i
pocs mesos marcats per l’estabilitat del Govern. Aquest govern
ha sofert tres canvis de consellers i cap president. Vull recordar
que només a l’anterior legislatura hi va haver tres presidents,
un govern que no va durar 24 hores, i es varen canviar 14
vegades les conselleries. Per tant vull acabar aquesta rèplica
dient que aquests pressuposts són el reflex d’aquest esperit de
diàleg i de consens, des de la humilitat de reconèixer que res no
és perfecte i tot és millorable.

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda. Sra. Cabrer, té la
paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, al principi pareixia que feia un debat de l’estat de
l’autonomia; supòs que fa punts per substituir el president, i jo
no he parlat, no he parlat pràctica d’economia, Sr. Conseller, no
n’hi parlat. Només li dic una cosa: Per què no es miren un
poquet la seva guixa?, per què no es miren un poquet? Qui ha
atacat el turisme en aquesta terra? Qui ha donat mala imatge a
l’exterior? Qui ha dit que sobrava turisme en aquesta terra? No
ha estat el partit popular, que ha dit tot això. 

(Alguns aplaudiments, veus i renou)

Ja basta d’insultar els alts càrrecs de Madrid, que els poden
insultar tot el que vulguin, però es mirin la seva guixa, eh?

Què són les dades que tenim en renda per càpita? Estan
millor que l’any 99? En atur, en PIB, en turisme, en
endeutament, en dèficit... Aquesta és la realitat, Sr. Conseller,
que estam molt, molt, molt pitjor respecte a l’any 99, i el que
nosaltres demanam és quines solucions tenen vostès per a
aquesta situació. Quina solució té?, perquè vostè ja només
l’any que ve ens diu que creixerem un 1,8, i enguany
probablement tendrem un creixement zero. Quines solucions és
el que nosaltres demanam des d’aquí. Aquesta és la realitat.
Deixin de criticar els alts càrrecs de Madrid i comencin a aportar
solucions, i sobretot reconeguin el mea culpa, que jo crec que
és bastant interessant que comencin a reconèixer aquesta
situació.

Tema de l’endeutament. Em parla vostè de l’informe de
Standard & Poor’s. Jo li don tot el mèrit, a l’informe de Standard
& Poor’s; només li dic una cosa: ara ja sé per què a vostè li diu
que és el conseller del PP, perquè ha d’utilitzar les dades del PP,
perquè vostè a l’informe de Standard & Poor’s parteix de l’any
97, 98, 99, i arriba només al 2001. I per què tenim un
endeutament baix?, qui li va deixar aquest endeutament baix? El
Partit Popular. Qui puja aquest endeutament?, vostè, Sr.
Mesquida. 110.000 milions de pessetes de pessetes en quatre
anys li pareixen poc?, li pareixen pocs 110.000 milions

d’endeutament?, i sobretot la pregunta del milió: per què ens
endeutam? Aquesta és la pregunta més important, per què. Què
hauran de pagar les generacions futures?, estudis, inversió
immaterial?, és aquesta la situació? Per tant només li dic una
cosa, només faltaria que vostès en quasi quatre anys haguessin
transformat la nostra economia en tercermundista, només
faltaria, només faltaria... 

(Remor de veus)

...només faltaria. 

Una altra cosa és que li convengui aquesta situació. Vostès
varen agafar una inèrcia de l’economia que anava pròspera, i
ara caiem, caiem amb tots els números, Sr. Conseller, i aquesta
és la situació, i duplicar l’endeutament de la comunitat
autònoma i triplicar l’endeutament de les empreses públiques
jo no crec que sigui un motiu d’orgull ni que sigui un motiu de
defensa per part seva, la veritat. Em parla d’interessos. Sí, un
28% més d’interessos a la CAIB respecte a l’any 99 i un 40%
més d’interessos a empreses públiques. Clar, si tenim molt més
endeutament pagam molts més interessos bancaris, això està
claríssim.

Després em parla vostè dels càrrecs i em diu que jo he
mesclat i he posat funcionaris de lliure designació. No és vera,
això és mentida; jo no he dit cap mentida que els alts càrrecs
han passat de 63 a 114. En el torn de personal hi ha un codi,
000, que són els alts càrrecs; vostè ha fet aquests pressuposts.
Hi ha un codi que és l’1, que són els funcionaris, on hi ha tots
els funcionaris, també els de lliure designació, el codi 2 és
personal laboral, i si comptam el codi 000 surt 114 i no n’hi ha
cap, cap, de personal de lliure designació. Li ho dic perquè
vostè vol provocar. Després ha volgut fer de Sr. Costa: ha
parlat de la lliure designació... 

(Remor de veus)

Molt bé, parli, ja tendré el debat amb el Sr. Costa a l’esmena
a la totalitat; ara no tenc temps de parlar d’aquest tema, la
veritat.

La inversió immaterial, la inversió immaterial, Sr. Conseller.
La inversió immaterial vostè ens dóna una xifra del total dels
pressuposts que és un engany, això sí que és una mentida. La
inversió immaterial s’ha de fer damunt el total del pressupost
d’inversions. Clar que hi ha molt a més despesa en els
pressuposts, molt de capítol 1 a Sanitat i molt de capítol 2 a
Sanitat, per mantenir els hospitals. I quina situació teníem?, que
l’any 99, de tot el capítol 6 un 33% era inversió immaterial, i
l’any 2003 un 41,5%; és una xifra francament escandalosa. Per
tant, les inversions augmenten?, sí, les irreals, aquestes sí que
augmenten.

Després no m’ha contestat moltes coses. L’ecotaxa; on són
els tres milions, que no sabem on són, i el turisme ens diu...?
Contesti’m. 

El 0,7. Aquest govern..., el PP va passar a la història pel
govern que va posar el 0,7, i vostès passaran a la història
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d’aquest pressupost com els que han llevat el 0,7 al Tercer
Món, i aquesta és la situació. No ha contestat. 

(Continua la remor de veus)

No m’ha contestat a les inversions de Sanitat. No m’ha
contestat, l’hospital de Formentera, de Menorca, reforma de...
On són en els pressuposts?, jo no les he trobades. Ni
l’endeutament d’educació, que les escoles ara resulta que les
feim amb deute. No m’ha contestat sobre la baixa execució de
l’IBAVI, de SFM. Baixa no, un engany: una de cada cinc
pessetes es dedica a IBAVI i a SFM dels pressupost, la resta no
es fa; es diu que es farà amb 8.000 milions de pessetes i es fa
amb 2.000; idò aquesta és la realitat de la gestió i que el Sr.
Quetglas ho defensi, perquè les liquidacions pressupostàries
la veritat és que canten molt, les seves conselleries.

Miri, li vull donar una dada, només, perquè jo crec que és
important, i és la Junta Consultiva de Contractació. Jo no sé si
vostès sabem què és la Junta Consultiva: és un òrgan
administratiu que depèn de la Conselleria de Presidència i que
analitza els contractes que ha fet el Govern durant un any
determinat. Es va posar en marxa l’any 98 i tenc la memòria, la
primera memòria de l’any 98, i tenc la darrera, de l’any 2001, i li
diré que dels contractes superiors a 2 milions de pessetes,
perquè els inferiors no són en aquestes memòries, és a dir, els
contractes majors, l’any 99 es varen fer 66 contractes d’obres
per valor de 7.300 milions de pessetes. L’any 2001 58 contracte
d’obra per valor de 4.000 milions de pessetes, un 56% del total
que es va fer l’any 99. Contractes d’estudis, d’assistències
tècniques, consultories, això que li agrada tant, l’any 98 es
varen fer 40 contractes per valor de 457 milions de pessetes;
l’any 2001, 93, per valor de 1.230 milions de pessetes, el triple
dels estudis que es varen l’any 99. Ah!, i a tot això, clar,
l’augment de contractes negociats sense publicitat, ni concurs,
ni subhasta. El resultat de tants d’estudis fa que si l’any 98 es
varen 320 contractes per valor de 3.800 milions a dit, l’any 2001
s’han fet 482 contractes a dit per valor de 6.000 milions de
pessetes. 

Tots, tots, absolutament totes les seves xifres canten,
perquè aquesta és la seva memòria i aquesta és la forma que hi
ha en aquesta comunitat autònoma de tudar els doblers, Sr.
Conseller.

Jo només li vull dir ja per acabar, Sr. Conseller, que aquest
pacte ens surt massa car. Efectivament ens surt massa car, i
vostè ha entrat en una dinàmica d’obscurantisme total dins la
seva gestió pressupostària, hi ha una ocultació de dades i una
tergiversació de dades important, i sap per què, Sr. Conseller?,
perquè vostè no té la consciència tranquilAla amb les xifres que
vostè ens presenta. El model de Calvià no ens interessa gens,
en aquesta comunitat autònoma. Miri, nosaltres vàrem deixar
una economia sana i pròspera, l’any 99. Vostès, si nosaltres
governam, ens la tornaran malalta, però afortunadament, si els
ciutadans ho volen, li quedaran molts d’anys de vida.

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer, per la seva intervenció. Sr.
Conseller d’Hisenda, per tancar la qüestió incidental té la
paraula. 

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
m’agradaria que fes uns comentaris la Sra. Diputada a
l’endeutament de la Generalitat Valenciana, model... 

(Remor de veus)

Ha parlat de Calvià. És que és increïble, no?

Miri, vegem. Torn reafirmar un argument, alts càrrecs, no
parl de lliures designacions, alts càrrecs: 1999, 63, pressupost
134.000, amb 299.000 milions de pessetes més. Aplicant la seva
eficiència pressupostària haguessin augmentat un 141, no un
80, però si vostès colAlocaven a tothom, si això era una mar de
lliures designacions, el capítol 1 de la comunitat autònoma era
el regne de la llibertat... 

(Aldarull a la sala)

Contractar a qui volia, a tothom. Per tant, quan vàrem arribar
al Govern no hi havia ningú que tengués les oposicions tretes,
vàrem haver de fer oposicions. I sembla mentida, no es sap? No
ho saben vostès? És que hi ha coses que..., home poden fer
crítiques, hi ha moltes coses que es poden criticar d’aquest
pressupost, però no les que fan, és que resulta que vostès ho
multiplicaven per 10. I després resulta que parlen de l’increment
de l’endeutament, però clar si vostè parla de l’increment de
l’endeutament jo li he de parlar de gestió. I després em parlava
de no sé què, Standard & Poor’s, conseller del PP, què em diu?
L’any 2001 la liquidació és allò que va mirar i qui governava?
No se’n deuen recordar des de quan no governen, des de juliol
del 99, 99, 2000, 2001, 2002, ara començarà el 2003, fa tots
aquests anys. Per tant, el que ha fet Standard & Poor’s ha estat
mirar la liquidació del 2001, l’execució del 2002 i la previsió de
pressupost del 2003. Per tant, no enganyi Sra. Diputada, el que
passa és que li sap greu, com sempre al Partit Popular li sap
greu quan les coses es fan bé i fins i tot, quan el Govern treu un
pla de qualitat turística i diuen, és que ens ho han copiat,
haurien de dir que bé que ens ho han copiat, idò no, critiquen,
sempre ha de se el no. Els sap greu que les coses vagin bé. Per
tant, això no pot ser així, com han de voler que es desenvolupi
el Règim Especial, si el que volen és que el Govern no es posi
cap medalla, però amb això s’equivoquen. Si el Govern central
complís la Llei de Règim Especial, segur que tendrien una millor
rendibilitat electoral. S’equivoquen amb això.

Després em parlava del tema de les inversions. Miri, cada
any ens diu el mateix, que les inversions baixen, hi ha un
argument a l’esmena a la totalitat de baixada d’inversions. Miri
l’any 98, 42.000 milions; l’any 99, 45.000; l’any 2000, 46.000.
L’any 2003, un 11% més que el 2002, invertirem..., després li
parlaré de l’execució pressupostària, si li donam un bany també
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en execució pressupostària. Per tant, del 99 al 2003, 24.000
milions de pessetes en inversions.

Parlava de les inversions de l’ib-salut. Em sap molt de greu
si no les troba, idò miri, Hospital d’Inca 3 milions d’euros,
Hospital de Maó 6 milions d’euros, reforma de Son Dureta 3
milions d’euros, Hospital de Formentera 1,2 milions d’euros,
reforma de Ca’n Misses..., fins a 20,4 milions d’euros. I després
vostè em dirà, “home posen...” 

(Aldarull a la sala)

Bé idò jo els ho dic si no ho posa. Allò que han de fer
vostès... 

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, per favor... 

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Ferrando):

Allò que han de fer vostès és criticar... 

(Aldarull a la sala)

No, però per ventura aquest Govern té l’especial habilitat de
fer coses que no estan en el pressupost... 

(Aldarull a la sala)

Després li explicaré quants d’instituts s’han fet, quantes
escoles s’han fet i després li explicaré tot el que vulgui. Però
vostè em dirà, no està en el pressuposts, és que vostès en el
pressupost de l’any 1998 posaven 114 milions de pessetes per
a l’Hospital d’Inca i on és l’Hospital d’Inca? On és? És a dir,
posaren una partida, però de moment encara no existeix.
Després ens han de criticar, quan després a la consellera de
Sanitat no faci res en relació amb l’Hospital d’Inca, que no
passarà, després la critiquin, però no posin una partida i
després no facin res. Mirin, nosaltres disposam i gestionam més
recursos que vostès, sense cap dubte. Per tant, el més normal
si feim un comparatiu de gestió surti molt millor, això és el més
normal. 

Mirin, el tema d’educació. S’han construït i acabats 6
instituts i 2 colAlegis públics, 4.275 milions de pessetes. Estan
en fase de construcció 4 instituts i 5 colAlegis públics. S’han
ampliat... 

(Aldarull a la sala)

Això ho dirà vostè que estan sense pagar. Allò que està
sense pagar són 1.000 i busques milions de pessetes que ens
varen deixar, això sí que està sense pagar. Que el Sr. Cañellas
telefoni i demani on ha d’anar a fer la casserolada, si al consell
o al Govern, però els pagarem, nosaltres també els pagarem. Per
tant, un important esforç en gestió d’infraestructures. Ajudes

a l’escolarització de 0-3 anys, abans 0 pessetes, l’any que ve
300 milions de pessetes.

Benestar social. Miri, no vull deixar d’entrar en el tema que
ha parlat vostè del 0,7. És capaç de dir-me de memòria quina
quantitat dedicarem a cooperació i solidaritat internacional? 

(Aldarull a la sala)

1.972 milions. Aquesta xifra... És capaç de dir-me de memòria
quants de doblers es varen gastar a la darrera legislatura? No
en un any, en 4 anys de gestió del Govern la darrera legislatura,
quants de doblers es varen gastar? 

(Aldarull a la sala)

Si m’ho diu li hauré de fer...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrer, vostè ha intervengut des de la tribuna, faci el
favor de no intervenir des de l’escó. 

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Ferrando):

Jo els ho diré a vostès perquè sé que això els interessa més.
Mirin, el Govern l’any que ve gastarà en cooperació i solidaritat
1.972 milions de pessetes, això és un 45% més que l’any 2002,
1.972 milions de pessetes. Estic convençut que és la comunitat
autònoma que fa l’esforç més gran de tot l’Estat espanyol, estic
convençut, no ho tenc comprovat, però n’estic convençut.
Extremadura hi dedica 1.000 milions de pessetes amb un
p ressupost molt superior i Cantàbria està al voltant d’uns
300.000 euros. Nosaltres hi dedicarem 1.972 milions de pessetes.
La suma de tots els anys de l’anterior legislatura varen ser, com
deia la diputada, 120 milions l’any 96, 250 el 97, 555 el 98 i 941
l’any 99. És a dir, 1.866 milions en quatre anys i nosaltres 1.972
en un any. Amb la sanitat no ha vengut cap pesseta per a
cooperació i solidaritat, ni una, una transferència de més de
100.000 milions de pessetes. Per tant, en quatre anys 1.866, un
any 1.972. Això és allò que la gent del tercer món veurà.

Em parlava també de temes relacionats amb benestar social
i política social. Miri, d’allò que vostès..., perquè jo record quan
jo era diputat i crec recordar que la consellera Rosa Estaràs
n’estava molt orgullosa, del tema del conveni amb les
associacions de disminuïts psíquics. Nosaltres també estam
orgullosos, però aquí hi ha una realitat, l’any 99 vostès varen
dedicar 890 milions de pessetes, nosaltres l’any 2003 hi
dedicarem 2.281 milions de pessetes, un 156% més. Per aquí
se’n van els doblers, no endeutament, les coses no són
gratuïtes. Per tant, és per aquí que se’n van.

Després em parlava de la quantitat dedicada... Jo li
demanaria Sr. President que aquests badalls que fa el Sr. Jaén
Palacios els...

(Rialles)
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Ho dic perquè crec que dóna una imatge espantosa a la
cambra...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Intervinent, la llibertat de cadascú de fer ús dels seus
músculs bucals crec que l’ha de respectar aquest Parlament. 

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Ferrando):

En el 2003 dedicarem a habitatge..., això no els interessa a
ells, dedicarem a habitatge 3.724 milions de pessetes més que
allò que vostès hi varen dedicar l’any 94. Quants habitatges es
varen acabar l’any 96? 78, 77 l’any 97 i 114 l’any 99. Per tant, del
96 al 99 es varen acabar 396 habitatges, nosaltres ja en duim 428
i no ha acabat la legislatura i n’hauran gestionades 2.554. Per no
dir l’execució del Pla estatal d’habitatge que feien ells, que no
passava el 5% a la que es fa en l’actualitat. Per no dir el Pla
director sectorial de transports que s’hi dediquen l’any 99 a
subvencionar línies de trànsit dèbils 55 milions i 300 milions de
pessetes durant l’any 2003. Per no dir la renovació de flota, 65
milions l’any 99, 221 milions de pessetes. I després parla d’on
se’n va l’endeutament, l’endeutament se’n va en posar més
trens, li deia que hem triplicat el número d’usuaris a la línia
Palma-Inca, hem executat el 80% de l’obra corresponent al tram
Inca-Sa Pobla, s’hauran eliminat 74 passos a nivell i l’any 2003
entrarà en funcionament la línia Inca-Manacor. Per cert, aquest
gran esforç en infraestructura ferroviària tots sols, quan la Llei
de règim especial diu “El Gobierno del Estado colaborará con
el Gobierno de las Islas Baleares en la potenciación del
transporte ferroviario”. Tots sols.

Hem millorat de forma espectacular les exportacions de
calçat. Hem promocionat la qualificació de les empreses, 90
empreses tenien certificat de qualitat l’any 98 i ara són més de
400. I les coses no surten per casualitat, si de gener a agost
Balears és la comunitat espanyola allà on més han baixat els
accidents laborals, no és casualitat, és perquè l’any 99 el Partit
Popular invertia 19 milions de pessetes i nosaltres n’hi invertim
500. Per tant, les coses no surten per casualitat. És cert que hi
ha determinats factors que hi ajuden, no és la casualitat.
Nosaltres hem fet un gran esforç en allò que és la lluita contra
incendis. El 99 s’hi dedicaven 3,5 milions d’euros, nosaltres
n’hi dedicam més de 5 milions d’euros, efectivament s’han
produït unes condicions meteorològiques que han estat molt
favorables per evitar, vostès també ho pronosticaven com a
gran catàstrofe, perquè com que hi havia tots els arbres caiguts,
aquí s’havia de cremar pràcticament tot. 

Tampoc no ha fet referència vostè a les quantitats que
dedicam als diferents consells. Miri, en els consells insulars
s’ha fet un esforç en aquesta legislatura quantitatiu en relació
amb els consells insulars. Hi ha una Llei de consells, hi ha un
traspàs importants de competències, però també hi ha hagut un
esforç qualitatiu important, la nova llei de finançament definiu
dels consells insulars ha fet, fa aportar un 9,9% més, 735 milions
de pessetes als tres consells. Li vull recordar que quan vostès
governaven, el darrer any de legislatura donaven 2.363 milions
per als tres consells insulars. L’any 2003 seran 16.190.

Jo després també li he de dir una altra cosa, hi ha una sèrie
de coses molt cruels per a la política i són els Diaris de
Sessions del Parlament i les hemeroteques. Jo som aficionat  a
llegir hemeroteques i quan vostè parla que hi ha hagut
declaracions d’aquest Govern que han donat mala imatge
exterior, n’hi podria treure moltes del Govern anterior i me n’ha
venguda una al cap, dita pel President del Govern de la
comunitat autònoma, “los turistas desgastan el 25% de las
infraestructuras”, això també deu ser mala imatge i n’hi puc
treure molts d’exemples, com li vaig treure hemeroteques de
l’ecotaxa, des d’11 anys anteriors, varen estar aquí debatent si
s’havia d’implantar l’ecotaxa o no. Per tant, no em parli de
declaracions de diferents membres del Govern.

