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EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Començam la

sessió plenària d’avui. 

I. Debat de totalitat dels pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2005, amb

les esmenes a la totalitat, de devolució, RGE núm. 7363/04,

presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els

Verds; RGE núm. 7028/04, presentada pel Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i RGE núm.

7352/04, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i

fixació de les quantitats globals.

El primer punt de l’ordre del dia és el debat de totalitat dels

pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per al 2005, amb les esmenes a la totalitat de devolució

RGE núm. 7363/04, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Els Verds; RGE núm. 7028/04, del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista; i RGE núm. 7352/04, del Grup

Parlamentari Socialista, presentades el projecte de llei de

pressupostos generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per al 2005, RGE núm. 6829/04, i fixació de les

quantitats globals.

En primer lloc es passa a la presentació del projecte de llei

RGE núm. 6829/04, de pressupostos generals de la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al 2005, i té la paraula el

conseller d’Economia, Hisenda i Innovació Sr. Lluís Àngel

Ramis d’Ayreflor i Cardell. Per favor, Sr. Conseller...

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Senyor president, senyores i senyors diputats. Em present

davant aquesta cambra per demanar el suport al Projecte de llei

de pressuposts per al 2005 i, per tant, per demanar el rebuig a

les esmenes a la totalitat presentades pels grups de l’oposició.

Aquests pressuposts del 2005 tenen dos fonaments. 

En primer lloc, la credibilitat, es confirmen les projeccions

macroeconòmiques de l’any 2004. Les dades que varen

preveure amb el pressupost ara vigent s’estan complint. El PIB

creixerà el 2004 al voltant de l’1,5%, el doble dels anys 2002

i 2003. La situació laboral ha millorat: a final d’octubre teníem

a Balears 410.849 persones fent feina, 28.650 més que fa un

any. L’atur és un 1,50% menor que l’any passat, amb 424

aturats menys. S’ha aconseguit una bona ocupació masculina

però lluny de la plena ocupació femenina. I la plena ocupació

és objectiu fonamental d’aquest govern. Per aquest motiu, per

a l’any 2010 pretenem una taxa d’ocupació general del 70%, i

que la femenina arribi al 60%. Alguns indicadors de consum

demostren una certa reactivació de la demanda interna, com el

de la compra de vehicles a motor. En definitiva, s’està produint

un canvi de tendència positiu i creixent en el cicle econòmic

que es confirmarà segons les nostres previsions, l’any 2005,

amb un 2% d’increment del PIB en termes reals, encara per

davall de l’Estat espanyol i de previsió de la Unió Europea.

L’altre punt on es fonamenten els pressuposts és que estan

basats en una anàlisi estratègica de la nostra economia i, per

tant, obeeixen a una política econòmica amb uns objectius

clars. Per una banda, potenciar la lenta reactivació econòmica

de la nostra comunitat. I per altra, donar solució a mancances

històriques de les Illes, fent front amb valentia als problemes

estructurals de la nostra economia, des de la veritat i la claredat

als ciutadans.

Per afrontar l’estratègia econòmica a llarg termini que dóna

sentit a aquests pressuposts, analitzem el que ha succeït als

darrers anys i quin posicionament té Balears dins Espanya, en

termes econòmics.

Segons les dades de la Comptabilitat regional d’Espanya,

elaborada per l’INE, per l’Institut Nacional d’Estadística, el

PIB per càpita balear se situava l’any 1998, darrer any complet

de govern del Partit Popular, aproximadament un 22% per

damunt de la mitjana espanyola, fet que situava Balears en la

tercera posició entre les comunitats autònomes espanyoles. Des

d’ençà, des de l’any 1998, lamentablement aquesta ubicació ha

anat retrocedint fins a situar-se en el setè lloc, el 2003, amb un

PIB per càpita només un 7% superior a la mitjana espanyola.

Hem passat del 22% al 7% en cinc anys. En aquest període de

cinc anys, mentre que dins el conjunt de l’Estat el PIB per

càpita ha crescut un 12,9%, a les Balears ha caigut un 0,7%.

Aquest retrocés és degut tant a l’alentiment del creixement de

Balears, com al seu major dinamisme demogràfic. En el darrer

lustre, el PIB balear ha crescut en conjunt un 11,6% en termes

constants, que comparat amb la resta de les regions situa les

Balears en penúltima posició dins Espanya. Al contrari, en

aquest mateix període, Balears ha liderat el creixement de la

població amb un increment de més del 15%, mentre que en el

conjunt de l’Estat únicament ha crescut un 3,4%.

La descomposició del creixement de la producció per

habitant revela que la major caiguda de la productivitat mitjana

del treball i la menor reducció relativa de la taxa d’atur són els

dos factors que expliquen la desfavorable evolució del PIB per

càpita balear. Al contrari, la taxa d’activitat encara ha

augmentat i s’ha convertit en el principal sosteniment del

creixement del PIB per càpita.

Aquestes dades demostren com s’ha generat la producció a

les Balears aquests cinc darrers anys. Hi ha més població

ocupada que en la resta de les comunitats autònomes, que

treballa una jornada més llarga, més extensa, que obté una

quantitat del producte per treballador inferior a la mitjana. En

resum, l’obtenció de renda a les Balears ha suposat un major

esforç laboral que a la resta de regions, en aquest període

darrer.

(Remor de veus)

Per tant, s’ha comprovat com l’aplicació de les distintes

polítiques econòmiques del Govern colligat d’esquerres o,

millor dit, l’absència d’una política econòmica i la presa de

mesures descoordinades ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, per favor, si és tan amable. 
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EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Per tant, s’ha comprovat com l’aplicació de les distintes

polítiques econòmiques del Govern colligat d’esquerres o,

millor dit, l’absència d’una política econòmica i la presa de

mesures descoordinades ens ha duit a una situació en què que

cadascun dels mallorquins, menorquins, eivissencs i

formenterencs fossin més pobres, a la vegada que ha suposat un

efecte crida damunt la immigració, la qual cosa ha afegit més

pressió social, econòmica i mediambiental a les nostres illes.

Parlem de l’estructura productiva de les Illes Balears. El

principal tret que distingeix les Balears és la seva

especialització productiva, entesa com aquelles dedicacions

productives que es desenvolupen dins el territori. L’índex

d’especialització productiva mostra que l’estructura del VAB

balear és la més allunyada, entre totes les regions de l’Estat, de

la configuració del VAB espanyol. Aquesta elevada

especialització productiva de Balears prové de la seva intensa

dedicació al sector turístic. Aquesta especialització productiva

que alguns economistes la qualifiquen com una debilitat, la

majoria l’entenen com una fortalesa de l’economia balear,

perquè és una especialització amb turisme i oci, que és una

activitat creixent en el món i en concret a Europa. 

Un altre punt bàsic de la nostra posició és la insularitat. Si

acceptam que l’entorn natural afecta l’activitat humana, s’ha de

reconèixer igualment l’existència d’un cost associat a la

insularitat, producte de la dimensió, la distància i l’aïllament.

La magnitud del perjudici, de la fragmentació i de l’aïllament

territorial depèn inversament de la dimensió del territori, i

positivament, de la distància als fluxos econòmics

internacionals. La insularitat implica especificitat i

diferenciació. Aquesta diferència es manifesta de diverses

maneres i, amb caràcter general, el cost de la insularitat es

revela en qualsevol de les manifestacions següents.

Recursos naturals i mediambientals limitats. L’escassesa de

recursos naturals, com l’aigua i el territori, són més acusats en

un escenari insular, cosa que restringeix les seves possibilitats

de creixement. A les Balears, el concepte de sostenibilitat

s’omple encara més de contingut, ja que la principal activitat

econòmica, el turisme, té com a principal actiu el capital

natural.

En segon lloc, cal esmentar l’especificitat productiva. La

insularitat condiciona una determinada estructura productiva,

per mor de l’escassa disponibilitat de recursos materials, per ser

processats econòmicament, alhora que els elevats costos de

transport, que suposa la insularitat, dificulten el

desenvolupament del sector industrial.

La insularitat condueix també a un elevat grau de

dependència exterior, a causa, bàsicament, d’un alt nivell

d’importació, com a conseqüència de la manca de recursos

interns. 

D’altra banda, s’ha d’estudiar a fons com es comporta el

capital humà a les Illes Balears. La realitat és la següent, encara

que no es pot atribuir amb tota seguretat a raons d’insularitat:

el grup de població amb estudis superiors és menor en les

economies insulars. Per la distància respecte al centre de

formació, normalment en el territori continental o a l’illa

principal, la formació posterior a la secundària suposa un elevat

cost, que rebaixa la rendibilitat esperada, per l’alumne

potencial. En definitiva, el percentatge de titulats universitaris

en la població de les Balears és inferior a la mitjana espanyola.

El 2002, Balears era la tercera regió espanyola, amb una menor

proporció de població, de més de 16 anys amb estudis superiors

o de grau immediat inferior.

La insularitat implica també un major cost de la vida. Els

habitants dels territoris insulars han de suportar un major cost

de la vida, per mor dels costos de transport addicionals i de

l’elevat preu de l’habitatge atesa la limitació territorial, cosa

que els economistes, en ocasions situen com a inflació dual.

L’any 2003, els preus de consum de les Balears, mesurats en

termes equivalents de poder de compra, se situen un 4% per

damunt de la mitjana espanyola. A més, els ciutadans de les

Balears, en relació amb els de les altres comunitats autònomes,

han d’efectuar un major esforç inversor per poder comprar un

habitatge.

Finalment, tenim una estructura empresarial atomitzada. El

reduït mercat local és un important obstacle per a les empreses

locals en els sectors on es requereix una elevada capitalització

empresarial; mentre que la resta d’activitats són

desenvolupades per un gran nombre de microempreses que

requereixen poc esforç inversor i utilitzen tecnologies poc

innovadores. 

Encara que el fet insular no pot desaparèixer, els costos

lligats a la insularitat es poden atenuar, sia a través del

desenvolupament de mitjans de transport i de noves tecnologies

de la comunicació, sia a través de programes específics, que

tenguin en compte els factors econòmics, singulars de les

regions insulars que hem citat, i no tan sols pensar en el

transport com a cost insular.

Amb les consideracions exposades, resulta imprescindible

per a l’economia de les Balears, un REB potenciat, que

corregeixi els problemes del vigent, i mesures fiscals per

afavorir la dimensió de les empreses locals i la reinversió a les

Illes, perquè, com hem dit, és un cost d’insularitat més.

El fort augment de la productivitat, del treball en el sector

turístic, destinat a l’exportació, ha provocat l’absorció, per part

d’aquest, de recursos productius dels sectors agrari i industrial.

Prova d’això és que Balears ha estat la comunitat autònoma que

ha experimentat un major increment del preu relatiu dels

serveis respecte de la indústria, un 275% en el període

1955-1997.

Quina és la distribució del VAB per branques d’activitat a

Espanya i a Balears? Segons la font del Centre de Recerca

Econòmica, en el sector primari a Espanya el pes és d’un 4% i

a Balears únicament de l’1,6%.  L’energia coincideix a

Espanya i a Balears amb un pes del 3,8%. La indústria a

Espanya representa el 18,1 del VAB, mentre que a Balears

representa el 6,4. La construcció a l’Estat espanyol representa

el 8,5%, mentre que a les Illes Balears representa el  7,9.

Serveis de mercat representen a l’Estat espanyol el 51,2%,

mentre que a Balears representen el 68,1% del VAB. Els
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serveis de no mercat representen un 14,4% a Espanya, un

12,2% a les Illes Balears.

Actualment, els serveis destinats a la venda suposen el

68,1% del VAB balear. Entre aquests, la branca d’hoteleria

representa gairebé una quarta part del VAB, una importància

relativa, que supera amb més de tres vegades la que té en el

conjunt espanyol. 

L’elevada concentració productiva de l’arxipèlag balear

s’intensifica si analitzam el tipus d’especialització turística que

té. La distribució per país de procedència dels turistes arribats

a Balears mostra que la demanda es concentra en dues

nacionalitats, l’alemanya i la britànica, que suposen més del

65% dels turistes que visiten les Balears. A més, l’activitat

turística també té un fort component estacional i es concentra

més del 70% de la demanda en els mesos de maig a setembre,

cosa que condiciona l’evolució de l’ocupació i de la taxa d’atur

al llarg de l’any. 

Afortunadament, estam millorant, poc, però estam

millorant, la desestacionalització, al llarg del 2003 i del 2004,

i esperam que enguany arribem a l’índex del 2000, després que

el 2002 fos l’any més estacional dels darrers.

Un pic definit el posicionament de l’economia balear dins

Espanya, analitzem quin és el diagnòstic de l’economia balear.

El turisme ha estat, és i serà el motor de transformació de

l’economia i la societat insular i de l‘impuls de la seva renda

per càpita. Fins a mitjans del segle XX, Balears comptava amb

una estructura productiva diversificada, i això no es traduïa en

elevats nivells de renda, tal com reflecteixen les contínues

pèrdues de població per l’emigració que sofrí l’arxipèlag fins

als anys seixanta. L’explotació turística, dels recursos propietat

dels residents, a principis del seixanta es tradueix en un

important increment de la riquesa que, amb el temps, donà lloc

a una forta especialització en turisme i en béns no

comercialitzables, especialment del subsector de la construcció,

i la indústria tenia una importància marginal. Això ha duit un

important creixement del nivell de renda per càpita, fins a

arribar al nivell més alt, entre les comunitats autònomes

espanyoles, i situar-se per damunt de la mitjana de la Unió

Europea, i en el primer lloc entre les illes del Mediterrani i

possiblement tan sols superats per Hawaii en el món, un altre

arxipèlag especialitzat en turisme.

Per tant, en primer lloc, i més destacable és que l’economia

balear compta amb un punt de partida bàsic, està especialitzada

en turisme, que és un sector de futur en general, no té

afortunadament una estructura productiva, especialitzada en

drassanes, o amb una indústria obsoleta. Així, no és necessari

plantejar cap canvi de model econòmic, sinó únicament canvis

en el model que tenim, perquè en una economia d’arxipèlag

petit, com les Illes Balears, és positiu tenir una especialització,

ja que representa un alt nivell de coneixements, un important

know how, que n’assegura la viabilitat futura.

Dit això, convé repassar el diagnòstic dels punts febles. 

Com és ben sabut, una de les principals fonts de creixement

de la renda per càpita a llarg termini és la inversió en R+D+I.

El sector de béns no comercialitzables i el turisme són menys

propicis per al progrés tecnològic i la innovació, cosa que

condiciona el creixement econòmic futur. Tot i que cal dir que,

tal com va concloure l’estudi elaborat per la Fundació COTEC,

aquest sector, el turisme, és el que marca la pauta de la

innovació en tota l’activitat empresarial de les Balears i, per

altra banda, el sector turístic d’aquesta comunitat és líder a

nivell estatal, quant a l’adopció d’estratègies i processos

innovadors. A més, s’ha de dir que aquesta innovació té una

presència important en totes les branques de l’activitat a totes

les illes.

Un altre canal pel qual s’ha alentit el creixement a llarg

termini de Balears es deriva del capital humà. A pesar que les

economies amb major dedicació relativa als serveis destinats a

la venda presenten un major nombre de treballadors qualificats,

Balears, que és una economia molt terciaritzada, posseeix el

percentatge d’ocupats amb estudis universitaris o anteriors més

baixos entre totes les comunitats autònomes espanyoles, qüestió

que he esmentat abans i que mostra dades com la població

ocupada amb estudis universitaris o de grau immediat inferior,

que són les següents. En el període del 1964 al 1969, Balears

tenia una població amb estudis superiors o immediats inferiors

ocupada del 3,4%, mentre que Espanya la tenia del 3,7% i el

2001, Balears ha pujat fins al 13,3%, però la mitjana espanyola

es troba en el 19,3%.

En tercer lloc, tenim que els derivats del diferencial

d’inflació amb altres economies, en particular amb les

europees, que constitueixen els principals mercats de destinació

del comerç exterior i d’origen dels turistes que visiten Balears.

Les taxes d’inflació de Balears més altes indiquen que

progressivament l’economia de les illes perd capacitat per

competir en preus, i a més no tenim l’arma de la política

monetària de la devaluació, com tenen molts dels nostres

competidors, tots els que són fora de la zona euro.

D’altra banda, tenim que el principal risc de la

sobreespecialització productiva és que podria finalitzar

l’expansió exportadora motivada per una contracció de la

demanda mundial, o un desenvolupament de destinacions

competidores o per falta d’adaptació a les noves demandes del

mercat. Per tant, s’han de fomentar totes les iniciatives

empresarials d’innovació a les noves demandes, per part del

sector empresarial turístic.

Un altre factor és la baixa dotació d’estoc de capital públic

per càpita i que atorga a les Balears un desavantatge important

competitiu. De fet, el desenvolupament turístic de Balears s’ha

vist fonamentat per una elevada ràtio d’inversió privada en

percentatge del PIB i per ocupat, el més alt de totes les regions,

mentre que, al contrari, el percentatge d’inversió pública ha

estat dels més baixos d’Espanya. Aquest és el principal

problema: la falta d’infraestructures educatives, sanitàries,

viàries, sociosanitàries, depuració d’aigües, dessaladores. Per

esmentar-ne un exemple, en carreteres estam a la meitat de la

mitjana de la Unió Europea. Les inversions de l’Estat han

caigut un 34,5% agreujant el baix estoc de capital públic a les

Balears.

 

També trobam que la transformació productiva ha suposat

una reassignació geogràfica de l’ocupació i de la població.
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Això es comprova en el transvasament poblacional que s’ha

produït des de les zones rurals de l’interior cap als nuclis

urbans i de costa, que concentren el dinamisme de l’ocupació

en l’activitat turística i en el subsector de la construcció.

Un altre punt que s’ha de tenir en compte és l’impacte

ambiental. L’edificació de construccions, el desenvolupament

de segones residències en àrees rurals i la construcció

d’infraestructures i elements necessaris per a l’activitat

econòmica han consumit recursos naturals. En qualsevol cas,

l’impacte mediambiental del turisme és molt inferior al fet que

si l’economia fos especialitzada en el mateix grau en el sector

primari o secundari.

Finalment, cal comentar que el notable desenvolupament

turístic ha exercit com a pol d’atracció de la immigració, la

qual cosa ha suposat un efecte desigual sobre la transformació

de l’estructura productiva. Ha afavorit la desindustrialització i

ha potenciat l’encariment dels serveis i l’habitatge, en comptes

de la indústria. El corrent migratori s’ha reactivat els darrers

anys considerablement, encara que presenta dues novetats

respecte de l’anterior: primer, l’especial importància que té

l’arribada de treballadors estrangers. I segon, l’afluència de mà

d’obra poc qualificada que ha reemplaçat els treballadors

locals. Aquests increments migratoris darrers consumeixen

molts de recursos educatius i sanitaris. Hem de recordar que

tenim al nostre país nines i nins escolaritzats de més de cent

nacionalitats.

En resum, l’actual patró d’especialització productiva de les

Balears és el resultat d’una intensa transformació estructural

com a conseqüència del desenvolupament del turisme de

masses en els anys seixanta i de la reacció a la crisi industrial

dels vuitanta. 

Com a conseqüència de tot això, les Balears són avui en dia

una economia fortament especialitzada, en la qual la

competència en preus és més rellevant que la diferenciació pel

contingut innovador i per la qualitat dels productes. La baixa

intensitat d’innovació i capital humà en el teixit productiu ha

influït, en els darrers anys del govern del pacte, en el retrocés

de la productivitat que ha frenat el creixement. La productivitat

per treballador l’any 98 era de 37.045 euros, la productivitat

per treballador l’any 2003 era de 32.572 euros, en aquest

període de cinc anys, cada treballador a les Illes Balears

produïa, en les antigues pessetes, 750.000 menys.

Ningú no pot dubtar que l’actual model de

desenvolupament ha permès a les Balears de progressar d’una

manera sostinguda durant quatre dècades. La variable

fonamental és la productivitat que és la font darrera de

generació de riquesa i llocs de feina. L’augment de la

productivitat requereix no sols produir el mateix de manera

eficient, sinó produir eficientment nous productes o serveis.

Senyores i senyors diputats, els estalviaré l’exposició de

l’Anàlisi DAFO de l’economia balear, perquè de la meva

exposició es dedueixen els punts febles i forts més rellevants,

les amenaces i les oportunitats.

Per tant, arribats a aquest punt, quines són les directrius de

política econòmica d’aquest pressupost?

Al Govern li correspon proposar mesures concretes, dins

l’àmbit d’una política econòmica que sigui capaç de garantir

que l’economia balear pugui seguir mantenint la presència en

els mercats internacionals, amb uns preus compatibles amb el

creixement de la renda per càpita, però serà el sector privat el

que, en una bona part, les ha de compartir i desenvolupar. Així,

és fonamental que totes les directrius siguin assumides per les

administracions, però, a més, pels agents econòmics i socials,

vertaders protagonistes de l’economia balear. En aquest

context, l’objectiu no pot ser un altre que el de llançar un

estímul revitalitzador que permeti a les Balears obtenir un

creixement que tendeixi a convergir en la renda nacional bruta

per habitant en paritat de poder de compra dins de la Unió

Europea dels quinze.

Un objectiu que, si bé és viable arribar-hi en 7, 8, 10 anys,

exigeix començar immediatament i, per tant, l’eina és la

política pressupostària de les administracions amb les línies

següents: Increment de la productivitat, identificació d’aquells

subsectors productius que puguin dinamitzar l’economia i

diversificació del producte turístic.

Quines són les línies estratègiques del Govern? Passem ara

a comentar el primer que he dit, l’increment de la productivitat.

Concretament, les cinc plataformes que es consideren

prioritàries perquè les Balears arribin a l’objectiu de renda i

competitivitat són: educació, infraestructures, investigació,

dinamisme empresarial i inversió estrangera directa. La millora

de cadascuna d’aquestes plataformes exigeix el plantejament

d’objectius concrets  i actuar coordinadament des de dos fronts:

administració i sector empresarial. A més, serà important

definir en el futur una sèrie d’indicadors clau, i prioritzar,

almenys, aquells en què el Govern pot influir o aquells sobre

els quals hi ha un major dèficit respecte d’Europa. I això es farà

amb la finalitat d’avaluar a mitjà termini el grau de

compliment, atès que l’objectiu darrer és la convergència real

amb el grup dels quinze de la Unió Europea, com he dit. Però

tot això ho dic, des de la realitat que Balears és l’economia amb

més pes del sector privat del món occidental, per tant el paper

de l’administració és el de catalitzador. 

Detallem les cinc plataformes que he esmentat.

En Educació, Balears ja no pot competir amb mà d’obra

barata i, si el que vol és generar major valor afegit, ha de

comptar amb treballadors ben formats, cosa que suposa, en la

majoria de casos, habilitats tècniques, matemàtiques i

científiques. Els objectius concrets en aquest sentit són els d’

incrementar els recursos educatius tant en el que respecta al

professorat, com a infraestructures educatives, potenciar

l’educació universitària i fer disminuir l’abandonament dels

estudis, fomentar els estudis tècnics, incrementar el percentatge

de la població capaç d’expressar-se en anglès, fomentar la

formació contínua dels professionals, atreure els millors

estudiants i professors, de fora de la regió, i retenir el talent

necessari per a impulsar l’economia i reducció del fracàs

escolar.