Tot l’endeutament de les empreses públiques té una
contraprestació en inversió, sense cap dubte, les artèries
d’interconnexió, la gestió de nous pous, despeses relacionades
amb temes de depuració, les millores i inversió de serveis
ferroviaris. Tot està absolutament justificat. Allò que han de
criticar vostès l’execució d’aquestes inversions si no els
semblen correctes. Miri jo tenc interès en fer, perquè quedi ben
clar en aquesta cambra, perquè encara fins i tot avui torna a
sortir alguna informació en relació amb el règim especial. A
veure si deixam el tema del règim especial clar d’una vegada,
què és allò que va passar en aquest Parlament i com es va
produir el procés. Mirin, ja ho he dit moltes vegades en aquest
Parlament que el règim econòmic i fiscal és el major engany
colAlectiu, que això hauria de fer no tenir el 40% de vots, això
hauria de fer passar gairebé a extraparlamentari al Partit Popular.
És el major engany colAlectiu que s’ha produït en la història
d’aquesta comunitat autònoma, el major, no n’hi ha hagut
d’altre.

M irin, ens vàrem fer creure i varen fer a gent, fins i tot
partits de bona fe, que això es convertiria en un paradís fiscal
i que tothom tendria reduccions i bonificacions, varen sortir i
varen dir el “fondo multimillonario contra la insularidad” en
el 94, mitjançant aquest règim econòmic i fiscal 15.000 milions
de pessetes cada any i 10.000 milions els altres anys, ja aniríem
per 95.000 milions de pessetes. Ens varen fer creure també que
influïen dins el PP nacional, avui la Sra. Munar deia que “no
pinten una regadora“. No pinten avui, però tampoc pintaven
abans. I se’n varen a Madrid i varen dir, el setembre del 95, “el
PP nacional admite que Baleares pueda tener un régimen
fiscal especial”, recorden que governaven els socialistes. Per
tant, això anava molt bé per anar contra el Govern socialista i el
President del Partit Popular deia amb una foto amb el Sr. Aznar,
“ha sido una dura negociación, les hemos hecho entender que
somos islas”. Per tant, ens varen fer creure també que tenien el
suport de Madrid. Però això va començar a canviar quan
n’Aznar va tenir expectatives de governar i l’abril del 95 el Sr.
Aznar deia que “el no ha leído el Régimen Fiscal” a pesar que
el Sr. Cañellas deia que feia tres mesos que el tenia, ell
reconeixia que el tenia però no l’havia llegit.

Per tant, tot va començar a canviar i varen viure aquesta
història, exactament de l’ecotaxa que en varen discutir 10 anys,
de la història del règim econòmic i Fiscal el varen viure des del
93, des del 93 un desgast sistemàtic a l’oposició de dir-los que
eren antiinsularistes, que semblava mentida, d’aquesta història
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en varen viure des de l’any 93. Però què passa? Que el Partit
Popular guanya les eleccions i la cosa comença a canviar. A
partir d’aquí comencen, “El Govern admite que el PP de
Madrid recortará la propuesta de Régimen Fiscal”. El juny
del 96, ja governava el Partit Popular, “Ramis reconoce que
puede haber alguna dificultad en el Régimen Fiscal”. Va venir
el famós, Sr. Barea l’any 97, director de l’Oficina Pressupostària,
“contra la posibilidad de que Baleares tenga un Régimen
Fiscal diferenciado”. Uns mesos després va venir el Sr.
Folgado i “advierte que deberá ser muy limitado el Régimen
Fiscal para Baleares”. I va venir el Director general de Tributs,
posteriorment secretari d’Estat d’Hisenda l’any 97, “ Jiménez
Reina ve inviable un Régimen Fiscal Especial”.

Per tant, d’aquesta comèdia no se’n pot viure més, perquè
efectivament la comèdia la varen dur en aquest Parlament i
varen venir aquí amb una proposició de llei que varen aprovar,
ja li dic amb la bona fe de determinats partits i amb l’oposició
del Partit Socialista que sempre va mantenir la coherència i
sempre va dir: un Règim Fiscal diferenciat no té futur, Europa
va cap a l’harmonització fiscal. Per tant, allò que sí té futur són
mesures que compensin la insularitat. I què va passar quan va
arribar al Congrés? Mirin, Diari de Sessions del Congrés, “el
Grupo Parlamentario Popular, 14 d’octubre de 1997, tiene el
honor de presentar las siguientes enmiendas a la proposición
de ley de Régimen Económico Fiscal  Especial de las Islas
Baleares”, signat pel Sr. Luís de Grandes que l’altre dia va
venir per aquí .  “Tienen el honor”. I quines varen ser aquestes
esmenes a la llei que tenia 73 articles. Article 1 i 2, de
modificación. Article 3, supresión. Article 4, supresión. Article
5, supresión. Article 7, 8, 9, 10..., 72 articles que varen ser
suprimits. Per tant, una llei que va sortir d’aquí amb 73 articles
se’n varen suprimir 71 i en varen afegir 30, que va quedar amb
una Llei de compensació a la insularitat. Tanta sort que després
el Govern va fer una roda de premsa i va dir que estava molt
satisfet de les esmenes presentades pel Govern del Sr. Aznar,
tanta sort.

Per tant, aquí ja no es pot viure més d’aquest tema i recordin
vostès i ho torn dir una altra vegada més, aquesta proposició
de llei de Règim Especial de Balears va tenir el vot favorable del
Partit Popular, del Partit Socialista, de Convergència i Unió, de
Coalició Canària i del Partit Nacionalista Basc, els agradi o no
els agradi, perquè allò que volien és que ho votàssim en contra,
per poder viure 10 anys més de la comèdia del Règim Fiscal,
això és el que volien. I nosaltres ho vàrem votar a favor, perquè
vàrem mantenir la coherència. Per tant, no es pot viure més en
relació amb aquest tema. I això és la realitat.

I per acabar li voldria dir una altra cosa. Miri, aquest Govern
disposa de més recursos, aquest Govern ha de fer front i està
fent front a mancances històriques que vostès varen deixar en
tots els aspectes... 

(Aldarull a la sala)

 L’altre dia no sé què deia a Balears les infraestructures eren
molt dolentes. Efectivament, les infraestructures a Balears són
dolentes, però les infraestructures a la península no deuen ser
massa bones, perquè el Sr. Matas ha tardat 7 dies per arribar a

Galícia. Per tant, tampoc no deuen ser massa bones les
infraestructures allà. Però aquí hi ha una realitat, aquí resulta
que hi ha ministres que actuen en defensa del seu territoris, el
Sr. Cascos hi dedicarà 25 milions d’euros a conservar i millorar
les carreteres d’Astúries, en podria destinar algun aquí, algun
milió de pessetes a la millora i conservació de les carreteres,
però bé hi dedicarà 25 milions d’euros. El Sr. Arenas, que va
venir l’altre dia i el President ho recordarà, jo li vaig dir a la
conversa, està molt bé l’esforç inversor a Ceuta i Melilla que
estau fent, és espectacular i em diu “hombre, es que esto lo
llevo yo”. Va dir això o no? Li dic  “también podría llevar
Baleares, igual nos iría bien”, 71 i 67 milions d’euros a Ceuta
i Melilla i no és que Ceuta i Melilla no ho necessitin, ho
necessiten, però 71 i 67 milions d’euros. El Sr. Rajoy, que és
gallec, en els pressup osts general de l’Estat, deia la secretària
d’estat de Pressuposts fa 10 dies, dia 20 de novembre, deia:
“Galicia tendrá una inversions de 762 millones de euros,
atribuyó este tratamiento positivo, la secretària d’estat de
Pressuposts, a que el Vicepresidente primero del Gobierno
Mariano Rajoy ejerce de gallego y pone especial interés en
defender su tierra” Els monts de Galícia tendran una inversió
de 315 milions d’euros, quants de doblers hi haurà de
l’Administració central per regenerar els boscs de les Balears,
després d’haver passat les pluges de l’11 de novembre? 

(Aldarull a la sala)

I aquí s’hauria fet un ou de tres vermells amb la inversió del
pressupost general de l’Estat a Balears i només augmenten un
16%. Després hi ha el de sempre, conveni de carreteres que no
s’executa, pràcticament totes les inversions. I el Ministeri de
Medi Ambient 64 milions d’euros, també pensàvem que podia
ser espectacular i veim que a Astúries se’n gastaran 83,3. En
definitiva jo crec que hi ha una falta total de col Alaboració de
l’Administració de l’Estat i aquí s’està actuant amb un, crec jo,
sectarisme polític que és molt perjudicial per als interessos dels
ciutadans de les Illes Balears.

Jo com a final de la meva intervenció, lògicament crec que
l’esmena a la totalitat no està justificada, no s’han aportat
aspectes d’interès que puguin tenir relació en la millora de les
condicions de vida dels ciutadans de les Illes Balears.

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Aplaudiments)

 EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda. Amb la seva
intervenció queda tancada la qüestió incidental i ara els grups
que vulguin intervenir tenen torn de paraula. Sr. Ramon en nom
del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista té la paraula durant 15
minuts. 

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Deien per algun escó, que no
importava perquè tot havia quedat bastant clar, jo procuraré no
gastar els 15 minuts i fer-ho més curtet. Jo la veritat és que en
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aquest quart debat de pressupost que tenim en aquesta
legislatura, he vist molt en forma al conseller d’Hisenda i crec
que no només haurà de gestionar aquests 6 mesos que queden
endavant, sinó que crec que tendrà la responsabilitat de
gestionar-ho tot una altra legislatura, sobretot en vista de les
alternatives que es presenten des del Grup Parlamentari
Popular. Ara bé, per ser el conseller d’Hisenda del PP no és que
el tractin massa bé, jo no sé si no fos el del PP com el tractarien,
però la veritat les coses que ha hagut d’escoltar vostè i una
vegada més, passarà a la història negre d’aquesta comunitat,
coses absolutament increïbles. Però a això ja ens hi tenen
acostumats.

Avui tal vegada han fet una passa més endavant, des del
Grup Parlamentari Popular es diu que a aquesta comunitat el
Govern del pacte de progrés l’ha portada a ser una comunitat
del tercer món i només que fos per respecte a les necessitats
que passen els països del tercer món, a pesar de les nostres
dificultats, crec que aquestes expressions no s’haurien
d’utilitzar des d’aquesta tribuna. Jo comprenc que tal vegada
no es pot demanar un rigor excessiu, que es poden permetre
llicències verbals, però segons quines crec que són una mica
excessives. 

Jo crec que un any més se’ns presenta un pressupost
d’ençà que governa el pacte de progrés allà on el component
social, la defensa d’allò que és públic, com ha dit el conseller,
es veu de cada vegada d’una manera més clara i a pesar de la
situació de crisi econòmica mundial, de crisi econòmica del
nostre país i evidentment de la reducció dels mercats turístics,
la qual cosa té una influència importantíssima sobre la nostra
comunitat, ens trobam que a la nostra comunitat es segueix
creant ocupació, a pesar de totes les ajudes que s’han donat
des del Govern central perquè la reducció turística fos més
important, es mou dins uns paràmetres normals, ja dic es crea
ocupació, s’ha moderat el creixement però estam dins una
situació econòmica que en comparació amb el nostre entorn és
una situació normal i dins aquesta situació normal de menor
creixement econòmic, les polítiques socials cada vegada
avancen més i s’estan fent uns pressuposts més progressistes
des d’aquest Govern.

Jo crec que una vegada més s’han donat explicacions, ja
dic, rigorosos, amb detalls i s’han contrarestat totes i
cadascuna de les informacions, o bé directament falses o bé
tendenciosos que es fan des del Grup Parlamentari Popular, una
vegada més s’havia aclarit i desmentit en premsa allà on  és diu
que la inversió per a l’Hospital de Formentera no figura en el
pressupost, o quan nega que hi hagi una aportació del 0,7% en
cooperació per al tercer món a un munt més d’inexactituds de
falsedats per tractar de desacreditar aquest Govern. Aquest
Govern que era un Govern antinatura, era una tropa que no
duraria, que després es deia que no feia res, ara veuen que
aquesta tropa amb un grau important de cohesió ha funcionat
tots aquests anys, que ja no es pot dir que no es faci res perquè
aquest Govern ha tengut una actuació molt destacada, unes
activitats molt importants. Per tant, s’ha d’anar dient falsedats
p erfectament desmuntades pel conseller d’Hisenda, com els alt s
càrrecs, càrrecs de confiança, que es gasta tot en estudis i que
no es fan coses. Jo crec que ha quedat una vegada més i

perfectament demostrat que qualsevol comparació amb
èpoques anteriors, la situació actual surt guanyant clarament.
Per exemple, el nostre endeutament és moderat i inferior a
comunitats allà on governa el PP, però així i tot, Sr. Conseller,
vostè pot fer intervencions, tan ben documentades com les que
fa habitualment aquí, però no els convencerà, ni els farà canviar
de discurs perquè dins la seva política absolutament negativa
i de desacreditar al Govern del pacte de progrés, no
reconeixeran mai aquesta sèrie de qüestions que ha dit d’una
manera documentada any rera any.

I jo voldria dir una cosa que em sembla preocupant de l’únic
grup de l’oposició que tenim en el Parlament de les Illes
Balears. Em sembla preocupant perquè s’ha vist una vegada
més en aquest debat, ho veim habitualment, tenim una oposició
que no critica, ni fa propostes alternatives a l’acció de Govern,
sinó que actuen aquí com uns delegats territorials del Govern
central, defensant el s interessos del Govern central i això és
realment preocupant. Ho veim en la no aplicació del REB, ho
veim amb aquesta proposta tan particular com que els
augments dels descomptes per als residents els pagui el Govern
de les Illes Balears. Però ho veim també quan diuen que aquest
nou model de finançament que ha reconegut i només en part,
ha reconegut el pes específic d’aquesta comunitat i que per
tant, es calculi aproximant -se més a la realitat demogràfica de les
nostres Illes i no hi hagi aquest diferencial tan gran com fins
ara, d’això sembla ser que n’hem d’estar absolutament satisfets
i n’hem de donar les gràcies. Obliden que en aquesta
legislatura, també en aquest Parlament, s’ha constituït una
comissió sobre dèficit fiscal, que arribat a unes conclusions
demolidores, que el dèficit que manté l’Estat en la nostra
comunitat autònoma és fortíssim, que no s’aplica el règim
especial, que hi ha una actitud deslleial continuada des del
Govern central cap aquestes illes i encara els hem de donar les
gràcies a aquest finançament, una mica raquític, que se’ns dóna
actualment, encara que, bé és cert, millor que la situació
desastrosa que hi havia a l’anterior, i ja dic, colAlaboren amb el
desprestigi del Govern de les Illes Balears, amb els interessos
del Govern central de tractar de desacreditar qualsevol
alternativa que sigui diferent al govern del Partit Popular.

Sincerament, crec que és una desgràcia que tenguem una
oposició com la que tenim, amb els recursos d’aquesta
comunitat autònoma el govern del pacte de progrés està fent
una gran feina, unes grans inversions, a pesar que si
t enguéssim els recursos que, en bona lògica, ens toquen, si no
tenguéssim aquests dèficit fiscal tan brutal com tenim, si es
compensassin els dèficits, els problemes de la insularitat,
evidentment, el govern del pacte de progrés podria fer molt més
del que es fa avui en dia. Així i tot, el balanç global amb aquests
darrers pressuposts de la legislatura és realment espectacular
i, per tant, el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista
els donarà plenament suport i rebutjarà l’esmena a la totalitat
presentada pel Grup Parlamentari Popular.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon, en nom del Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista, que ha intervengut. Sr. Joan Bosco Gomila,
en nom del Grup del PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Volem fixar la posició sobre l’esmena
a la totalitat que ha presentat el Grup Parlamentari Popular, i no
donarem suport a aquesta esmena perquè creim que aquests
pressuposts són uns pressuposts que tenen en compte la
ciutadania de les Illes Balears i que, malgrat el minifinançament
de la nostra autonomia, estan pensats per a aquesta societat,
per ajudar a resoldre els problemes que tenim a les Illes Balears.
I, com ha dit el conseller, són una aposta per al servei públic
que gestiona la nostra comunitat autònoma. Un país com el
nostre que anualment paga milers de milions d’euros a l’Estat
i que molts d’aquests no retornen a les Illes, ni amb
finançament de la comunitat autònoma, ni amb serveis que ens
ha de donar l’Estat, és a dir, som una de les comunitats que
recapta més imposts per càpita de l’Estat i, en canvi, som una
de les darreres en inversions i serveis públics, ja sigui amb
finançament a les nostres administracions o ja sigui amb
inversions directes de l’administració de l’Estat.

Per açò, en debatre els pressuposts del primer que hem de
parlar és del finançament de la nostra autonomia, un
finançament molt minvat i que no cobreix les necessitats que ha
d’atendre el Govern amb les competències que té assumides.
Des del PSM sempre hem defensat un altre sistema de
finançament, on qui controli els ingressos sigui la comunitat
autònoma i després pagui els serveis que rep de l’Estat i els
serveis que donen els municipis; perquè cada any enviam mils
de milions a l’Estat i aquests no retornen ni amb serveis ni amb
finançament, l’únic que rebem de minist res i exministres que
venen per les nostres illes insisteixen i repeteixen insistentment,
és que som unes illes riques i no tenen en compte les nostres
particularitats, ni la insularitat ni la quantitat d’immigració que
rep la comunitat autònoma de les illes, bastant més que la
majoria de comunitats autònomes de l’Estat i, per tant, hi ha
més demanda d’escoles, més demanda de professors per
atendre aquesta multiculturalitat que tenim, ja real, dins les
nostres escoles, i per donar resposta a totes aquestes
situacions.

I ben cert és que els pressuposts de la comunitat autònoma
intenten redreçar aquesta situació. Una comunitat autònoma,
que ja s’ha repetit aquí insistentment, té un règim especial, un
règim especial que s’incompleix; que s’incompleix pel que fa a
les ajudes a les beques dels estudiants, compensacions en
matèria sanitària, desplaçaments de pacients i acompanyants,
en el transport ferroviari, i que la nostra comunitat autònoma,
amb les competències que té assumides intenta donar-los
sortida. Per altra banda, també, que per millorar la competitivitat
de les nostres illes i de les nostres empreses, aniria molt bé la
declaració de servei públic dels vols entre illes i entre illes i la
península, situació que tenen les illes Canàries i que, com a
mínim, ha servit per mantenir els preus dels vols entre illes i
entre illes i la península, on allà només han pujat un 9% en els

darrers quatre anys, mentre que a les Illes Balears han pujat més
d’un 60%.

Per açò el Govern de l’Estat no només dóna a les Illes
Balears el que el Congrés dels Diputats ha aprovat, es nega a
executar el règim especial per a les Balears, sinó que ajorna sine
die inversions que són molt necessàries, infraestructures que
són molt necessàries per als ciutadans de les Illes Balears. S’ha
criticat aquí els estudis i treballs tècnics i s’ha dit que no
serveixen per a res; jo amb aquesta expressió hi estaria d’acord
que un estudi i un treball tècnic és un projecte d’una carretera,
com la ronda sud de Ciutadella, i és evident que no serveix per
a res si el Govern de l’Estat, amb el conveni de carreteres que
té signat amb la comunitat autònoma, no executa aquest
projecte, és evident que així no serveixen per a res. I també
se’ns nega la inversió per part de l’Estat que tenen signades
amb la comunitat autònoma, de 58.000 milions de pessetes per
a carreteres. Veim com altres comunitats autònomes, com a
Canàries, se’ls suplementa aquest conveni amb 4.500 milions
més l’any 2001, mentre que a les Illes Balears les inversions que
s’havien de fer es neguen a fer-les, tot i que tenen projectes ja
damunt la taula.

És evident que aquests pressuposts no supleixen ni les
inversions ni les polítiques compromeses per l’Estat a les Illes
Balears, però sí que serveixen, per palAliar en la mesura del
possible i en la mesura de les nostres competències, aquests
dèficits que l’Estat té amb les Illes Balears. Per açò, si hem
escoltat el conseller d’Hisenda o si hem vist els toms que el
Govern ha remès a aquest Parlament, haurem vist les previsions
en educació, en sanitat, en agricultura, en benestar social, en
transport i també les partides d’ajuts als sectors productius,
com el sector agrari, per diversificar la nostra economia; i també
per a la millora del sector turístic. Uns pressuposts que pensen
amb els nostres ciutadans, amb els seus problemes, jugam molt
fort per millorar els serveis públics dependents del Govern de
les Illes Balears, dependents de la nostra comunitat autònoma,
fent un esforç molt important per atendre aquesta diversitat i
aquest increment d’alumnes que tenim a les Illes Balears, al
contrari del que es té a la resta de les comunitats autònomes de
l’Estat espanyol. Per tant, un impuls d’un model educatiu
adaptat a la realitat social, econòmica i cultural de les illes i,
malgrat la manca de finançament en què es reberen aquestes
competències, el Govern destinarà més de 18 milions d’euros,
3.000 milions de pessetes en reformar i ampliar centres existents
i la creació també de nous centres educatius. Per tant, es
resoldran problemes endèmics de l’educació a les Illes Balears
i els problemes que puguin venir a resultes d’aquest increment
de l’alumnat i de la diversitat de la procedència d’aquests
alumnes en els nostres centres escolars.

Per al Govern de les Illes Balears el camp i la gent del camp
és una prioritat d’aquests pressuposts, i per açò es destinaran
recursos per a la millora de les explotacions agràries, per a la
millora de la comercialització dels productes agroalimentaris i
per a la millora de les infraestructures rurals i de les
explotacions agràries, amb partides de més de 35 milions
d’euros. Així mateix, assegurar la promoció del teixit comercial
amb les inversions previstes des de la Conselleria de Comerç i
Indústria, donant suport al teixit de petits i mitjans establiments
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comercials, en defensa del comerç urbà, es realitzen nous plans
de dinamització i modernització de les zones comercials, així
com també assegurar que les indústries de les Illes Balears
participin a les fires de l’estranger per poder promocionar els
nostres productes.

No els parlaré tampoc, perquè ja se n’ha parlat aquí, de les
inversions sanitàries, de les inversions o de les millores en
benestar social; en medi ambient, millorant les depuradores per
poder aprofitar l’aigua depurada per fer reg agrícola; partides
que almenys fa una dècada que estan en els pressuposts del
Govern de les Illes i que costava que s’executassin i ara ja es
fan les passes per poder executar aquestes obres; així com les
inversions i les millores dels ports encomanats dels quals té la
gestió la comunitat autònoma de les Illes Balears.

I una qüestió que sí que s’ha reflectit en els tres
pressuposts, en els quatre pressuposts d’aquesta legislatura,
i ha estat l’increment pressupostari, que s’ha dotat els consells
insulars, motivat per unes transferències que crec que han
rebut de manera molt quantiosa i de manera molt important. Per
tant, la descentralització administrativa d’aquesta comunitat
autònoma és una realitat envers els consells insulars, que no
només s’han transferit competències que eren gairebé
únicament burocràtiques, sinó que també s’ha transferit decisió
política i decisió econòmica.

Per tot açò creim que no cal votar l’esmena a la totalitat que
ha presentat el Grup Parlamentari Popular i demanar que els
pressuposts per a l’exercici del 2003 segueixin el seu curs dins
aquest Parlament.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Joan Bosco Gomila. Sr. Diéguez, en nom
del Grup Socialista, té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. La
enmienda a la totalidad que ha presentado el Partido Popular es
una mezcla de pasado, algo de presente, pero, sin duda,
desprovista de futuro; mezcla de pasado por cuanto se repiten
de forma constante los mismos argumentos que han sido de
forma tan inconstante puestos en evidencia en anteriores
debates presupuestarios, por eso, muy probablemente, señoras
y señores diputados, este debate, por lo dicho por la oposición,
resulte algo ya visto y repetido. Decía también que es una
mezcla de presente por cuanto este debate es un reflejo de la
crisis continua y cada vez más pronunciada del Partido Popular,
puesto que, como todo el mundo conoce, los consellers han
comparecido uno tras otro ante la Comisión de Hacienda y
Presupuestos para explicar los presupuestos de sus respectivas
consellerias, y es normal que a quien más deban interesar las
explicaciones sea a los diputados de la oposición; pues bien,
tal y como se desarrollaban las comisiones, algunas finalizaban
con la escueta y escasa presencia de uno o dos diputados del
Partido Popular de los ocho que componen cada comisión. Y a

la vista de las preguntas que se hacían, ya intuíamos la
existencia de desorientación y falta de ideas claras al respecto;
esa falta de ideas claras al respecto, como ya digo, se ha puesto
de relieve hoy cuando hemos llegado a oír decir cosas como las
que se han dicho por parte de la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, que pedía un presupuesto austero en
época de recesión. No sé si está usted en época de recesión, si
el presupuesto es austero o no, no me meteré en el detalle, pues
no tengo tiempo para ello, pero al principio sí que me meto,
presupuesto austero en época de recesión, que hasta el propio
Roosevelt se ha removido en su tumba y creo que ha cogido el
primer avión para aquí, para explicarle lo que era el new deal, y
qué significa un presupuesto austero en época de recesión lo
malo que puede ser para la sociedad.

Mire, esa desorientación afecta a este Parlamento y a este
debate, afecta a este debate en concreto, por cuanto que el
Grupo Parlamentario Popular recurre a una serie de lugares
comunes, tópicos, recursos demagógicos y desgastados ajenos
a la realidad, no les extrañe, señoras y señores diputados, que
el contenido haya result ado repetitivo por parte de la
oposición. Veamos, qué criticas hace el Partido Popular.
Prácticamente casi todo ha sido ya explicado y debidamente
contestado por el Sr. Conseller, pero simplemente matizaré
algunas cuestiones.

Por lo que respecta al personal, se dice que ha habido un
aumento desmesurado del gasto de personal. En el capítulo del
presupuesto nos encontramos con un aumento sobre el pasado
ejercicio del 8,5%, ¿es un aumento desmesurado? Vamos a ver
a qué corresponde, 8,5. De ese 8,5 hemos de tomar un 2% que
corresponde al aumento del IPC, nos quedan 6; un 1,4%
corresponde a una reserva por la previsión de aumento que se
está negociando en estos momentos con los sindicatos, ya que
éste es año electoral y entonces aprovecha el Partido Popular
para compensar en parte la pérdida de poder adquisitivo que
han tenido los funcionarios durante los años anteriores y les
subirá un poco más. Luego tenemos el traspaso de las
competencias del INEM y su repercusión en el SOIB, esto ha
supuesto un incremento en personal por importe de 3 millones
y algo más de euros, unos 526 millones de pesetas. Y el proceso
de homologación del personal docente supone un incremento
en gasto de personal de 1.250 millones de pesetas adicionales.
Por no decir que el traspaso de competencia de sanidad
también ha supuesto una transferencia de personal que
formaba parte de la administración periférica cercano a los 290
funcionarios. Sume todo eso, cuadre y resultará 8,5% de
incremento. ¿Es desmesurado? ¿Es desmesurado homologar el
salario del personal docente? Entendemos que no, pero que
cada uno tenga su opinión al respecto.

La crítica del Partido Popular, además de injustificada, es de
alto contenido demagógico. De alto contenido demagógico, por
cuanto el Partido Popular cuando no gobierna siempre hace la
crítica fácil de aumento de personal en la función pública, como
si los funcionarios fueran bandoleros de los contribuyentes.
Eso sólo sirve para incitar al fascismo tabernario y poco más,
poco más. Recuerden cuando PP no gobernaba en el Estado
español, prometía en su campaña electoral acabar con 5.000
altos cargos, ¿recuerdan?: acabaremos con 5.000 altos cargos



4746 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 110 / 26 de novembre del 2002 

 

que sobran. ¿Cuántos altos cargos había? 9.917 en el año 99;
perdón, en el año 96 había, de nivel 27 a nivel 30, 9.917. Apenas
pasaron dos años, no sólo no habían eliminado los 5.000 que
prometían, sino que habían incrementado en 1.490 los altos
cargos, y ahora ya van por más de 2.000 y 3.000. Cuando
gobierna, distinto de cuando está en la oposición. Por eso digo
que la crítica no es sino demagogia pura.

Descenso de la inversión, se dice. Si se toman las cifras de
capítulo 6 de presupuestos apreciamos un descenso de la
inversión de 10,1%. Pero claro, es que el capítulo 6, cuando nos
encontramos con un proceso de transferencias tan importante
como el que hemos tenido, de carreteras a los consells
insulares, no puede verse de forma individualizada, y ya lo
saben y se han puesto ya la venda delante de la herida y han
dicho: hombre, es que, sabemos que hay algo de los consells,
y han pasado por encima del asunto. Entremos en el asunto: si
se traspasan competencias de una materia tan claramente
inversora, como son las carreteras, el presupuesto de
inversiones a ejecutar por el Govern, capítulo 6, se reducirá.
Pero si queremos saber si los ciudadanos de nuestras islas van
a beneficiarse más o menos de inversiones que el año anterior,
lo que tenemos que hacer es sumar al capítulo 6 el 7, que es
donde están las transferencias. ¿Cuál es el resultado? De la
combinación de los dos capítulos, nos encontramos con que el
aumento inversor que se contiene en el global de los
presupuestos es 18,41% sobre el año anterior. Y ¿qué hace el
Partido Popular donde gobierna? A nivel del Estado, la
inversión en infraestructuras, a nivel de Estado, a nivel de
inversión en infraestructuras desde que gobierna el Partido
Popular ha caído en más de un 40% en términos reales, desde
que gobierna el Partido Popular.

Aumento de la inversión inmaterial. No se entiende, como
se atreve a asegurar el Partido Popular, que las inversiones
materiales suben, cuando en realidad bajan en 200 millones de
pesetas. También se ha de destacar, eso sí, que las inversiones
inmateriales han ido progresivamente perdiendo el carácter
opaco que tenían con gobiernos anteriores, hasta el punto de
que hoy en día el 40% de las mismas está constituido por
dinero del Objetivo 3 de la Unión Europea, dinero destinado a
los cursos de formación del fondo social europeo. De inversión
inmaterial no hay ni un sólo céntimo dedicado a publicidad.

Le ha quedado al conseller una cosa por decir, respecto a lo
que es la liquidación del presupuesto en término de inversiones
inmateriales. Tan importante como el presupuesto es la
ejecución y la liquidación del mismo, ¿qué pasaba con la
liquidación de presupuesto en inversiones inmateriales cuando
gobernaba el Partido Popular? Que ponían una cosa y
liquidaban otra. Por ejemplo, en el año 96, ¿qué incremento
hubo de lo presupuestado a lo liquidado? 87% de lo
presupuestado a lo liquidado en inversiones inmateriales. En el
97: 54%. 98: 82%. Le dejo el 99 porque fue compartido. 2001,
¿cuál ha sido el incremento de lo presupuestado a lo ejecutado?
0%. El presupuesto, cuanto menos me tendrá que reconocer
que es mucho más transparente por lo que respecta a
inversiones inmateriales que en otras épocas. Y si nos vamos
al año 2002, entre lo presupuestado y lo ejecutado nos
encontramos con una disminución del 32%. Sin duda, queda

absolutamente claro que es mucho más transparente el
presupuesto ahora que antiguamente. Durante la época en que
gobernaba el Partido Popular, el incremento medio en
inversiones inmateriales en cuanto a la liquidación era de un
45% cada año. Si hubiéramos seguido a ese nivel, si
hubiéramos seguido a ese ritmo, este año tendríamos que haber
presupuestado 2.820 millones; sólo presupuestamos 829; 2.820
tendríamos que haber presupuestado al ritmo del Partido
Popular.

Inversiones inmateriales, ya ha dicho el conseller cuál es la
proporción sobre el total del presupuesto inversor, con lo cual
queda bastante claro que la diferencia es importante con lo que
sucedía antes y lo que sucede ahora.

Se habla también de aumento del gasto corriente. En el
capítulo 2 nos encontramos con un aumento sobre el año
pasado del 21%, y que en euros supone 11 millones de euros,
1.986 millones de pesetas, el aumento del gasto corriente. Dicho
aumento coincide exactamente al céntimo de euros con el
cambio habido en el IBAS. Sabe que el IBAS ha pasado de
subvencionar a las asociaciones a establecer conciertos con las
mismas, a fin de garantizar la transparencia de las ayudas y
garantizar la previsibilidad de las mismas a los beneficiarios, y
estaremos de acuerdo que es un régimen mucho más positivo
para las arcas públicas, y ello supone un traspaso del capítulo
4 al capítulo 2. Y si descontamos ese cambio, si descontamos
ese traspaso, el resultado de incremento del gasto corriente es
cero, cero absolutamente.

Endeudamiento de las empresas públicas. Hombre, este
punto creo que ya ha sido bastante despejado por la
intervención del conseller; después de que la consultora
Standard & Poor’s haya distinguido a las Baleares con la mejor
calificación de solvencia financiera de las restantes
comunidades autónomas de régimen común, llegando a la
clasificación AA y positivo durante el pacto de progreso,
debían de retirar estos términos del debate. Dicen que antes
tenía una buena clasificación, antes era inferior la clasificación,
era AA, ahora es AA y positivo, se ha mejorado. Y eso que se
reconoce que el mayor punto negro, por Standard & Poor’s, no
lo dice este gobierno, el mayor punto negro que ha debido de
soportar la economía de las Illes Balears es el ISIQUEMA, está
así recogido en el informe, no es cosa nuestra; ya sabrá de
quien es responsabilidad el ISIQUEMA.

Lo que en realidad aumenta sí que es el presupuesto global
de las empresas públicas: Diversitat 21 aumenta 10 millones de
euros gracias a la ecotasa; el IBAEN aumenta 15 millones de
euros, más de 15 millones, para invertir en la conexión de los
pozos de Crestaix, sa Marineta y Pollença; una obra que se
financiará con un préstamo subvencionado por la Unión
Europea, pero que hay que adelantar el dinero; el IBASAN
incrementará su presupuesto en el 8 millones de euros, para la
construcción de nuevas depuradoras, que también se
beneficiarán de fondos europeos; el IBAVI incrementa su
presupuesto en 33 millones, porque ha aumentado de forma
espectacular la inversión en construcción de vivienda de
protección oficial. Y hace falta, sin duda, hace falta más que
nunca la vivienda de promoción pública, para compensar el
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incremento del valor de las viviendas en un 55% gracias al
gobierno del Partido Popular. Servicios Ferroviarios ha
incrementado su presupuesto en 17 millones de euros, para
poder invertir en las nuevas líneas ferroviarias. Como se puede
ver, ahora las empresas públicas solucionan los problemas de
los ciudadanos.

Y es curioso que se nos hable desde el Partido Popular de
deuda pública, cuando el Gobierno del Estado, pese a haber
privatizado recursos públicos, después de haber privatizado
recursos públicos, ha aumentado la deuda pública en un 16,5%,
y sólo en este año, desde enero a mayo, ha aumentado un 2,2%
la deuda pública, este gobierno, después de haber privatizado,
después de vender el patrimonio del Estado, que la
privatización no es otra cosa, vender el patrimonio del Estado;
y pese a vender el patrimonio del Estado, endeudamiento. Claro
que el Partido Popular siempre habla de las bondades de la
privatización, porque dicen que eso liberaliza la economía y eso
es bueno. No sé si es bueno, pero la opinión del Fondo
Económico Mundial y el Centro de Estudios de Integración
Europea dicen que estamos en el antepenúltimo puesto de la
Unión Europea en grado de liberalización, después de haber
vendido las joyas de la abuela. La privatización del Partido
Popular, más que liberalización, claramente es el tocomocho.

Se nos dice que el proyecto es opaco, decir que el proyecto
de ley (...) es opaco, después de casi dos semanas de
comparecencias de los consellers y de incomparecencias del
Partido Popular, pues es un sarcasmo prácticamente. Lo que ha
habido ha sido un grave problema de coordinación por parte
del Partido Popular, puesto que sobre las cuestiones que se
plantean aquí prácticamente no ha habido preguntas en las
comisiones, prácticamente ninguna. Mire, opacidad, lo que se
llama opacidad, y hace falta ser muy opaco para ser capaz de lo
que le voy a decir, es esconder una deuda de 4.300 millones de
euros, ¿sabe lo que son 4.300 millones de euros?, que tiene
Radio y Televisión Española en el presupuesto del Estado y
que nadie sabe dónde está, nadie lo sabe, ojalá me lo dijeran,
nadie lo sabe. Opacidad es esconder el destino de los 24.000
millones de euros, más de 4 billones de pesetas que se
ingresaron a cuenta de las privatizaciones y que nadie sabe
donde están en estos momentos.

Sin duda, los ciudadanos de estas islas necesitan de este
presupuesto para escapar a la crisis generalizada de una España
que se hunde en manos del Partido Popular, con una inflación
disparada al 4,1% en junio del 2002, disparada; con una
tendencia negativa ya, hoy, en el producto interior bruto, del
1,2%; y con un paro en constante aumento. Una España cuya
competitividad, la competitividad de España ha descendido
hasta el puesto 23 a nivel mundial, según un informe no del
Partido Socialista, sino del IMD, estamos por detrás de Estonia,
por detrás de Estonia en cuanto a competitividad; a nivel
europeo estamos en un mísero puesto 11. En un sólo año, en el
2001, según el Banco de España, la brecha en que el nivel de
productividad de la economía española y de la Unión Europea
se ha enfriado en 8 puntos porcentuales, ¿se hunde o no se
hunde? Según el mismo Banco de España, datos nada
sospechosos, la riqueza financiera de los hogares españoles ha
disminuido en el último año 6 puntos porcentuales del PIB, ¿se

hunde o no se hunde? Una España en la que nuestro país
ocupa los últimos puestos de Europa en cuanto a protección a
la familia, 0,2% del PIB, frente al 2,2 de la media europea, 0,2
frente al 2,2 de la media europea. El paro es el mayor de la
Unión Europea, 11,3%. Y en cuanto al paro femenino,
duplicamos la media europea, 16,5%, frente al 8,7% de la media
europea, ¿se hunde o no se hunde? El precio de la vivienda ha
aumentado en 6 años el 55%; la bolsa también se hunde, de
diciembre del 2000 a julio del 2002, las pérdidas del IBEX 35 son
de un 23,1%. Y ello por no hablar del expolio fiscal a que se
somete a las familias que viven de las rentas del trabajo, ¿saben
qué impuestos puede pagar en España un mismo ingreso? Un
mismo ingreso en España, si es renta del trabajo, puede pagar
un 45%; si es plusvalía, 15%, la España del PP; si es trabajo del
asalariado, 35%; y si son rentas irregulares de capital, 12%,
¡qué diferencia de trato! Y para más fastidiar a los trabajadores,
al no haberse actualizado la tarifa del IRPF a la inflación,
cualquier pequeña rebaja se la ha comido la inflación, porque
nos han deflactado los impuestos.

Y eso no pasa en Baleares, en Baleares este gobierno sí que
deflacta las tarifas de los impuestos, están deflactadas las
tarifas de los impuestos, están deflactadas, en España no. Y
¿quién lo paga? Las rentas del trabajo. Es evidente que uno de
los peores presupuestos por habitante de todas las
comunidades autónomas de España, gracias a la última reforma
del Partido Popular del sistema de financiación autonómica, no
p odemos solucionar todas las carencias. La enmienda a la
totalidad, en definitiva, supone votar no a la inversión
presupuestaria de 25 millones de euros para infraestructuras tan
necesarias como el hospital de Inca, las nuevas instalaciones
de Son Dureta, el centro de Formentera, las obras del hospital
de Menorca, la reforma de Can Misses, el equipamiento del
Psicogeriátrico, la reforma del Juan March. La enmienda a la
totalidad del PP, supone votar no a multiplicar por cinco las
dietas que reciben los pacientes desplazados fuera de las Islas
Baleares, pasando de los míseros 2,4 euros al día a los todavía
insuficientes 12 euros al día. Votar que sí a la enmienda a la
totalidad del Partido Popular significa decir no al mayor
presupuesto en educación de la historia de las Islas Baleares,
consolidando un incremento del 36% en sólo 4 años; significa
decir no a la tarjeta básica, ayudar a los familiares que tienen en
su compañía a personas asistidas, mayores de 65 años,
inversiones más que necesarias en la España del PP, en la que
el gasto social por habitante está al 63% de la media europea.
Significa decir no a una inversión en espacios naturales de 18
millones de euros. Significa decir no a un incremento del 180%
en políticas de innovación y tecnología, inversión más que
necesaria en España, cuyo gasto público en I+D supone el 57%
de la media europea.