En infraestructures, la motivació la trobam en el fet que les

Illes, per raons de l’estructura productiva, que he explicat

abans, necessiten estar dotades d’unes bones infraestructures.

A més, atesa l’estratègia de millorar la productivitat dels
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sectors econòmics que operen a les Balears, i molt

especialment del sector turístic, és precís incrementar la dotació

d’estoc de capital públic per ocupat, actualment un dels més

baixos d’Espanya, a través de la creació, millora i manteniment

d’infraestructures a totes les seves illes. Els objectius concrets

per a això són: reduir de mica en mica el dèficit a les vies

terrestres prioritàries, per al bon desenvolupament econòmic

són fonamentals unes infraestructures adequades amb un

manteniment òptim, per tal de desenvolupar el pla de transport;

desenvolupar infraestructures culturals o socials, palau de

congressos, museus, que per la seva concepció es converteixin

en referents a Europa i actuïn de punt d’atracció turística, i

escometre, així, a tots els municipis projectes que millorin les

infraestructures i disminueixin  l’estacionalitat, millora de

l’estoc de capital públic en una àmplia gamma de possibilitats

-tractaments de residus, protecció de la natura, adequació i

correccions urbanístiques, comunicacions, recursos hídrics-, de

manera que es garanteixin les millors condicions per al

desenvolupament de la funció empresarial a l’àmbit turístic i,

en general, a tota l’economia; assegurar les millors

instalAlacions aeroportuàries i portuàries a totes les Illes, i que

aquestes zones aeroportuàries i portuàries siguin zones

estratègiques per a nous subsectors que puguin dinamitzar

l’economia, perquè són d’alt valor afegit.

En Investigació, la motivació en aquest camp la trobam en

el fet que la inversió en R+D és la base dels productes i serveis

del futur, més competitius i que es diferencien pel seu valor

afegit. A més, aporta beneficis addicionals, ja que els llocs de

feina que genera són de major qualificació i salaris més elevats.

Com a objectius concrets tenim: incrementar els recursos físics

i humans en activitats de recerca i desenvolupament, fomentar

la despesa en recerca i desenvolupament de les empreses,

promoure la inversió en R+D, amb el desenvolupament de

centres d’investigació que fomentin la cultura de la innovació,

i la colAlaboració entre empresa i universitat. En aquest sentit,

tan importants com els centres d’investigació són el centres

d’excelAlència. Fomentar les noves tecnologies a les PIME com

a base per incrementar la innovació dins elles.

Arribam al quart punt. Dinamisme empresarial. La creació

de noves empreses és una mostra del vigor de l’economia. Les

noves empreses aporten nous productes, generen innovació i

forcen les ja existents a renovar-se  i crear llocs de feina.

Juntament amb el factor de la creació, el volum de les empreses

és un element encara més important que determina aquest

dinamisme empresarial del qual parlam. 

Plantejam aquí la següent reflexió a mitjà termini. És

fonamental afavorir la creació d’empreses i facilitar el

finançament, molt particularment el suport als nous plans de

negoci i augmentar el volum de les empreses existents, per tal

de facilitar processos d’associació i facilitar la reinversió dels

beneficis empresarials, amb mesures fiscals, que facilitin

reinversions a les Illes en els sectors més estratègics.

I, finalment, la inversió estrangera directa d’establiment.

Amb la motivació que avui per avui, la major atracció de

Madrid i Catalunya d’IEDE, és a dir d’inversió aplicada

directament a la creació d’empreses i noves activitats

empresarials, explica part del diferencial de creixement amb

Balears i les comunitats de Catalunya i Madrid. 

A diferència de les transmissions entre no residents, canvis de

titularitat i fusions i adquisicions que no generen creixement del

PIB per si mateixes, la inversió estrangera directa d’establiment

(IEDE) té una incidència directa sobre el PIB. Les reflexions

estratègiques a mitjà termini en aquest sentit són incrementar la

captació d’IEDE i diversificar la funció, i enfocar l’estructura

cap als sectors definits com a prioritaris, en un intent de

potenciar el pes de la tecnologia i el turisme, i atreure i

mantenir centres de decisió de grans grups internacionals. I

aquestes cinc línies estratègiques s’han d’emmarcar dins el

respecte al medi ambient, i als recursos naturals, principal actiu

de la nostra economia turística i dels ciutadans de les nostres

illes.

 

La segona línia estratègica esmentada és la identificació

d’aquells subsectors productius que puguin dinamitzar

l’economia. Els agents econòmics i l’administració pública han

d’identificar i apostar pels subsectors econòmics que més VAB

aportin, com a forma de diversificar l’economia de serveis fora

del producte turístic. Sabem que seran sempre aportacions

petites, però la diversificació serà més profitosa per a les

Balears si la nova inversió s’orienta a clúster de més alta

rendibilitat econòmica, per capital, i de valor afegit per als

treballadors. 

En definitiva, es tracta d’identificar subsectors econòmics

que en els darrers anys (1997-2003) hagin crescut a les Balears

amb els filtres següents: subsectors que han crescut més que la

mitjana regional en termes de VAB; subsectors que han crescut

més que la mitjana estatal en termes de VAB; subsectors que

han  crescut més que la mitjana regional en termes d’ocupació;

subsectors que han  crescut més que la mitjana estatal en termes

d’ocupació; i, per últim, subsectors que han crescut més que la

mitjana regional en creació d’empreses.

Fet aquest treball, es tracta d’apostar, fer costat i fomentar

les empreses incloses en tres del cinc esmentats subsectors, ja

que són les empreses que més valor afegit aportaran a la nostra

economia.

La tercera línia estratègica és la de diversificació del

producte turístic. L’objectiu darrer és el de presentar una

política que permeti realitzar sense traumes la transició d’un

model de monocultiu de sol i platja i de paquets turístics fins a

un model multiproducte, sense perdre l’especialització

competitiva i mantenint la capacitat de generar riquesa,  que ha

distingit, des dels anys seixanta, el desenvolupament del

turisme a les Balears. 

Què vull dir quan parl de turisme multiproducte? Que hem

de segmentar via oferta i via demanda. Segmentam via oferta

en base a dos criteris, al dels recursos, és a dir hem de

segmentar turisme en base al turisme de sol i platja, que serà el

majoritari, turisme d’interior o rural, turisme de béns, de

creuers, de golf, cultural, ecoturisme, salut, nàutic, esportiu, en

general, i residencial; o per tipus de viatge. Hem de crear més

segments i fomentar el de majorista de viatges i el d’agències

de viatges que és el clàssic, però també l’autoorganitzat i

parcialment organitzat amb les noves tecnologies. Aquestes

segmentacions són importants dins de l’oferta. I via demanda

també hem de fer les segmentacions corresponents, en base a
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la clientela, familiar, escolar, de grups, joves, tercera edat,

individual, i per activitats a realitzar, de treball o d’oci.

En la fase actual, la visió convencional del turisme no és

suficient per fer front a certs patrons de comportament turístic

que ja es posaven de manifest fa més de cinc anys i que

continuen sense solucionar-se. És necessari dissenyar una

política turística que no respongui a l’objectiu d’incrementar el

nombre d’entrades de turistes, d’una mena o d’una altra, sinó

de garantir les millors condicions econòmiques, ambientals i

socials per al desenvolupament de la funció empresarial en

l’àmbit turístic i en els ingressos turístics corresponents.

Fixades les línies estratègiques a llarg termini, presentem

com les plasma el Govern a curt termini, per a l’any 2005.

L’objectiu és la creació de riquesa per a tots i començar a

solucionar els principals problemes que els darrers anys s’han

creat o aguditzat a les Balears. 

Les previsions d’ingressos demostren la millora de la nostra

economia. En imposts directes, comptam amb una previsió

d’un 17,5% més que la de l’any 2003, amb IRPF la previsió de

recaptació per al 2005 és superior als 400 milions d’euros. En

imposts indirectes, el creixement respecte de fa dos anys és del

13,7%. En el cas de l’IVA, el tram autonòmic d’aquest impost

representarà un total de 853 milions d’euros. I aquest increment

es dóna gràcies a l’eliminació d’un impost que perjudicava

l’activitat del nostre principal sector econòmic. També cal fer

referència a l’increment dels passius financers, que dins els

pressuposts de la comunitat autònoma és de 362 milions

d’euros, dels quals 320 són de nou endeutament. Aquest

endeutament facilitarà la política d’inversió real, per fer front

a la mancança de capital d’estoc públic, uns dels problemes

estructurals esmentats. 

Per tant, l’estructura del finançament dels pressuposts en

percentatges és: rendiment dels tributs cedits, 19%; rendiment

dels tributs propis, 1,5%; taxes, 1%; finançament autonòmic,

52,6%; transferències externes, 11,7% i deute públic, 14%.

Quant a la despesa, l’important creixement es distribueix en

els capítols següents. Per a despeses de personal, 103 milions

d’euros més que el 2004, dels quals més de 90 van a educació,

per assegurar l’ensenyança pública de qualitat que aquestes

illes necessiten, i en què he incidit abans, com un tema

estratègic. Les despeses corrents, en béns i serveis,

s’incrementen per al 2005 en 8 milions d’euros, però, així i tot,

parlam de 7 milions d’euros menys que l’any 2003. Les

despeses financeres, les hem situat en el pitjor escenari

possible, suposant un increment del tipus d’interès, cosa poc

probable al dia d’avui, sobretot pel primer semestre del 2005,

i inclou l’increment del deute, i així pressupostam 19 milions

d’euros més que l’any 2004. Les transferències corrents tenen

un increment del 39%, 359 milions d’euros més que l’any

2004, dels quals van a salut 237 i a educació 61 milions. Les

inversions reals per fer front als problemes d’infraestructures

creixen un 122%, 199 milions més que l’any 2004, i que

serviran també per reactivar l’economia balear, inversions que

es concentren principalment en infraestructures viàries, de medi

ambient, d’educació i R+D i sanitat. Aquestes inversions

enllacen amb les línies estratègiques esmentades abans. Les

transferències de capital creixen com la inflació.

Per tant, en aquest pressupost, s’incrementen les operacions

corrents amb un 34%, però les operacions de capital

s’incrementen amb un 55%, i per tant va en la línia del Partit

Popular, quan estava a l’oposició, que presentava esmenes per

incrementar la inversió i especialment en temes

d’infraestructures de tot tipus. L’increment d’inversió en aquest

pressupost és històric. Hi ha més inversió directa que els dos

darrers anys del govern anterior en euros constants, amb la

finalitat de respondre a les necessitats dels ciutadans de

Balears. I aquests pressuposts no són virtuals, responen a la

realitat i a la demanda dels habitants del nostre país. Per

començar, els diré que vàrem prendre nota de la demanda

ciutadana, i vàrem consultar els agents econòmics i socials,

patronals i sindicats, cosa que no s’havia fet mai bans, i més del

80% de les peticions són recollides en els pressuposts.

L’increment del finançament per educació i sanitat va ser

una constant, matisada únicament per una patronal, que volia

un model més privat, bé, doncs, aquests pressuposts donen

compliment al que es va solAlicitar majoritàriament per les dues

patronals i els dos sindicats consultats. Igualment en temes

d’R+D+I o de suport al sector primari i secundari.

Passem ara a analitzar el pressupost per seccions. 

A l’educació hi ha una necessitat imperiosa de millorar-la,

i, per tant, comptarà amb un pressupost rècord de 613 milions

d’euros, un 41% més que quan governava l’esquerra, 178

milions d’euros més. Jo els demanaria, senyores i senyors

diputats, després d’aquesta realitat, qui defensa més la

importància de l’educació, l’esquerra, tal com vol fer creure en

aquest parlament amb les preguntes, o el Govern del Partit

Popular, que no fa propaganda, però sí feina i euros?

(Remor de veus)

Un sindicat demanava un pressupost de 700 milions d’euros

per tenir l’educació perfecta, si sumam als 613 de la

Conselleria d’Educació els 56 milions d’euros de l’IBISEC,

dóna una xifra molt aproximada a la demanda sindical.

Es presten més recursos a l’ensenyament no universitari,

351 milions d’euros, a la formació professional, 175% més, a

política lingüística i a l’ensenyament universitari, un 15% més

i a beques, un 10% més. Per tant, l’aposta per l’educació és

constatable el dia d’avui. A més, l’Agència de Qualitat

Universitària comptarà amb una dotació pròpia, per primera

vegada. El pressupost d’educació i cultura respon al primer

punt de l’estratègia, per millorar la formació dels ciutadans i

aconseguir una major preparació que permeti tenir en el futur

les persones millor preparades de l’Estat. Les partides

d’educació deixaran de ser ampliades, amb la realitat que els

pressuposts no són virtuals, com a l’època del govern anterior

d’esquerres.

 

Salut i consum té per primera vegada aquesta comunitat

autònoma els recursos mínims que li corresponen per a una

sanitat de qualitat. El pressupost consolidat per a aquesta àrea

representa un increment del 41,5% respecte de l’any 2004, 977

milions d’euros. Suposa 300 euros més per persona censada,

xifra a la nostra comunitat fictícia per la població flotant i de
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desplaçats, però per primer pic estaríem al voltant de la mitjana

de l’Estat espanyol per càpita.

La millora de la sanitat pública es manifesta amb les obres

dels nous hospitals de Formentera, Menorca, Inca, i l’inici del

nou hospital de referència a Balears, a més de millores als

hospitals en funcionament. La millora de finançament es notarà

en la disminució de demores en operacions quirúrgiques i

consultes, el pla de salut mental, pla d’atenció bucodental

infantil, transport de malalts, entre d’altres.

Dos temes més destacaria. L’impuls a la investigació

sanitària aplicada, hem dit abans la importància de la recerca i

de la seva potenciació, per tant el projecte CIMERA, Centre

Internacional de Medicina Respiratòria Avançada, serà un

centre d’investigació de primer ordre, a nivell mundial, i abans

de final de mes es concretarà la participació del CESIC, del

Consell Superior d’Investigacions Científiques, ja que el mateix

consell ha demanat participar-hi per l’alt interès del projecte.

L’altre tema a destacar és el de les polítiques de contenció de

despesa farmacèutica. Aquesta despesa creix a nivell de dos

dígits, ha de passar a creixement d’un dígit, perquè sigui

sostenible en el futur. Cal dir que la llei de pressuposts, a pesar

que manté el caràcter ampliable d’aquest programa, el limita al

5% en ares a la política de transparència amb els ciutadans.

El sector primari disposarà d’un pressupost de 76 milions

d’euros, més el pressupost de SEMILLA, 266 milions, i de

l’IBABSA, 5,5 milions. El disseny de la política agrícola per a

les Balears està basada en el seu caràcter multifuncional. En els

països desenvolupats, el sector primari no és tan sols un sector

productiu, és a més un factor imprescindible per la preservació

del medi natural. Per tant, és necessari que les ajudes al sector

arribin en el moment adequat, en conseqüència la conselleria

reestructura amb el FOBAIBA el funcionament intern, molt

necessari en el moment en què aquests pressuposts s’adapten a

la PAC, a la política agrària comuna de la Unió Europea. La

Direcció General de Pesca finançarà un laboratori de pesca al

moll de Pollença.

El sector secundari i tota la política de comerç, indústria i

energia disposarà d’un 17,5% més de recursos que l’any 2003,

per tant l’aposta del Govern és forta, amb una política molt

clara de suport al teixit industrial existent, perquè aquest no

baixi el pes específic dins el VAB balear. I, per tant, s’ha de

potenciar la mà d’obra qualificada, ajudes a la comercialització

i millora dels sistemes de gestió de qualitat. Fomentar

l’associacionisme i mesures que permetin millorar la grandària

de les empreses i, evidentment, el foment de l’R+D+I. Sense

dubte, el capítol energètic amb la futura doble connexió amb el

continent, cable i gasoducte, és un assoliment que assegura

l’abastiment energètic de les Illes i, per tant, la conselleria, des

d’aquesta seguretat, potenciarà l'ús d’energies renovables i

l’eficiència energètica. L’empresa de Fires i Congressos, amb

14,3 milions d’euros, iniciarà els nous recintes ferials i l’IDI

disposarà de 4 milions d’euros per a temes, bàsicament, de

qualitat.

La Conselleria de Turisme per al 2005 comptarà amb 6,6

milions d’euros més que l’any present. Per tant, la Direcció

General de Promoció comptarà amb un 25% més de pressupost

i la d’Ordenació i Planificació, amb un 12% per als temes de

qualitat, principalment. A la primera part de la meva exposició,

m’he referit a l’especialització de la nostra economia amb el

producte turístic de sol i platja, i l’objectiu és dur una política

que faci canvis en el model per arribar a una certa

diversificació turística, amb un model multiproducte capaç de

continuar generant riquesa als habitats de les Balears, i tot això

mitjançant que les empreses dels distints subsectors millorin la

seva competitivitat. La Mesa de diàleg social ha estat un

instrument d’exposició i trobada de la política turística.

La promoció ha de ser diferenciada per illes, per una

especialització i promoció de les quatre. En concret, el suport

de la Conselleria al multiproducte significa la potenciació del

turisme d’oci cultural, en temes de museus, concerts,

esdeveniments gastronòmics; turisme rural o de natura, amb el

senderisme, observació d’aus, etc.; d’esdeveniments, per aquest

motiu la posada en marxa del Palau de Congressos; de creuers;

de salut, facilitant la reconversió en els hotels dels SPA; i

esportiu, golf, nàutica, cicloturisme. Aquesta diversificació

facilitarà la desestacionalització de la temporada, amb l’efecte

favorable dels treballadors del sector, que fins al 2003 s’havia

anat escurçant.

Diversificació també a les formes de comercialització del

producte continuant potenciant les noves tecnologies. Per tant,

les Balears, líder en el sector turístic de sol i platja, han

d’investigar i innovar per mantenir aquest lideratge, i per tant

la importància que el centre de referència estatal amb recerca

de turisme tengui la seu a les Balears, i no a Catalunya, com

pretén el ministre Montilla, secretari general del Partit

Socialista de Catalunya. L’INESTUR i l’IBATUR seran dos

instruments per a la política turística, el primer disposarà de 8,6

milions, i el segon, de 21,9 milions d’euros per a la promoció

dins i fora de les Balears.

La Conselleria d’Obres Públiques i Habitatge té la missió

d’aconseguir que el baix nivell de capital d’estoc públic a les

Balears es vagi equilibrant amb la mitjana espanyola i europea.

El pressupost de la conselleria creix un 281% respecte del

2003, i serà la conselleria més inversora. Les infraestructures

en transport són el seu gran repte. Cobra importància la xarxa

viària per tal de millorar les comunicacions amb carreteres més

segures.

Els SFM, amb un pressupost històric, començaran l’estació

soterrada, base imprescindible per a una futura ampliació de les

línies de tren, i per a una estació intermodal, amb el pressupost

més alt de la seva història, amb una clara vocació que el

desenvolupament del REB aporti els recursos per a l’obertura

de nous corredors ferroviaris. I el transport públic tendrà un

impuls important amb el Pla director sectorial.

L’Institut Balear de l’Habitatge tendrà com a objectiu

iniciar 1.000 habitatges, i deim habitatges, i no actuacions, com

diu la ministra Trujillo.

Els ports de la comunitat autònoma també són una

preocupació i, per tant, l’empresa d’infraestructures i obres

portuàries ajudarà a la modernització i a l’increment de qualitat

dels ports de les Balears, enllaçant l’estratègia de diversificació

de producte turístic.
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El segon pressupost inversor es concentra a Medi Ambient,

que per a operacions de capital disposarà de 75 milions

d’euros. Per aconseguir una gestió integral de l’aigua, es posa

en marxa l’Agència Balear de l’Aigua, que heretarà els

pressuposts de l’IBASAN i l’IBAEN, per tant és un dels temes

estrella de la conselleria. La millora de les depuradores els

obligarà a grans inversions.

Les agendes locals 21 tendran un renovat impuls per a la

qualitat ambiental i es fomentaran mesures per disminuir

l’emissió de gasos a l’atmosfera amb la finalitat de complir el

Protocol de Kyoto. La protecció de la natura tendrà un gran

impuls amb el projecte de la llei d’espais naturals, conegut com

LECO, que el Govern ha aprovat a la seva darrera sessió. 

L’IBANAT, amb 11,7 milions d’euros, continuarà prioritzant

la lluita contra els incendis i la gestió forestal.

La secció 16, Interior, té marcats dos objectius nous, que

són la potenciació de la política municipalista i la millora dels

plans de formació dels treballadors de la comunitat autònoma,

a través de l’Escola Balear d’Administració Pública, a més

d’ajudar la seguretat ciutadana mitjançant la formació de la

policia municipal i la policia turística, i també l’actualització

dels sistemes i plans d’emergència.  Aquests programes

signifiquen que la Conselleria d’Interior des del 2003 ha

incrementat els seus recursos amb un 138%, 15,3 milions

d’euros més que fa dos anys. El fons de cooperació municipal

adquireix el compromís de llei per tenir una línia permanent

destinada a proporcionar el creixement i el desenvolupament

econòmic dels municipis.

L’àrea de Relacions Institucionals gestionarà un pressupost

de 34 milions d’euros. L’increment és deu al caràcter

transversal d’aquesta àrea que dóna suport a tot el Govern i a

un increment de la Direcció General de Comunicació, en base

a la futura radiotelevisió autonòmica, que tendrà un pressupost

consolidat de 46 milions d’euros. Aquesta conselleria tendrà un

paper fonamental per desenvolupar el nou estatut mitjançant la

comissió d’experts, que estudiarà i debatrà els canvis de

l’Estatut, per remetre’l a la comissió parlamentària.

Per la seva part, Economia, Hisenda i Innovació comptarà

amb un 40% més que el 2003, i aquest increment és degut,

sobretot, a inversions. El nou pla d’R+D+I  i la línia estratègica

de l’R+D que he esmentat a la primera part del discurs fan que

aquest govern dugui a terme política pressupostària i no política

de gestos, amb l’estratègica Direcció de Recerca i

Desenvolupament i Innovació.

La recerca i la innovació són problemes estructurals, i per

tant l’aposta ha de ser clara; des d’aquesta conselleria també

participam en el projecte CIMERA. Se signarà també un

conveni amb l’IMEDEA per a investigació en temes del litoral

i lluitarem pel centre de referència estatal en turisme. Aquests

tres nous projectes han de crear les sinergies necessàries,

perquè l’R+D+I arribi, a més de la universitat i els centres

tecnològics, als empresaris i, per tant, es millori la

competitivitat.

També l’àrea tecnològica veu incrementat els recursos en

un 12% per treballar amb l’administració digital i en  els temes

de seguretat i control de la xarxa interna i especialment la

potenciació de les telecomunicacions per superar la

discontinuïtat territorial. Especificar que des d’aquesta

conselleria i des de Comerç i Indústria cal apostar pels

subsectors que dins el sector terciari incrementin el VAB, i

ajudin a petites diversificacions econòmiques, com citàvem a

la segona de les tres línies estratègiques.