Por todas estas cuestiones el presupuesto éste es
absolutamente necesario para que las Baleares, además de ser
una isla desde el punto de vista, además de ser un grupo de
islas desde el punto de vista geográfico, sigan siendo también
unas islas de progreso.

Nada más, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez, per la seva intervenció, en nom
del Grup Socialista. En torn de rèplica la Sra. Cabrer vol
intervenir, durant cinc minuts té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
veritat és que les intervencions dels grups parlamentaris són
decepcionants, i són decepcionants perquè quan no hi ha
defensa possible no hi ha defensa possible, i això és el que els
passa.

Sr. Ramon, ens diu que més respecte cap al tercer món; jo,
tot el respecte, només he dit que només faltaria que fóssim una
economia tercermundista, amb tots els respectes perquè ho
passen molt malament, però li dic una cosa: més respecte que
al tercer món que destinar el 0,7 del pressupost, jo crec que
aquest seria el màxim respecte que podríem fer al tercer món.
Perquè ho repetesc, el Partit Popular va posar el 0,7 del
pressupost dedicat al tercer món, el pacte de progrés passarà
a la història com haver baixat el 0,7 del pressupost al tercer món,
i aquesta és la realitat per molt que me digui les quantitats, és
una xifra del pressupost, no hi és, punt. Què ha pujat el
pressupost? Sí. Què hi ha més pressupost a sanitat? Sí, però no
hi ha el 0,7, punt.

Me diu després vostè que l’ha convençut el conseller
d’Hisenda amb les seves declaracions; jo li aconsell que es miri
el pressupost, perquè si se fien del que diu el conseller
d’Hisenda van un poc servits. Diu que hi havia en el
pressupost la reforma de Can Misses, l’hospital de Menorca,
l’hospital de Formentera, que l’endeutament és moderat; miri,
jo li donaré unes dades perquè per ventura li convenen. Veu
això? Això és el pressupost de l’ib-salut per a Menorca, Eivissa
i Formentera. Menorca, partida de construccions: zero; no
existeix, no existeix la partida de construccions. Eivissa i
Formentera, a la partida de construccions hi ha a Can Misses,
6 euros, i per a atenció primària d’Eivissa i Formentera, 6 euros,
amb 1 cèntim, m’havia equivocat, 1.000 pessetes. Per tant, totes
les quantitats que ens ha donat el conseller d’Hisenda que es
destinaran a Formentera, no hi són, només els volia dir això, no
hi són.

El tema de l’endeutament moderat. Miri, cada any, l’informe
del Banc d’Espanya ens ho diu: Balears és la comunitat
autònoma que s’endeuta més cada any. L’any 2001: “La deuda
de Baleares se ha incrementado un 64% en un año. El
aumento de la deuda en Baleares el mayor de todas las
comunidades autónomas”. Any 2002: “La comunidad
autónoma de Baleares vio incrementada su deuda en 27,6, lo
que la coloca entre las comunidades de mayor aumento de la
deuda.” Aquesta és la realitat, ho dic perquè, per ventura,
convendria que miràs més els números i no s’hi fixàs malament.

Alts càrrecs, que l’ha convençut l’argument del conseller
d’Hisenda. O sigui, ja partim de què no som una mentidera, que
els alts càrrecs han augmentat en 51, de 63 a 114, encara sort,
perquè me negava la major que era al pressupost. I l’argument,

realment, Sr. Mesquida, és patètic, perquè ha augmentat el
pressupost i ha augmentat per la sanitat, un 68% més per la
sanitat; efectivament, ara resulta que hem de triplicar els alts
càrrecs. La veritat és que l’argument és un poc patètic venint
d’un conseller d’Hisenda. M’agradaria, ara que ha sortit el
conseller d’Hisenda, que ens explicàs per què, per exemple, hi
ha dos directors generals d’Economia, un a la Conselleria
d’Hisenda, un a la Vicepresidència i que, a més, no se xerren
entre ells, m’agradarien moltes explicacions d’aquesta situació;
o sigui, perquè no és l’augment de sanitat l’augment dels alts
càrrecs. Ja vaig dir que de 51, 25 eren per la sanitat, que
nosaltres ho consideram desmesurat, pareix que eren més, que
eren 26, que no són per la sanitat. Aquesta és la realitat.

Sr. Gomila, vostè parla del finançament per cua. Miri, jo li he
de dir una cosa perquè quedi clar: des que va entrar en vigor el
nou model de finançament autonòmic Balears no està a la cua
de finançament per habitant, estam a la mitjana, i són paraules
del seu conseller, al Diari de Sessions de 2 d’octubre, que diu
clarament que en el moment d’assumir la competència de sanitat
ens situarem al voltant de la mitjana de la taula de finançament
per habitant. Per tant deixin de dir que som a la cua perquè, a la
cua, ja no hi som d’ençà que va entrar en vigor el nou model de
finançament.

I vostè fa molt de victimisme de Madrid. Em pareix perfecte,
pot fer el que vulgui, però jo li recomanaria que fes victimisme
de Menorca, eh?, fes victimisme de Menorca perquè les
inversions, el percentatge d’inversió, no parl de xifres totals,
perquè xifres totals és evident que carreteres s’ha transferit, per
exemple, això és evident. Parl de percentatges del total del
pressupost d’inversions de la comunitat autònoma: l’any 99 era
un 10,2% i per a l’any que ve és un 8,8%. Jo li recomanaria, per
tant, que fes victimisme des de Menorca a Balears, a part del fet
que faci tot el victimisme que vulgui cap a Madrid, i li recoman
que reclami l’hospital de Menorca perquè no hi és, ens ho
diuen així però és que no està ni a les explicacions de la
memòria, ni són al pressupost, etc.

I, Sr. Diéguez, ens diu que repetim els arguments. Clar que
repetim els arguments, és que vostès repeteixen els mateixos
disbarats i els augmenten. És que no podem dir res?
L’endeutament és molt més que l’any passat; hem de callar
perquè ja ho vàrem dir l’any passat, idò callam. El dèficit és molt
més que l’any passat; hem de callar, Sr. Diéguez? Els alts
càrrecs molts més que l’any passat, també hem de callar. La
inversió immaterial molt més que l’any passat, hem de callar.
L’execució pressupostària en habitatge i en tren, molt pitjor que
l’any passat; hem de callar perquè són els mateixos arguments.
Tal vegada si vostès no repeteixen els mateixos errors seria una
altra cosa.

Em parla vostè del capítol 6, dels percentatges... Miri, jo li
vull dir una cosa perquè, a més, vostè ha dit una perla en
aquest tema. Inversions, percentatges d’inversions; llevant les
carreteres, traient tot el que són termes comparatius li he de dir
que vostès no arriben als percentatges que teníem l’any 99,
però li he de dir una cosa: la inversió immaterial, Sr. Diéguez,
arriba a xifres històriques per a aquesta comunitat autònoma, un
41,5%. I em diu una perla: que no hi ha doblers de publicitat en
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inversions immaterials, que no hi ha doblers de publicitat. Sr.
Diéguez, ha de fer un curset d’inversions immaterials, vostè.
Només li don una dada, perquè està repartida la inversió
immaterial per tot, només li don el que seria una secció
pressupostària. El Sr. Bayona hauria de ser quasi una secció
pressupostària perquè té el mateix pressupost que té el Sr.
Costa. I sap quina és aquesta dada, Sr. Diéguez? Idò que l’any
2001 el Sr. Bayona tenia 300 milions de pressupost inicial i se’n
va gastar 1.258. Xifres de la liquidació pressupostària del
Govern, i enguany, a data de 30 de setembre, dels 3 milions de
pessetes que té pressupostats, en du gastats 1.250, 7,4 milions
d’euros. Aquesta és la realitat només del Sr. Bayona. Per tant
ha estat una perla que vostè digués que en inversions
immaterials no es gasten doblers en publicitat.

Després allò de sempre: Espanya, Espanya, Espanya. Sr.
Diéguez, li interessa Balears?, perquè sempre ens parlen
d’Espanya, d’Espanya i d’Espanya. Jo crec que hauríem de
començar a parlar un poquet de Balears, i sap per què no parlam
de Balears?, perquè no tenen defensa, perquè aquestes xifres
no tenen defensa. Els arguments que ha posat... 

(Aplaudiments)

...damunt la taula el Partit Popular no tenen defensa, i li he
de dir, Sr. Diéguez, quan em parla de l’opacitat pressupostària,
que vostè en el debat de les pluges em deia que jo, “se podrán
hacer por el diputado que lo desee cuantas preguntas orales
y escritas y solicitudes de información se precisen para seguir
el ritmo de la concesión de las ayudas que entregue el Govern
a los damnificados. Ahora, tendrán que darse prisa, porque
también se van a dar las ayudas con buen trámite y bastante
deprisa”. He fet tres solAlicituds de documentació, no me n’han
contestada cap; tenc demanada una compareixença des de
setembre, encara estic esperant la compareixença del conseller.
Jo ho dic perquè tres solAlicituds de documentació, no em
contesten.  No hi ha molta transparència en aquest pressupost,
Sr. Diéguez, no hi ha molta transparència.

Ja per acabar, senyores i senyors diputats, només els vull
dir unes quantes reflexions. La situació econòmica en aquestes
illes és preocupant i vostès no hi saben fer front. Aquests
pressuposts no contenen cap projecte de futur, estan buits
d’esperança i de futur. Mentre el Sr. Antich es preocupa del
creixement del Marroc, aquí a Balears ens trobam que a Sanitat
no estan pressupostats els hospitals, perquè són uns
pressuposts realistes, ens va dir la consellera de Sanitat a la
compareixença, perquè són realistes no pressuposten les
inversions, però sí els 25 alts càrrecs que no se sap molt bé per
a què els tenen. La Sra. Caro no preveu cap residència nova,
ningú no ha dit res d’una residència de tercera edat, és una
vergonya, i ni tan sols se n’assabenta, Sra. Caro, del fet que no
té el 0,7 per al tercer món, no se n’assabentava, a la seva
compareixença no ho sabia.

Al conseller de Turisme li desapareixen 3 milions d’euros de
l’ecotaxa, que ho he demanat jo crec ja cinc pics al conseller
d’Hisenda; entre la seva compareixença i avui crec que cinc
pics li he demanat on són 3 milions d’euros de l’ecotaxa. No
m’ho ha contat. Per tant, ja dic que al conseller de Turisme li

volen aquests doblers no se sap per on i mentrestant les
perspectives turístiques no són massa bones. La Sra. Rosselló
continua estudiant i estudiant a un ritme francament
preocupant, i el Sr. Quetglas cada anys ens diu que farà no sé
quants d’habitatges i no sé quants de quilòmetres de tren que
no arriben ni a un 30% del que pressupostes. A Educació el
conseller ens informa que les escoles es fan amb endeutament
perquè les pagui un altre, i el conseller d’Hisenda ens endeuta
més cada anys, ens tanca cada exercici amb dèficit i ens
informa, això sí, que cada trimestre creixem menys. Això sí, la
publicitat que no falti, i que no se’ns oblidi que som la regió
europea de l’any.

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer, per la seva intervenció en nom
del Grup Popular. Grups que vulguin intervenir en torn de
contrarèplica? Sr. Diéguez, en nom del Grup Socialista, té la
paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Solamente unos segundos porque
el debate ya ha dado de sí todo lo que podía, y por más que se
empeñe la portavoz del Grupo Parlamentario Popular poco más
va a sacar. 

En primer lugar sí que quería decir que como ha planteado
una cuestión nueva se la contesto inmediatamente. Ha pedido
una comparecencia del conseller de Hacienda: se le contestó,
en la misma Comisión de Hacienda y Presupuestos le contestó
el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, que
por primera vez es un presidente de comisión de Hacienda que
no corresponde al grupo mayoritario sino al suyo propio, le
explicó los motivos por los cuales no se había convocado esa
comisión y que eran motivos propios de la dinámica de la
comisión, y que no tenían nada que ver con la comparecencia
del conseller con la voluntad del propio conseller de Hacienda.

Dice que Baleares no nos importa. Le he dado todas las
cifras de España y de Baleares comparadas, todas las de
España y las de Baleares. Resulta que las de Baleares son
mejores que las de España, y eso es lo que le duele, y como eso
le duele lo que quiere es tratar de darle la vuelta para sumarse
a esa bandada de pájaros de mal agüero que vienen por aquí de
vez en cuando, especialmente los fines de semana, a decir que
esto no va bien. 

Y por favor, no vuelva a decir eso de que ha desaparecido
el dinero de la ecotasa, porque cuando le oigo decir que ha
desaparecido el dinero y veo que el conseller no está digo:
“será este conseller al que han detenido hoy”; lo he vuelto a
ver entrar y resulta que no ha sido a él, al que han detenido, ha
sido a otro conseller, de economía también, pero no es del
Partido Socialista, del Partido Popular. 
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Se suma usted, pues, Sra. Cabrer, a la banda de derrotistas
que vienen aquí todos los fines de semana a perjudicar la
imagen de Baleares, y por eso le tengo que pedir más
responsabilidad, dejar el discurso negativo, que en el bien de
las Islas Baleares, al que contribuirá este presupuesto, está el
futuro de todos. 

Nada más, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez, per la seva intervenció en nom
del Grup Socialista. I amb la seva intervenció queda substanciat
el debat. 

Per tant sotmetríem a votació, en primer lloc, l’esmena a la
totalitat de devolució al Govern presentada pel Grup
Parlamentari Popular. Senyores i senyors diputats, poden
procedir a votar l’esmena a la totalitat.

Resultat de la votació: vots favorables, 25; vots en contra,
30. En conseqüència queda rebutjada l’esmena a la totalitat de
devolució al Govern 4414 presentada pel Grup Parlamentari
Popular.

LA SRA. CEREZO I MIR:

Yo he votado que sí pero no me ha marcado. 

EL SR. PRESIDENT:

Repetirem la votació perquè no hi hagi malentesos. 

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: 26 vots a favor, 30 en contra. En
conseqüència igualment queda rebutjada l’esmena a la totalitat.

A continuació passarem a votar les quanties globals del
pressupost de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al
2003. Votarem separadament les quanties globals del
pressupost de la comunitat autònoma i les quanties del
pressupost de les entitats de dret públic i de les societats
públiques, així com el Servei Balear de Salut i de la Gestió
Sanitària de Mallorca.

Votam en primer lloc les quanties globals del pressupost de
la comunitat autònoma de les Illes Balears i de les seves entitats
autònomes per a l’exercici 2003, per un import de 1.796, 610.000
euros. Senyores i senyors diputats, poden procedir a la
votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 30; vots en contra,
26. En conseqüència queda aprovada la quantia del pressupost
general de la comunitat autònoma, i queda fixada la quantia
global, com he dit, en 1.796, 610.000 euros.

Passam a votació a continuació les quanties globals de les
entitats de dret públic de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2003, els estats de despeses i ingressos, les quals

s’eleven a 268.272.326,64 euros. Senyores i senyors diputats,
poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 30; vots en contra,
26. En conseqüència queda fixada la quantia global de les
entitats de dret públic de la comunitat autònoma de les Illes
Balears en 268.272.326,64 euros.

Votam a continuació les quanties globals de les societats
públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2003, els estats de despeses i ingressos, les quals
s’eleven a 31.893.209,26 euros. Senyores i senyors diputats,
poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 30; vots en contra,
26. En conseqüència queda fixada la quantia global de les
societats públiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears en 31.893.209,26 euros.

Passam a continuació a la votació de les quanties globals
del Servei Balear de la Salut per a l’any 2003, els estats de
despeses i ingressos, que s’eleven a 629.642.136,13 euros.
Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 30; vots en contra,
26. En conseqüència queda fixada la quantia global del Servei
Balears de la Salut per al 2003 en 629.642, 136,13 euros.

Passam a votació de les quanties globals, finalment, de la
Gestió Sanitària de Mallorca per a l’any 2003, els estats de
despeses i ingressos, que s’eleven a 33.662.687,97 euros.
Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació. 

(Remor de veus)

Resultat de la votació: vots favorables, 31; vots en contra,
25. En conseqüència queda fixada la quantia global de la Gestió
Sanitària de Mallorca per a l’any 2003 en 33.662.687,97 euros.

II. Debat de l'esmena a la totalitat de devolució, RGE núm.
4415/02, presentada pel Grup Parlamentari  Popular, al
Projecte de llei RGE núm. 3816/02, de mesures tributàries i
administratives.

I passam al punt següent de l’ordre del dia, que és el debat
de l’esmena de totalitat amb devolució al Govern 4415,
presentada pel Grup Parlamentari Popular al projecte de llei
3816, de mesures tributàries i administratives, presentat pel
Govern. Per defensar l’esmena de totalitat té la paraula la Sra.
Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
mirin, des del Grup Popular hem presentat aquesta esmena a la
totalitat a la Llei d’acompanyament per a l’any 2003 perquè
consideram que han perdut una oportunitat important per
plantejar determinats temes que siguin d’interès dels ciutadans
de la nostra comunitat, plantejar temes i qüestions que ajudin
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a millorar la qualitat de vida dels habitants de la nostra terra.
Hem presentat aquesta esmena perquè en determinades
mesures que presenten vostès han quedat curts, són poques,
han quedat esquifides certes mesures que ens plantegen
vostès. I en tercer lloc, perquè augmenten els imposts, fan el
que fa sempre el Partit Socialista, incrementar els imposts allà
on governa i nosaltres, des del Partit Popular, pensam just el
contrari del que pensa el Partit Socialista, que és rebaixar els
imposts. I per aquests tres motius hem presentat aquesta
esmena a la totalitat.

Mirin, tenim un nou model de finançació autonòmica que ha
suposat una millora important de recursos per a la nostra
comunitat. El PSOE i el pacte en general varen acceptar aquest
nou model, i coneixent-los, a vostès, que els agrada més
discutir amb Madrid que qualsevol cosa, que vostès hagin
acceptat aquest nou model de finançació autonòmica a pesar
que sigui Madrid que l’ha proposat, vol dir que era bo per a les
Illes Balears, perquè si no segur que haguessin posat Madrid
a caldo dient: “no ens ho volen donar i tal”; que l’hagin
acceptat vol dir que és bo, que hi ha més recursos, que tenim
més doblers, més de 20.000 milions de pessetes anuals aquest
nou model de finançació, i això, Sr. Mesquida, ho ha dit vostè.
Ha dit vostè a la seva intervenció que tenim més recursos que
mai, que tenim més autogovern que mai, que tenim més
capacitat normativa per regular sobre certs tributs d’aquí, de la
nostra comunitat.

Tenen un pressupost històric: 1.700 milions d’euros, i
resulta que el pacte, miram aquesta llei i resulta que el pacte de
progrés té doblers per a allò que vol; té doblers per a
inversions immaterials, tots els que siguin i més, té doblers per
finançar la Viagra o la píndola de l’endemà, té doblers per a
campanyes publicitàries i d’autobombo, per anunciar tot allò
que no fan però que els agradaria fer, per això té doblers el
p acte. En canvi el pacte no té doblers per a altres coses. No té
doblers per destinar el 0,7% a temes del Tercer Món, a pesar
que el Sr. Mesquida ens diu que és un pressupost socialment
avançat i no arriben al 0,7%, i no ens serveix l’excusa que, com
que hem augmentat el pressupost, no podem dedicar el 0,7%;
precisament, Sr. Mesquida, la política que es fa és un 0,7% del
que sigui el pressuposts; si augmenta s’augmenta el 0,7; si
disminueix la xifra total, disminueix. 

El pacte no té progrés per deduccions en renda; és la Llei
d’acompanyament les reduccions en renda?, és la Llei
d’acompanyament? No hi ha deduccions a l’impost de la renda
que ajudin les dones, no hi són; no hi ha ajudes de bon de
veres per facilitar que les dones puguem conciliar la vida
familiar amb la vida laboral, no hi són; no té doblers el pacte de
progrés per reduir la pressió fiscal, no tenen doblers per reduir
l’impost de transmissions patrimonials, no hi ha doblers per
reduir l’impost sobre els actes jurídics documentats, no hi ha
voluntat, no hi doblers per reduir l’impost de successions. I
tampoc, Sr. Mesquida..., a vostè li molesta que qualque diputat
faci un badall, però vostè parla amb el veïnat. Clar, és que vostè
només veu allò dels altres i mai no veu allò seu; a vostè li
molesta que un faci un badall i no es queixa quan un dels seus
dorm a les intervencions. Això no els molesta. 

(Petit aldarull) 

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

EL SR. PRESIDENT:

Señoras y señores diputados, un poco de tranquilidad, por
favor. Continua la intervención, por favor, Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Muchas gracias, Sr. Vicepresidente. Resulta que el pacte
de progrés no té doblers per augmentar els descomptes en els
transports dels vols entre illes, i del transport per vaixell. Per a
això el pacte no té doblers. No hi ha voluntat política per
incrementar els descomptes fins al 50% dels vols i del transport
entre les illes, i m’explicaré... 

(Remor de veus)

...m’explicaré, no hi ha problema, parlarem del REB i del que
vulguin, m’explicaré.

Vostès s’equivoquen de cap a peus en el plantejament
polític que han fet amb aquesta llei d’acompanyament i amb els
pressuposts. En temps difícils, en temps de clara recessió
econòmica no és el moment d’incrementar els imposts, no és el
moment, Sr. Mesquida, i això creim nosaltres que és un insult
als ciutadans de la nostra comunitat, i des del Partit Popular
proposam precisament el contrari, reduir aquests imposts, i
farem un repàs a les mesures que plantegen vostès, farem un
repàs al fet de perquè deim que no a aquesta llei
d’acompanyament dels pressuposts.

Surt aquí a la tribuna el conseller i diu: “deduccions per a les
persones majors de 65 anys; el Govern ha fet un esforç per
donar una major sensibilitat a aquest colAlectiu”. Vol que li
expliqui el que suposa aquesta mesura? Miri, no és nova, està
en funcionament des de l’any 98; la quantia de la deducció és
la mateixa que l’any passat, 36 euros, és la mateixa, 36 euros per
persona major de 65 anys a l’impost de la renda de les persones
físiques, i ens diuen “però hem pujat les bases”. Vol que faci
números? Resulta que a vostè, aquesta mesura d’una major
sensibilitat cap a les nostres persones majors, li suposa un
major cost de 130.000 euros. Si aquesta mesura afecta 32.525
persones majors, la major sensibilitat del pacte de progrés es
tradueix en 4 euros per persona major i any, i any. Això és la
millor sensibilitat seva i del pacte del Sr. Mesquida. En canvi
Madrid aplica una altra línia, vostès que sempre són tan
afeccionats a criticar Madrid; idò Madrid suposa, amb la seva
llei, un increment d’aquestes ajudes d’un 33%, passa de 600
euros a 800 euros, és a dir, s’incrementa en 200 euros per
persona major de 65 anys i any. Vostès 4. Veuen quina
diferència?, 200 euros Govern de Madrid del Partit Popular de
descomptes per a majors de 65 anys, vostès 4. Aquesta és la
diferència que hi ha entre vostès i nosaltres. Queden curts amb
aquesta mesura.
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Després ens anuncia aquí vostè a la tribuna que per als
propietaris de finques en sòl rústic hi ha unes quantitats
importants d’ajudes. Mirin, el text, en teoria, la llei posa
exactament el mateix que la llei de l’any passat, i resulta que
miren les quantitats econòmiques i l’any passat destinaven a
aquest colAlectiu 70.000 euros, enguany destinen a aquest
colAlectiu 50.000 euros. Vostès han reduït les ajudes als
propietaris de finques en terrenys protegits en un 30%. No els
enganin, no els diguin que ajudaran a tots aquells que tenen ca
seva o la seva finca dins parcs naturals: redueixen les ajudes en
un 30%, i això és riure’s d’aquesta gent.

Després una altra mesura que vostès plantegen, i ho ha fet
vostè en roda de premsa a bombo i platerets, és que es podrà
deduir el cent per cent de les despeses dels llibres escolars dins
la declaració de la renda. Idò això és mentida, Sr. Mesquida,
això és mentida perquè vostès posen uns límits i diuen que,
com a màxim, la gent que té una renda més baixa podrà deduir
100 euros. Resulta que 100 euros no arriben al cent per cent del
cost per adquirir llibre de text, que el llibre de text que compren
els pares per als seus infants va entre els 137 euros i els 204
euros. Vostès enganen les famílies més necessitades perquè no
es poden deduir el cent per cent dels llibres de text. Queden
curts amb aquesta altra mesura.

I vostè, Sr. Mesquida, permeti’m que li ho digui, és un cínic;
és un cínic quan diu que volen ajudar perquè l’habitatge sigui
menys cara per als joves. Vostès creen un problema, vostès
augmenten el problema del cost de l’habitatge de segona mà,
vostès el primer dia que arriben al govern incrementen l’impost
de transmissions patrimonials en un 17%. Això és cert,
l’incrementen en un 17%. La seva previsió enguany per a
aquest impost és de 166 milions d’euros, i una vegada creen el
problema que ajuda a fomentar que el preu de l’habitatge sigui
més car, ara diuen que no, que ara plantejaran unes ajudes
perquè els joves tenguin més fàcil adquirir l’habitatge. Les
ajudes que vostès plantegen no arriben en cap cas ni a un 20%
del major cost que els suposa aquest increment del 17% del seu
impost, i això és enganar els joves i és enganar la gent més
necessitada. 

(Remor de veus)

Després incrementen amb aquesta llei d’acompanyament
per a determinades operacions l’impost d’actes jurídics
documentats; passa d’un 0,5% a un 1,5%. Això és un increment
del 300%, incrementen la pressió fiscal. I el mateix passa amb
l’impost de successions i de donacions, Sr. Mesquida; vostès
plantegen unes deduccions però no diuen res del fet que
incrementen les bases, i el que abans un senyor havia de pagar
una quantitat per liquidar l’impost de l’herència del seu pare o
del seu home o de la seva dona, ara resulta que incrementant
les bases del valor dels béns pel coeficient 2 sobre el valor
cadastral el que fan vostès és, d’una manera encoberta,
multiplicar per 2 l’impost de les herències, i amb això vostès van
en contra de la línia política que se segueix a nivell d’Espanya.
A nivell d’Espanya el Govern de Madrid, del Partit Popular, i
determinats governs autonòmics, el que plantegen és intentar
reduir i eliminar aquest impost en determinats casos. Vostès
just el contrari: duplicar l’impost per les herències.

Vostès plantegen adaptar -i aquí el Sr. Antich, que no hi és,
que no li interessa, es veu, aquest tema, ha pecat- diuen que
han d’adaptar la taxa corresponent als serveis portuaris.
Resulta que això és un incompliment seu del que diu el REB.
Vostès en el que són els ports de la comunitat durant quatre
anys han incomplert el que diu el REB, i després van a demanar
que siguin els altres que compleixin. Vostès aquí, a Balears, en
els ports de la nostra comunitat autònoma on tenen
competències, durant quatre anys no han aplicat el que diu el
REB. Convendria que es miràs la seva guixa, Sr. Mesquida, a
l’hora de plantejar determinats temes del règim especial de les
Illes Balears. Convendria que miràs el que fa aquí.

Des del Partit Popular proposam reduir..., vostès la seva
bandera és posar en marxa una ecotaxa, nosaltres des del Partit
Popular la trobam injusta, discriminatòria i que va en contra de
la competitivitat, i trobam que fa falta en aquest projecte de llei
l’eliminació de l’impost de l’ecotaxa.

I dos temes més, que per això també hem plantejat aquesta
esmena a la totalitat. Des del Partit Popular defensam la
insularitat, des del Partit Popular sabem que viure aquí suposa
un sobrecost, i per això volem incrementar els descomptes en
el transport entre les nostres illes, volem que sigui d’un 50%.
Des del Partit Popular d’aquí, de les Illes Balears, volem que el
bitllet de transport de passatgers entre les illes ens costi la
meitat. Des del Partit Popular vàrem donar una passa de gegant,
de gegant, quan vàrem aprovar el règim especial de les Illes
Balears, i va ser gràcies al Sr. Aznar, president del Govern de
Madrid, i al Sr. Matas, aquí a Balears, perquè varen posar en
marxa, en funcionament, una llei històrica, que mai no ens ho
haguéssim pensat, que permet compensacions pel fet de la
insularitat, una llei que equipara els descomptes entre les Illes
Balears amb els de Canàries; vàrem passar d’un 25% a un 33%
de descompte. Una llei que segons vostès no serveix per a res,
però que resulta que des que està en funcionament el Ministeri
de Foment ha compensat costs que es produeixen aquí per
valor de 28.000 milions de pessetes, cosa que si hagués estat
per vostès i el que varen fer aquí, en aquest parlament, que el
Sr. Antich quan aquí es va discutir la llei en aquest parlament
va votar que no, i això ho posa el Diari de Sessions... 

(Remor de veus)

 ...el Sr. Antich aquí va votar que no a la presa en
consideració de la llei, i el Sr. Francesc Triay va votar que no.
Si hagués estat per ells això avui no seria possible. 

(Més remor de veus)

I els demanam que posin en marxa aquesta mesura perquè
creim que mentre discuteixen a Madrid amb el ministeri de
Madrid corresponent, vostès, que els agrada molt discutir, qui
paga o no paga, o si Madrid pot assumir això, mentre tant aquí
a Balears tenim capacitat d’autogovern, tenim capacitat per
decidir sobre qüestions de ca nostra que ens afecten, creim que
vostès tenen l’obligació d’assumir el passar del 50%. Són 800
milions de pessetes, Sr. Mesquida deixi de fer dues campanyes
de publicitat, faci dues campanyes menys de publicitat i
assumeixi davant els ciutadans de Balears que finançaran que
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el cost dels bitllets sigui del 50%. No diuen vostès quatre Illes,
un país, cap frontera, llevin fronteres, assumeixin temporalment
l’increment d’aquests descomptes, així aconseguirem quatres
Illes, un país i que els bitllets siguin a meitat de preu aquí dins
ca nostra. I per això també presentam aquesta esmena a la
totalitat, Sr. Mesquida, perquè creim que han de ser valents.
Nosaltres no renunciam en cap moment que Madrid pagui això,
no ho renunciam en cap moment, però mentre tant discuteixen
una Administració i l’altre, donin una passa endavant en
benefici dels ciutadans d’aquí.  Això és allò que demanam des
del Partit Popular, amb una quantitat que és assumible i creim
que aquesta mesura fa país, Sr. Mesquida.

I per acabar, Sr. President, demanam que es derogui la Llei
de paritat electoral i creim que fa falta en aquesta llei la
supressió d’aquesta llei. Fa falta perquè aquesta llei cremallera
consideram que no és beneficiosa per a les dones. Aquesta llei
l’única cosa que fa és suposar que en aquest ple, en aquest
Parlament hi haurà en la propera legislatura 6 dones més, però
també suposa aquesta llei que en aquest Parlament podrem ser
més dones que homes i això va en contra de la nostra llibertat
i de la nostra representativitat i a mi com a dona, diputada
d’aquest Parlament em molesta. La seva paritat, Sr. Mesquida,
està clara aquí, vostè i tota la seva conselleria i alts càrrecs,
paritat a la seva conselleria? Zero, Sr. Mesquida. És únicament
un tema d’imatge del seu Govern...

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Acab, Sr. Vicepresident. A post a nosaltres creim, Sr.
Mesquida, que s’ha de derogar aquesta llei i canvi sí que
proposam coses que beneficien d’una manera directe i
important a totes aquelles dones que volen fer feina i volen
conciliar aquesta feina amb la seva família. Proposam i trobam
que fa falta en aquesta llei unes ajudes directes per deduccions
a l’Impost de la Renda de les Persones Físiques de totes
aquelles dones que siguin mares al llarg de l’any, que es
puguin deduir 420 euros de la part de renda del tram autonòmic.
Proposam i trobam que fa falta en aquesta llei deduccions quan
un dels dos cònjuges realitzi tasques no remunerades a ca seva
i es pugui deduir 120 euros. Demanam i exigim en aquest
Govern per a guarderies en els centres de treball, ajudes per a
totes aquelles mares que estan totes soles i que han de cuidar
els seus fills. Ajudes per als parts múltiples, ajudes per  a
famílies nombroses. Això són mesures que ajudes de veres a la
dona perquè pugui participar molt més de la vida laboral i de la
vida política. Això sí incideix d’una manera directe. Fer una Llei
de paritat per només ser 6 diputades més aquí no beneficia a les
dones. 

I per tots aquests motius, Sr. President, des del Grup
Popular hem presentat aquesta esmena a la totalitat. I si em
permet una broma, Sr. Mesquida, aquests pressuposts els ha
mostrat al nou President en cap, el Sr. Maragall? Li ha donat
autorització per aprovar aquestes xifres i aquesta llei

d’acompanyament? Li ha donat el seu vist i plau el nou
President en cap, el Sr. Maragall?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Salom. El Govern abre un turno incidental.
Tiene la palabra el Sr. Conseller de Hacienda. 

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, jo no he entès aquesta
broma, però és que vostès no han entès res de res del REB. És
a dir són, com va dir el vicepresident, un frontó, aquí és igual,
els pot dir que això va ser un engany i és igual i tornen sortir
amb els mateixos arguments. M’estranya, vostès han vist que
de totes les coses que hi ha a la llei d’acompanyament
pràcticament ha picotejat en alguna cosa i ha estat discutint de
temes que bé, no tenen res a veure i ha dit que es farà una
esmena per derogar la llei cremallera. Això que vol dir, què
estan d’acord amb l’ecotaxa? Per tant, haurien de fer una
esmena derogant totes les lleis del Govern perquè no hi estan
d’acord, per què la llei cremallera, idò presentin una esmena
dient que deroguen tot això.

M iri, Sra. Diputada jo sempre de les seves intervencions
quan estava a l’oposició em sorprenia l’especial habilitat
demagògica que tenia i la dificultat que tenia per defensar el
Govern, per exemple en temes com ara comissions
d’investigació, em sorprenia haver de sortir i tal i ho feia molt
bé. Això segueix en la mateixa línia. Per tant, és igual aquí d’allò
que es tracta és de dir que es pugen els imposts, que aquí
maltractam tothom, és igual vostè hagués pogut fer el mateix
discurs en aquesta llei d’acompanyament que en qualsevol
altra. Per tant, les explicacions que jo li pugui donar no tendran
satisfacció perquè allò que vol vostè aquí és donar una sèrie
d’actuacions, diu no prenen cap mesura per conciliar la vida
laboral, bé idò hi ha una desgravació de les despeses de 0-3
anys que va posar aquest Govern. Però això és igual, no
serveixen per conciliar la vida laboral.

Miri a mi m’agradaria en tot cas i després els ho demostraré,
però el Partit Popular que ara diu que són insuficients i que són
poques, idò es gastaven més doblers en despeses de publicitat,
en publicitar les desgravacions fiscals que el cost que tenien
per a l’hisenda pública. I això és una realitat.

Miri, com que els agrada és enganar i que quedi davant
l’opinió pública que aquí es pugen els imposts, els posaré un
exemple, el 0,5% a l’1% de determinades operacions d’actes
jurídics documentats. Això és molt bo d’entendre. Miri, l’any 97
el Govern del Partit Popular va fer una llei i en aquesta llei
minvava la recaptació d’imposts que recapten les comunitats
autònomes i quin tema hi havia en aquesta llei? Per exemple
quan un empresari comprava un local de negoci de segona mà,
fins en aquells moments tributava transmissions patrimonials.
Per tant, ingrés autonòmic. Què fa el Partit Popular? Donar-li la
possibilitat a aquell empresari que opti per tributar per
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transmissions patrimonials o per tributar per IVA. Què ha
passat? La deducció d’IVA és una despesa que es pot
compensar amb l’IVA suportat i repercutit, molta gent optava
per la desgravació per pagar IVA i què passa? Fugien molts de
doblers per aquí i què feim? Mirin, el que feim és dir-li a aquest
empresari, vostè pot optar per seguir fent el mateix, pagar IVA.
Per tant, què pagarà? 7% d’impost sobre el valor afegit més,
fins en aquells moments, un 0,5% d’acte jurídic documentat.
Què feim nosaltres? Li rebaixam i li deim, escolti si vostè opta
per pagar transmissions patrimonials pagarà un 3%. 

Per tant, li estam reduint, si opta per tributar per un impost
autonòmic, per defensar les finances de la comunitat autònoma,
li deim a aquest empresari que li disminuïm la pressió fiscal un
60% i li deim, vostè si no pagarà aquest 7% i l’hi augmentam a
un 1,5, perquè si se’n va per IVA que pagui més, acte jurídic
documentat. Per tant, un 1,5, no perquè pagui més, per
compensar la disminució de recursos, o una part. Per tant,
aquest empresari si opta per pagar acte jurídic documentat,
passarà a pagar només un 3%, efectivament passam d’un 0,5 a
un 1,5, però per a aquestes operacions. Això li fa dir a la
diputada, amb aquest grau d’absoluta demagògia, que això és
un increment de l’impost. Idò miri, això afecta només a un 1,3%
de totes les operacions d’acte jurídic documentat i
transmissions patrimonials, un 1,3%. Per tant, de 186.000
operacions que es fan, només són susceptibles de ser
afectades per aquesta mesura 2.500. Clar diuen, el PSOE quan
governa puja els imposts, el PP els baixa, idò no Sra. Diputada.
A Madrid, a La Rioja, a València, cerqui això, vostès encara
viuen de la comèdia de l’increment del 6 al 7% d’acte jurídic
documentat, si a totes les comunitats autònomes ho apliquen
els del Partit Popular, pràcticament totes. 

Ara a vostè no li interessa entrar en el tema de les
deduccions fiscals i per què no li interessa? Jo li diré molt
clarament, som la comunitat autònoma que té un major nombre
de desgravacions fiscals de totes les comunitats autònomes.
Però vostès quan governaven, vostè sap què costaven totes
les desgravacions creades pel Govern del Partit Popular amb
tanta propaganda? I hem actualitzat el cost, no és que siguin de
l’any 99, no, actualitzant el cost de totes les desgravacions, 189
milions de pessetes. Sap què costen les nostres? 2.785 milions
de pessetes, de 189 milions de pessetes a 2.785 i a damunt té la
barra de dir que no afecten a ningú, que no tenen cap cost, que
són insuficients. La dels llibres de text li semblarà ridícules
16.000 pessetes, però és que abans n’hi havia zero i ara costa
1.181 milions de pessetes, però és que ara proposen
determinades desgravacions fiscals, que les podrien haver
posat en pràctica quan governaven i on són al programa
electoral del Partit Popular? Jo no les he vistes. 

Per tant, ara surten i ja és kafkià això d’haver de pagar els
descomptes dels bitllets d’avió, en definitiva els ciutadans el
que feim és autopagar-nos els descomptes i a més amb aquest
punt encara de cinisme, temporalment, què vol dir Sra. Diputada
temporalment? Que ara que governa el Govern actual, que
paguin, després mirarem si ho arreglam, no ho arreglaran, no ho
arreglaran. Haguessin pogut votar a favor d’una esmena de
l’increment dels descomptes aeris en el Senat en el 33% que va
presentar el Partit Socialist a i varen votar en contra. Es veu amb

això que ha passat aquests darrers dies, va sortir el Sr. Matas
dient: “bueno la próxima legislatura” i després va dir no he dit
això, per què? Home perquè li varen pegar un “toque”, li varen
dir “oye Jaime, cuidado que después está Canarias y
Canarias vale mucho dinero”. A més no es posin medalles del
25 al 33%, fent el càlcul són 7 punts, perdó 8 efectivament. Per
tant, el 25% restant qui el va posar.

Miri, després no sé que ha dit en el tema de ports, que hem
estat durant tres anys i tal. Jo li donaré una explicació tècnica
de per què ara i no abans. La disposició transitòria segona de
la Llei 14/2000 donava el termini de 3 mesos al Govern de l’Estat
per remetre a les Corts un projecte de llei d’establiment de
llibertat tarifària de ports i hi havia el tema i s’estava a l’espera
de veure la naturalesa jurídica que l’Estat atribuïa a aquests
serveis, si taxa o preu públic. Per tant, nosaltres vàrem estar
esperant això, veient que el Govern central ha incomplit aquest
termini de 3 mesos, nosaltres hem duit les tarifes portuàries.