D’altra banda, les àrees més socials del Govern tenim

prevists importants increments dels recursos. El SOIB, lluny

d’aquell 2003 en què no es va pressupostar més que la meitat

del capítol 1, assumeix més funcions, amb el Pla de formació

per a aturats, Pla FIP. I, per tant, compta amb un pressupost el

doble que el 2003, ja que és un objectiu del Govern facilitar el

màxim nivell d’ocupació possible. La preocupació per la

sinistralitat ens duu a crear la Direcció General de Salut

Laboral, que, amb l’objectiu de reduir-la, comptarà amb 3,5

milions d’euros.

Per tant, les seccions 19 i 76 disposaran de 15,5 milions

d’euros més que el 2003, prova de la importància que té la

Conselleria de Treball i Formació dins la línia estratègica del

Govern, ja que aquesta secció compta amb la Direcció General

de Formació per desenvolupar els programes de formació

contínua, que fomentaran la productivitat, qüestió de màxima

preocupació del futur de Balears.

La Direcció General de Treball és l’encarregada de

mantenir les relacions i el diàleg amb els agents socials. Per

tant, la xifra puja 9,7 milions d’euros, dels quals 6,6 es

dediquen a programes d’inserció laboral.

També des d’aquesta conselleria, i amb el suport de les

conselleries transversals del Govern i les més implicades, dins

l’economia productiva caldrà impulsar un pacte per la

competitivitat i l’ocupació amb els agents econòmics i socials.

La Conselleria de Presidència i Esports assumeix gran part

de la política social del Govern. També els programes

relacionats amb els esports són competència seva. Aquesta

secció té un crèdit pressupostari un 42% major que l’any

anterior, per la sensibilitat del Govern en els temes socials. La

major part del pressupost es dedica a serveis socials, 35 milions

d’euros.

L’Institut Balear de la Dona incrementa la seva dotació

pressupostària en un 65% respecte del 2003, política de suport

a la dona, d’eradicació a la violència de gènere o de conciliació

de la vida laboral i familiar.

En la política esportiva, que comptarà amb 17 milions

d’euros, cal ressaltar que per primera vegada es pagarà el

transport aeri dels esportistes de les Balears entre illes a l’hora

de participar en competicions oficials.

La Direcció General de Cooperació disposarà de més

recursos que mai, de 13,5 milions d’euros, supera el 0,7%,

quan el govern anterior el xifrava en el 0,75, per a macro i

microprojectes, que són l’expressió de la solidaritat de les

Balears a les zones més pobres del món. Els macroprojectes

tenen caràcter plurianual per a una major eficàcia.
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La secció 32, ens territorials, compta de 134 milions

d’euros, les transferències corrents destinades als consells

insulars s’incrementen un 43% respecte de l’any 2003 i les de

capital un 13,5%, per donar compliment a les lleis 2/2002,

12/2000, 16/2001 i 14/2001.

La inversió territorialitzada a les Illes és important, a

Mallorca, 458 milions d’euros més 38 de l’Ibsalut. A Menorca,

70 milions d’euros més 15 Ibsalut, mentre que el 2003 Menorca

rebia tan sols 26 milions i 0,8, respectivament. I a Eivissa i

Formentera, 74 milions d’euros més 11 milions de l’Ibsalut, en

comptes dels 14 que rebia el 2003. A aquestes partides, cal

sumar-hi les inversions d’empreses públiques a les Illes, que a

Menorca representen 32 milions d’euros més, i a Eivissa i

Formentera, 31 milions d’euros més.

Per acabar, el Parlament disposarà d’un 10% més que el

2003.

La Sindicatura de Comptes té un increment espectacular per

acabar de posar en funcionament l’estructura de personal

interna i poder disposar d’una seu pròpia al llarg del 2005.

El Consell Consultiu i l’Econòmic i Social tenen unes

previsions de pressupost en l’actualització de la inflació.

En resum, aquest pressupost respon a les necessitats reals en

els temes socials i molt especialment a les àrees d’educació i

sanitat que no havien comptat amb el pressupost adequat a la

nostra comunitat els darrers anys i són matèries estratègiques

per al futur i per a la qualitat de vida dels ciutadans. Així

mateix, el pressupost que presentam respon al programa

electoral del Partit Popular i comença a resoldre el dèficit

d’infraestructures, el dèficit d’estoc de capital públic a les

Balears i dóna solucions en temes de transport, medi ambient,

de sanitat, d’R+D+I i de tots els serveis socials.

Segons la meva opinió, la despesa està perfectament

justificada i és necessària si volem transparència i que els

ciutadans coneguin la veritat dels comptes públics. L’objectiu

d’estabilitat pressupostària és un objectiu d’aquest govern, per

tant, al llarg del cicle econòmic s’ha d’eliminar el dèficit i

tornar a l’estabilitat, i això es farà quan Balears creixi més que

la mitjana d’Espanya i de la Unió Europea.

Però també aquest govern vol que els ciutadans de les

Balears siguin de primera i tenguin les infraestructures i els

serveis que els corresponen i, com a mínim, com la mitjana de

l’Estat, per tant acudeix a totes les fonts de finançament, per tal

de solucionar la discriminació de les Balears. 

Assumim, així, amb llum i taquígrafs, al Parlament, aquest

cost financer, i més prest que tard Balears comptarà amb el

finançament que li correspon per la seva població i per fer front

als costos de la insularitat. Per tant creim que l’endeutament

previst, amb els futurs canvis amb el model de finançament, pot

ser totalment transitori, però no podem esperar a rebre nou

finançament per començar la tasca. És hora d’actuar i,

sincerament, crec que el pressupost presentat a aquesta cambra,

de 2.587 milions d’euros, és el pressupost de les solucions als

ciutadans de les Balears.

Vostès, senyores i senyors diputats de l’oposició, són

conscients de les necessitats d’aquestes illes, perquè han

governat i, per tant, saben que aquest es el pressupost que ens

correspon. Un exercici de responsabilitat i de defensa dels

interessos de Balears seria la retirada de l’esmena a la totalitat

ja que és necessària la unitat de tots per defensar el finançament

que ens pertoca. Amb aquesta esperança de suport acab. 

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Acabada la intervenció del Sr. Conseller es passa al debat

de les esmenes a la totalitat de devolució. En primer lloc

passam a la defensa de l’esmena a la totalitat presentada pel

Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, RGE núm.

7363/04, per la qual cosa té la paraula l’Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

Sr. Ramis, lament -començaré pel final- lament dir-li que no

pensam retirar l’esmena a la totalitat, perquè pensam que està

plenament justificada.

Bé, jo he escoltat amb atenció el seu llarg discurs, discurs

de presentació d’uns pressupostos que jo crec que vostè ha fet

amb molt escàs entusiasme. L’entenc, Sr. Ramis, eh?, jo en el

seu lloc tampoc no tendria molt d’entusiasme defensant aquest

tipus de pressupostos. 

He intentat prendre notes a veure si hi havia qüestions

noves que vostès explicàs en relació al que ja havíem vist dels

pressupostos, al que havíem escoltat a les compareixences, i

crec que no n’hi ha moltes. Per tant podré passar al guió que

duia escrit. En tot cas sí alguna cosa que ha comentat: resulta

sorprenent la seva insistència en dir una vegada i una altra que

no són uns pressupostos virtuals; no sé per què serà, però hi ha

hagut molta insistència.

També just al final, ja, deia que vostè és partidari de

l’estabilitat econòmica. Diu: “Al llarg del cicle econòmic

tornarà l’estabilitat i aquests pressupostos tan exagerats idò no

ho serien”. A mi m’agradaria saber..., que vostès ens hagués

donat xifres per pensar que això sigui així, però sincerament no

les he trobat. 

Vostè ha fet molta insistència al principi en parlar de la

credibilitat que s’autoatribueixen. Estic content que estiguin tan

satisfets de vostès mateixos, que es considerin creïbles, i que

parlin també del fet que la situació laboral ha millorat i que

s’ha reduït l’atur. Vostè començava així. Crec que no hi ha

ningú més en aquesta comunitat que coincideixi, però bé, si així

estan contents...

Idò passem al que tenia preparat perquè veig que no hi ha

moltes aportacions més. Bé, Sr. Conseller, l’any passat vostè va
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presentar uns pressupostos que eren de contenció, segons els va

qualificar vostè mateix, i que seguien l’ortodòxia econòmica

del Partit Popular per tot el que fa al dèficit, encara que també

és cert que amagava dèficit a través de les empreses públiques.

Bé, idò, si l’any passat eren els de la contenció, com

qualificaria vostè els d’enguany? Els de tirar la casa per la

finestra? Els de “després de mi el diluvi”? Com els

qualificaria? Perquè per a nosaltres són uns pressupostos que

d’una manera completament irresponsable hipotequen el futur

de les nostres illes, el de la generació actual i el de les que

vendran després; que comprometen l’acció de govern de

diverses legislatures. I per què deim això? Ho deim per dues

raons. D’una banda per la manera com vostès volen obtenir els

recursos, que no els tenen en absolut garantits; per

l’endeutament brutal que volen generar. I de l’altra banda per

com volen gastar aquestes recursos.

Parlem de l’endeutament. Aquests pressupostos generen,

entre els pressupostos de la comunitat i empreses públiques,

719 milions d’euros, milió amunt, milió avall, si m’he

equivocat. A això hem d’afegir, a més, que l’any que ve es

pagaran 145 milions d’euros d’interessos i amortitzacions, és

a dir, que als ciutadans d’aquestes illes els sortirà la broma per

uns 400.000 euros diaris. I tot això després d’un any en què no

s’ha amortitzat ni un sol cèntim de deute, sinó que s’ha

renegociat amb els bancs sense fer amortitzacions.

Parlem ara de procediment d’ingressos. Resulta sorprenent

comprovar com esperen de l’Estat creixements del 117% en el

capítol 4, i del 362% en el capítol 7. Si això realment fos així

crec que no estarien justificades les queixes de manca de

finançament estatal, però realment nosaltres tenim molts de

dubtes que això sigui així, que realment l’Estat ens enviï

aquestes quantitats que vostès pressuposten. Perquè com

s’atreveixen a pressupostar el cent per cent del conveni de

carreteres en una sola anualitat? Creuen que hi ha alguna

possibilitat que això sigui així? Enguany l’Estat enviarà 8

milions d’euros per pagar l’única obra feta d’acord amb el

conveni de carreteres, per cert una obra que està acabada ja fa

temps. I com s’atreveixen vostès a exigir quantitats a compte

d’un conveni que incompleixen de manera sistemàtica? Pensin

vostès quines aportacions va fer el Govern central al conveni

anterior al pacte de progrés, i ara vostès creuen que tot això

arribarà sense que vostès tenguin necessitat de complir aquest

conveni. Per cert, que aquests convenis que firmava alegrament

el Sr. Matas jo crec que no tenen ni garanties les quantitats del

conveni amb l’IMSERSO, que per cert té un informe

desfavorable de l’assessoria jurídica del mateix IMSERSO per

invasió mútua de competències.

Parlem ara de la capacitat de gestió que se sol atribuir el PP

i de la seva preferència per les inversions. Com s’explica que

mentre les inversions creixen en poc més de 200 milions

d’euros els ingressos per endeutament ho facin en 352 milions?

Una altra cosa que solien criticar dels altres: la despesa corrent;

idò bé, aquests pressupostos són una autèntica màquina de

produir despesa corrent: mentre els ingressos corrents creixen

un 12%, la despesa ho fa en un 34,37%. Per tant no és cert que

aquests pressupostos suposin un esforç inversor, són un

malbaratament absolut de recursos amb un endeutament que

compromet les properes legislatures. 

Ja m’ho va dir vostè en comissió: “No es preocupi, Sr.

Ramon, que això ho pagaran una o dues generacions”. Vostè va

dir alguna cosa més: “Creim que en una situació de bonança

econòmica futura es podrà amortitzar deute i reduir el passiu

financer que cream amb aquests pressupostos”. Bé, idò en

parlarem, d’aquesta bonança econòmica present i futura. Però

abans em permetrà que li faci una cita; normalment no som

molt partidari de fer cites literàries però aquí ho consider

convenient; bé, el llibre no és un clàssic de la literatura, és el

Diari de Sessions, que també sol aportar informació interessant,

i l’autora tampoc no és una gran escriptora, però és la que

aleshores era la combatent portaveu del Grup Popular en temes

pressupostaris, i deia així, això fa exactament dos anys:

“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 el dèficit”.

(Intervenció inaudible)

Fa dos anys. Sr. Ramis, si el Sr. Mesquida havia de passar

a la llista negra, on l’han d’enviar a vostè, per aquest

endeutament?

(Remor de veus)

Però deia a més la Sra. Cabrer: “El més curiós és que han

fet tot aquest desgavell en el moment on els ingressos han

augmentat. Vostès amaguen que aquestes illes, gràcies al nou

model de finançament que havia fet el PP, tenen (...) molts de

milions més per gastar-se, i ara tot és victimisme”. Bé, si això

era així fa dos anys, com és possible ara que aquest

finançament esplèndid que ens havia deixat el Govern del Sr.

Aznar ja no serveixi? Realment impagable la Sra. Cabrer. A

partir d’aquests moments la consideraré la meva musa

particular literària.

Bé, anem ara a analitzar la no situació de bonança

econòmica -ho dic perquè si hi ha d’haver una futura bonança

econòmica és que ara no hi és- i com incideixen aquests

pressupostos sobre aquesta situació econòmica. D’entrada he

d’agrair al Sr. Conseller que reconegui que la situació no és de

bonança, encara que dóna algunes xifres que..., intenta

dissimular-ho, i per tant, si no és de bonança, que tenim algun

problema. Altres companys seus ni això reconeixen. 

Bé, nosaltres pensam que hi ha problemes que són de fons,

que no els va crear el pacte de progrés, que l’arribada del PP al

poder no ha solucionat, al contrari del que deia el Sr. Matas; no

ha vengut aquest gran creixement. Idò per què hem de creure

ara també aquesta nova promesa?, només perquè continuarem

governant nosaltres vendrà la bonança econòmica. Al contrari,

pensam que hi ha algun problema que és estructural, que al

nostre model econòmic basat en el turisme de sol i platja li han

sortit competidors importants, que tenen una oferta més nova

i més barata, i que difícilment les coses tornaran a ser com

abans, que ja no estam en una època en què es pugui esperar

que any rere any arribin més turistes i es produeixin més

ingressos. 
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Perquè, vegem, a pesar del que es diu enguany hem vist

com s’escurçava la temporada, com disminuïa el nombre de

treballadors contractats, com els contractes eren més precaris,

com augmentava l’atur, com es reduïen els ingressos de l’oferta

complementària i en molts de casos també de cadenes

hoteleres, com s’obria un debat molt viu sobre si ens interessa

potenciar el turisme hoteler per damunt del residencial o si hem

arribat al sostre pel que fa a nombre de places, sobre la

necessitat de preservar el paisatge i evitar la massificació, sobre

la millora de zones turístiques. També veim com sectors

estratègics, encara que amb molt poc pes dins el PIB, com són

la indústria i l’agricultura continuen retrocedint, i no tenim

molts d’instruments per actuar excepte aquesta bogeria del

dèficit que els ha agafat. Ara es pot veure la gran

irresponsabilitat que va ser en el seu moment eliminar l’ecotaxa

sense tenir cap instrument alternatiu. 

I vegem, què aporten aquestes pressupostos per fer front a

la nova situació? Idò pensam nosaltres que res, absolutament

res, aquests són els pressupostos de la fugida endavant, de

l’aposta per fer de la construcció, que ja està molt

sobredimensionada, la locomotora que estiri de la nostra

economia, dedicant a aquest objectiu tots els recursos públics,

els d’aquests pressupostos i els de generacions futures,

programant actuacions a finançar en 25 o 30 anys. I preguntam:

quins favors han de pagar al sector de la construcció, al sector

de la grava i al sector del ciment? Perquè la política demencial

de construcció d’autovies i autopistes, a més d’innecessària i

impagable, és una nova agressió al nostre territori que aquest

no es mereix, una agressió que va radicalment en contra dels

nostres interessos de futur, de la preservació del paisatge i del

territori, una agressió també que deixa absolutament en paper

banyat les suposades intencions de promocionar el transport

públic. Una cosa i l’altra són radicalment incompatibles.

La Sra. Cabrer i tots els membres d’aquest consell de

govern sí que fan mèrits per passar a la llista negra, a la llista

negra dels destructors, a la llista negra dels irresponsables, a la

llista negra, en fi, dels que practiquen la política de terra

cremada, de terra cremada, asfaltada i cementada. 

L’aposta per la construcció com a motor de la nostra

economia porta implícitament, i es posi com es posi el Sr.

Flaquer, una renúncia a la millora de la consolidació del

turisme hoteler com a sector fonamental i sostenible al llarg del

temps. Únicament es continua apostant pel turisme residencial

que, com tots sabem, consumeix més territori i més recursos, i

genera menys llocs de feina. Per això es fa una política

territorial que permet la urbanització en sòl rústic, per això

s’eliminen espais protegits. Aquesta política produeix, a més,

un gravíssim efecte colAlateral, com ha posat de moda el Sr.

Bush, els efectes colAlaterals, que actua com un element que

estira per amunt els preus dels habitatges, i sobre aquest

problema, segurament el principal per a la major part de la

població, tampoc no actuen els pressupostos, o no hi actuen

d’una manera positiva, ja que les petites deduccions fiscals que

incorporen per a determinats colAlectius són una gota d’aigua

dins l’oceà de l’especulació urbanística.

Perquè hem de dir una vegada més i hem de demanar

actuacions decidides en favor d’habitatges assequibles, i tenir

molt clar que el fet que es promocioni la construcció

d’habitatges no vol dir resoldre el problema; de fet mai no ha

estat tan difícil aconseguir un habitatge com en els moments del

bum de la construcció. És una qüestió de model: o apostam per

l’habitatge per satisfer les necessitats de la nostra població, o

apostam per les segones residències i per l’ús turístic dels

habitatges. Aquest govern i aquests pressupostos són una

mostra d’apostar per les segones residències.

I què feim per millorar les zones turístiques, per

modernitzar els hotels i l’oferta complementària?, per

augmentar la qualificació dels treballadors, per atreure nous

mercats, per impulsar el turisme individual? Res o quasi res.

Aquests són uns pressupostos de tràmit en aquest sentit.

Continuarem acudint d’una manera rutinària a les fires

turístiques, enguany sense la presència -no massa encertada- del

Sr. Michael Douglas; continuarem parlant d’una targeta verda

que ningú no sap per què la volem, mentre continuam també

desprotegint els espais naturals.

Bé, parlaré ara -no em queda molt de temps- de tres temes

que juntament amb les autopistes són estrelles d’aquest

pressupost: IB3, que és la televisió del Govern, educació i

sanitat. 

IB3 es configura com tot el contrari del que hauria de ser un

canal públic de televisió. No servirà per a la normalització

lingüística sinó per al secessionisme o el folklorisme lingüístic.

Ni per a la imparcialitat informativa; de fet ja s’han assegurat

contractant els professionals adients el partidisme a favor del

Govern. Serà un pou sense fons que ja preveu partides

ampliables. Això sí, podrem veure els mateixos partits de futbol

que ja veim a altres cadenes.

I pel que fa a les conselleries d’Educació i Salut són pujades

molt importants, ho hem de reconèixer. El que passa és que

vénen a continuació d’un any sabàtic, que ha estat l’anterior, en

què no s’ha fet res, un any sabàtic que fins i tot en educació

hem arribat a l’extrem que no es pagaven les assignacions als

colAlegis; a hores d’ara encara hi ha colAlegis que no han rebut

el cent per cent de les assignacions. I sobretot perquè confien

en uns ingressos que serà molt difícil que arribin de Madrid,

perquè ja la comissió ad hoc que s’ha creat en aquest parlament

veu que és molt complicat, s’ha pogut comprovar que és molt

complicat, perquè ho va deixar molt ben tancat el govern

anterior, que en base als creixements de població aconseguim

la revisió. El problema de fons és que són competències que

arribaren mal dotades, que arribaren amb un dèficit, i si no ens

replantejam aquest tema, una renegociació, ho tendrem

realment molt difícil.

Bé, no em vull allargar més. No m’ha avisat encara el

president, però el llum vermell està encès. Després podrem dir

més coses. Simplement creim que hi ha motius sobrats per

mantenir l’esmena, per demanar la retirada d’aquest projecte de

pressupost, perquè si sempre és dolent actuar amb pressupostos

prorrogats, davant aquests que ja dic que són de terra cremada

pensam nosaltres que seria millor estar un temps amb uns

pressupostos prorrogats i que es presentassin uns nous

pressupostos en condicions.

Moltes gràcies, Sr. President.
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(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En segon lloc passam a la

defensa de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, RGE núm. 7028/04,

per la qual cosa té la paraula la Sra. Diputada Hble. Joana

Mascaró Melià.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors

diputats, Sr. Conseller, enguany insistiu molt en el fet que no

són uns pressupostos virtuals, i vos he de reconèixer que

comparats amb els que ens presentàreu l’any passat realment no

són virtuals, els de l’any passat sí que ho eren, molt virtuals. 

Però abans de començar a parlar dels pressuposts que ens

presentau enguany m’ha de permetre que faci una referència al

debat de l’any passat, quan discutíem el pressupost del 2004;

l’any passat vos vàrem criticar molt, molt, molt aquell article

14, el del fons de contingència, aquell 2% que havia de retirar

la Conselleria d’Hisenda a les altres conselleries per a

imprevists que vostès ja tenien prevists, i per tant hem pensat

que estaria bé agrair-vos la seva supressió. I com que

l’exposició de motius de la llei de pressuposts que avui

nosaltres demanam que es retiri també en fa referència, a

aquesta supressió, diu que la necessitat que va tenir el Govern

de disposar de prou crèdit per cobrir necessitats no previstes

derivades, en gran part, d’actuacions del període legislatiu

precedent, i que tot això es va aconseguir sense..., es va

aconseguir la finalitat per la qual s’havia creat sense alterar el

règim de finançament de les modificacions pressupostàries, jo

no m’he pogut estar de comentar-li això, perquè m’ha de

reconèixer, Sr. Conseller, que una miqueta de demagògia sí que

hi ha en aquestes paraules que surten escrites a l’exposició de

motius. 

Dir que el fons de contingència va ser creat per cobrir

necessitats del període legislatiu precedent, en llenguatge

colAloquial a això li diuen tenir una miqueta de barra. La

compra de l’equip ciclista, la televisió autonòmica, la policia

turística, la compra de Costa Nord, el contracte amb Michael

Douglas..., quines d’aquestes actuacions procedien del període

legislatiu anterior? Per tant... I com pot dir que tot això es va

aconseguir sense alterar el règim de finançament? Jo crec que

hauria de demanar al Sr. Fiol, al conseller d’Educació, si no

s’ha alterat el règim de finançament dels centres educatius a

causa d’aquest fons de contingència; a dia d’avui encara li crea

problemes. 

Per tant l’any passat li dèiem que aquest article feia com a

por, i la veritat és que fins i tot a l’hora de desaparèixer ha

resultat una mica pervers, aquell article 14. Per això

benvinguda sigui la seva supressió.

I ara sí que passarem al debat que ens ha duit avui aquí,

aquesta esmena a la totalitat als pressuposts del 2005. Diu el Sr.