Després fent aquest parlamentarisme d’investigació, que
pareix que ara, perquè va sortir un article d’un notari dient que
“no se muera la gente” perquè quan es moren el conseller
d’Hisenda està esperant a la porta del funeral per pegar-los la
gran sabatada fiscal, fent parlamentarisme d’investigació, ara
ens trobam que una mesura que nosaltres vàrem posar en marxa
el febrer d’enguany i que era una instrucció que va dictar la
secretaria general tècnica cap a l’Administració
juridicotributària, una mesura que per més fer, no cal ser
publicada com a instrucció, la vàrem publicar en el BOCAIB,
crec recordar el mes de febrer, una mesura que vàrem presentar
a tots els colAlectius professionals, assessors fiscals, advocats,
gestors, graduats socials, titulats mercantils, fins i tot els vàrem
enviar un mail amb un programa informàtic i s’ha reconegut que
és un bon instrument. Idò ara diuen més o menys que s’ha fet
en nocturnitat i traïdoria. En definitiva el que hem fet és aplicar
el coeficient d’allò que és el valor real i les transmissions s’han
de regir per valor real. Hi ha quantitats de resolucions del
Tribunal Suprem o del Tribunal Econòmic Administratiu, allà on
es parla dels valors reals. Per tant, allò que hem fet ha estat un
sistema transparent, públic pel qual la comunitat autònoma
dóna uns valors als béns, els cont ribuents saben quin és el
valor que determina com a valor real l’Administració
autonòmica i això no vol dir que el subjecte passiu no pugui
declarar un valor inferior. Allò que sap és que els criteris, el
coeficient i les valoracions que utilitza la hisenda pública són
els que estan fixats en aquest programa. És mostrar els
instruments que té i que utilitza la hisenda pública. 

Per tant, dins la llei d’acompanyament es posa que ens auto
posam un termini de sis mesos perquè aquest valor tengui
efecte i que sigui un valor obligatori el reconèixer-lo
l’Administració autonòmica. Per tant, és un sistema
absolutament transparent, diferent al sistema que seguien
vostès i em sorprèn que aquest notari que denunciava aquest
increment de la pressió fiscal pel tema dels valors, l’octubre de
l’any 97 quan va rebre una carta el Degà del ColAlegi de Notaris,
per part de la Conselleria d’Economia i Hisenda, allà on li deien,
“escolti, els valors que aplica la Conselleria d’Hisenda són en
els valors cadastrals que surten, li han d’aplicar un coeficient
d’un 1,82% i començaven a analitzar un 2 a (...), un 1,82. Això
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eren uns criteris de pes, és a dir, s’augmentava el valor
cadastral un 40, un 60%. I això mitjançant una carta escrita al
Degà del ColAlegi de Notaris, això sí que és nocturnitat i
traïdoria. No nosaltres, que allò que feim és reunir dia 27 de
febrer del 2002 a tots els colAlectius relacionats amb això,
mostrant-los-ho, fer una roda de premsa i mostrar-los quin són
els càlculs dels valors dels immobles, valors que lògicament en
colAlaboració amb el ColAlegi d’Arquitectes aplicam. 

Però a més l’inspecció general de serveis del Ministeri
d’Economia i Hisenda, que ve cada any, ens inspecciona com
gestionam els tributs cedits, des de l’any 97 cada any ens feia
el mateix retret i deia que no existia homogeneïtat de criteris en
la valoració dels béns de naturalesa urbana subjectes a l’impost
de transmissions o acte jurídic document, el 97, 98, ho ha dit
cada any. I arriba el 2001 i ens diu: “con fecha 20 de febrero se
aprobó la instrucción del secretario general técnico de la
Conselleria de Hacienda que establece los criterios a
considerar para la comprobación del valor real. Dichos
criterios suponen un sensible perfeccionamiento y
generalización del mecanismo de establecimiento de valores
mínimos. Dicho sistema no había sido objecto de difusión
pública -es refereix a l’anterior-, sí se había trasladado al
Decano del Colegio de Notarios una carta el 13 de enero de
1998". Diu: “ en la instrucción se utilizan unas reglas de
valoración basadas en índices i coeficientes de carácter
objetivo que permite simplificar i agilizar el proceso de
aceptación por la Administración, reglas clarifican el
sometimiento de la potestad comprobadora”. Per tant, la
inspecció de serveis considera que aquest és un bon sistema.

Miri, per acabar sí li voldria dir una cosa. Vostès només
parlen d’increment de pressió fiscal, han analitzat quin ha estat
l’increment de la pressió fiscal des de l’any 96 al 2002? Idò miri,
nous tributs creats pel Partit Popular, primes d’assegurances,
que quasi en té tothom, creat el 96 i el gener del 98 el tipus va
passar del 4 al 6%. Per tant, el 98 varen incrementar un 50% el
tipus. Impost especial sobre l’electricitat, que es va crear l’any
1997, un tipus del 4,86. Impost sobre les vendes minoristes de
determinats hidrocarburs, impost de la benzina creat el 2001.
Creació de taxes de seguretat aeroportuàries. Creació de la taxa
d’aproximació d’aeronaus el 97. Creació de la taxa per a
prestació de serveis d’activitats en matèria de navegació aèria.
Increment de tipus, perquè no només creen imposts, des del 96
al 2002 s’han incrementat els tipus, alcohol i begudes derivades
un 25,58%, el tabac un 25%, els hidrocarburs, la benzina sense
plom sense incloure l’impost creat un 16,67%. La taxa de
seguretat aeroportuària del 97 al 2002 s’ha incrementat
aproximadament un 20%. Mirin, el Secretari d’Estat d’Economia
reconeixia que un dels problemes relacionats amb l’increment
de la inflació a Espanya era la política fiscal duita a terme per
part del Govern del Partit Popular. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Para réplica durante 5 minutos tiene
la palabra la Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Mesquida, des del Partit Popular
proposam, com no podia ser d’altra manera, derogar l’ecotaxa
també, com no podia ser d’una altra manera. Respecte a allò que
em diu vostè dels actes jurídics documentats, jo entenc el seu
raonament i allò que ens ha explicat. Però és cert o no és cert
que per aquest concepte s’incrementa en un 300% aquest
impost? És cert o no és cert que vostès fan comptes recaptar
4,5 milions d’euros per aquest concepte? No és cert? Això és
incrementar la pressió fiscal Sr. Mesquida, es posi com es posi
i ens ho conti del color que ens ho conti.

L’impost de transmissions patrimonials, a mi que altres
comunitats ho hagin fet o no, m’és igual. Qui és el responsable
aquí de què s’hagi pujat un 17% l’impost de transmissions
patrimonials? Són vostès els del pacte, no és el Partit Popular
i això fa que pugin els preus dels habitatges de segona mà,
aquelles que en teoria poden comprar la gent que té menys
poder adquisitiu, vostès en són els responsables. 

Tema de les herències. Vostès apliquen un criteri cínic, Sr.
Mesquida i ja li he dit abans. Resulta que diuen que han
d’aplicar el valor real dels béns per a les herències i que la
Conselleria d’Hisenda tal..., molt bé, resulta que es duplica el
valor cadastral. Vostès amb això a través de la instrucció interna
de la conselleria dupliquen l’impost de les herències i això és
incrementar la pressió fiscal. I el seu cinisme és que quan
l’Administració ha de pagar expropiacions a particulars utilitzar
el valor cadastral, sense multiplicar per cap coeficient, aquí no
empren el valor real, aquí empren el valor que figura en el
cadastre, sense multiplicar-ho per dos. Això és el seu cinisme
Sr. Mesquida, volen aplicar el valor real de mercat i quan el
Govern ha de pagar a particulars per expropiacions no aplica el
mateix criteri. Això Sr. Mesquida no és correcte.

Tema del règim especial. Miri, l’única vegada que ha votat,
perquè vostè Sr. Antich no hi era abans, l’única vegada que
vostè ha votat el REB en aquest Parlament va votar que no, va
votar que no a prendre en consideració les lleis, l’única votació
que s’ha fet aquí, l’única vegada que ha votat vostè. L’única
vegada que vostè ha votat la presa en consideració d’aquesta
llei, aquí en aquest Parlament va ser que no. I li record que si
tots els grups haguessin fet el mateix, aquesta llei mai haguera
arribat a Madrid i si mai haguera arribat a Madrid aquesta llei,
avui no estaria en vigor, no hauria estat mai en vigor. Si està en
vigor aquesta llei és perquè el Partit Popular aquí va plantejar
en un moment determinat un projecte de llei ambiciós, amb un
límit, demanàvem el màxim. Sabíem que al final no ens donaríem
ni el màxim, ni el mínim, però ens donarien alguna cosa. Vostès,
els del PSOE, aquí des del principi ni tan sols vostès estaven
disposats a demanar el màxim, ni tan sols estaven disposats a
això, deien en aquella època que no podíem comparar Balears
amb Canàries, Canàries estava a Àfrica i no es podia comparar
això amb Balears. Això són frases seves del Diari de Sessions
d’aquella època, que no podíem comparar Canàries amb
Balears, perquè aquí érem la renta per càpita número 1
d’Espanya i no podíem demanar una llei semblant a la de
Canàries. Això ens ho varen dir aquí i ara vostès veuen que hi
ha una llei aprovada a Madrid i els encanta discutir contra
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Madrid, ara vostès es sumen al carro. Sí Sr. Antich. L’única
vegada que vostè ha votat aquí va votar que no. I aquest tema
no té discussió.

Per acabar, nosaltres en aquests moments que consideram
que els descomptes de transports a les Illes Balears són cars.
Facem país...

(Rialles)

Sí, llevem fronteres a les quatre illes, assumeixin passar els
descomptes a un 50%. Donin una passa i discuteixin amb
Madrid (...) si l’aproven, una força moral important i convèncer
Madrid de què és una cosa necessària i com que vostès hi
creuen en allò que és el trànsit entre illes, ho posin en marxa. I
això els dóna força moral i credibilitat davant Madrid. Però
vostès mai volen acords amb Madrid, sempre volen
l’enfrontament. Hi ha un dit en mallorquí que diu “és millor
arribar a un mal acord que posar un plet”. Idò vostès no ho
apliquen, s’estimen més discutir i ballar-se amb Madrid que
arribar a qualsevol tipus d’acord i això no està bé Sr. Antich.
Nosaltres consideram que això representa una quantitat
assumible per al seu Govern, són 800 milions de pessetes que
han de destinar perquè els passatges d’avió i vaixell entre illes
sigui la meitat de preu. Han tengut major finançament, tenen
més recursos que mai, el Sr. Mesquida ho ha dit, “mai havíem
tengut tants de recursos com ara, mai en la història havíem
disposat d’un finançament com aquest”. Destinin aquesta
quantitat.

Per acabar, Sr. President. El Sr. Mesquida ens diu que quan
governava el Partit Popular les deduccions eren de 189 milions
de pessetes i que ara han arribat ells i les deduccions són
majors. Sr. Mesquida, és que vostè ha tengut la sort del segle,
amb el nou model de finançament autonòmic, més competències
i més recursos que ha tengut. Només faltaria, només faltaria,
vostè ha tengut molta més capacitat que nosaltres, només
hagués faltat que no hagués exercit aquesta capacitat
d’autogovern i de regular damunt determinades matèries. Però
vostè ens ha contat quina és la xifra total de les deduccions,
s’ha dedicat vostè a sumar quina és la xifra total de tot el que ha
pujat? I ha fet la resta per veure cap on s’inclina la balança? Jo
me n’he preocupat d’això Sr. Mesquida. Resulta, escoltin bé
aquestes dades, sobretot els nacionalistes que demanen la
independència fiscal, resulta que totes les baixades d’imposts
que ha efectuat el Govern balear són 16 milions d’euros, és el
que ens ha dit el Sr. Mesquida amb les seves dades. Això és
l’autogovern, la capacitat per decidir damunt imposts de la
renda, transmissions patrimonials tota una sèrie de coses, 16
milions d’euros. La política del Govern de pujar imposts saben
el que suposa enguany? 79 milions d’euros, Sr Mesquida, el
saldo, la balança és 63 milions en contra dels ciutadans
d’aquesta terra, paguen 63 milions d’euros més que abans. La
balança és clarament negativa per a vostès, Sr. Mesquida. I els
nacionalistes que demanen la independència fiscal, jo no vull
una independència fiscal per haver de pagar més imposts, la
independència fiscal és en tot cas per reduir la pressió fiscal,
cosa que vostès Sr. Mesquida no fan.

La política del pacte d’esquerres perjudica la butxaca dels
mallorquins, menorquins i eivissencs, la perjudica, la balança ja
li dic, beneficis 16 milions per als contribuents, pèrdues per
contribuents 79 milions d’euros. Això és la política de fiscalitat
del seu Govern i a posta li presentam una esmena a la totalitat.
Vostès han incrementat d’una manera desproporcionada els
imposts en aquesta terra i a nosaltres ens sembla malament Sr.
Mesquida. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom en representació del Grup Popular. Sr.
Conseller d’Hisenda té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS (Joan
Mesquida i Ferrando):

Gràcies, Sr. President. Jo seré molt breu, perquè si aquest
debat dura un poc més d’aquí una estona l’increment de la
pressió fiscal a Balears serà estratosfèric, cada vegada que puja
aquí damunt la diputada, fa un comentari encara més alt i
sonant, a veure si hi ha algú d’algun medi de comunicació, és
cerca que demà surti el titular que es pugen molts els imposts.

Miri, jo crec que està molt bé que en el tema dels
descomptes aeris arribin vostès a la necessitat d’analitzar que
hi ha un problema, perquè això és sempre l’actuació del Partit
Popular, no hi ha problema, amb la inseguretat ciutadana fa un
parell de mesos deien que no hi havia cap problema. Va venir el
Director general de Policia i a preguntes dels mitjans de
comunicació va dir que el Sr. Costa, poc més que era un
contrabandista perquè s’inventava enquestes de criminalitat.
Només era alarmisme de l’oposició la inseguretat ciutadana a
Espanya, ara la campanya del PP és: “Más seguridad y menos
impuestos”. Per tant, hi deu haver un problema d’inseguretat
ciutadana que faci 6 mesos negaven. Això és allò que no és
presentable dins el joc polític.

Miri m’ha dit, em reconeixerà vostè que augmenten del 0,5
a l’1. Jo ja li he explicat, li he dit que un 1,3% de totes les
operacions són susceptibles de tenir aquest increment, però per
què? Vostè hauria d’estar contenta, els recursos se’n van a
l’Administració central, si ho declaren per IVA. Per tant, si
aquest empresari si ho declara com a acta jurídic documentat,
passarà de pagar un 7,5 a un 3 i vostè, que crec que en sap un
poc de temes fiscals, sap que això és despesa deduïble, per
tant, es pot deduir.

Després em parlava del tema de les expropiacions. Idò miri,
no ho sé. De totes maneres critiqui si vostès feien una cosa
diferent, em digui vostè quan vostès analitzaven les
expropiacions si aplicaven el valor cadastral o no. Per tant...,
punyeta per criticar una cosa s’ha de començar per fer les coses
de forma diferent, com a mínim diguin que amb vostès s’ha
empitjorat, perquè abans s’agafava el valor de mercat i ara
s’agafa el valor cadastral que és inferior, però si es feia igual
què han d’anar a criticar. Per tant, no es preocupi això s’estudia
i ja està.
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Després tornam al règim, em sap molt de greu, em pensava
que no tornaríem a parlar més del règim econòmic i fiscal i que
si vàrem votar o que si vàrem deixar de votar. Jo crec que ho
explicat en la menor simplicitat possible perquè s’entengui.
Aquí hi va haver una cosa diferent del règim especial, que es
deia règim econòmic i fiscal, completament diferent i que cap
diputat que està assegut aquí va votar, cap. Els diputats que
estaven asseguts aquí en aquell moment vàrem votar una Llei
de règim econòmic i fiscal diferenciat i a damunt, ens critiquen
que utilitzàvem els arguments que després el Partit Popular a
Madrid va utilitzar per desmuntar-los la llei. “ Falta de
coherencia con la legislación fiscal europea”, li puc tornar a
treure les esmenes, “ falta de coherencia, proceso de
armonización fiscal”. Nosaltres sempre vàrem dir aquí, amb un
cost polític important, que no tenia futur un règim econòmic
fiscal diferenciat, que no, jo ahir parlava amb un eurodiputat del
Grup Parlamentari Popular i parlàvem en genèric i em deia
exactament el mateix i el règim fiscal canari té data de caducitat,
per què? Perquè Europa va per una altra via. Per tant, nosaltres
sempre vàrem defensa una llei de mesures compensatòries a la
insularitat, vaja negoci que faríem si damunt encara les coses
les hem de pagar nosaltres, per tant aquesta defensa de
l’insularisme no puc entendre com es pot fer ara una proposta
que paguem. Doncs miri, jo crec que hem d’intentar aconseguir
que ho pagui l’administració central, per tant crec que seria una
passa enrera important.

Per tant, miri, Sra. Diputada, no hi ha increment de la pressió
fiscal. Jo ja ho he dit un parell de vegades, i està escrit al Diari
de Sessions, crec que no he fet cap vegada cap afirmació
demagògica en tema fiscal, els imposts, miri, no li he dit mai si
augmentaré o baixaré un impost, mai. Per què? Home, perquè
després me costaria pena trobar-me en la situació que vostè
m’ho retragués: és que vostè va dir que no s’augmentarien els
imposts. Doncs miri, jo n’hi puc trobar moltes d’afirmacions del
Partit Popular que després són contradites; per tant, els
imposts són els que són i s’han d’aplicar i s’han d’augmentar
si són necessaris; el govern del Partit Popular, quan havia de
fer la transferència de sanitat, li faltaven més de 100.000 milions
de pessetes, què va fer? Bé, doncs, va tenir especial habilitat,
li reconec, especial habilitat, aprofitant l’entrada en vigor de
l’euro, va posar un impost de 4 pessetes damunt la benzina.
Clar, qui sap avui aquí dins què val un litre de benzina sense
plom? Pràcticament no ho sap ningú, bé, supòs que no ho sap
ningú. Clar, què ha determinat? Bé que la gent omple el dipòsit
o que la gent posa 20 euros, però no hem estat conscients com
abans sabíem, perquè es publicaven quasi cada quinze dies els
preus de les benzines, doncs ells posen 4 pessetes, que això
vol dir que avui pagam aproximadament un 9% que el gener
d’enguany les benzines, i ja està, aquí no ho ha notat ningú.
Varen tenir una miqueta de contestació per part dels
transportistes, però en definitiva, bé, doncs necessitaven
aquests 100.000 milions de pessetes, doncs, miri, ja està. Ara,
el que no és de rebut és que es pagui una campanya electoral
dient “menos impuestos”. Faci vostè el càlcul del que li costa
l’impost de la benzina a una persona que faci, doncs
aproximadament 13, 14.000 quilòmetres a l’any, i després analitzi
aquesta persona a veure aquesta reducció d’impost d’IRPF
quant li surt. Per tant, no me faci determinades comparacions.

Miri, el seu director general de Pressuposts, dic el seu de
l’administració central, Sr. Jaime Sánchez de Revenga, parlava
de l’increment de pressió fiscal a Espanya; entre 1996 i 2000 la
pressió fiscal espanyola ha crescut 2,7 punts, fins a situar-se en
el 35,3% segons l’OCDE, en el mateix període la Unió Europea
només ha crescut 0,4; 2,7, 0,4. Jo crec que el que s’han de fer
són aportacions serioses, rigoroses, i afortunadament no tenim
per aquí propostes com les que vàrem veure l’altre dia de
desgravacions fiscals a la gent que vengui a fer feina a les Illes
Balears.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Hisenda. Grups que vulguin
intervenir? El Sr. Grosske, en nom del Grup d’Esquerra Unida i
Ecologista, té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Sra. Salom ha fet vostè un discurs
inconsistent, desorientat i profundament reaccionari, a partir del
qual, lògicament, es pot figurar que no li donarem suport a la
seva esmena a la totalitat. Que vostè vengui aquí a bravejar de
política fiscal és una cosa extraordinària, i amb aquest a retòrica
i aquesta empenta, que jo li reconec, per defensar efectivament
el que faci falta, perquè jo li he vist defensar des d’aquesta
tribuna les coses més extravagants, i sempre ho ha fet amb
aquesta, desparpajo es diu en castellà, no sé com es diu en
català, i bé, amb unes eines de parlamentària doncs que jo li
reconec; però de veres, la política fiscal del Partit Popular és,
efectivament, increment dels imposts indirectes, increment
substancial dels imposts indirectes, els que paguen tots els
ciutadans en funció del consum, independentment del seu
nivell de renda; davallada selectiva dels imposts directes que
efectivament sí tenen a veure amb el nivell de renda i que
afecten segments amples de població, però afecten d’una
manera desigual, que tenen, per tant, un efecte social tan
regressiu com la pujada d’imposts indirectes. I tot aquest
disseny s’ha materialitzat en una pèrdua absoluta del control
sobre la inflació, que l’Estat espanyol destaca dins la Unió
Europea per l’increment dels preus, que a la vegada té també un
component social extraordinàriament regressiu. Perquè,
efectivament, el primer que fa la inflació és davallar la capacitat
adquisitiva d’aquestes rendes salarials que no arriben a fina de
mes. Això és el pastís que vostès han muntat amb la política
fiscal, per tant, una mica de menys de plomes i pompa a l’hora
de defensar les polítiques fiscals del Partit Popular o d’atacar
les polítiques fiscals, lògicament molt més limitades, per una
qüestió de competències, que es plantegen des del Govern
balear. Insistesc, per tant, vostès han practicat una política
fiscal regressiva socialment i, a més, un fracàs, globalment, com
demostra el tema de la inflació.