Conseller, insistesc molt perquè jo l’any passat també li vaig

insistir molt que eren uns pressupostos virtuals, ell diu que

enguany no ho són. Enguany els pressupostos, Sr. Conseller,

són impressionants, expansius i explosius. Un pressupost

impressionant en molts d’aspectes: pel creixement global;

impressionant per l’increment de pressupost de despeses

d’algunes conselleries, que vist així pareix que impressiona

molt, veure-ho, després quan s’analitza ja és una altra cosa,

com en Educació, Salut, Presidència i Esports, sobretot

Esports, i Obres Públiques; això impressiona. Impressionant

pels ingressos: realment impressiona moltíssim veure

l’increment d’algunes de les partides d’ingressos, després un

poc més endavant n’hi parlaré; i impressionant pel deute. Jo no

sé quina relació mantenen vostès avui en dia amb el Sr. Rato,

aquell gran impulsor del dèficit zero a les comunitats

autònomes, però estam ben convençuts que si quan ell era

ministre hagués vist uns pressuposts elaborats per gent del seu

partit com aquests, hagués tengut un xoc impressionant.

Per tant un pressupost impressionat i expansiu, però

expansiu només en segons quins aspectes. Vostès estan decidits

a donar un gran impuls a l’economia, ràpidament i a qualsevol

preu. En això estan molt decidits i hi insisteix molt, vostè, i

parla de dades macroeconòmiques, sobretot. L’actual govern

vol arribar allà on no ha arribat cap altre govern, i quina és la

manera més ràpida, o l’única que saben de fer créixer

l’economia?, què saben fer vostès ràpidament? Autopistes,

posar asfalt i construir autopistes, totes a la vegada; és igual si

Mallorca i bona part d’Eivissa estan en obres, això és igual. És

igual provocar un creixement desmesurat del sector d’obra

pública en detriment de tots els altres sectors econòmics, la

qüestió és anar ràpidament, i és una llàstima que no hi hagi

tanta rapidesa en la construcció de l’hospital de Formentera, en

el nou Son Dureta, en les escoles, en les residències per a

majors, en noves línies de tren...; amb aquest no hi van, tan

ràpids, eh? 

Per tant tenim un projecte molt impressionant, expansiu

només en carreteres, i explosiu. El seu projecte de pressupost

és explosiu perquè provocarà diferents explosions i de diferents

castes, i a la llarga totes faran mal. Provocarà explosions com

les dels sifons moderns; sap aquests sifons moderns que hi ha

avui en dia, que quan el compres et penses que et durarà dies,

com els antics, i la primera vegada et surt tot el gas, arrossega

bona part del líquid i el que queda dins la botella ja no serveix

per a res? Idò justament això li passarà amb el pressupost

d’Educació, amb el pressupost de Salut i amb bona part del de

Benestar Social.

Els pressuposts d’Educació i Salut pugen damunt els

papers, vós ho sabeu, això, només damunt els papers, vós ho

sabeu més cert que jo. Enguany heu carregat els pressuposts

d’Educació i de Salut de gas, no de líquid, heu tret el dèficit

arrossegat dels darrers anys, però res més, puja l’IPC i poqueta

cosa més. La resta no li bastarà per a res, ni per continuar

programes nous ni per continuar els anteriors. Però aquest

pressupost també li provocarà altres tipus d’explosions. Poden

provocar una explosió demogràfica, un increment poblacional

degut al sobredimensionament d’obra pública. Les empreses

d’aquestes illes no tenen capacitat suficient per assumir la gran
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quantitat d’obra pública que heu previst i, a més, l’heu prevista

tota a la vegada. Alguna empresa de les Illes es pot quedar amb

les miques de les subcontractes, però el sobredimencionament

d’aquest sector públic atreurà empreses i treballadors de fora,

per tant els beneficis econòmics d’aquestes obres quedaran fora

d’aquesta comunitat i no revertiran sobre l’economia balear en

sentit positiu. En canvi, en acabar la feina aquest boom

demogràfic ens pot suposar una altra forts desequilibris

econòmics, culturals i socials sense precedents, molt superiors

als que va provocar ja el Pla Mirall del Sr. Matas.

Quan vàreu presentar els pressuposts, i avui també heu dit

una cosa semblant, vàreu dir que eren uns pressuposts històrics

i que la previsió d’ingressos i despeses serviria per continuar

amb la reactivació econòmica i afrontar, amb realitat i valentia,

els principals problemes de les Balears. Des del PSM no

compartim ni que es pugui reactivar l’economia ni que

s’afrontin els principals problemes de Balears amb aquest

pressupost; ara el de la valentia sí, valentia sí que n’hi ha posat,

eh?, perquè s’ha de ser valent per presentar uns pressuposts

com aquests, s’ha de tenir coratge per endeutar-se tot el que

han previst, amb l’endeutament previst, perquè vós només ens

parlau dels 320.000, aquells que surten a les conselleries, però

després hi ha tots els de les empreses, que també diria que

formen part de l’administració autonòmica, també els

aprovaran aquí el dia que s’aprovin. Per tant, enguany vos

endeutareu més de 719 milions d’euros, entre l’any passat,

entre el 2004 i el 2005, aquest govern i les seves empreses

s’hauran endeutat més de 152.000 milions de pessetes, per tant

n’hi ha d’haver molt de coratge per poder assumir aquest deute.

Ja sé que em direu, perquè ho heu dit altres vegades, que

aquest deute només costarà el 2% del pressupost, només. El

fons de contingència també era només el 2% del pressupost i jo

li recoman una xerrada amb el Sr. Fiol, que supòs que ja la deu

haver feta, sobre tots els problemes que ha creat aquest només

el 2% d’una sola conselleria.

També heu dit en diferents ocasions des que tenim aquests

projectes en dansa, que teniu confiança en la futura bonança

econòmica, jo no n’he vist cap d’indicador, nosaltres no n’hem

trobat cap d’indicador que garanteixi la futura bonança

econòmica en aquestes illes, ni hem trobat dins els pressuposts

cap mesura que faci possible ajudar la futura bonança amb què

vós confiau. No n’hem trobada cap, ni a curt ni a llarg termini.

Vós heu dit aquí fa un moment que el govern d’esquerres no

tenia política econòmica, és que la del govern de dretes és molt

pitjor que no tenir-ne, eh?, perquè la seva, Déu n’hi do! Els

pressuposts del 2005 no són gens esperançadors per a

l’economia de les Illes, ben al contrari. I ara li faré un repàs de

les àrees econòmiques.

Agricultura i ramaderia. SEMILLA es torna a endeutar, 18

milions d’euros, amb dos anys, les empreses públiques

dependents d’Agricultura s’hauran endeutat més de 40 milions

d’euros, un poc més de la meitat del pressupost de la

conselleria. Vostès estan produint una forta descapitalització

que deixarà la conselleria sense capacitat de maniobra els

darrers anys. I ha de tenir en compte una previsió que el 2007

els fons europeus d’Agricultura baixin, i en el moment en què

la Conselleria d’Agricultura hauria de tenir un coixí per fer

front a aquest dèficit de finançament europeu, serà quan

s’hauran de pagar els deutes d’aquests anys que s’inhibia,

perquè si l’endeutament fos, vostès diuen, no, feim un

endeutament del sector primari, per finançar un pla de xoc del

sector primari ho podríem entendre, però només, de moment,

només serveis per incrementar funcionaris i despesa corrent,

perquè la seva teoria, segons el que ens ha anat explicant i el

que hem pogut llegir en els diaris, és que tot això ho fan per

agilitar els pagaments, per això van passar a SEMILLA les

competències de pagar subvencions, ara creen una nova

empresa o societat pública, per tant més personal i més despesa

perquè poder-hi passar funcionaris, a la fi han reconegut que si

no són funcionaris no es poden fiscalitzar les subvencions, han

estat un any a descobrir-ho, això. Per tant, vostès el que fan és

lleven tasca burocràtica a la Conselleria d’Agricultura i la

passen a les empreses públiques, però pugen el personal de la

Conselleria d’Agricultura, un 5%; i SEMILLA puja el seu

personal un 450%, aviat tendran més funcionaris per fiscalitzar

les subvencions que pagesos a qui pagar-les.

I no puja només el personal, Sr. Conseller, pugen també les

despeses corrents dins SEMILLA. Passa de 299.000 euros a

més de 5 milions, 1.713% d’increment de despesa corrent

d’una empresa d’Agricultura, despesa corrent, no transferències

al sector. Miri, tal vegada l’anterior govern pagava tard i

malament, però de moment no veim els resultats de la seva

política d’Agricultura, en un any han abandonat el 9% de les

vaqueries de Mallorca i un 7,28% de les de Menorca, i quan un

sector que sobreviu sense subvencions, com és el de

l’hortalissa, l’ha necessitat, el Govern l’ha deixat abandonat,

quan hi va haver les calabruixades. Per tant, no hi ha

expectatives. El Sr. Matas deia que en economia el principal

són les expectatives, i el Govern del Partit Popular ha frustrat

les expectatives i el sector que el PSM havia generat dins el

món de l’agricultura i la ramaderia.

Però passa exactament igual amb indústria i amb comerç.

Heu dit vós que els pressuposts anaven a donar un suport al

teixit industrial existent, no sé quin suport, eh?, perquè en un

any han descendit les empreses que acudien a fires a l’exterior.

I miri quin suport, que un alt càrrec de la Conselleria

d’Indústria recomana als productors que treguin la producció

fora de Mallorca, a una reunió amb productors els va dir que

anassin a produir a fora. Vaja quin suport, donau la feina fora

de les illes, això és la gran ilAlusió que donen vostès als

industrials, per tant ja me dirà quina confiança i quines

expectatives hi pot haver en aquest món. S’ha estès la sensació

dins aquest món que aquest govern no creu en la diversificació

econòmica i que tenim un govern presoner dels grans

majoristes de viatges i de les grans cadenes hoteleres.

Però en turisme tampoc no és que facin res de l’altre món,

no han estat capaços de fer una anàlisi dels problemes que

l’afecten, només saben gastar a proporcionar més del mateix,

poden mantenir la despesa en turisme, però no aporten cap

novetat, cap millora; de la famosa targeta verda no en sabem

res i del palau de congressos dins el pressupost ben poca cosa,

el palau de congressos que havia de ser la solució de tots els

mals del turisme dins el pressupost no l’hem vist. Són les

multinacionals les que segueixen dictant les polítiques del

govern.
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Manquen actuacions per diversificar l’oferta i la

inoperància davant el tot inclòs continua arruïnant l’oferta

complementària.

I en canvi el Pla de desestacionalització, aquestes paraules

tan llargues me molesten, no és més que un pla d’obres i serveis

mal repartit.

En canvi autopistes i autovies bé que n’han repartides, a

Mallorca per tot, a Eivissa moltes i en canvi a Menorca, que hi

ha una sola actuació molt necessària, el desviament de la

carretera de Ferreries, l’han ajornat per al 2007, segurament

deu ser això quan deia que la insularitat és tractar diferent, deu

ser això, ha dit ell que la insularitat significa diferenciació, idò

a Menorca l’han de diferenciar. La febre de les autopistes els ha

duit a incrementar el pressupost de la Conselleria d’Obres

Públiques i Transports un 264%, però només si hi ha asfalt per

posar, perquè el transport ferroviari té pràcticament el mateix

pressupost que l’any passat, de línies noves res de res.

En qüestió de vols, és curiós perquè això dels vols es veu

que s’ha estès aquesta cosa que primer prometem i llavors no

ho posam als pressuposts, a Madrid va passar i ara també ens

ha passat aquí, perquè la promesa del 50% del descompte,

deuen ser els descomptes que havia fet el Sr. Matas, no hi és

dins el pressupost.

Els pressuposts pugen només per a segons què, hi ha coses

que no li preocupen gaire al Govern, a no ser que les facin els

altres, com els espais naturals, la partida per a gestió d’espais

naturals ha minvat en relació amb l’any passat. Com que ha

minvat la superfície protegida, me dirà vostè, no necessitam

gestionar-la, no és així? Això són els grans avantatges de la

seva política ambiental. I després, si no gastam en medi

ambient podem gastar en altres coses, però no ho dedicam a

educació o a salut o a les àrees de benestar social.

Heu dit vós que en educació hi havia més que quan

governava l’esquerra, damunt els papers, només damunt els

papers; vós heu sabeu beníssim, heu aflorat el dèficit que

teníem; era molt més gran el que es gastava cada any en

educació i en salut que el que hi havia damunt els papers,

perquè els papers han de fer quadrar i al final a cada any hi

havia dèficit. Vós no heu fet res més que això, no hi ha

increment real, només heu aflorat el dèficit, educació i salut són

els sifons moderns aquells que li explicava abans, molt de gas

i poc líquid per gastar.

I vos referíeu vós al gran paper de l’educació i a potenciar

que hi hagi més estudiants, que no hi hagi fracàs; miri, han

baixat les partides, ...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Mascaró, per favor.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, dos minuts, un minut i mig i acab, Sr. President. 

Han baixat les partides destinades a atendre la part més

social d’educació, les que van destinades a atendre la diversitat

de l’alumnat, a la prevenció de desigualtats, a la integració, a

la formació del professorat, que heu dit vós que era tan

important; baixen fins i tot unes partides que tenen com a

objectiu la millora de la qualitat en educació, aquesta té una

baixada d’un 9,5%, i llavors encara damunt me diu que les

partides no seran ampliables. Les redueix i li pareix que li han

de bastar? Munten un congrés per parlar del fracàs escolar i ens

baixen les partides que precisament van encaminades a fer que

es redueixi el fracàs escolar.

Hem iniciat el que havia de ser el segon any de la

legislatura de les solucions i jo no compartesc amb vostè que

aquests siguin els pressuposts de les solucions; excepte

autopistes i qualque despesa innecessària, poca cosa podran fer,

perquè la realitat també, la gran impressió d’aquests

pressuposts són els ingressos, sobretot els ingressos de l’Estat.

L’any passat l’Estat, el 2004, ens havia d’ingressar 47,9 milions

d’euros, el 2005, 209.377.000, 436% ens ha de donar l’Estat

del que ens ha donat enguany? Sí? Vostè sap ben cert que no,

això és impossible.

Això sí que hi estic d’acord, política pressupostària, els

números han de quadrar, jo diré que gast molt però necessit

mostrar que tenc doblers, idò a l’hora dels ingressos els infl.

Aquest 436% més de l’Estat no arribarà, si no varen arribar

quan hi havia el Sr. Aznar, vol dir que el Sr. Zapatero els ho

donarà?

(Algunes rialles)

Jo compartesc amb vostè que sí que s’ha de demanar,

compartesc que s’ha d’anar a demanar, però demanar és

necessitat, donar ja serà voluntat. I no podem fer un pressupost

en base a voluntats, els pressuposts s’han de fer en base a

realitats i la realitat és que amb aquest pressupost ni vostè ni els

seus companys de govern ni el president reactivaran

l’economia, ni aportarà solucions als problemes dels ciutadans

i, molt el contrari, encara en crearà més de problemes. 

La construcció desmesurada d’autopistes i autovies, totes a

la vegada, a part del cost ambiental i territorial, provocarà

desequilibris econòmics, culturals i socials. No hi ha suficient

dotació per millorar educació, salut i benestar social. Obliden

la diversificació econòmica i deixen de banda els sectors

econòmics illencs. I a més a més, hipotequen greument el futur

de la comunitat per a dues o més generacions amb els seus

pressuposts.

Ha començat dient la seva intervenció, Sr. Conseller, jo hi

acabaré, que aquests eren uns pressuposts de credibilitat; miri,

ha posat molt de coratge per presentar els pressuposts, però li

va faltar seny a l’hora d’elaborar-los. Jo, amb un gran exercici

de responsabilitat, li demanam que se’ls endugui, que els retiri,

que doni suport a aquesta esmena a la totalitat i tendrà

oportunitat per fer-ne uns altres amb molt més seny.

Gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Finalment, es passa a la defensa de l’esmena a la totalitat,

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, RGE núm.

7352/04, i té la paraula la Sra. Francina Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.

Sr. Conseller, fa aproximadament un mes i mig li vaig dir al

president Matas, des d’aquesta mateixa tribuna, que la meva

intervenció estaria centrada a parlar d’ideologia i de valors,

aquell dia ens trobàvem aquí, en aquesta sala de plens, amb

motiu del debat de política general, i avui ens trobam en el

debat del ple de pressuposts. Els dos debats són fonamentals,

un per entendre la manera de governar, i l’altre per comprovar

si realment es vol governar com s’ha dit. En aquest cas,

avaluam un govern d’un partit conservador.

Amb aquestes primeres paraules vull dir que crec que el

debat d’avui hauria de ser un debat polític, un debat d’idees, ja

que del pressupost d’un govern es desprèn la seva política, la

seva ideologia, la seva vertadera política sense màrqueting;

però després d’haver sentit la seva llarga intervenció d’aquest

matí, amb una manca de passió jo crec que històrica per

defensar un pressupost que, en teoria, hauria d’engrescar la

ciutadania de les Illes Balears, li vull deixar clara una cosa,

seria simple destrossar-li els arguments que ha emprat avui per

defensar aquest pressupost. Primer, un pressupost amb una

minva d’ingressos, amb un endeutament sobredimensionat, de

cap manera justificat; uns pressuposts que haurien de reflectir

situacions greus que tenim a les Illes Balears, com ha estat la

pujada de l’atur el mes d’estiu, la major pujada en estiu que hi

ha en aquestes Illes Balears, i la rendibilitat de les empreses,

segons diuen CAEB i PIMEM, ha disminuït. Per tant, vostè que

diu que ha consultat CAEB i PIMEM ni tan sols amb aquest

pressupost que ens presenta avui segur que els entusiasme; ens

ha fet un discurs d’Alícia en el País de les Meravelles, molt

lluny de la realitat que vivim els ciutadans i ciutadanes de les

Illes Balears.

Tot i que, com es natural, les xifres, els tants per cent i els

tecnicismes tenen un paper protagonista, com ja ha deixat vostè

molt clar, Sr. Conseller d’Economia i Hisenda, a la seva

exposició. Un paper protagonista que té dos vessants: un, com

si es tractàs d’un joc de màgia, al final del qual han de quadrar

els números; i l’altre, molt més important per a nosaltres, és si

al final aquests pressuposts resolen els problemes dels

ciutadans, de tots els ciutadans i ciutadanes. Però el que passa

és que moltes vegades la desagregació de tantes xifres no deixa

veure el que realment signifiquen.

Sovint, amb el que dèiem fa més d’un mes i mig, vaig

defensar que estàvem vivint un moment de gran incertesa, un

moment d’incertesa en el món del turisme entre els empresaris,

els treballadors i els emprenedors de les nostres illes; vostès

mateixos han afirmat que ens trobam davant un moment

excepcional. Vostè, Sr. Ramis, deia fa poc que necessitàvem

aquests pressuposts, i li cit textualment, “per al rellançament de

l’economia i per fer front a problemes estructurals que tenim

heretats des de fa molt temps, no únicament dels darrers anys”.

Fins i tot el president Matas ho va reconèixer en el debat de

l’estat de la comunitat, vivim moments de gran incertesa en què

necessitam un rellançament de l’economia, sens dubte. El

vertader debat és per què vivim aquests moments d’incertesa i,

si vostès volen, com podem planificar conjuntament poder

afrontar aquest moment d’incertesa.

I sense cap dubte ni un, Sr. Conseller, aquests són uns

pressuposts excepcionals des del moment que preveuen un

endeutament de 636 milions d’euros. Però, solucionen aquests

pressuposts els grans problemes que tenen plantejats les Illes

Balears actualment? Afronten la necessària inversió pública per

fer front al moment d’incertesa que viu el principal sector

econòmic de la nostra comunitat? Afronta la problemàtica del

fracàs escolar que tant preocupava al Sr. Matas, fa uns dies, a

un congrés? Soluciona les necessitats del nostre sistema

educatiu? Afronta la urgent necessitat de polítiques públiques

d’habitatge? Presenta noves propostes en matèria d’exclusió

social, salut laboral o precarietat en el treball? Planteja noves

mesures per fomentar la igualtat d’oportunitats entre homes i

dones?

I polítiques d’integració per als immigrants? Ataca els

problemes estructurals heretats dels quals parlava el Sr. Ramis?

La resposta és contundent: no. Aquests pressuposts són una

hipoteca per al futur del nostre país, són uns pressuposts de

confrontació, de confrontació amb altres administracions com

l’Estat, però també de confrontació social.

I finalment, són uns pressuposts regressius. M’explicaré:

són uns pressuposts que hipotequen el futur del país perquè

creen un endeutament històric mai vist. Pel que fa als ingressos,

es preveu un increment de la pressió fiscal, concretament un

11,2% dels imposts indirectes, un 11,2%; un increment

voluminós del deute públic i unes previsions d’ingressos de

l’Estat no confirmades, o sigui, en certa manera, fictícies, de

més de 200 milions d’euros. És a dir, ens trobam que pensam

disposar d’uns diners que no tendrem.

Pel que fa a les despeses, un increment desmesurat de la

despesa corrent, d’un 34,4%, i un deute desmesurat que puja a

la xifra de 636 milions d’euros. Endeuten cada habitant de les

Illes Balears amb 106.000 de les antigues pessetes. Sap què

deia la Sra. Cabrer al conseller Mesquida, fa dos anys? I li cit

textualment: “Sr. Mesquida, vostè passarà a la història negra de

la política pressupostària d’aquestes illes com el conseller de

l’endeutament i del dèficit”, i afegia: “En aquesta legislatura -la

legislatura del pacte de progrés- vostè haurà endeutat aquesta

comunitat autònoma amb 665 milions d’euros només en quatre

anys”. I acabava dient: “que era una fita històrica, perillosa i

inconscient”. I li hem dit moltes vegades, Sr. Ramis, ens

preocupa un govern, un partit que canvia d’opinió

constantment, ens trobam davant un nou canvi d’opinió del

Partit Popular, fa dos anys, des de l’oposició, per a vostès era

inacceptable un endeutament que, segons les seves previsions,

era de 665 milions d’euros en quatre anys, gairebé el mateix

que vostès preveuen de deute en un sol any.

El Sr. Matas, l’any 99, opinava que el que era important

d’un pressupost era presentar-lo equilibrat, un pressuposts que

no haguessin d’acudir a l’endeutament, això deia el Sr. Matas
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en el debat de pressuposts de l’any 99; ara ja no pensa així, sinó

que pensa exactament el contrari. On ha quedat el dèficit zero,

l’equilibri pressupostari i la dimonització de l’endeutament? El

Partit Socialista segueix sent coherent, un endeutament en si

mateix no té perquè ser dolent, però el que és greu és endeutar-

se per al que ho fan vostès i que jo resumiria en una sola frase:

demostren que són uns mals gestors. Davant problemes

estructurals que necessiten una forta inversió pública el primer

que varen fer va ser desarmar el Govern, eliminant un impost

que recaptava anualment 52 milions d’euros, l’ecotaxa. I en

aquest any i mig han estat incapaços de trobar una alternativa

viable per suplir aquest finançament; només aquest exemple ens

ajuda a comprendre la seva incapacitat de trobar eines vàlides

per fer front a les necessitats més urgents de les Illes Balears.

En canvi, s’inventen un pla de desestacionalització turística,

que no sols endeuta el Govern de les Illes Balears, sinó que, a

més, durà a endeutar-se als ajuntaments de les nostres illes, i

això quan encara pagam el Pla mirall. Un pla de

desestacionalització que, tal i com s’han plantejat, és molt

dubtós que serveixi per solucionar els problemes que en teoria

afronta, i que, tal com hem denunciat, s’ha utilitzat per fer-ne

un ús partidista, amb una manca de lleialtat institucional que,

per desgràcia ja no ens sorprèn.

Aquesta forma de fer política, li repetesc Sr. Ramis,

significa una hipoteca per al futur del nostre país. Li deia també

que són uns pressuposts de confrontació, de confrontació amb

l’Estat i de confrontació social. Vostès, des que varen perdre

les eleccions generals de dia 14 de març, sembla que han

decidit basar la seva política en la confrontació permanent, amb

una opció d’utilitzar les Illes Balears per fer oposició al govern

de José Luis Rodríguez Zapatero. Han posat al servei del Partit

Popular espanyol les relacions institucionals entre dos governs,

perjudicant clarament els interessos dels ciutadans i ciutadanes

de les Illes Balears, i això s’està convertint en un drama per a

les finances del nostre govern. Només parlant del conveni de

carreteres, ens estan creant un forat pressupostari de més de

140 milions d’euros, uns ingressos inventats, que no tenen cap

garantia ni una i que són fruit de la seva actitud de confrontació

permanent amb el Govern de l’Estat.

Però és que, a més, han fet uns pressuposts que tenen els

seus principals programes a les polítiques més contestades

socialment. O me dirà que hi ha consens social entorn del seu

model de carreteres? Ja els ho vaig dir fa mes i mig, la gestió

que fan del conveni de carreteres ens du a un problema greu en

matèria financera. Han estat incapaços de seure’s a negociar, a

dialogar, a arribar a acords per a unes carreteres que són

realment necessàries per a les Illes Balears. Però quin tipus de

carreteres són necessàries per a les Illes Balears? Doncs

aquelles que realment siguin sostenibles, necessàries i

adequades al nostre entorn; nosaltres també volem carreteres

segures, però respectuosos amb l’entorn. La sensació que fan

vostès és que volen carreteres molt cares i si són segures millor.

Nosaltres pensam que han de ser segures i respectuoses amb el

medi ambient i si no són tan cares doncs molt millor.

I tot plegat, combinat amb una inversió en transport públic

que tampoc no existeix en aquest pressupost que avui

presenten. Un transport públic que garanteixi l’eficàcia i la

comoditat a l’usuari; front a això vostès no pressuposten ni un

sol tram de nova xarxa ferroviària i tornen a provocar la

confrontació social, programant un soterrament, que així com

es planteja, desincentivarà l’ús del tren per no permetre l’accés

al centre de Palma durant més de dos anys. Aquest és el millor

exemple que no creuen en el transport públic.

I entorn de l’hospital de Son Espases? Encara no han

explicat a l’opinió pública els motius que els han conduït a

canviar la ubicació de Son Dureta a Son Espases. Ens hauran

d’explicar com és possible que haguem passat d’un projecte

que vostès acceptaven a un altre que atempta contra el

patrimoni històric i artístic de La Real, ens sortirà més car i

passarà més temps d’aquí que estigui fet. És a dir, cap

avantatge respecte del projecte de Son Dureta i en canvi molts

més problemes i molts desavantatges per als usuaris i

professionals sanitaris. I evidentment, pel tema que ens ocupa,

també majors problemes per a les finances de la comunitat.

Però, per si això no bastàs, per rematar aquests pressuposts

de confrontació, proposen duplicar l’impost sobre actes jurídics

documentats, de manera que qualsevol persona que vagi al

notari haurà de pagar el doble que l’any passat. Augmenten la

pressió fiscal als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, és

a dir, als turistes vostès els estalvien 1 euro diari, però als

ciutadans de les Illes Balears els dupliquen l’impost.

I amb aquesta situació d’endeutament i de manca

d’alternatives de finançament, creu que és el millor moment de

fer la televisió autonòmica més cara de l’Estat? Una televisió

autonòmica que també neix de la confrontació, que varen crear

ara fa un any amb la llei d’acompanyament del pressupost,

sense cap voluntat de consens amb els altres grups

parlamentaris.

I finalment, són uns pressuposts regressius, uns pressuposts

que tornen a un model fracassat per fer front a noves

problemàtiques. La seva resposta davant la situació d’incertesa

econòmica i social que viu el país és la del desenvolupisme més

caduc, la de la massificació. Li deia abans que l’endeutament

pot ser una solució vàlida, especialment des d’un plantejament

polític socialdemòcrata com el nostre. Davant una situació de

crisi econòmica o de moment excepcional, si no la vol

anomenar crisi.

Però vostès s’endeuten per fer unes obres que res tenen a

veure amb la problemàtica actual. No ens deia el conseller

Ramis que havíem de fer front a problemes estructurals

heretats? I com hi vol fer front amb respostes que ja han

fracassat repetidament? Vostès aposten per la construcció com

a motor de l’economia balear, però la construcció entesa com

a destrucció del territori, que hauria de ser el bé més preuat i

més protegit per un govern que miri cap al futur. No són

aquestes les polítiques de futur que necessiten els ciutadans i

ciutadanes de les Illes Balears; aquestes no són les polítiques

que demanen els empresaris, els comerciants de l’oferta

complementària, els treballadors, en definitiva les famílies del

nostre país. En el debat de política general el Grup

Parlamentari Socialista els va proposar ja quines eren les

prioritats per al Partit Socialista i per tant quines haurien de ser

les prioritats d’aquest pressupost que avui debatem.

El que necessiten els ciutadans i ciutadanes que tenen una

feina relacionada amb turisme són garanties de contractes de
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feina estables. El que necessiten és un govern que aporti

solucions a un sector que viu encara de les tendències marcades

fa dècades amb el turisme de paquet tradicional que està en

crisi. I aquestes solucions han de passar necessàriament per

dedicació pressupostària a la formació dels treballadors, a la

millora de l’entorn, a la conservació del nostre paisatge i a la

reconversió de les instalAlacions.

Una altra qüestió fonamental per a nosaltres és l’educació.

Ja sabem que el pressupost d’educació ha pujat més d’un 30%,

però és clar que això no és suficient. Què és un 30% comparat

amb el 264% d’augment de la Conselleria d’Obres Públiques?

Voldríem que l’educació fos un dels primers objectius reals

d’aquest govern i és evident que no és així. I no estic parlant de

grans xifres, estic parlant de fets tan greus com la manca de

doblers als centres educatius per fer front a les despeses

corrents, una lamentable circumstància que demostra quin és

l’interès real que té aquest govern a millorar l’educació. Aquest

any, precisament, és imprescindible un pressupost seriós per al

funcionament corrent de l’escola pública, després de l’escàndol

que hem hagut i que seguim patint en aquesta comunitat

autònoma.

Un altre eix fonamental dels seus pressuposts hauria de ser

la lluita contra el fracàs escolar, fracàs escolar, lamentablement,

que torna a estar de moda: 4 de cada 10 alumnes de Balears

abandonen els estudis; l’índex de fracàs escolar és d’un 37,6%

front a la mitjana estatal d’un 29% i molt més lluny de

l’europea, d’un 18,5%. Quines mesures hi ha en aquests

pressuposts per resoldre aquesta situació? Si els preocupa

realment el fracàs escolar, el moment de demostrar-ho és ara:

incorporant un pla de xoc per fer-hi front en aquests

pressuposts.

I el que és més greu, Sr. Conseller, no han pensat tampoc en

els treballadors i treballadores de les nostres illes, ni en la

problemàtica real de la precarietat laboral de la seguretat en el

treball i de la formació professional. Passa d’hora ja d’haver

signat un pla d’ocupació i creixement econòmic amb els agents

socials de les Illes Balears que, evidentment, hauria de tenir un

reflex pressupostari i que tampoc no hi es.

Segons el Grup Parlamentari Socialista, una de les altres

prioritats del seu pressupost hauria de ser l’habitatge, tot i que

la seva consellera d’Obres Públiques no hi ha imprès una

activitats tan frenètica com la posada en marxa de projectes

viaris. Les dificultats per a l’adquisició d’un habitatge de les

nostres illes, encara són moltes, fa justament una setmana han

aparegut unes dades sobre el preu dels habitatges que no criden

l’optimisme. Per tant, sembla evident que les actuacions en

matèria d’habitatge també haurien de suposar un esforç molt

més important per part del seu govern.

Miri, Sr. Ramis, hi ha dues maneres d’entendre les Illes

Balears, dos models: el seu i el nostre. El seu model, les seves

respostes estan llastrades pel passat; darrera les seves bones

paraules només trobam les velles fórmules de sempre, fórmules

que han fracassat i que vostès ho saben, no són una proposta de

futur. I miri, amb aquest endeutament, amb aquesta aposta cega

pel desenvolupisme, amb una política de confrontació

permanent amb l’Estat, estan hipotecant el futur del nostre país.

Sincerament, li demanam que retirin aquests pressuposts,

uns pressuposts amb els quals nosaltres no hi podem estar

d’acord, en absolut, però que intentarem millorar amb esmenes

parcials si no accepten aquesta esmena a la totalitat. Fa un mes

i mig li deia el Sr. Matas que el moment actual necessitava un

president amb ilAlusió, un govern carregat de propostes de futur,

una ilAlusió i unes propostes de futur que no es reflecteixen en

aquests pressuposts i les Illes Balears en aquests moments

necessiten polítiques de confiança en el futur que vostès no són

capaços d’afrontar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Armengol. Té la paraula el conseller

d’Hisenda i Economia.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La

veritat és que en primer lloc agrair el to de les intervencions,

com no pot ser d’una altra forma. I dir, després, que m’han

estranyat alguns dels comentaris de l’exposició fetes amb total

correcció.

Clar, que el Sr. Ramon me digui que a la meva exposició no

hi ha res nou, quan he parlat i m’ha dit molt llarga, més de 35

minuts damunt temes d’estratègia econòmica, es podrà

compartir o no, però que digui que no hi ha res nou,

m’estranya. No he vist en el Sr. Ramon cap tema de parlar

damunt el tema, si li preocupa, de la competitivitat, de la

productivitat, del que s’ha exposat, de les mesures estratègiques

que es plantegen en educació, en infraestructures, IEDE, ni una

sola paraula; clar, i després me diu que no hi ha res nou. És que

com només duia preparada una part de la intervenció, no s’ha

pogut cenyir a la realitat del debat que jo esperava avui en

aquesta cambra, és a dir, sent dir-li, però esperava qualque cosa

més.

Em deia que a l’any 2004 els pressuposts eren de contenció

o que jo les havia declarat així, de contenció, i que enguany són

uns pressuposts d’endeutament en aquest aspecte. Bé, doncs

dir-li que evidentment l’any passat, en el moment que jo vaig

presentar els pressuposts estàvem pendents de l’auditoria que

es feia per saber el que teníem en els calaixos, que això és un

treure que no he volgut treure i mes sap greu que insisteixin a

parlar del passat, per tant havíem de fer un pressupost de

contenció, perquè no sabíem el que hi havia darrera, no sabíem

el que ens havien deixat encara al mes de setembre, quan vàrem

elaborar els pressuposts i el mes d’octubre, això és la realitat i

per tant s’havia d’actuar amb seny i esperar, desgraciadament

hem hagut d’esperar un any, per poder fer els vertaders

pressuposts d’aquest govern del Partit Popular.

Me parla molt dels ingressos de l’Estat, jo més endavant li

explicaré si és el tema que li preocupa; però bé, jo crec que els

convenis són per complir-se i a mi no me preocupa,

evidentment no figura com a ingressos, la partida

pressupostària que hauria de figurar i que han retirat en el

pressupost de l’Estat, figuren les generacions de crèdit
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corresponents en funció dels pressuposts. I per tant, si vostè

llegís la llei d’acompanyament i si no li llegiré, ho entendrà, i

això ho dic per a tots els grups de l’oposició, si hagués llegit

amb detall la llei d’acompanyament sabria com es fa aquest

tema pressupostari, perquè l’any passat ja ho vàrem fer. Però

bé, li puc detallar, si m’ho demana el proper pic.

Bé, me parla de l’incompliment del conveni.

L’incompliment del conveni no pot ser mai bilateral, és a dir,

no pot dir una de les dues parts que hi ha incompliment, el dia

que el Govern central no estigui conforme que ho denunciï i ho

discutirem, si vol a una comissió, i si no als tribunals.

Evidentment, si no arriben les partides, en el moment que

pertoqui nosaltres sí que ho denunciarem i ho durem als

tribunals, així de clar, perquè no es pot ser jutge i part, els

temps del franquisme han acabat, és a dir, no es pot ser jutge i

part.

Després parla del tema de l’endeutament, amb quina base

es fa l’endeutament. Els temes d’endeutament són en base a les

inversions que es realitzen perquè aquest govern vol fer coses,

sap el que ha de fer i sap al que s’ha compromès davant els

ciutadans en el seu programa electoral. Per tant, en funció de

les inversions del capítol 6 es produeix l’endeutament.

Després critica qualque cosa extraordinària, extraordinària

pel tema del partit que representen, l’incrementen de la despesa

corrent. Escoltin, demanen contínuament major dotació en

educació i sanitat i la major dotació d’educació i sanitat, a part

del tema d’infraestructures, que ve pel capítol 6, ha de venir

pels capítols 1 i 4; és a dir, no és possible fer una millor dotació

pressupostària en educació i sanitat si no feim increment de

despesa corrent, perquè encara que fos en ensenyança

concertada, seria capítol 4 i si és professorat propi és capítol 1.

És dir que el que no es pot és demanar millores i la dotació

pressupostària que correspon a educació i sanitat i després

criticar l’increment del capítol 4.

És igual, si ho vol criticar, critiqui-ho, assumim

perfectament aquest increment en operacions corrents, a pesar

de tot, ja he explicat al discurs que el creixement en operacions

de capital d’inversió és molt més alt, però és que ho assumim,

creim que posam les necessitats de finançament per a Educació

i Sanitat que corresponen i, per tant, és lògic que si posen les

que corresponen i volem, s’incrementi el capítol 4. És una

crítica que assumim amb moltíssim de gust perquè és així.

Nosaltres sí que creim en la Sanitat, sí que creim en l’Educació

com a via estratègica de futur i, per això, hi posam els recursos

que pertoca.

Veig que també la Sra. Armengol ha esmentat que el Sr.

Mesquida passaria a la història per ser el conseller de

l’endeutament, aleshores en quins termes podríem passar a la

història? La veritat és que el Govern fa feina de forma conjunta

i el que intentam és donar solucions als problemes dels

ciutadans, i avui per avui aquestes solucions tan sols les podem

donar amb passius financers, amb endeutament, perquè no

tenim altres mitjans que creim que tendrem en el futur. I no ens

amagam d’aquest tema, perquè nosaltres endeutam per fer

coses, i sabem el que volem fer, sembla que ens hauríem

d’avergonyir d’aquest tema, idò no, jo no ho he duit en cap

moment amagat, és un tema que assumim amb total claredat i

ho tenim molt clar, que per fer la inversió que correspon i per

cobrir les necessitats, i nosaltres creim, i jo he expressat en

dades la importància i els problemes estructurals del baix estoc

de capital públic a les Illes Balears i, per tant, per a aquests

temes s’han de posar doblers, i en aquesta línia treballam,

perquè és una línia estratègica que hem esmentat i que vostè no

ha definit si està a favor que Balears tengui aquest nivell

d’estoc de capital públic o al contrari creu que ho hem de

millorar, no ho sabem.

El tema de la bonança econòmica la preocupa. Miri, jo crec

que hem vist el que ha passat els darrers anys i hem vist el que

passa aquest any, jo mai no he estat eufòric, i hem dit que hem

passat del 2002 al 2003 d’uns creixements de PIB del 0,7,

0,8%, enguany un 1,5, i que ho corroboren tots els altres

estudis de conjuntura. No voldria recordar quan la Conselleria

d’Economia presentava un pressupost amb creixement de l’1,5

i que després acabava al 0,8, nosaltres intentam ajustar la

realitat i deim que l’any que ve creixerem un 2%, esperam

créixer un 2% i mentre el preu del petroli no pugi dels 35 euros

crec que es pot complir perfectament. Aquest és un tema que

ens preocupa i sabem que hem d’anar passa a passa,

precisament perquè el creixement, per si sols, i ja ho vàrem

parlar fa un any, crec, a la comissió parlamentària, no és

l’objectiu del Govern, el créixer per créixer no té finalitat en sí,

el creixement ha de ser perquè els ciutadans de Balears visquin

millor. Així, el creixement es va fent a poc a poc i hem d’anar

donant suport a les línies per tal que aquest creixement sigui

lent.

Arribarà la bonança econòmica? Doncs, sí, el tema cíclic

sembla que s’està encaminant, després de quatre anys de

baixades i sobretot més que de baixes del PIB, jo he intentat

dur el debat cap el que m’ha preocupat quan hem analitzat

estratègicament Balears, és a dir, la baixada de la renda per

càpita dels ciutadans, que això és el que ens importa a tots,

aquesta baixada de la renda per càpita, i crec que l’hem

argumentada en temes de productivitat i fora de qualsevol

triomfalisme. Estam desaprofitam l’ocasió per fer un debat

d’aquest tema en profunditat, però vostès manen, són vostès els

que demanen i no jo. En aquestes línies creim que s’està

recuperant l’economia i que si feim feina en les línies

estratègiques que he esmentat o en qualsevol altres que vostès

aportassin, a llarg termini podríem millorar l’economia, i

millorar l’economia no pensant en creixements per creixements,

sinó pensant en els termes de renda per càpita i que ens anem

aproximant a la mitjana de la Unió Europea dels quinze, un

objectiu d’un creixement d’un 110% en aquest aspecte.

Sobre el tema de la temporada turística, jo crec que durant

el 2003 es va allargar aquesta temporada, va ser menys

estacional que el 2002, que ja dic que va ser l’any més

estacional, i el 2004 tota la previsió, evidentment la comptarem

a final d’any, és que serà una mica menys estacional que el

2003, així l’índex d’ocupació es va allargant i això en aquest

moment ha estat una realitat, del 2003 respecte del 2002, i

esperem que sigui una realitat del 2004, perquè serà una bona

notícia per a tothom, perquè crec que aquest és un objectiu que

hem de compartir tots, i si no fos així s’han de continuar posant

els punts, posar-se a fer feina en aquest tema, i per això parlam

del turisme multiproducte.
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Vostè parlar de l’eliminació de l’ecotaxa, i ara donaré

contestació a tots els grups que l’han mencionada. Vostès

també, ja que ha fet referència al debat que vàrem tenir fa any,

tots vostès em varen acusar l’any passat molt durament d’inflar

els ingressos, però molt durament. Ho tenc, però no treuré el

que varen dir, que era que els ingressos es podien inflar i, per

tant, el pressupost era irreal. Escoltin, l’any no el tenim tancat,

un respecte, perquè hem de ser precisos, però en aquell moment

les previsions d’ingressos que vostès em varen dir que eren

inflades, etc., no vull recordar les paraules que em varen dir,

perquè quan jo parl d’uns temes dic que tenc credibilitat i algú

no la té, els ingressos enguany són superiors als prevists,

esperam encara ingressos superiors a aquests prevists que varen

dir l’any 2003, quan fèiem el debat de pressuposts, per tant els

ingressos, primer demostren el tema de bonança econòmica, i

segon sí que responen a la realitat en aquest aspecte.

I jo m’atrevesc a dir, però ja és una opinió, que una causa

que hem recaptat més és per l’eliminació de l’ecotaxa que ha

afavorit activitats econòmiques que abans es veien

perjudicades, però sí que reconec que és una opinió, i com a tal

l’emet, a títol particular. Però la realitat és que eliminant

l’ecotaxa i amb un pressupost d’ingressos que vostè, igual que

enguany, em tornen a dir que està inflat, ho sent molt, es varen

equivocar fa un any, no tenen credibilitat i aquest pressupost

d’ingressos es complirà. Jo no en volia parlar, perquè després

la Sra. Armengol em critica o em dóna la seva opinió -ho dic

amb tot el to positiu que em caracteritza- de confrontament.

No, l’únic ingrés que no complirem són els ingressos de l’Estat

que arribaran 3 milions d’euros menys dels que havíem

pressupostat. Estam parlant del 2004. No és que crec que hi ha

alguna diputada que no ho entén. S’havien pressupostat uns

ingressos de l’Estat per a les transferències autonòmiques, per

al finançament autonòmic. Idò miri, l’únic ingrés que no

complirem, i això pareix mentida que a un partit nacionalista no

el preocupi, són els ingressos de les transferències de

finançament autonòmic que vendran 3 milions d’euros menys

que l’any passat, tampoc no és una xifra greu, però a pesar que

l’Estat en la liquidació prevista del 2002 ens ha enviat del que

s’havia previst algun milió d’euros menys, nosaltres els

ingressos ens superen, la previsió que teníem de tancament ens

supera. Per tant, nosaltres sí que tenim credibilitat.

I això que vàrem eliminar l’ecotaxa, que sembla que era el

final de la recaptació d’aquesta comunitat autònoma, que sense

l’ecotaxa no podríem pagar res de res.

M’acusa de construcció, escolti, si durant els quatre anys

que varen governar hi va haver un element dinàmic va ser el

sector de la construcció, i nosaltres, al contrari de vostès, és el

tema de potenciació de la construcció pública per a millora de

l’estoc de capital públic a les Illes Balears, i ho hem explicar

per activa i per passiva. Ho hem intentat explicar, ho hem

intentat explicar, sé que no som molt bon orador, però ho he

intentat. I quan vostès varen baixar el seu creixement els 4 anys

amb la construcció, precisament, dins del sector privat. Jo sí

que em preocuparia una potenciació de la construcció dins el

sector privat, però si és dins del sector públic per al benestar de

tothom, no em preocupa i, per tant, sabem que aquesta és una

finalitat. La construcció no té increments majors que les altres

branques, hem vist que la construcció no aporta al VAB balear

més, sinó una mica menys que al VAB espanyol que, per tant,

no anem sobredimensionats, però en qualsevol cas la nostra

aporta és clara en construcció, per sector públic i no per sector

privat, com vostès.

Tema de carreteres. Sembla que les carreteres estan al

servei de no sé qui, les carreteres estan al servei de tots els

ciutadans i, per tant, estan al servei, és un bé comú a tothom i,

evidentment, si volem desenvolupar un bon transport públic,

també es necessiten carreteres ena quest sentit. 

El tema del tren, em sembla impressionant, aquest any i

l’any passat va ser un pressupost important, ho incrementam i

sembla que no feim res en el tren. Jo crec que la comunitat

autònoma fa una aportació important en el tema del tren, que la

base per poder crear nous corredors ferroviaris és tenir una

estació com toca, de línies suficients, i una estació intermodal,

i esperam i confiam en el suport de tothom per, així com diu el

REB, poder fer front a obrir nous corredors ferroviaris,

nosaltres feim una part, esperam que l’Estat respongui fent

l’altra part, no ho podem fer tot de cop, perquè si no, hauríem

de fer endeutament i creim que hem d’esperar a donar

l’oportunitat a l’Estat per a aquest tema.