Segona, amb el tema de polítiques de suport a la família i de
conciliació de la vida laboral i familiar, que tot és el mateix.
Aquestes polítiques s’han començat a practicar a les Illes
Balears en aquesta legislatura, perquè quan vostès feien clubs
de la tercera edat per a la promoció sociocultural de les
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persones majors i per veure si aconseguien que hi hagués un
retrat dels presidents de tots i cadascun dels clubs, doncs
efectivament feien una feina important. Perquè jo estic d’acord
amb la promoció sociocultural de les persones majors i que
tenen un suport institucional, però de conciliació de vida
laboral i familiar, zero, zero; perquè aquestes persones majors
que es beneficien d’aquests tipus de centres i de les activitats
que s’hi desenvolupen, aquestes persones no suposen,
afortunadament, cap càrrega familiar que impedeixi la vida
laboral de les persones que les han de sostenir. Això són els
centres de dia per a persones assistides, que són molt menys
agraïts, que són molt més cars i que són els que ha començat a
posar en marxa, per primera vegada en aquesta comunitat,
aquest govern. Això és el que permet a una família, a una
persona major que necessita assistència tot el temps, deixar
aquesta persona en aquest centre mentre el matrimoni o una
p art del matrimoni fa vida laboral. Això és fer conciliació de vida
laboral i familiar; o programes com el de “Ca Vostra”, de suport
a les famílies que tenguin persones majors al seu càrrec; o
l’increment de la concertació de les places residencials o
l’increment de les ajudes als centres i als recursos per a les
persones discapacitades, que també suposen una càrrega
important per a les famílies i un inconvenient important per a la
conciliació de la vida laboral i familiar; que aquest govern ha
duplicat les ajudes a aquest tipus de centres i de recursos. Això
és conciliar vida laboral i familiar.

No una esquitxada de despesa fiscal i de mesures de
despesa fiscal com les que vostè ha descrit en aquesta tribuna.
Basar les polítiques fiscals exclusivament o majoritàriament en
despesa fiscal és també reaccionari, Sra. Salom. Es pot fer
política de despesa fiscal, és a dir, de rebaixa en els imposts, per
dir-ho d’una altra manera, que tenguin una finalitat social,
selectivament, mesurant ben bé la qüestió, però no ha de ser el
gruix de la iniciativa. El gruix de la iniciativa és que amb la
despesa pública recaptada amb els imposts es posin recursos
al servei d’aquelles persones que tenen una necessitat o
d’aquelles famílies que tenen una necessitat. Per tant, deixin de
dir que troben a faltar mesures de conciliació de la vida laboral
i familiar o mesures de suport a la família que han començat a
ser aplicades d’una manera efectiva i seriosa en aquesta
legislatura.

Jo la veritat, tercera qüestió i penúltima, no estava preparat
per parlar de la llei de paritat a la llei d’acompanyament del
pressupost, la veritat és que és una figura política, un regate en
corto que m’ha sorprès. De tota manera, no hem de defugir el
debat, no és ver? Per tant, xerrem 30 segons. Qualsevol mesura
de discriminació positiva és una mesura qüestionable, perquè,
com diu la pròpia paraula, és discriminació, malgrat que
positiva; però això és un debat més antic que el pastar, fa trenta
anys que parlam a Europa de polítiques de discriminació
positiva, no és ver? I per tant aquesta argumentació tècnica de
posar l’èmfasi a la discriminació, doncs lògicament això ja està
superat per arreu del món, però no entre les forces
progressistes o d’esquerres, entre les pròpies forces
conservadores d’Europa. És que vostès manegen un llenguatge
i un discurs prehistòric, passegin una mica pel món, passegin
pel Parlament francès, pel Parlament belga, pel Parlament
europeu, pel Parlament alemany i veuran com es plantegen

aquests debats allà; hi ha forces polítiques, hi ha parlaments
que aproven mesures d’aquestes característiques de la paritat
i n’hi ha que no, però quasi ningú, no vull dir ningú perquè
coses rares se’n troben per tot, quasi ningú fa el discurs que
vostès fan, d’aquesta negació de la major, com si això fos un
atac a la dignitat de les dones perquè és una mesura de
discriminació positiva.

Això ja no ho fa ningú, en general, Sr. Huguet i Sra. Salom,
el que passa efectivament, el que la pràctica ha demostrat,
perquè afortunadament fa molts d’anys que se xerra d’aquestes
coses, és que les forces polítiques que han posat en marxa
mesures de discriminació positiva són forces polítiques que
han incorporat en aquesta mateixa mesura i d’una manera
proporcional quadres femenins a la seva representació
institucional i a la seva direcció política. I això, quan aquests
partits tenen un vot majoritari o suficient a les urnes, es
transforma en una presència institucional superior de les dones
en el Parlament, en els consistoris municipals i en els governs;
això està inventadíssim, i això ha funcionat la discriminació
positiva. Per tant, jo podria entendre de dir, mira, però no hem
d’arribar tan lluny com el tema de la paritat, això s’ha d’entendre
d’una altra manera, s’ha de corregir, s’ha de fer per trams o no
s’ha de fer simplement; el que jo crec que no té sentit a hores
d’ara del segle XXI és aquesta ridiculització de la mesura, com
si fos una mesura atemptatòria a la dignitat de les dones. Això
és un discurs prehistòric, de veres, d’Stegosaurius del juràssic
inferior, més o menys, vaja.

Darrera qüestió. Aquest reinvent de la història del règim
fiscal, vostès reinventen la història. Mirin, el règim fiscal de les
Illes Balears, econòmic i fiscal de les Illes Balears, va ser un
invent que vostès varen fabricar i que va passar bàsicament pel
següent: el Sr. Matas va reunir tota quanta representació
empresarial de les Illes Balears va trobar, va dir: tu què vols de
rebaixa en els imposts? No, a mí me quitas un 5 de tal o un 10
de tal otra cosa, un 20 de tal altra cosa, tothom més content
que unes pasqües. I després hi havia, en aquell règim fiscal i
econòmic especial per a les Illes Balears, en aquell famós REF,
que no era REB, que era REF, hi havia també un
sobrefinançament de les Illes Balears, que crec que estava
calculat, en xifres d’aleshores, crec que eren uns 15.000 milions
de pessetes, aproximadament, estava calculat sobre el consum
d’hidrocarburs a les Illes Balears. I això era el REB, això era el
producte que varen inventar, sobrefinançament de les Illes
Balears i rebaixes fiscals.

Això era un producte: una, que era inviable; dos, era
reaccionari, no sé si els sona l’adjectiu, perquè en definitiva era
un model que propugnava el desenvolupisme de ser aforat de
les Illes Balears i a més, lògicament, amb unes rebaixes
impositives que eren molt selectives des del punt de vista
social. I això era el REF que vostès varen fabricar, el que varen
proposar a la ciutadania de les Illes Balears, el que varen vendre
als empresaris i el que varen utilitzar com a eina o com a
instrument electoral. I després, efectivament, això va passar pel
sedàs del Parlament de Madrid, això és la història, no s’oblidin
de cap etapa, va passar pel propi criteri del Partit Popular a
Madrid i d’allò no va quedar res, no va quedar res d’allò, tot
plomat i sobre l’esquelet, ni tan sols sobre el títol, que fins i tot
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el títol de la llei va caure, perquè ja allò de fiscal no tenia sentit;
es va construir una altra llei completament diferent, i que
nosaltres vàrem criticar perquè vàrem dir: efectivament això ja
va més enfocat a la compensació de costs d’insularitat, per tant
està més ben orientat, però això és una carta de bones
intencions, aquí no hi ha compromisos i per tant hi haurà
enormes dificultats per aplicar això a la pràctica.

La història ens ha donat la raó, en dues coses: en què aquell
primer model de règim econòmic i fiscal era una bajanada,
p erquè fins i tot el Partit Popular a Madrid ho va trobar ,  i
segona que l’altra era una carta de bones intencions que
tendria enormes dificultats per ser aplicar. I efectivament, aquell
règim econòmic que va dur Matas finalment de Madrid té
enormes dificultats per ser aprovat. Això és la història del REB,
i no l’han de canviar perquè és una història recent i
pràcticament tot està escrit i està recollit en el Diari de
Sessions. Però que sobre això vostès ara s’inventin aquesta
agafar a la contra el Govern balear i dir: bé, venga, anem a
llevar-nos la pressió de damunt i anem a explicar a la gent que
els descomptes del transport aeri de passatgers a les Illes
Balears l’ha de pagar el Govern balear, i així els engrunam. Qui
ha estat el figura que se li ha ocorregut això? A vostè, Sra.
Salom? Idò, enhorabona. Enhorabona perquè ha ficat el seu
partit en un embull que no se’n sortirà d’aquí a les eleccions;
perquè això és un doll monumental, això és com si es demanàs,
jo què sé, incrementar les pensions de les vídues i a vostè,
perquè no pot ser una altra, ha de ser vostè, se li acudís que les
vídues fessin un fons comú per després incrementar les seves
pensions. Ara què faltarà, que els ciutadans de les Illes Balears
paguem i financem el règim especial de les Illes Balears? Però
no hem quedat que era l’Estat que ens compensava els costs de
la insularitat? No és una ajuda que hem de rebre des de fora?
Però això és una autèntica barbaritat, no se’n sortiran
d’aquesta, no se’n sortiran.

(Remor de veus)

No, no se’n sortiran, no arribaran al mes de maig aixecant
aquesta bandera; si l’aixequen ho faran, de veres, amb el cap
acotat. No, perquè quan la gent vagi realitzant el que això
significa, això no és fer país; això és, per emprar un terme
grandiloqüent, això és trair el país. El que aquest país demana
és que des de fora se li compensin els costs d’insularitat, no ell
mateix, amb els seus propis recursos, que haurien de ser
destinats a polítiques socials, mediambientals, les que siguin,
compensar els seus propis costs d’insularitat. Això és el món
a l’inrevés, això és un doll i lament per vostè, que sigui vostè
l’autora d’aquesta extravagància política que, evidentment,
vostès pagaran molt car. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Grosske, per la seva intervenció, en nom
del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista. El Sr. Tirs Pons, en nom
del Grup Socialista, té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades i senyors diputats.
L’idioma que s’utilitza a tots els parlaments i en aquest també,
haurien de venir especialistes en semiòtica per veure cada frase
que es diu què vol dir, perquè s’ha d’entendre no pel que diu
sinó pel que vol dir. I aquest discurs és exemplar perquè sembla
que som a la terra de si no fos; si no fos que no podríem fer, no
veníem per açò però direm una altra cosa. En el discurs de la
portaveu del Grup Pop ular, que jo ho entenc, una llei
d’acompanyament per tradició s’ha fet una esmena a la totalitat
perquè forma una unitat amb els pressuposts, però no perquè
en realitat signifiqui que s’està totalment en contra d’una llei
d’acompanyament, amb unes mesures prou pensades
d’esmenes parcials se salvaria; però diu la tradició que les
maldats en el Govern i sobretot arribar a la qualificació de cínic
al conseller d’Hisenda, supòs que seguidor de la filosofia dels
cínics, que no és cap insult; o arribar a dir que el president és
un pecador va molt bé per escenificar l’oposició. Però té poca
cosa a veure amb una discussió seriosa d’una llei
d’acompanyament als pressuposts generals d’aquesta
comunitat autònoma. Per tant, anem a recuperar un poc el sentit
del discurs que significa la llei d’acompanyament dels
pressuposts.

No, ni som sastre ni necessit un caixó, Sr. Huguet, basta
llegir un poc i pensar que la llei d’acompanyament dels
pressuposts generals és una justificació, a causa de les
limitacions establertes per la Constitució, pel Tribunal
Constitucional, en relació amb l’abast de la llei de pressuposts;
posa unes connotacions tan estrictes que es necessita una llei
d’acompanyament, si no significaria un canvi total a una
quantitat de lleis monumentals, aquesta llei d’acompanyament
l’únic que pot o l’únic que pretén fer és conhortar les
pretensions que té un executiu, quan presenta un pressupost
que avala una política que vol aplicar, i és lícit dissentir de la
política, per poder-lo conhortar amb els doblers necessaris per
dur-los a termini. Però, en absolut té res a veure l’aplicació de
descomptes al transport entre illes, cosa que jo som contrari, o
la llei aquesta cremallera que diu que vostè se sent tan afectada
perquè la impedeix tenir majoria; miri, les lleis no es fan per a
minories o majories, es fan perquè hi hagi una igualtat
d’oportunitats per a tothom. I açò és una aproximació, el Sr.
Grosske ha fet ja una referència prou notable damunt aquest
tema. Açò són, ja que ve bé, però se sap perfectament que una
llei d’acompanyament aquestes coses no les pot complir.

Allà on sí que efectivament hi ha una càrrega política que
ens divideix, i crec jo que és la base de les diferències i uns
seuen aquí i els altres seuen a un sentit contrari, a un sentit
oposat, és el sentit que té el tema dels imposts. Vostè
generalitza amb el seu discurs els beneficis a tothom i aquí es
fa un discurs, com que no és possible perquè són molts doblers
anem a fer de forma progressiva i que sigui la gent que menys
té la més beneficiada i la que més té que no tengui aquests
beneficis. Hi ha una anècdota, no és una anècdota és un
succeït, la Sra. Thatcher ho va provar a Anglaterra, va davallar
la progressivitat dels imposts i després va posar la poll tax, o
volia posar, que afectava tots els ciutadans de la Gran
Bretanya, ciutadans de la Gran Bretanya que, en temes de
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butxaca, són molt sensibles, es van alçar ràpidament, i la Sra.
Thatcher quan va veure el devessall que suposa aquesta
mesura la va retirar. La tendència dels governs conservadors,
i és lícit que així ho defensin, és d’igualar les situacions de
beneficis fiscals que es puguin produir damunt les lleis per a
tothom. Que hi hagi les mares de família que tenen infants de
menys de tres anys, bonificació; no és el mateix una senyora
que fa feina, una senyora que està a l’atur i una senyora que té
gent que li fa feina, són situacions econòmiques absolutament
diferents.

Per tant, la pretensió d’una llei d’acompanyament que
siguin aquestes situacions de més necessitat, no direm
necessitat absoluta, però de més necessitat, les que es vegin
protegides amb una sèrie d’avantatges, i no, com que hem de
parlar un poc de la llei d’acompanyament, val la pena recordar
aquí de què parlam, diríem que -han fet un quadre la mar de
bufó i així estalviarem temps- per als joves es faci una deducció
del 10% de les quantitats satisfetes amb els lloguers de les
cases, que açò suposaria tal vegada 10.000 beneficiaris a totes
les illes. La despesa pels llibres de text, dins un màxim de 100
euros i que sigui gradual fins arribar a 24.000 euros en tributació
conjunta. Per tant, són els que tenen menys, el 25%, el 50% o
el cent per cent d’aquestes ajudes; o els fills de menys anys,
que també s’estableix una gradació d’aquestes compensacions
segons els ingressos.

Ha quedat prou demostrat que en el tema fonamental que hi
ha hagut d’aquest creuament d’opinió diversa, crec més els
nombres que fa el conseller que els nombres que fa vostè
damunt la pressió fiscal o la davallada de l’impost sobre
successions o actes jurídics documentats. També haurien
d’entrar semiòtics en el que significa valor cadastral, valor real,
etcètera, açò també hi haurien d’entrar perquè sabem que està
basat en la mentida més absoluta, perquè l’actualització dels
cadastres no és real mai. Hi havia aquest nombre màgic d’un
1,6% que van recomanar, vostè multipliqui el valor d’aquesta
herència per 1,6% i ja ens veurem, que era un nombre màgic,
però no responia a res. Creure amb aquestes mesures, que
primer de tot hi ha d’haver la valoració d’un tècnic, que una
vegada acceptat aquest valor per la comunitat autònoma baixa
l’impost d’una forma notable i li dóna sis mesos si està d’acord
per poder pagar, no són avantatges fiscals? El que passa és
que sempre, està clar, jo he segut molts anys en aquests bancs
sempre, però en contra dels que eren més que estaven situats
aquí, i sé les maldats i imprecisions que un ha de recórrer per
demostrar que està a l’oposició. Però jo crec que ha fet llarg,
perquè ha emprat massa pólvora per matar un ocell que no paga
el cartutx; vostè posa una esmena a la totalitat perquè ho retirin,
les coses que vostè són dignes de posar aquí, són dignes de
posar esmenes parcials, que supòs que seran les que
presentaran, però no justifica en absolut una divergència
damunt una llei d’acompanyament. Açò, el que hem d’admirar
és l’esforç mental que un ha de fer per demostrar que està molt
en contra d’aquesta majoria tan insostenible que fa quatre anys
que ho van dir, tres anys i mig, que ens havíem de barallar, però
que és capaç d’arribar a acords, no solament arribar a acords,
sinó d’aprovar fins i tot el darrer pressupost d’una forma
coherent, amb un sentit molt clar del que vol fer: vol fer, millorar
la vida de tots els que viuen en aquestes illes, però que els

costi menys a aquells que menys tenen. I açò és una diferència
notable, per açò vostès estan seguts en aquesta banda i
nosaltres estam seguts en aquesta.

Però, la qüestió de temps, que també és un factor que si no
fos també hi ha entrat, no pertany ni a la voluntat de vostès ni
a la nostra, pertany als que són aquí fora, que tenen criteri
propi i no necessiten ser induïts per una esmena a la totalitat o
per una presumpta pressió fiscal inexistents, açò també és
digne d’un estudi de semiòtica, que digui una portaveu, sigui
del Grup Popular o d’un altre, per canviar el vot el més de maig.
El mes de maig la gent triarà i si fa bon temps tal vegada ni va
a votar, però açò és una cosa dolenta, perquè parla malament
del que aquí dins es fa. Jo crec que quan es presenta una
esmena a la totalitat o una esmena parcial a qualsevol projecte
de llei, o entra en discussió, hi ha una part de fals maniqueu,
d’afirmacions per poder construir el discurs en contra, que és
el que sobra, i desprestigia, en certa manera, les discussions
que aquí tenim. Crec que s’ha de ser molt més sòlid, molt més
argumentat i sobretot basar en fets que es puguin contrastar,
sense cridar, no es necessita tenir més raó perquè un crida més,
la potència de la veu no té color, però es milloraria òbviament
la percepció que tingués el ciutadà de les discussions d’aquí.

Jo crec que, amb un acte de bona voluntat i d’intel Aligència,
que li hem de reconèixer, home, en principi li hem de reconèixer,
no?, i no li farem un test per comprovar si vaig errat, jo crec que
seria bo, per seriositat, per estar d’acord amb el que significa
una llei d’acompanyament, que retiràs aquesta esmena a la
totalitat i dedicàs els seus esforços a les esmenes parcials, que
força tendrien un èxit millor si estan raonades i pensades amb
la finesa que se li ha de suposar que ha de tenir.

Gràcies, senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons, en nom del Grup Socialista. En
torn de rèplica, la Sra. Salom té cinc minuts.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Jo, en primer lloc, volia donar l’enhorabona al Sr. Grosske
perquè veig que les seves intervencions aixequen passions
dins el Grup Socialista i sempre l’aplaudeixen, deu ser símptoma
de qualque cosa això.