Sobre el turisme he intentat explicar la nostra visió amb un

turisme multiproducte per distintes vies i creim que hi ha

d’haver una certa diversificació del sector terciari fora del

turisme, però que serà limitada, li he explicat com la volem fet

i també en turisme, amb el multiproducte, per via no tan sols

del tipus de turisme, sinó per la via de la comercialització, no

només confiar-la al majorista de viatges, potenciar noves

tecnologies per a la comercialització directa, per l’agilitació del

mateix turista que ve per lliure, i aquest és un debat que ja hem

tengut aquí diverses vegades. També és important la

segmentació per la via de la demanda.

Després ha fet una referència a l’IB3, a la televisió

autonòmica. Evidentment, quan tengui algun altre problema el

vendré a consultar, perquè vostè té una bola de vidre i ja m’ha

definit tota la televisió autonòmica, amb aquesta bola de vidre

ja ha definit perfectament com serà la televisió autonòmica, el

que dirà i el que deixarà de dir. Idò miri, la felicit per tenir una

bola de vidre que jo no tenc.

En el tema d’Educació i Sanitat, la veritat és que no he

acabat d’aclarir si vostè dóna suport al pressupost que feim, a

l’esforç que feim o no, no sé si està a favor de l’educació

pública, amb l’increment que feim a capítol 1 i capítol 4, i en

Sanitat igual, és a dir si en aquests temes ens dóna suport o no.

No he aconseguir esbrinar si li sembla correcte o no, en

qualsevol cas insistir que nosaltres sí que estam per una

educació de qualitat, que creim que és un tema estratègic de

futur i que hem enumerat les vies en què hem d’actuar, en

algunes coincidim amb la diputada Sra. Armengol, quan parlam

del tema de la reducció de fracàs escolar, i jo he esmentat cinc

o sis punts que seran objectius a curt termini de debat, amb la

Universitat especialment per anar amb una línia de potenciació,

i crec que aquest és un tema amb el qual tots estam d’acord. Si

volem que ciutadans de Balears cada dia, cada dia tenguin una

millor ocupació, un futur en aquestes illes, li he dit jo que tenc

fins a 23 generacions enterrades en aquesta terra i voldria que

els meus fills continuassin podent-se enterrant, si volen, en

aquesta terra, jo que em vanaglorio d’això, crec que perquè
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això es pugui donar, en Educació hem de fer una aposta

important, i per això el 41% d’ingressos que destinam més no

és pura ficció, com algú ha suposat, sinó que són realitats que

es veuran.

És cert que hi ha hagut alguns problemes i disfuncions al

llarg d’enguany, producte d’aquells pressuposts de contenció

que vàrem haver de fer i producte que no sabíem el que hi

havia darrera de moltes coses, però les coses es demostren amb

fets, i avui demostram amb fets qui potencia l’Educació, ja que

aquest creixement no s’havia donat mai, i va únicament i

exclusivament destinat a tots els temes d’Educació i Sanitat.

Amb la Sra. Mascaró respecte del tema del fons de

contingència coincidim que era un tema a eliminar, a

l’exposició de motius deim que es va crear per les raons

esmentades, que no sabíem amb quines necessitats ens

trobaríem, perquè s’havien detectat disfuncions de despeses

que no tenien crèdit pressupostari, i per això es va crear el fons

de contingència, i deixem de fer demagògica perquè vostès han

demanat on ha anat aquest fons, i falten a la veritat quan diuen

que ha anat a Costa Nord o a l’equip ciclista; no s’ha pagar cap

euro a Costa Nord ni a l’equip ciclista de fons de contingència,

el que passa és que és fàcil fer demagògia. S’han pagat en altres

apartats, com és lògic, perquè el fons de contingència s’ha usat,

s’han pagat partides que han hagut d’anar cap a altres seccions

importantíssimes, però aquestes dues que sempre diuen vostès,

no s’han pagar amb el fons de contingència.

Diu que el pressupost és impressionant i expansiu. La

veritat és que me n’alegr, perquè això significa que aquest

govern té idees i que sap com dur-les endavant. Per tant,

assumesc el tema amb total seguretat. Fa unes consideracions

respecte de què opinaria el Sr. Rato. La veritat és que no ho sé,

però li puc dir que aquest conseller no accepta xantatges

polítics, ni del Sr. Rato ni de ningú.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

Insisteix en el tema de ferrocarrils. Nosaltres apostam pel

ferrocarril, creim que si tenim el suport de tot el Parlament es

podran obrir nous corredors ferroviaris i que es fa una inversió

importantíssima per posar els fonaments del que ha de ser la

xarxa viària de ferrocarrils.

Tema sanitari i sociosanitari, diu que no avançam. Escolti,

mentre el pressupost que jo em vaig trobar tenia 6 euros a

Eivissa i Formentera, per a hospitals; aquí hi ha partides

pressupostàries de bastants milions, i les he esmentades, per a

l’Hospital de Formentera hi ha el finançament posat, igual que

per a l’Hospital de Menorca, que l’hem esmentat, i hi ha el

finançament posat per a l’Hospital d’Inca. El que vostè diu que

s’ajusta a la meva realitat, almenys. Tenim el finançament posat

per a tots aquests hospitals i també finançament per als

hospitals existents que necessiten reformes contínues i noves

inversions. I respecte de l’hospital de referència, en aquest

moment estudiam la fórmula, bé la fórmula no, vostès saben i

ho hem anunciat aquí, que es faria per un sistema de concessió

per no endeutar més la comunitat autònoma. Per tant, també

s’avança en l’hospital de referència de les Illes Balears.

M’acusa que causarem una explosió demogràfica. Escolti,

són dades, no sé si bones o dolentes. Els darrers cinc anys,

mentre Espanya havia crescut un 3 coma busques per cent, han

dit que ha crescut més d’un 15% l’explosió demogràfica aquí.

No, no, parlam d’aquests darrers anys ...

(Remor de veus i comentaris)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

És a dir els que són responsables també d’aquesta explosió

demogràfica pels anys que han governat. No acusem del tema

quan cadascú veu la visió. I aquesta explosió demogràfica que

hi ha hagut durant els anys que vostè ha governat ha produït

aquest decrement de la productivitat a les Illes Balears.

Que no afrontam problemes reals. Bé, si afrontar el

problema de la productivitat, afrontar el problema de les

infraestructures, del tema educatiu, del sanitari, del tema

d’I+D+I, del tema de la inversió i del dinamisme empresarial,

si tot això no és afrontar problemes reals, tenim punts de vista

diferents, vostè i jo. Nosaltres els afrontam amb una visió

estratègica a vuit i a deu anys i, a més, afrontam tots els temes

socials amb major dotació pressupostària a la Conselleria de

Presidència, a la Conselleria de Treball i a les àrees esmentades

d’Educació i Sanitat perquè és necessari, perquè per primera

vegada, com deia abans, aquestes illes tendran per habitant el

mateix finançament que la mitjana sanitària d’Espanya, per

primera vegada en molts d’anys. Jo d’això em congratul, i no

em sap greu que hi hagi endeutament quan és per a la millora

dels ciutadans de les Illes Balears.

Tema dels fons europeus, diu que li preocupa el que va

passar el 2007, escolti, a mi sí que em preocupa, i a un moment

determinat duré alguna proposta en aquest parlament, perquè

s’ha de dir que la proposta que ha fet la Unió Europea en tema

de fons europeus, vostè recordarà que el Sr. Schröder va acusar

el Govern espanyol o l’Estat espanyol que no criticassin tant

perquè l’1% del PIB espanyol venia de fons europeus, no sé si

recorda aquest  tema; bé, idò la proposta que ha fet la comissió

europea en aquest moment, en lloc de venir l’1% ens vendria el

0,1%, tot sol, evidentment en aquest tema, que el podem

debatre i també la importància que pot tenir al Parlament de les

Illes Balears, i, per tant, dic al portaveu del Partit Popular que

podem obrir una interpelAlació amb aquest tema, és un tema que

ens preocupa i que sí que demanam que el Govern de Madrid,

el Govern del Sr. Rodríguez Zapatero afronti i que tendrà tot el

suport d’aquest govern per millorar aquest 0,1 que ens dóna en

aquests moments la proposta de la comissió europea. Jo crec

que és negociable, com tot, hi va haver una bona negociació a

la Cimera d’Escòcia per a fons de cohesió quan governava el

Sr. González, després amb el Sr. Aznar es varen aconseguir

també mantenir aquests fons, i esperem que ara, sabem que no

podem mantenir aquest nivell de fons, perquè cal que siguem

solidaris, però que la caiguda no sigui d’aquests nivell que

parla la proposta de la comissió europea. En aquest tema el

Govern de Balears evidentment donarà suport al Govern de
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l’Estat perquè es faci temes de (...) en el conjunt i que, almenys

els fons FEDER que ens arriben a nosaltres, que són d’objectiu

2 i a fons social, no es vegin afectats o es vegin molt poc

afectats. És un tema del qual haurem de parlar algun dia perquè

ens preocupa a tots.

Sobre el tema de política agrària, jo li he donat unes

pinzellades del que enteníem en aquesta política, ens preocupa

més en el tema multifuncional, en el tema de defensa del medi

ambient que no en tema de producció en si, hem de ser

conscients que al sector agrari se li ha de donar suport perquè

mantengui els seus nivells i faci la doble funció de producció,

però també la protecció mediambiental. Aleshores, en aquest

sentit, les línies europees de la PAC van en aquesta línia i la

conselleria segueix una política molt activa perquè els

agricultors, els nostres pagesos tenguin les subvencions com

toca i no com abans, que les rebien amb molta posterioritat. Si

els pertoca tenir aquestes subvencions, el problema l’ha de

resoldre el Govern amb els mitjans financers que sigui, però

que els agricultors tenguin les ajudes en el moment que toca.

El tema d’inversions a Menorca i el tema del desviament a

Ferreries. Crec que hi ha un compromís fina a finals d’any per

veure el tema del desviament, si el Govern central respon o no,

i que si el Govern central, d’aquí a 31 de desembre, no diu res,

evidentment en el moment que rebrem l’encomana de gestió es

farà aquesta obra, com s’han fet les obres d’Eivissa, per tant, no

hi ha retards en el 2007, depèn, jo crec que la resposta li podrà

donar la Conselleria d’Obres Públiques a principi de gener, no

fallarà per part del Govern de les Illes Balears fer aquest

desviament. No està fet perquè era una de les obres que no

tenia encomana de gestió i, per tant, no l’hem pogut iniciar

abans.

Els espais naturals és un tema recurrent, sembla més un

debat de seccions que un debat de política econòmica general,

però és el que vostè ha volgut. Es va aprovar divendres passat

la LECO i creim que es creen figures de protecció natural. I, a

final de legislatura, veurem com no ha disminuït el nombre

d’hectàrees, el nombre de quarterades protegides, sinó que ha

augmentat molt. Així, estam segurs que aquesta prova la

passam amb nota.

Sra. Armengol, ha començat fent referència, si no record

malament, al debat de l’estat de l’autonomia que va tenir amb

el president Matas, i en el tema de discussió política. Vostè,

fins i tot, en aquell moment, va plantejar la necessitat d’un pla

estratègic i va plantejar deu punts, si no record malament. Jo

avui li he fet un plantejament d’aquest tipus, i no hem entrat en

aquest debat, jo esperava que almenys, sincerament, per la seva

banda, sí que esperava que entràs en aquest debat, de si les

línies estratègiques esmentades li semblaven correctes o no en

els temes de productivitat, diversificació dins el sector terciari

i la diversificació turística i els temes per augmentar la

productivitat, les infraestructures, educació, I+D+I, dinamisme

empresarial i IEDE, amb versió aplicada. És un tema que hem

plantejat i que no s’ha volgut dur, i vostè em deia que faltava

el debat de política general. Jo crec que aquí estava el tema de

la política econòmica, amb aquests temes, a veure si estam

d’acord o no.

A totes les preguntes que vostè ha fet, sobre si els

pressuposts resolen els problemes, aquí tenim una concepció

totalment distinta. Vostè diu que no i jo li contest a totes les

preguntes que els pressuposts sí que comencen a resoldre

estratègicament aquestes preguntes que vostè ha fet.

M’acusa d’increment de la pressió fiscal. La pressió fiscal,

vostès varen crear un impost d’estades turístiques, varen pujar

l’impost de transmissions patrimonials del 6 al 7%, però jo

aquest tema no li critic, no li critic perquè ho varen fer al

Parlament i tenien una majoria per fer la política fiscal que

vostè continua fent, com nosaltres, actualitzam l’impost d’actes

jurídics documentats, com totes les comunitats autònomes, del

0,5 a l’1% i davallam en altres imposts, i ho feim al Parlament.

Però el que és molt greu és la pujada d’imposts encoberta que

vostès feren, per telefonada, és a dir vostès l’any 2000, els

valors cadastrals, el que s’aplica damunt l’impost de

transmissions patrimonials i de successions, els varen pujar per

telèfon, sense dur-ho al Parlament, i això és greu, perquè això

és augment de la pressió fiscal sense transparència, i jo em puc

equivocar, no ho discutesc, però no m’he amagat del dèficit, ho

defens amb satisfacció i ho duc al Parlament. Vostès varen

pujar els imposts l’any 2000 per telèfon, sense passar pel

Parlament. La valoració cadastral que s’aplicava a l’impost de

successions, que era el valor cadastral per 1,4 el varen passar

per 2, i en el cas de transmissions patrimonials, de 1,6 al 2. Per

tant, varen fer una pujada als ciutadans, via sense transparència

i sense Parlament, perquè varen pujar, les liquidacions que feia

la Conselleria d’Hisenda en aquells moments, els valors de

liquidacions a l’impost de successions i a l’import de

transmissions patrimonials. Va ser una pujada total de l’impost

de transmissions patrimonials, a part del 6 al 7% per valors

cadastrals que en lloc de multiplicar-ho per 1,4, com es feia

abans, es va multiplicar per 2. I en successions el mateix, una

pujada importantíssima i sense passar per aquest parlament.

Això és una política fiscal que no farà aquest conseller, perquè

no té por de venir al Parlament i dir la veritat.

M’insisteix molt en el tema de l’endeutament i sembla que

els preocupa el que s’opinava abans i el que s’opina ara.

L’endeutament és per fer inversions, i les inversions es faran,

i això és el que entenen els ciutadans, perquè nosaltres resolem

els problemes estructurals i en aquest tema, evidentment, es

veuen resultats. Quina és la situació de l’endeutament?, i en

això també, contestant la Sra. Armengol, també contest tots els

grups, però dins aquest context. Analitzem quina situació ens

trobarem d’endeutament respecte d’altres comunitats

autònomes, amb la creació del nou deute que hem anunciat.

Damunt ingressos corrents, incloent el nou endeutament,

representarà el 47,8%, quan la mitjana de comunitats

autònomes és el 49%, encara estarem per davall de la mitjana.

I si anàssim a Catalunya és el 60%, per tant tenim una situació

per davall de la mitjana. Quin és el deute per càpita comparant,

sense incloure en cap cas les empreses públiques, perquè si no

encara seria més favorable? Nosaltres tendrem un endeutament

de 1.020 euros, quan la mitjana és de 1.147 i a la comunitat

autònoma de Catalunya 1.775. Quina és la càrrega financera

que tenim? Doncs Balears té una càrrega financera del 4,9,

tendrà una mitjana del 4,9, quan la mitjana de la majoria de

comunitats autònomes és del 9,1 i la comunitat autònoma de la

Generalitat de Catalunya és del 7,4. Per tant, la nostra situació,

a pesar d’aquest endeutament molt fort que feim en un sol any
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queda molt per davall de la mitjana de les comunitats

autònomes encara i especialment de Catalunya. Per tant, Sra.

Armengol, si li preocupa tant aquest endeutament, telefoni al

Sr. Maragall, que tal vegada li farà més cas del que n’hi farem

nosaltres, perquè tendrà més influència ja que és del seu mateix

partit, i aquest endeutament que fa enguany de 1.400 milions

d’euros doncs que no el faci, perquè té unes ràtios pitjors que

nosaltres; si aquest és un tema que li preocupa tant influeixi la

Generalitat de Catalunya, perquè nosaltres, a pesar d’aquest

endeutament, estam en unes ràtios bastant millors que les de la

mitjana de les comunitats autònomes i per suposat que de la

Generalitat de Catalunya. Per tant, el tema de l’endeutament,

que és un tema preocupant, no és un tema del qual haguem de

ser objecte de dimonització, com deien, perquè encara estam,

afortunadament, per les polítiques de tots els governs anteriors,

estam en una situació que en aquests moments ho necessitam,

que tenim problemes estructurals, podem usar aquests ingressos

financers per a aquest tema.

Clar, també es diu de l’endeutament d’empreses públiques.

Bé, doncs el tema de l’endeutament d’empreses públiques, el

Ministeri de Foment ha creat una agència i com a primera

partida per a no sé què, són 500 milions d’euros

d’endeutament, i me pareix correcte, perquè per això hi ha

l’enginyeria financera per finançar aquests temes

extrapressupostaris. Evidentment, el Govern ha ajornat el deute

històric de la Seguretat Social, que són 26.000 milions d’euros,

l’ha ajornat totalment. És a dir, la part que ens corresponia

d’aquests 26.000 milions d’euros, a Balears serien 1.000

milions d’euros, i l’ajorna, i ningú en aquest Parlament ens hem

aixecat a criticar-ho, perquè està dins el seu àmbit de funcions

i ho fa i jo no m’esquinç les vestidures perquè el Govern ens

hagi mantingut l’endeutament de 1.000 milions d’euros als

ciutadans de Balears per al tema de la Seguretat Social. En

aquest sentit, la Generalitat de Catalunya augmenta la inversió

a través de dues empreses públiques noves que ha creat,

l’INFERCART, amb 903 milions d’euros, i CFM Equipaments,

amb 209 milions d’euros, bé, i això són tècniques que s’han

d’emprar quan és necessari per al moment econòmic que es viu.

És a dir, la política anticíclica ens du a usar tots aquests temes,

per tant no ens preocupa dir-ho clarament i se justifiquen

perquè estam en unes posicions encara millors que la mitjana

de comunitats autònomes, i quan he donat les dades de la

mitjana de les comunitats autònomes no he sumat, perquè no

els tenim complets, els endeutaments de la Generalitat de

Catalunya, de la Generalitat de València, de Galícia, que també

té un pressupost desequilibrat, i no sé si Castella també l’hi té,

no ho confirm; però clar, com que no ho tenim, aquestes serien

les nostres dades sumant l’endeutament i sense sumar

l’endeutament de la resta de comunitats autònomes. I no ens

agrada endeutar-nos, però hi ha moments que és necessari per

fer front a la realitat.

En el tema de carreteres, li puc dir que es faran, no ens

preocupa quan arribaran els ingressos, la tècnica de generació

d’ingressos figura a la Llei de pressuposts i evidentment la

podem explicar amb detall, però no és necessari. Sabem que la

partida d’ingressos no arribarà enguany, sinó que arribarà al

llarg del període de duració del conveni, i hem d’esperar a fer

les carreteres mentre no arribin els ingressos?, la nostra opinió

és que no, que les carreteres les necessitam avui i que ja les

anirem finançam i el nostre cost serà financer de pagar aquest

endeutament transitòriament. I ho deim amb tota claredat,

perquè amb tot aquest passiu financer que hem creat, com algú

m’ha recordat que dic, representa el 2%, i jo crec que el 2% del

total del pressupost dedicar-lo a pagament d’interessos no és un

tema greu, perquè a més és un moment extraordinàriament bo

per a l’endeutament, si el necessitam, evidentment val més no

endeutar-se, però és un moment bo perquè el tipus d’interès és

negatiu, la inflació és més alta que el que paga la comunitat

autònoma de tipus d’interès. Tenim un tipus d’interès negatiu,

per tant, si hi ha algun moment en què ens podem endeutar, és

aquest.

Que nosaltres hem fracassat, que les polítiques del Partit

Popular, ha dit vostè, han fracassat. Sra. Armengol, no podem

dir que han fracassat quan els ciutadans hi han tornat a donar

suport després d’unes eleccions, jo crec que és una afirmació

gratuïta, igual que quan vostè s’erigeix en portaveu municipal

i diu si els municipis estan d’acord o no amb el Pla de

desestacionalització, jo crec que no és cert i que les nostres

polítiques no han fracassat perquè les ha tornades votar la

ciutadania de Balears.

Vull acabar insistint que a nosaltres sí que ens preocupa tot

el debat de la productivitat, pel que hem vist que ha caigut els

darrers anys, sigui pel motiu que sigui, perquè és un tema

estratègic, amb el tema d’educació, infraestructures,

investigació, dinamisme empresarial i IEDE, i cercar subsectors

que puguin crear més valor afegit i més multiproducte.

Dit això, crec que he contestat totes les preguntes i tots els

dubtes que s’han creat i, evidentment, creim que aquests

pressuposts sí que donen solucions als ciutadans de Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la

paraula el Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. No sé si començar felicitant-

lo, Sr. Ramis, perquè vostè ha aconseguit fer una exposició tan

llarga i tan dispersa que ara costa una mica centrar-se a les

rèpliques. Però vaja, crec que no ha contestat massa

precisament les qüestions que havia plantejat.

Vostè continua dient, temporada bona, no passa res, no es

preocupem, millor que l’altra, i, a més, l’economia és cíclica i

ara ve el cicle bo, perquè vostès ho diguin, bé, vostès estan

tranquils, la cosa va per bon camí, jo crec que la major part dels

ciutadans tenen una percepció que no és aquesta, però això ens

reafirma en la nostra posició que vostès no actuen sobre la

situació econòmica real, perquè ni tan sols vostès la reconeixen.

Endeutament, i em diu, a veure si ho tenc per aquí apuntat,

si jo no estic a favor d’un bon nivell d’un estoc de capital

públic. Miri, l’any passat en aquest mateix debat, el meu

company li demanava que hi hagués més inversions, més

partides, perquè era miserable la pujada de l’any passat, i diu,

diu és que un govern de centre liberal no té l’obsessió pel

sector públic, no té l’obsessió perquè el pressupost del sector

públic sigui més, no era necessari, ara, de sobte ha de ser un
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creixement absolutament brutal i no tenen ingressos per a

aquest creixement. Bé, una mica de coherència, jo crec que no

és bo que facin aquests bots en un subsistema pressupostari,

l’any passat hi hauria hagut d’haver més, enguany s’haurien

d’haver moderat una miqueta, perquè, vegem, els ingressos de

Madrid, bé vostè diu unes coses molt curioses del conveni de

carreteres, diu que Madrid no pot ser jutge i part, i si és una

cosa entre dos, hauran de pagar, i clar que hauran de pagar,

hauran de pagar que vostès facin una obra que estigui

contemplada dins el conveni de carreteres i d’acord al que diu

el conveni de carreteres, 8 milions d’euros enguany. Res més.

Els que sí són jutge i part són vostès, diu, no, és que no ha vist

la llei d’acompanyament?, em diu, no ha vist la llei

d’acompanyament on establim una norma? Sí, efectivament,

aquí sí que són jutge i part de manera unilateral diuen, i el

conveni de carreteres l’interpretarem com ens doni la gana i

Madrid haurà de complir. Ah!, molt bé, posin això a la llei

d’acompanyament i segurament Madrid els farà cas perquè

vostès ho diguin.

Vostès s’estan endeutant pel que no tenen i, ja dic, amb una

incoherència absoluta. Vostè diu, bé és que el fons de

contingència el vàrem haver de posar perquè hi havia algunes

factures que no sabíem molt bé, no, no, és que ho diu vostès, és

que deixaran, i vostès què deixaran?, però no només què

deixaran amb l’endeutament d’enguany, que si hi ajuntam els

ingressos que no es produiran no se sap on pot arribar, sinó

l’endeutament per a generacions futures, què és el que deixaran

vostès? Perquè parlem d’una carretera concreta, és que ara

aquests dies surt a licitació, nou accés, li diuen, de l’aeroport

d’Eivissa, no me’n record què li diu el conveni de carreteres,

aquest conveni de dia 12 de març. No sé si són 3,5 o 4,5

milions d’euros, fan un pressupost de 60 milions d’euros i ara

diuen, el pagarem al llarg de 25 anys i seran 225 milions

d’euros, 225 milions que pagaran els nostres fills, els nostres

néts, no sé qui. Ah!, sí, Madrid, ho pagarà Madrid, eh?, val.

Conveni de carreteres, quan era 3,5, alguna cosa així, 225, bé,

ho pagarà Madrid perquè ho deim nosaltres, ho pagarà Madrid.

Anam bé.

Una altra qüestió. El fons de contingència no ha servit per

pagar l’equip ciclista ni el de Michael Douglas. Miri, ha perdut

vostè una magnífica oportunitat per dir-nos d’on s’ha pagat

l’equip ciclista i el de Michael Douglas, que es va fer un

interrogatori l’any passat en pressuposts, llavors amb

solAlicituds de documentació i fins ara no ho sabem. Tal vegada

ens ho podria explicar i ho sabríem, i què han fet amb el fons

de contingència i amb altres coses.

Miri, inversions en Sanitat i en Educació. Estam

absolutament d’acord que es necessita molt més, crec que els

governs anteriors havien fet un esforç i estam absolutament

d’acord que hem de demanar a Madrid la renegociació d’aquell

desastre de transferències que hi va haver en el seu moment,

però bé, no digui coses que no són. Aquí diu “per al nou

hospital de referència”, per al nou hospital de referència, per a

aquesta aberració de Son Espases, ni un duro, no hi ha res,

afortunadament, perquè el que s’hauria de fer és el projecte de

Son Dureta que hi havia. Però vegem, és que l’any passat ja hi

havia, l’any passat sí que posaven partides i no com altres que

no les posaven, diu, no com l’any passat, 25,6 milions d’euros

per al projecte del nou Son Dureta, val; inici de les obres de

l’Hospital d’Inca, que estaven iniciades, Hospital de

Formentera, continuam esperant-lo, obres del nou Hospital de

Menorca, també estava en marxa, reforma de Can Misses,

continuam esperant, no s’ha fet absolutament res, reforma de

Canal Salat, res, tot això no s’ha fet. Clar, si van acumulant

necessitats que no resolen vostès, així ens trobam. 

Però, en tot cas, hem de fer front a la problemàtica

econòmica que tenim, i ara (...), final d’un cicle econòmic

d’una manera de funcionar, hem de fer front, aquests

pressuposts no hi fan front, i hem d’invertir més en serveis

socials, en qüestions social, en educació, en salut.

Efectivament, però hem de veure les nostres possibilitats i hem

de ser racionals, plantejar-nos seriosament què és el que podem

treure de Madrid i no pressupostar alegrement, aquí,

autèntiques barbaritats que nos’ingressaran i que, a més, com

li he dit aquí, tot el que dèiem que enguany estaria fet, està

igual, no s’ha fet res, l’únic que fan vostès a una velocitat

impressionant, d’autèntic rècord, són carreteres, carreteres i

destrucció, camions de ciment, empreses constructores, això és

el que els agrada a vostès, senyors del PP. 

(Remor de veus)

Jo crec que hi ha altres prioritats en aquestes illes i ...

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor.

EL SR. RAMON I JUAN:

... i que l’endeutament que és necessari (...) controlat, però

per altres coses que tenim realment necessitats, no per a més

carreteres.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista té la paraula la diputada Joana Lluïsa Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vós heu dit que vos

endeutàveu en funció de les inversions, i la veritat és que d’una

anàlisi profunda dels pressuposts tenim la impressió que

pressuposta en inversions per poder-se endeutar. La veritat és

que l’anàlisi és aquesta. Intenten donar solucions als problemes

dels ciutadans, jo he de creure que ho intentem, però, amb

aquests pressuposts, no ho aconseguiran. 

Diu que els únics ingressos que no han previst, que no han

entrat tots els que estaven prevists, són els de l’Estat, jo he

entès així ... 3 milions que no han arribat i havien d’haver

arribat, no és així? I heu volgut donar a entendre que als

nacionalistes, que som aquells que ens asseim allà devora, no

ens preocupava, ho heu dit, això, ho tenc, sí que ens preocupa,

fa molts d’anys que ens preocupa, també ens preocupava quan

governaven els seus a Madrid, que haguessin pogut cercar un

altre sistema perquè n’arribassin més, fa moltíssims d’anys que
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ens preocupa i per això som realistes amb el seu pressupost, i

vostè no ingressarà ni una tercera part del que diu que li

arribarà enguany de l’Estat. Per tant, a qualque banda li fallaran

les despeses, i evidentment no seran les carreteres de la

Conselleria d’Obres Públiques, perquè estan totes en marxa i

aquestes les haurem de pagar. Per tant, al pressupost de l’any

que ve hi tornarà a haver l’Hospital de Son Dureta, el de

Formentera, el de Menorca era evidentment que hi havia de ser

perquè estava en obres, a qualque banda, quan fallen els

ingressos, a qualque banda han de fallar les despeses.

El tren, heu dit vós que no es pot fer tot amb un cop, és

evident, però les carreteres sí, són les altres coses que no es

poden fer totes amb un cop, només les carreteres.

Tema estratègic per a vós, heu dit, i a més és un tema de

futur i això ho compartim, l’Educació i la Sanitat, però si els

ingressos són ficció no ens podem creure les despeses, vós ho

heu reconegut, no arribarà un 436% més de l’estat, per tant a

qualque banda fallarà, i es comença a demostrar amb el

pressupost de despeses d’Educació. El personal ha cobrat

sempre, el que estava contractat, enguany l’heu posat tot aquí

damunt, em sembla molt bé, no ho havíeu fet els altres anys i

enguany vós ho heu fet, molt bé, però no n’hi ha més, perquè

fixau-vos amb les partides més socials de l’Educació, baixen,

i, a més, els blindau, me les heu blindades i les posau no

ampliables, els heu baixades, mirau-ho. Tot el que diu

“formació del professorat”, tota la Direcció General

d’Ordenació i Innovació, mirau-ho.

L’equip ciclista, deix que jo he dit que del fons de

contingència s’ha pagat l’equip ciclista, sí, ho he dit perquè

m’ho va dir la consellera de benestar social, va dir que l’equip

ciclista es pagaria a través d’Illesport d’un fons que arribaria

que era el fons de contingència, i vós m’ho heu demostrat amb

les respostes que m’heu donat. A Illesport hi han arribat molts

de doblers del fons de contingència. Per tant, és per aquí, i

també a Costa Nord i aquestes coses, ens han informat, jo no

tenc totes les aplicacions del fons de contingència, només en

tenc la meitat, l’altra meitat no ho sé on ha anat a parar, però

més o menys pel nom de les partides li puc dir que han anat a

la Conselleria d’Interior, a increment de personal, per tant a les

transferències de policia turística, han anat a la televisió, pel

nom de les partides, no m’he inventat res.

Heu dit que estàveu content que el pressupost fos

impressionant i expansiu. Ens alegram de coses diferents, a mi

m’ha impressionat el deute i m’ha impressionat que sigueu

capaç de dir tot el que ingressareu sense que sigui ver. I

expansiu, jo vos he dit que només ho era en carreteres, eh?, en

res més, en economia no ho és i en la reactivació dels serveis

econòmics, tampoc.

Quan vos he fet la referència del Sr. Rato, heu dit que

aquest conseller no acceptava xantatges polítics de ningú. Era

una llei aprovada en el Congrés dels Diputats, ara resultarà que

sereu més nacionalista que jo, vós, i no voldreu complir les lleis

aprovades a l’Estat, era una llei, el Sr. Rato la va impulsar, però

era una llei aprovada al Parlament de l’Estat.

Que hi ha prou finançament per a totes les coses de Sanitat.

Jo no ho puc creure que hi ha prou finançament, perquè com

que vós m’heu dit ben cert que no arribaran tots els que teníem

ingressats, per tant no n’hi haurà prou de finançament, a

qualque banda fallarà.

Una explosió demogràfica com la que es varen proposar.

Vós deveu saber, que vos dedicau a economia més que jo, que

quan ve immigració comença per venir la mà d’obra, les

persones que fan feina, entre d’altres coses perquè la llei no els

permet dur les famílies fins que no fa un cert temps que són

aquí, per tant els reagrupaments familiars han provocat

l’increment poblacional dels dos darrers anys, però qui havia

provocat que venguessin els obrers era el Pla Mirall del Sr.

Matas.

Els temes de la inversió. Ja li he dit, si fallen els ingressos,

fallen les despeses.

Línies europees, a mi em preocupa molt i estic contenta que

ens demaneu el suport per anar a Madrid a dir-li al Sr. Zapatero

que demani, però sí que la conselleria hauria de preveure una

miqueta que si només arriben aquests que ens ha dit el Sr.

Schröder, de tenir un futur per a la pagesia, i de la manera que

ho tenen vostès, no n’hi ha de futur per a la pagesia.

I ja per acabar, aquest projecte no en solucionarà cap de

problema. Qui el sent a vostè pareix que tot va en rodes i, de

moment, l’única cosa que ens roda són l’equip ciclista, sense

gaires èxits esportius, tampoc, ...

(Remor de veus i petit aldarull)

Però amb aquest pressupost l’únic problema que

solucionarà és un problema seu, de gestió administrativa

pressupostària, que això als ciutadans ni els va ni els ve, Sr.

Conseller.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Francina Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.

Sr. Conseller, amb cinc minuts tenim poc temps per poder-li

donar resposta, però sí unes quantes coses m’agradaria deixar-li

clares. A nosaltres no és que ens preocupi especialment el seu

canvi d’opinió, però crec que als ciutadans i ciutadanes de les

Illes Balears sí que les preocupa notablement i que vostès

haurien de donar comptes d’aquests canvis d’opinió que fan

contínuament damunt temes fonamentals. Clar que és important

que un grup polític, quan és a l’oposició digui que

l’endeutament provocarà la ruïna de la comunitat autònoma, un

endeutament previsible segons vostès, i ara que la Sra. Cabrer

és aquí li pot comentar el que li deia al Sr. Mesquida, de quatre

anys 665 milions d’euros, això consideràs que era la ruïna de

les Illes Balears, es presentin a unes eleccions, diguin unes

coses als ciutadans, els ciutadans les donin el suport i després

venguin i el primer any facin un endeutament del que havien

considerat totalment negatiu per a les Illes Balears, Sr. Ramis,

clar que ens preocupa que siguin així, que tenir un govern que
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canvia d’opinió segons la conjuntura política i segons el que li

convé des del seu punt de vista sectari i partidista, Sr. Ramis;

no des d’un punt de vista d’interès general de la ciutadania de

les Illes Balears. Això evidentment, ens preocupa a nosaltres i

crec que preocupa als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears

perquè durant la passada legislatura que vostè no era aquí

vàrem sentir dir grans catastrofismes a la Sra. Cabrer damunt

la política pressupostària del govern del pacte de progrés, que

res tenia a veure amb aquest endeutament sobredimensionat

que vostè ens fa aquí de 636 milions d’euros per a l’any que ve.

I una cosa clara, 636 milions d’euros, i nosaltres li hem dit,

un deute pot ser justificat amb una situació de crisi econòmica,

nosaltres això ho hem dit sempre, abans, ara i després, sempre,

vostès no, abans deien que no, però si el deute anàs per fer

aquelles qüestions fonamentals, per solucionar els problemes

estructurals de les Illes Balears per ventura li diríem endavant,

però és que li hem dit: no estam d’acord que s’endeuti pel que

s’endeuta i que els seus pressuposts no resolen les necessitats

que tenim els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears i crec

que ho hem deixat ben clar i ben palès durant la primera

intervenció que hem pogut fer.

I després, per si no bastàs això, Sr. Ramis, pugen els

imposts d’actes jurídics documentats, que no n’ha parlat en

absolut, però pugen un cent per cent, qualsevol ciutadà que

hagi d’anar al notari l’any que ve pagarà el doble. I per què fan

això? Perquè varen llevar 1 euro que havia de pagar el turista

al dia quan hi havia l’ecotaxa; i vostès trien i han decidit pujar

la pressió fiscal, pugen els imposts indirectes, que és la pitjor

manera de pujar la pressió fiscal, un 11,2%, i d’això no me’n

parla, però és que li hem dit. Un endeutament enorme, un

increment de la pressió fiscal i després a damunt ingressos

ficticis i això és el que ens presenten com a projecte de

pressupost per a l’any que ve. I clar que ens preocupa que

presentin uns ingressos ficticis Sr. Ramis, perquè si els

ingressos són ficticis o hi ha 300 milions d’euros d’ingressos

ficticis, 300 milions de despesa que no es podran fer, o aniran

a més endeutament? Jo crec que això ho hauria de contestar,

perquè el conveni de carreteres, tal i com plantegen l’ingrés de

150 milions, és totalment fals, Sr. Ramis, i vostè ho sap, ho

saben tots; vostès preveuen un ingrés de 150 milions d’euros

pel conveni de carreteres que és impossible, que és impossible

i ho preveuen vostès. I després diu, però les carreteres es faran;

però bé, preveuen gastar 170 milions d’euros i l’any de màxima

gestió, en aquest moment en duen gestionats 22 milions

d’euros, Sr. Ramis. Jo crec que tot això ho haurien d’explicar

i ho haurien d’explicar a la ciutadania perquè crec que tenim

dret a saber-ho, ni tan sols els seus diputats a Madrid s’han

atrevit a presentar aquestes esmenes, que només les han

presentat per un valor de 95 milions d’euros, no dels 400 i

busques d’euros que vostès preveuen ingressar sense cap acord

amb el Govern de l’Estat.

I tot això, aquests problemes financers que tendrem els

ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears és degut a la seva

política de confrontació, i això ens preocupa, políticament

parlant, Sr. Ramis. Perquè han estat incapaços de seure-se, de

dialogar i d’arribar als acords necessaris perquè no haguessin

d’arribar a aquest punt amb aquesta situació; perquè sap que els

compromisos estan establerts al conveni a partir de l’any 2006

i que el que hi havia d’haver enguany ho havia de licitar el

Govern de l’Estat i vostès ho han licitat al seu compte i risc, i

per això ara hem de fer aquests endeutaments i han de proposar

aquests ingressos que vostès saben que són falsos.

Quant als problemes estructurals que nosaltres li

dibuixàvem que tenim a les Illes Balears, vostès no resolen des

d’aquest projecte de pressuposts, i podem parlar d’algunes

qüestions perquè se’ns acaba el temps.

En el tema d’educació, a nosaltres què ens preocupa? I li

explicava abans, perquè vostè no sé quines estadístiques ens ha

llegit, però la qüestió, les Illes Balears en els percentatges de

joves de 25 a 30 anys en estudis superiors, des de l’any 94 a

l’any 2001 varen estar 10 punts per sota de la mitjana estatal,

i això ens preocupa. I què li deim? Hi hauria d’haver inversió

clara en educació, en temes de fracàs escolar, en temes de

promoció de la cultura, sobretot en qüestions patrimonials, en

temes de formació permanent dels professors, en temes de

formació professional, que totes aquestes partides, li vull

recordar, disminueixen; i vostè es vanaglòria que fa 23 que és

de generacions d’aquí; a mi me preocupa els que fa 23 que

viuen aquí les seves generacions i els que acaben d’arribar, els

que acaben d’arribar també me preocupen, i els hem d’integrar

dins el món educatiu, els hem d’integrar dins el mercat laboral.

I vostès què fan amb els seus pressuposts? Davallen les partides

d’atenció a la diversitat, i això és el que fa, Sr. Ramis, el seu

pressupost, que en teoria haurien de fer front a la problemàtica

actual.

Quant a educació, capítol 2, amb mig any han gastat 12

milions d’euros; en pressuposten 18, amb els problemes que

tenim de funcionament de l’escola pública, que surten cada dia

als mitjans de comunicació i que és un ridícul espantós de la

ciutadania de les Illes Balears. El fet que vostès segueixin

immersos a no pressupostar el necessari perquè l’escola pública

pugui funcionar, electricitat, calefacció, qüestions fonamentals

per a l’escola pública, que vostès no aporten ni solució amb els

pressuposts del 2004 ni solució amb els pressuposts del 2005.

Quant a tota la qüestió turística, Sr. Ramis, jo crec que li

hem dit molt clar: la nostra proposta és invertir en la

reconversió de zones turístiques, invertir en les instalAlacions

turístiques, en la reconversió de les instalAlacions turístiques,

invertir en la protecció del nostre entorn i del nostre paisatge,

perquè creim que això és invertir en futur econòmic i en futur

de la major indústria que tenim a les Illes Balears que és el

turisme. I després, li he dit clar, l’únic que han fet vostès, que

és un pla de desestacionalització, que és sectari i partidista i

que així s’ha desenvolupat el seu repartiment, però és que a

més no afronta els problemes de desestacionalització tal i com

s’haurien d’afrontar. O si no, m’expliqui que té a veure posar

2 milions d’euros per ampliar l’Ajuntament d’Esporles amb la

desestacionalització turística? Aquestes són les seves prioritats,

no són les nostres prioritats.

I una cosa clara, no hauríem d’oblidar que els indicadors de

la temporada mitjana i baixa han estat clarament inferiors l’any

passat quant a estacionalització turística; Sr. Ramis, tothom sap

que la temporada s’ha pogut salvar pels mesos de temporada

alta, no pels mesos de temporada mitjana i baixa. Per tant, la

seva política de desestacionalització de moment no demostra

que hagi funcionat.
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Acab amb unes darreres qüestions, de l’hospital de Son

Espases no ens ha dit ni una paraula i jo crec que és un tema

important i crec que ja és ben hora que el Govern expliqui per

què han decidit el canvi d’ubicació, quins motius els duen a

canviar d’ubicació, per què anam a destrossar un lloc

emblemàtic des del punt de vista patrimonial, com és La Real;

per què els sortirà més car i per què tardarem més temps? Per

tant, jo crec que és hora que ens expliquin aquesta prioritat de

Son Espases.

I tampoc no m’ha parlat ni una paraula, perquè és obvi que

no és part interessada de la seva política, de la qüestió

d’habitatge. Per a nosaltres és un dels problemes fonamentals

dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears; és un dels

problemes més importants i que per tant és una de les qüestions

que hauria de ser màxim valor en els pressuposts que vostès

presenten i que ni tan sols ha merescut ni una sola paraula del

conseller d’Economia i Hisenda.

I acab, Sr. Ramis, nosaltres, jo crec que li hem dit molt clar,

li hem demanat la devolució d’aquest pressupost per tres

qüestions: perquè hipotequen el futur d’aquesta comunitat

autònoma; perquè són uns pressuposts de confrontació amb

l’Estat i de confrontació social, perquè prioritzen aquells temes

que més confrontació social han duit a les Illes Balears durant

aquests darrers temps; i perquè són pressuposts regressius. I

quan li dic que són pressuposts regressius vol dir que tornen

anar cap al model de desenvolupisme i massificació que no

dóna sortides de futur a les Illes Balears. Per molt que vostès

tenguin majoria absoluta, Sr. Ramis, jo crec que això és anar en

contra del futur dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Petit aldarull a la sala)

(El Sr. Vicepresident Primer substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula l’Hble. Sr.

Conseller d’Economia, Hisenda i Innovació.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Moltes gràcies senyores i senyors diputats. Sr. Ramon, en

primer lloc deixar constància que m’alegra que per primera

vegada en aquest Parlament els grups de l’oposició han

reconegut tots ells que hi ha un dèficit que hi havia quan

nosaltres vàrem arribar al Govern un dèficit ocult, per tant hem

avançat en ares a la transparència que jo deman i que jo practic.

Esquerra Unida, Sr. Ramon, me parla de la situació

econòmica, me diu que faig un canvi perquè jo no defensava el

sector públic i ara estic defensant l’estoc de capital públic. Són

dos temes distints, el sector públic amb un sector empresarial,

no és una política nostra, però l’estoc de capital públic, que són

les infraestructures, sí que les defensam i les hem defensat

sempre, és una matisació.

I diu com deixarem la comunitat autònoma; doncs,

deixarem els comptes clars, Sr. Ramon, no els deixarem

embullats, com vostès han reconegut.

De l’equip ciclista, de Michael Douglas i Costa Nord i tots

aquests temes que els interessen tant, jo és que me pensava que

el debat hagués anat per altres camins i no he duit aquesta

partida. Vull especificar que gran part, no vull dir si tota no,

que gran part i crec que ja ho vaig dir públicament, m’estranya

que els senyors i senyores diputats no se’n recordin, que gran

part d’aquesta despesa s’ha pogut pagar gràcies que la previsió

de la partida de la secció 34, d’interessos, tipus d’interès, igual

que si pressupostàssim, però feim un tema de prudència

comptable, a pesar del que sentim aquí avui, i per tant el tipus

d’interès no ha pujat al llarg de l’any, sinó que ha baixat, i hem

tengut un marge de maniobra i crec que part d’aquestes partides

s’han pagat amb el menor tipus d’interès que la bona gestió

financera ens ha produït.

El nou hospital de referència, jo crec que li he dit, Sr.

Ramon, que es faria per un sistema de concessió i per això no

hi ha pressupostació aquí, però sí que hi ha la pressupostació de

l’hospital de Formentera, més de 6 milions d’euros; de

l’hospital d’Inca, de l’hospital de Maó i de les obres

d’infraestructures als hospitals existents. Per tant, el pressupost

d’inversions de l’ib-salut és d’uns 60 milions d’euros i tots

estan pressupostats. Miri més profundament el pressupost i no

digui que no hi ha aquestes partides pressupostàries, és a dir

que aquestes partides pressupostàries no hi eren quan vostès

posaven 6 euros per a l’hospital de Can Misses.

En el tema de carreteres, jo crec que ja ho hem debatut tot.

Que el tema de sanitat i d’educació puja 400 milions d’euros

més i no es vol reconèixer, doncs que no es reconegui, la

realitat i els números sí que els veuen tots els ciutadans i que no

hi ha més tema a dir que la realitat.

I es faran totes les coses previstes en els pressuposts, és a

dir, hi ha un interès a dir que deixarem de fer i que penjarà al

final la sanitat; doncs no, no penjarà la sanitat.

Continuu compartint el tema de la preocupació dels fons

europeus i crec que aquí el Govern central tendrà totes les

comunitats autònomes darrera.