Dit això, dir, Sr. Grosske, que vostè me xerra del que fan
altres administracions, i tot això ho podem filosofar i discutir el
que vulgui, però estam xerrant de la llei d’acompanyament dels
pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2003. Jo comprenc que vostè em digui que els meus
arguments a vostè li pareixen inconsistents, perquè vostès no
creuen en el fet que és important per als ciutadans de la nostra
comunitat reduir la pressió fiscal, i com que no ho entenen, això
ho consideren inconsistent. Són plantejaments diferents.
L’esquerra sempre va a apujar la pressió fiscal dels
contribuents i des del Partit Popular pensam que en una època
difícil com la que travessam és molt millor intentar fer un esforç
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les administracions per reduir els imposts en aquesta terra. Són
dos plantejaments diferents, dos models; el seu és un, amb tots
els partits que conformen el pacte, i el nostre model és un altre,
diferent del seu. 

El que no podem acceptar és que vostè, respecte a temes
d’ajuda a la dona, ens digui que han començat vostès. Vaja,
això no ho creu ningú; fins i tot la Sra. Caro va dir un dia aquí
que destinaven més en publicitat que a polítiques de dona, fins
i tot la seva companya de govern va dir això, millor dit,
excompanya de govern. No ens conti aquí segons quines
llaunes, Sr. Grosske. 

I si vostè ho pensa així, on són tots aquests projectes de
conciliació?, on són tots aquests projectes de conciliació? Diu
que ha incrementat el nombre de places concertades, el diari
d’avui, el diari d’avui sense anar més enfora, Sr. Grosske:
“Residencias muy caras, no existe un solo centro concertado
para la tercera edad”, ni un; on són? Segons el totxo de
pressuposts, segons la memòria dels pressuposts de la
liquidació de l’any passat, hi ha -segons dades del seu govern
de progrés- existeixen 1.500 assistits i 537 vàlids pendents
d’una plaça; això són les seves dades. On són aquestes noves
places que han creat vostès?, això és una fantasmada, Sr.
Grosske, que m’ha contat aquí en aquesta tribuna, és una
fantasmada. Jo comprenc que li ha anat millor ser membre del
Govern perquè tenia més dades i més gent que li facilitava
documentació, i és més difícil haver de donar suport als
pressuposts del Sr. Mesquida.

Quant a la Llei de paritat li he de dir que vostè em diu que si
som arcaics o no. La mesura que vostès han posat en marxa a
determinats països, com Itàlia i França, no ha triomfat, sinó que
l’únic partit que l’ha aplicada França ha estat en Le Pen, a l’únic
a què ha donat resultat. El PSOE allà no va aplicar aquests
estàndards que marquen vostès. 

Tema REB. Si tots els partits de les Illes Balears, en el
moment de la presa en consideració en aquest parlament de la
Llei de règim especial i fiscal de les Illes Balears, tots haguéssim
votat el mateix que el Sr. Antich avui no parlaríem de REB. Si
tots haguéssim votat el mateix que va votar el PSOE en aquell
ple d’aquí de fa set anys avui no parlaríem de REB, no n’hi
hauria. Si avui ens podem queixar és menys, s’hauria de complir
més, això és l’objectiu, si hi ha aquest debat aquí és gràcies al
fet que el Partit Popular va fer bandera d’aquell tema i que el
Partit Popular de Madrid en el Congrés dels Diputats va
aprovar una llei especial per a les Illes Balears.

I quant al tema dels descomptes, jo entenc que els faci ràbia
que des del Partit Popular haguem plantejat aquest tema. Potser
els fa ràbia perquè ens hem avançat a segons quines
estratègies del pacte, potser és per això. Nosaltres, des del
Partit Popular, si demanam que el Govern balear assumeixi
aquest 50% de descompte, passar del 33 al 50, ho demanam
perquè creim que és una quantitat assumible, totalment
assumible, que el Govern balear està tudant, dilapidant, cremant
cents i cents de milions de pessetes en publicitat estúpida i
ridícula, i que aquests doblers seria molt més beneficiós que els
destinàs a coses que ajuden els ciutadans, com són els

descomptes. Vostè, que s’ha canviat el vestit, Sr. Grosske, quan
era diputat de l’oposició i feia preguntes a la Sra. Estaràs sobre
determinats temes de publicitat, deia: “Estam en contra de la
publicitat institucional inútil, que només té objectius de
caràcter partidista, però sí que ens agradaria que vostès
emprassin aquests recursos en coses realment útils”. Idò
nosaltres demanam que, aquests doblers de publicitat inútils,
els dediquin a coses útils com és ajudar en els descomptes de
passatgers. 

(Remor de veus)

I per acabar, senyores i senyors, he de dir al Sr. Pons que
cadascú fa els seus plantejaments. Vostès amb aquesta llei
d’acompanyament troben que conhorten unes determinades
polítiques. Idò nosaltres amb la nostra esmena trobam que
donam més sat isfacció a molta més gent que viu aquí i que seria
interessant posar en marxa unes polítiques de reduir la pressió
fiscal en lloc d’incrementar els impostos. Vostès proposen
incrementar l’impost de transmissions patrimonials en un 17%,
el pacte proposa incrementar actes jurídics documentats per a
determinades operacions en un 300%, el pacte proposa que per
l’impost de les herències al final els contribuents hagin de
pagar un cent per cent més. Nosaltres estam en contra d’això,
Sr. Pons. 

I he de dir que la balança, és a dir, d’aquest més autogovern
que tenim a les Illes Balears els distints partits polítics, que ara
gestionen vostès, tenim més autogovern, tenim més capacitat
per poder decidir sobre determinats tributs, que abans no
podíem dir res sobre l’impost de la renda, per exemple, i aquesta
capacitat d’autogovern nosaltres creim que vostès la fan malbé,
perquè fan al final que la comunitat autònoma resulti més cara
als contribuents de les Illes Balears, i he explicat unes dades
aquí, és a dir, el que suposen de benefici per als ciutadans de
les Illes Balears els beneficis fiscals que figuren a la Llei
d’acompanyament són 16 milions d’euros que pagaran menys
els contribuents de les Illes Balears en determinats imposts en
què tenim competències, però a la vegada vostès, amb la seva
capacitat normativa i tributària, han creat una major pressió
fiscal per un import de 79 milions d’euros. Si posam 16 milions
de benefici a una balança i posam 79 milions de pèrdua a una
altra balança, resulta que el pacte de progrés, que el pacte
d’esquerres fa una política que perjudica la butxaca dels
contribuents de la nostra comunitat per 63 milions d’euros, i
nosaltres des del Partit Popular hem de denunciar això i creim
que hi ha, Sr. Pons, motius sobradíssims per presentar aquesta
esmena a la totalitat. Moltes gràcies. 

(Petit aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom, amb la seva intervenció en nom
del Grup Popular. En torn de contrarèplica el Sr. Grosske té la
paraula.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Només per respondre tres o quatre
coses de les que ha dit la Sra. Salom i per aclarir-li tres o quatre
conceptes i tres o quatre informacions, que va una mica magra.

El tema de dir que la diferència entre esquerra i dreta és
esquerra més imposts, dreta manco imposts, això també és del
juràssic. A mi em sap greu, però en Joan XXIII va fer a un
moment determinat l’aggiornamento de l’Església Catòlica i jo
crec que vostès haurien de fer l’aggiornamento del seu
discurs. En principi, apujar o abaixar un impost, posar-lo o
llevar-lo, això no fa ni fred ni calor des del punt de vista
d’esquerra o de dret a; el tema és que, si es lleva un impost o es
rebaixa, qui és que deixa de pagar, i amb aquests recursos de
manco que tendran les institucions públiques què es deixa de
fer, i a la inversa, si es posa o s’incrementa un impost s’ha de
saber qui pagarà aquest increment o aquest nou impost i què es
farà amb aquesta nova recaptació. És aquesta dimensió social
de la política fiscal el que diferencia l’esquerra de la dreta, no
aquesta grolleria de más menos que no té res a veure amb el
debat. Vostès tenen el problema que fan una política fiscal
socialment regressiva, que la paguen sobretot els que tenen
manco recursos i que significa, entre altres coses, que serveis
essencials per a la comunitat dels quals depenen sobretot les
capes socials més desfavorides, no troben aquesta assistència,
entre altres coses la seguretat ciutadana, perquè la gent que no
té massa recursos no es pot pagar una seguretat privada; el
tema de l’Administració de Justícia i moltes altres qüestions. És
la dimensió social de la política fiscal el que diferencia la dret a
i l’esquerra.

Segona qüestió. Vostè navega, navega en el sentit literal i
figurat de la paraula, entre els conceptes amb molta alegria;
parla de polítiques de suport a la família... Sr. Font, aprendria
més si escoltàs i interrompés menys. Polítiques de suport a la
família, polítiques de conciliació de la vida laboral i familiar i
polítiques de dones, ha dit de manera estricta i literal des de la
tribuna. Bé, idò no és el mateix, no és el mateix. Les polítiques
de suport a la família, que efectivament són les que permeten,
entre altres coses, la conciliació de la vida laboral i familiar, no
són només per a les dones, això és un vici també que vostès
tenen incorporat al seu discurs perquè vostès pensen que són
les dones les que d’una manera natural han de fer-se càrrec de
les càrregues familiars..., sí, sí, sí, per això van d’una banda a
l’altra amb aquests conceptes i confonen els conceptes.

Bé, jo els ho dic perquè vagin una mica alerta a no patinar
de manera sistemàtica en el Diari de Sessions quan parlin
d’aquestes coses.

Però efectivament, les polítiques efectives on les famílies de
les Illes Balears han pogut trobar recursos per aguantar les
seves càrregues que representaven persones discapacitades,
persones majors que necessitaven assistència, etc., s’han
implementat amb una força infinitament superior en aquesta
legislatura que en legislatures anteriors.

Tercera qüestió, el tema de França, una mica simplement
pels temes informatius. A França, primerament, no s’ha aplicat

una llei de paritat com aquí, que sigui de caràcter obligatori;
han combinat obligatorietat en segons quins àmbits i
penalització econòmica en segons quins altres, i a més tenen un
problema, que tenen circumscripcions de caràcter uninominal,
on només es presenta un candidat que, lògicament, per
presentar només un candidat a una circumscripció i a la vegada
aplicar la paritat és obvi que hi ha una certa dificultat de
caràcter tècnic, no?, vostè em segueix el raonament. Bé, idò
això... 

(Remor de veus)

Bé, ara farem un seminari, Sr. Huguet, podem fer-lo quan
vulgui. Per tant, a un sistema electoral com el francès, de
caràcter majoritari i on hi ha moltes circumscripcions de caràcter
uninominal per al Congrés dels Diputats, és obvi que la Llei de
paritat no pot funcionar igual. Però a les circumscripcions
electorals on es funciona per llista proporcional i es va aplicar
el sistema paritari, sí que ha suposat una promoció important de
dones en els sistemes de representació. Per tant no agafem
l’Assemblea Francesa, comptem la proporció dones i homes i
traguem la conclusió del fet que la Llei de paritat no ha
funcionat a França, perquè França per les circumscripcions
uninominals no podia funcionar de la mateixa manera que s’està
plantejant aquí. Ho dic per la seva informació en tot cas... 

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Grosske, jo li agrairia, donat l’hora que és, que
s’ajustàs a la qüestió perquè ara ja anam a França a la Llei de
paritat.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

30 segons. En tot cas el Sr. Huguet és un expert en la
matèria i estic segur que informarà el Partit Popular dels detalls
de la qüestió.

I quarta qüestió, el tema de la publicitat. Jo em ratific
estrictament en el que vaig expressar la legislatura... 

(Remor de veus)

Bueno, calma, tíos, calma. 

(Rialles)

Em ratific extraordinàriament. La publicitat, efectivament, pot
tenir utilitat o no. Si la publicitat té un contingut informatiu o un
contingut incentivador de conductes cíviques, per exemple la
prevenció de riscs laborals, és una publicitat útil, i si és una
publicitat que no té aquest tipus de contingut efectivament és
una publicitat inútil. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Grosske, per la seva intervenció en nom
del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista. Sr. Font, per què em
demana la paraula?
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EL SR. FONT I BARCELÓ:

Per alAlusions i per ajustar-me només a la proposta que em
feia d’aprendre el Sr. Grosske. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, em sap molt de greu, però és que jo no he sentit
que l’alAludissin. 

(Remor de veus)

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, nom i cognom. Però m’ajustaré només al que m’ha
recomanat el Sr. Grosske, no entraré en debat. 

EL SR. PRESIDENT:

Bé, no li don la paraula perquè estam fora de context...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Però m’ha citat amb nom i cognom, eh? 

EL SR. PRESIDENT:

Sí, la citat amb nom i cognom però no ha posat en dubte la
seva honorabilitat ni tot el que diu el Reglament. Per tant, en
aplicació d’aquest reglament...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

President, només li volia dir... 

EL SR. PRESIDENT:

...que tan poc agrada i que ara aviat canviarem. No li don la
paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Només una cosa a vostè, no a ell. És que volia que
aprengués, m’havia de donar lliçons, ell. Li volia explicar
només... Seran 10 segons, només, li ho garantesc. 

(Remor de veus)

Són 10 segons.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, no em jugui amb el Reglament. No li don els 10
segons, deixem-ho córrer. Ha quedat clar...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Estic convençut que s’ho perd la Cambra. 

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Jo estic segur (...), però també estic convençut que la
majoria de diputats i diputades s’estimaran més anar a dinar
d’un moment a l’altre. Sr. Pons, en nom del Grup Socialista, en
torn de contrarèplica i per tancar el debat.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Dues precisions. Jo he tornat llegir
l’article 12 i l’article 13 de la Llei d’acompanyament, que són els
que justifiquen aquest qualificatiu de pressió fiscal, i he de dir
que hi ha una conseqüència terrible, després de la lectura: o
s’ha equivocat en la lectura, o té una falta d’interpretació
notable, o ens vol enredar, però les coses que diuen l’article 12
i l’article 13, referits a aquest impost, no diuen en absolut res de
l’augment ni justifiquen dir un augment del 300% damunt un
impost. Açò és absolutament fals. I a més, si no fos fals seria
pitjor, perquè seria una maldat induïda per la portaveu del Grup
Popular, cosa de la qual no la vull acusar, m’estim més creure
que ha estat un lapsus que en el fragor del debat ha tengut la
portaveu.

Però farem un poc de literatura, també. Les liquidacions...,
perdó, farem un resum que tenc aquí devora que és més
agradable. Les modificacions normatives que afecten l’impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
se centren en la modificació dels tipus impositius de les
modalitats -és el valor- per la perversió que hi havia de
falsificar, òbviament, el valor de les finques producte d’una
transmissió inter vivos, o per herència, o pel que fos, i hi havia
aquesta xifra màgica de l’1,6% que els notaris aplicaven amb
aquella alegria i eficàcia a què ens tenen acostumats. Aquí et
donen la possibilitat que facis una declaració i diguis a
Hisenda: “Jo dic que el valor que jo don a la meva finca és
aquest”, amb el suport, òbviament, d’un tècnic suficientment
qualificat que justifiqui aquesta declaració. Hisenda rep aquesta
declaració, i per escrit al cap de dos mesos diu si hi està d’acord
o no hi està d’acord, i ha de presentar, en tot cas, per escrit el
motiu de desacord. Açò suposa que encara es manté la
possibilitat d’aplicació de l’IVA, que era un sistema pervers pel
qual hi havia transmissions, sobretot entre empreses, que feien
aflorar una empresa falsa que posava un IVA que després
podia recuperar per no pagar a Hisenda, i açò significava una
disminució d’ingressos a la comunitat autònoma, i òbviament
se’ls posa del 0,5 a un 1,5 a aquests que usen aquestes
martingales. I en el cas d’actes jurídics documentats en les
transmissions en què es renuncia a l’acceptació de l’IVA es
passa d’un 7 a un 3,5%. 

Per tant, de la literatura escrita no es pot arribar a la
conclusió que hi ha una pressió fiscal en funció d’aquest acte.
Per açò o és mala intenció, o és falta de lectura, o és una
interpretació esbiaixada dels articles 12 i 13 de la Llei
d’acompanyament. 

(Remor de veus)

I per acabar, at last but not least, les lleis s’aproven amb el
vot contrari o favorable de qualsevol diputat implicat en la
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votació, i una vegada feta aquesta cosa la llei aprovada obliga
tothom, a qui va votar en contra i a qui va votar a favor. Si la llei
hagués sortit des d’aquí així com proposava el Grup Socialista,
hagués arribat amb molta més coherència i força a Madrid, i així
ha produït una sèrie d’enfrontaments, però sobretot ha produït
una cosa més perillosa, i és el no compliment per part del
Govern que l’ha d’aplicar. Açò és una contradicció que tenen
i una creu feixuga, sí, però també és cert que un, quan està a
l’oposició, ha de fer la penitència necessària per arribar a la
resurrecció. 

(Rialles) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons, per la seva intervenció en nom del
Grup Socialista. 

I amb la seva intervenció queda substanciat el debat, i per
tant plantejaria a les senyores i als senyors diputats que
procedim a la votació, votació que poden fer a partir d’ara.

Resultat de la votació: vots favorables, 26; vots en contra,
29. En conseqüència queda rebutjada l’esmena a la totalitat amb
devolució al Govern 4415, presentada pel Grup Parlamentari
Popular al projecte de llei 3816, de mesures tributàries i
administratives. 

Declaració institucional  en el dia internacional  per  a
l'eliminació de la violència contra les dones.

Per concloure aquest plenari procediríem a la lectura i
aprovació, si procedeix, d’una declaració institucional en el Dia
Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones.
El Sr. Secretari Primer té la paraula.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Declaració institucional. Dia Internacional per a l’eliminació
de la violència contra les dones.

“Un any més hem de dir prou a la violència contra les
dones. 

El dia 25 de novembre recorda a tot el món que milions de
dones diàriament pateixen assassinats, violacions, esclavitud
i assetjament sexual, tortures, maltractaments, menyspreu,
discriminació, marginació i pobresa. I per què? Únicament
perquè són dones, per cap altre motiu.

L’any 1999 l’ONU va institucionalitzar aquesta data com el
Dia Internacional contra la violència contra les dones, encara
que anys abans, des del 1981, ja es commemorava. 

La violència que pateixen les dones a tots els països del
món té arrels comunes; no es manifesta únicament en cops,
ferides i assassinats. També la pobresa la pateixen elles i els
seus fills i filles majoritàriament. La discriminació laboral té
xifres concretes. A les guerres el patiment de la població civil
cada vegada és major i entre ella són majoritàriament les dones

les que s’enduen la pitjor part, essent la violència cap a elles
una estratègia clarament planificada en els conflictes.

El problema dels maltractaments té el seu origen en la
desigualtat ancestral que existeix a la societat entre homes i
dones. Es tracta d’un problema ideològic, que obeeix a un
sistema de pensament patriarcal fins al punt de dur a molts a la
convicció que són propietaris de les vides de les dones. La
violència sexual contra les dones obeeix a les mateixes causes,
la falta de respecte pels éssers humans de sexe distint. 

El problema de la violència contra les dones afecta tothom
i no només a les dones que la pateixen. Sabem per les
estadístiques que les nostres filles, fills, mares, àvies, amigues
i companyes en poden ser víctimes. Per tant exigim als nostres
governants que posin totes les mesures preventives i
palAliatives necessàries que comprenguin tots els àmbits
d’acció política: l’educació, la sanitat, els serveis socials, etc.;
que vetllin per la seguretat personal de les dones i que la
justícia sigui aplicada contundentment contra els agressors a
fi de crear una cultura que digui no a la violència contra les
dones.

Demanam als mitjans de comunicació un tractament digne
i respectuós cap a les víctimes de la violència. 

La presència de les dones en espais de decisió és molt
reduïda, més aviat testimonial. Mentre el poder econòmic,
polític i social continuï en mans masculines serà difícil que
canviïn les coses. Cal que les dones ocupin en igualtat els llocs
de poder a tots els àmbits. 

Volem canvis reals, volem mesures i recursos per a la
igualtat. Volem denunciar la violència de gènere com una lacra
a eradicar i exigim que les dones tenguin una garantia de
seguretat i llibertat per poder desenvolupar-se dignament com
a persones”. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. S’aprova aquesta declaració institucional?

Idò aprovada per assentiment aquesta declaració
institucional del Dia Internacional per a l’eliminació de la
violència contra les dones... 

(Aplaudiments)

...s’aixeca la sessió.
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Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 euros.
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