Evidentment per al tema de la part agrícola, és la que menys

es veurà afectada, Sra. Mascaró, a part que hi serem darrera

serà la que menys es veurà afectada. Sí que me preocupa el

tema dels fons europeus de cara a la finançació autonòmica de

la resta de comunitats i les tensions que això crearà, per tant

hem d’estar preparats per a aquest debat.

I jo no he volgut presentar ni al Sr. Ramon ni a la Sra.

Mascaró un panorama idílAlic com me diu, jo crec que

possiblement pocs pics aquí, en aquesta tribuna, s’han

reconegut tants de problemes estructurals de l’economia com

els que jo he reconegut. És a dir que no present cap panorama

idílAlic, intentam fer feina parlant de problemes estructurals i

plantejant solucions, que es podran compartir o no, però s’han

plantejat problemes estructurals i s’ha intentat donar solucions

al respecte. És a dir que no presentam problemes idílAlics de la

nostra economia perquè sabem que hem d’arreglar aquests
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problemes per fer front a llarg termini i que ara que encara

tenim una situació de l’economia bona és el moment d’afrontar

els problemes estructurals, no quan no estiguéssim en la

situació adequada.

Evidentment, el tema de l’endeutament, se m’ha insistit i ho

contestaré conjuntament. La Sra. Armengol diu que el govern

ha canviat d’opinió, no m’ha sentit a mi, com a responsable de

la conselleria, cap contradicció damunt el tema de

l’endeutament, per tant el Govern no ha canviat d’opinió.

M’intenta dir que actes jurídics documentats ha pujat i hem

fet l’actualització, igual que totes les comunitats autònomes, del

3,5 a l’1%, per una política fiscal neutra perquè hem baixat en

altres imposts, però aquest és un tema que jo crec que és del

debat d’avui horabaixa.

Els ingressos de carretera, evidentment que nosaltres els

pressupostam enguany perquè l’any de generació de la despesa

i per tant, però no pensam en cap moment que puguin arribar

aquests ingressos enguany, sabem que arribaran al llarg dels

propers anys, això ho hem des del primer moment.

Sí que me preocupa molt aquesta obsessió que té vostè per

dir una política de confrontament, és a dir, això sí que me

preocupa i entrarem en aquest tema.

(Remor de veus)

En el tema d’educació, Sra. Armengol, bàsicament crec que

hi estam d’acord. I en tots els temes de la política que vostè ha

dit del que li preocupava coincideix en el que jo he fet a la

meva primera exposició i per tant crec que aquí podem trobar

molts de punts d’acord. Hi ha algunes partides concretes que es

mencionen que jo crec que aquest és un debat de la sessió

pressupostària, però sí que, com a Govern, com a conseller

d’Economia, Hisenda i Innovació sí que hem posat els recursos

necessaris; si vostè me parla d’una partida molt concreta, que

tal vegada és millorable o no, no ho sé, jo crec que aquest és el

debat de sessió pressupostària; però el que sí hem posat a

disposició de la Conselleria d’Educació i Cultura són recursos

per fer els canvis estructurals necessaris i per fer front a aquesta

ensenyança de qualitat que ens beneficiarà a tots, perquè això

és un tema que beneficiarà tots els ciutadans. I que en el tema

d’universitaris coincidim i que el tema de la UIB l’hem de

potenciar i hem de millorar el nivell de qualitat de la nostra

ensenyança i jo li he proposta una sèrie de temes que

bàsicament crec que coincidim.

Vostè me parla que aquest pla de desestacionalització és

sectari, jo li demanaria l’Ajuntament de Palma quin tractament

va rebre els quatre anys darrers amb el Govern anterior; és a dir

que de sectaris, el contrari, aquí no hi ha un sol ajuntament que

no hagi rebut ajudes, que no se li hagi aprovat el seu pla, jo

crec que a tots els ajuntaments se’ls ha aprovat el pla i que

molts de pics, si el pla és de major o inferior quantitat depèn

del projecte que ha presentat. I prova d’això és que a l’illa que

tenen més representació els municipis, que és a Menorca, crec

recordar, i parl, també és un tema molt de sessió pressupostària,

crec recordar que a Menorca tots els ajuntaments, i dic

Menorca perquè record que la majoria d’ajuntaments són del

Partit Socialista, tots els ajuntaments han rebut finançació per

al programa de desestacionalització.

(Remor de veus)

No, que no hi ha hagut sectarisme, que no hi ha hagut

sectarisme, que s’ha donat a tothom el que ha demanat.

En el tema d’habitatge, a la meva intervenció he parlat de

la política d’habitatge, del compromís de la conselleria d’iniciar

a través de l’IBAVI més de 1.000 habitatges al llarg de l’any

2005 i veig que la preocupació de la consellera, per tant no puc

compartir la seva afirmació, jo crec que desafortunada, de poca

preocupació. Avui mateix he vist uns titulars que s’estudia el

tema de sòl públic del Ministeri de Defensa en aquests

moments per al tema d’habitatges, és a dir que crec que la

conselleria té una preocupació important i el Govern també la

té. I per això en el sector dels joves se’ls ha baixat l’impost de

transmissions patrimonials que vostès varen pujar, es baixa del

7 al 3%, perquè el tema de l’habitatge és un tema que preocupa.

I dir-li que dintre de la Conselleria d’Economia hem deixat una

partida a patrimoni per a la compra precisament de sòl públic

al Ministeri de Defensa perquè, en previsió de possibilitats,

creim que és un tema important.

I me deix per al final el tema una altra vegada de

l’endeutament, és a dir, jo no volia entrar en el tema de

l’endeutament però veig que a vostès els preocupa molt i vull

aclarir el tema de l’endeutament, però de l’endeutament en tots

els sentits i molt especialment totes les referències que ha fet un

partit nacionalista, com el PSM, en aquest aspecte, que no puc

compartir, no puc compartir no perquè, el que ha dit, però que

una ocasió com aquesta no li preocupi, li preocupi molt

l’endeutament i el que deixarem el Govern del Partit Popular

als ciutadans en el futur, a les generacions del futur, i no li

preocupi el que fa un parell de mesos ens ha endeutat el senyor

president Rodríguez i que també una part la pagam els

ciutadans, i ni una sola paraula, Sra. Armengol, damunt

l’endeutament que ha fet el seu Govern a Madrid. I que

evidentment, una partida, tampoc no li he sentit demanar la

dimissió a ningú ni explicacions, és a dir, anem a analitzar

quina postura tenen vostès, especialment un partit nacionalista

sí que me preocupa, quina postura tenen respecte d’aquest

endeutament que ens han fet.

No he vist crítiques, és que no he vist cap crítica almenys a

les inversions i a l’endeutament que feim a Balears, senyors

diputats, és per a inversions a Balears i redundarà en benefici

de Balears. Anem a analitzar l’endeutament que ha fet el Sr.

Rodríguez, president del Govern central a Madrid i en què ens

beneficia a Balears. BOE de 28 de setembre del 2004, signat

pel president del Govern de l’Estat, concessió de crèdit

extraordinari, liquidació Andalusia, 2.500 milions d’euros,

finançació de crèdit extraordinari, i ho financen amb un crèdit

extraordinari; finançació amb deute públic, haguessin pogut

aplicar el fons de contingència que cita l’Estat i tenir els

recursos, haguessin pogut aplicar aquest fons de contingència

a pagar el deute d’Andalusia; no, la fan per endeutament, 2.500

milions d’euros que endeuten, de nou endeutament.

(Remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, escoltem el Sr. Conseller.

(Rialles)

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Moltes gràcies. Però tal vegada és que aquest endeutament

d’Andalusia, que ningú ha mencionat en aquesta cambra;

nosaltres, per coherència, perquè també produïm endeutament,

però que ningú ha mencionat, tal vegada és que beneficia molt

l’endeutament d’Andalusia a Balears, no ho sé, jo no he vist

aquesta relació.

Assumpció del deute per part de l’Estat, del deute de

RENFE. També, com veuen els senyors diputats, un tema que

ens beneficia molt a Balears, el deute de RENFE.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor, un moment Sr. Conseller; els

pregaria que guardassin silenci i que poguéssim escoltar amb

tot respecte el Sr. Conseller, guardin els comentaris per a quan

els toqui pujar aquí dalt, quan els toqui.

Moltes gràcies.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Assumpció del deute per part de l’Estat de RENFE, 3.659

milions d’euros; assumpció del deute dels actius

d’infraestructura de RENFE, 1.800 milions d’euros més. Dir

que a un BOE de 28 de setembre l’Estat, aquests temes que

hagués pogut resoldre a base de modificacions de crèdit, si eren

prioritaris, els ha duit per endeutament, 7.959 milions d’euros.

Aquesta partida, si extrapolam el que ens toca per l’aportació

nostra al PIB, representa que a Balears el Sr. Rodríguez

Zapatero ens ha endeutat amb 302 milions d’euros.

(Remor de veus)

Bé, però no acaba aquí, aval de l’Estat al préstec d’ICO de

la República Argentina, és a dir que l’Estat, aquesta enginyeria

financera reconec que és molt bona i que en prenc nota per a

pròximes ocasions, perquè l’Estat s’endeuta per pagar una

empresa de l’Estat, és a dir, és un tema d’enginyeria financera

molt bona i que reconec que nosaltres no ho hem aplicat i que

tal vegada ho haurem d’aplicar en el futur, perquè és una bona

forma d’enginyeria financera, endeutar l’Estat per pagar una

empresa de l’Estat, bé, està bé. I a més aquí ja crèdit ampliable,

és a dir un crèdit ampliable que és una pràctica que jo estic

restringint però que al Govern socialista els agrada perquè això

és full credit, (...) potser que a una primera partida arribi a

5.000 milions, però ja dic que n’hi ha 1.000 segurs i que no

sabem fins on s’ampliarà perquè no sé exactament quin és el

deute, l’aval d’ICO amb la República Argentina, però parlam

de mils de milions.

En aquest cas, si féssim l’extrapolació a 5.000 milions

d’euros, seria un endeutament total de 12.959 milions d’euros,

que representa per a Balears, donada la seva participació en els

ingressos, representaria a Madrid, és a dir el Govern central de

l’Estat ha endeutat els ciutadans de Balears en 492 milions

d’euros. I aquí molta crítica a l’endeutament d’aquesta

comunitat autònoma, que es discreparà o no, però quedarà en

aquesta comunitat autònoma en inversions i ni una sola crítica,

ni un sol comentari, ni s’ha dit damunt aquest endeutament de

l’Estat. Això jo crec que és important veure què opinen els

diputats nostres a Madrid en aquest aspecte, ja que veig tanta

preocupació per part de l’oposició en el tema de l’endeutament

de les Illes Balears, perquè pareix, i aquí me preocupen

sobretot els partits més nacionalistes, que els preocupa molt

l’endeutament que feim en el Govern balear i no els ha

preocupat gens l’endeutament que es fa al Govern central, que

també ens toca una part.

Jo crec que aquí s’ha demostrat què hi ha de sectarisme, on

hi ha sectarisme i on no hi ha sectarisme.

Però bé, tampoc no volia entrar en aquest tema, però és que

duia tants de temes per si hi havia preguntes compromeses que

algun en vull tocar.

Quin és el comparatiu del pressupost d’Extremadura i el

pressupost de Balears? Qui defensa Balears i qui defensa

Extremadura amb les seves polítiques? Perquè quan parlam de

les necessitats i dels creixements dels ingressos a alguna

comunitat i a l’altra i si es corresponent o no es corresponen,

anem a comparar-nos amb una comunitat autònoma d’un

número d’habitants similar a Balears. Bé, doncs aquí a Balears

amb imposts directes recaptarem 474 milions d’euros; a

Extremadura 300 milions d’euros. Amb imposts indirectes la

previsió d’Extremadura són 744 milions d’euros i a Balears

1.556 milions d’euros. Amb taxes 97 milions d’euros

Extremadura, 82 milions d’euros Balears. Bé, i aleshores, el

pressupost de la comunitat autònoma de Balears tots vostès el

coneixen, quin és el pressupost de la comunitat autònoma

d’Extremadura? Doncs 4.130 milions, el pressupost total

d’Extremadura. És a dir que tenim uns ingressos fiscals que són

el doble i tenim uns pressuposts que (...) el 40%.

En transferències corrents que vostès diuen, critiquen tant

les transferències corrents que nosaltres pressupostam, però és

que Extremadura rep 2.440 milions, quan nosaltres rebem 101

milions d’euros. En transferències de capital, que vostès diuen

que estan inflades, i jo els he explicat que això correspon a la

generació per la despesa, 202 milions d’euros; Extremadura rep

457 milions. És a dir que aquí tenim unes diferències.

A fons de suficiència Extremadura rep 1.695 milions i

Balears té un fons de suficiència negatiu de 195. El total ens

dóna aquests pressupost de 4.130 milions i els 2.587 milions

d’euros de nosaltres. Si descomptàssim els fons europeus

perquè com a objectiu 1 hauríem de descomptar 520 i 300

milions de capítol 4 i 6 i hauríem de descomptar 820 milions

d’euros, front als nostres 97 milions d’euros que rebem.

Evidentment, quan amb aquestes diferències de finançació que

hi ha, nosaltres hem de recórrer al (...) financers i a

l’endeutament perquè si comparam el pressupost de l’ib-salut

o de la Conselleria d’Educació nosaltres presentam un
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pressupost consolidat de 977 milions i Extremadura de 1077,

dir que encara és una mica superior amb poblacions similars,

per tant som a la mitjana de la despesa, i en educació també

tenim pressuposts similars.

Per tant, és lògic que de vegades s’hagi de recórrer a

l’endeutament per poder fer front a les despeses, si volem

resoldre els problemes estructurals de Balears. I això són les

realitats, l’endeutament del Govern central damunt els

ciutadans de Balears és més important que l’endeutament que

fa el Govern balear.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala i remor de veus)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn en contra té la paraula

l’Hble. Sr. Diputat Joan Huguet.

(Remor de veus)

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Honorable conseller, estam, s’ha qualificat aquí, a un dels

debats més importants que es produeix anualment, com és el

debat de l’estat de la comunitat i després el debat de

pressuposts, i aquest és el debat de pressuposts on es veu amb

xifres, amb números quina és la política que vol dur a terme el

Govern, l’executiu, i on l’oposició, com no pot ser d’altra

manera, i complint amb la litúrgia parlamentària, presenta

esmenes a la totalitat, que aquestes després poden tenir més

fortuna o menys fortuna a l’hora de ser presentades. Per tant, jo

d’entrada li vull dir al conseller d’Economia i Hisenda que per

a nosaltres la seva exposició ha estat una exposició brillant, que

ha estat una exposició rigorosa, que ha estat una exposició

equilibrada, amb una gran dosi de realisme i amb una bona

impregnació d’esperança i d’optimisme cap el nostre futur. Açò

sí, li he de reconèixer que tal vegada convé al nostre conseller

anar a classes amb el Sr. Solbes perquè hi posi més passió; el

Sr. Solbes és un home apassionat quan presenta pressuposts i

quan fa els discursos de pressupost; aquí se l’ha taxat de què no

tenia passió el nostre conseller, jo crec que el seu homòleg de

Madrid li pot donar unes grans lliçons del que és una passió a

l’hora de defensar uns pressuposts.

(Aldarull a la sala)

Però aquí no estam per defensar passions, aquí estam per

defensar uns criteris, estam per defensar unes polítiques, estam

per defensar uns principis i estam per fer un debat, se’ns dicta

aquí, un debat ideològic. Jo no he vist aquí una impregnació

ideològica a cap de les intervencions, no he vist una

impregnació ideològica, perquè clar, els números són freds i els

números obeeixen a prioritats. Jo el que he vist aquí, més que

res, han estat unes manifestacions i unes declaracions que

posaven en evidència, per ser generosos i per no crispar, que

aquí hi havia unes prioritats que eren les que té el Govern

actual de la comunitat autònoma amb el seu grup que li dóna

suport, que hi havia unes altres prioritats que té l’oposició i

aquestes prioritats no són coincidents. Perquè clar, si fossin

coincidents açò seria una cambra integrada per 59 diputats, tots

de la mateixa formació política, i això no seria bo per a la

democràcia i no seria bo per a aquesta cambra. Per tant, sí que

és bo que hi hagi aquesta confrontació de prioritats, més que

d’ideologies, com després intentaré demostrar.

Ens han dit que aquests eren uns pressuposts de la

confrontació. Bé, jo els vull donar la nova definició de

confrontació, el que a partir d’ara la Reial Acadèmia Espanyola

haurà de revisar i haurà de definir què és la confrontació; Sr.

Conseller, jo li definiré, jo li definiré, ho he intentat dins el poc

temps que he tengut de donar una definició; confrontació, nou

concepte acunyat pel Partit Socialista, es diu de tota aquella

acció empresa per persona o grup que no s’acomoda al criteri

del Partit Socialista, açò és la definició de confrontació.

(Aldarull a la sala)

Clar, açò és la nova definició, perquè si no feis el que jo vos

dic feis un pressupost de confrontació, no de confrontació amb

una formació política que la confrontació, com deia un ilAlustre

diputat socialista, que no és en aquesta cambra, que era un

conflicte positiu, una confrontació positiva, en política és bona;

no, no, és una confrontació amb la societat, és a dir que a més

a més són tan agosarats que s’apropien d’opinar en nom de la

societat. No, escoltin, la societat es va pronunciar a nivell de les

Illes Balears, com també la societat es va pronunciar, no fa

massa temps a nivell d’Espanya, i la societat es va pronunciar

a nivell de les Illes Balears amb un programa, amb un projecte,

amb unes coses molt concretes. Miri, el que no es pot dir és que

el grup parlamentari que va sortir elegit de les darreres

eleccions i que forma una majoria parlamentària, una majoria

absoluta parlamentària, no s’hagi presentat amb un programa

polític clar i llampant, amb noms i llinatges, nosaltres vam

posar noms i llinatges a totes les infraestructures que volíem i

com les volíem fer; vam dir quines carreteres volíem fer i com

les volíem fer, noms i llinatges. Per tant, els ciutadans sabien

quines eren les vies públiques i com les volíem fer a Eivissa i

a Formentera, sabien quines eren les vies públiques i com les

volíem fer a Mallorca i sabien el mateix com les volíem fer

també a Menorca. Tant és així, que eren fruit també d’un

conveni que s’havia signat.

I me sap greu, perquè clar, en el debat de les esmenes a la

totalitat me pensava que debatríem conceptes molt més

complicats i duia una intervenció preparada i en aquest moment

he hagut de sortir per donar resposta a unes esmenes de totalitat

que per a mi no tenen ni cap ni peus, exceptuant-ne qualque

aportació que ha fet la representant del Grup Parlamentari

Nacionalista. La resta no ha estat res més que fer un discurs

negatiu per si mateix, la negació per si mateixa, sense dir que

totes i cadascuna de les obres que aquí es proposaven quines

eren aquelles que llevarien, quines eren, quines concrecions hi

hauria, cap ni una.

Per altra banda, se’ns diu que nosaltres canviam d’opinió.

Miri, no, nosaltres no canviam d’opinió, l’únic que passa és que

de vegades les circumstàncies i les necessitats fan que s’hagi de

prendre un camí en el qual no deim que aquest sigui el camí
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que d’ara en endavant emprengui sempre el Govern de la

comunitat autònoma, sinó que és una necessitat d’emergència

que té aquesta comunitat autònoma amb una sèrie

d’infraestructures, siguin de sanitat, siguin d’educació, siguin

d’obres públiques, que són bàsiques i necessàries per a la

nostra comunitat autònoma. És posar la nostra comunitat

autònoma en peu d’igualtat amb la resta de comunitats

autònomes; és posar la nostra comunitat autònoma en peu

d’igualtat a l’hora de millorar les nostres infraestructures i de

tenir recursos. I aquests recursos, hi ha tres vies per tenir

aquests recursos: la primera de totes és la via de la finançació

establerta amb el pacte de la finançació; la segona és la

finançació pròpia establerta a través dels imposts cedits que

tenim a la nostra comunitat autònoma; i el tercer recurs, per ser

transparent i per saber què ens costa, és l’endeutament. No és

el tercer recurs el recurs que empraven vostès de dèficit

pressupostari, açò no és un recurs, açò és amagar una realitat,

i per tant aquí no s’amaga aquesta realitat.

Aquest canvi suposa que la nostra comunitat autònoma fa

un endeutament per cobrir unes necessitats, unes necessitats

avui, almenys damunt el paper, reconegudes per tots els sectors,

sense que hi hagi cara política ni color polític, fins i tot

reconegut per la pròpia administració quant al sistema de

finançació. Perquè clar, aquí de vegades es ve, es fan

intervencions i o molt bé no s’ha llegit tot el que suposa el

sistema de finançació o bé només s’ha volgut d’una manera

parcial; i la revisió, per exemple, el que deia el conseller de

l’increment de població que fa que hi hagi un increment dels

serveis d’escolarització, que fa que hi hagi un increment en

serveis de sanitat, tot açò està previst per millorar també la

nostra finançació. I aquesta és una factura que queda pendent

i aquesta és una factura que té data de caducitat.

I a Balears, igual que a Andalusia, es pagarà aquesta

factura, tard o prest es pagarà aquesta factura. Amb el Govern

actual a Espanya o amb els governs que puguin venir a un futur,

siguin del color que siguin, però aquesta factura es pagarà. I es

pagarà no perquè aquí siguem més que la resta, sinó que es

pagarà per un principi de solidaritat, de justícia i d’igualtat

entre totes les regions i, a més, perquè ens correspon. I aquesta

factura, me creguin vostès, que es pagarà sigui el que sigui.

Per tant, quina és la primera conclusió que arribam, perquè

avui s’ha fet un debat damunt l’endeutament. Més que res

semblava que preocupava, i ens preocupa l’endeutament,

només faltaria que diguéssim que a nosaltres l’endeutament no

ens preocupa gens; ens preocupa tant que fonamentam aquest

endeutament per fer aflorar aquelles despeses estructurals i

aquelles despeses conjunturals que tenim necessitat nosaltres de

cobrir en aquest moment i que no ho volem fer via ampliació de

crèdit. És més, perquè la via d’ampliació de crèdit el que

provoca és dèficit pressupostari i que no sabem després quin és

aquest dèficit pressupostari i que han d’eixugar pressuposts

ordinaris posteriors.

I més encara podem dir damunt aquest tema de

l’endeutament: les despeses estructurals són les que ens venen

donades per a educació i per a sanitat. I aquest és un sistema

que s’ha de revisar i que s’ha creat una comissió en el

Parlament ad hoc precisament per revisar i quantificar aquesta

despesa; en la qual, en honor a la veritat i crec que aquí estam

per dir les coses almenys com les creim o com les pensam, amb

la discrepància que faci falta, sembla que hi pot haver acord o

unanimitat de totes les formacions polítiques, i que nosaltres

saludarem positivament. I ens és ben igual si la cartera d’aquest

acord ha d’anar una passa endavant del representant del Partit

Socialista, és igual, la medalla per a ells, ens és ben igual, el

que volem és la finançació i aquest reconeixement.

Una altra de les qüestions que crec que val la pena també

esmentar és que qualsevol modificació de crèdit, d’ampliació

que sigui superior al 5% i segons ens resa la Llei de

pressuposts, article 8, ha de venir al Parlament, s’haurà de

demanar autorització al Parlament, no via un decret ni via un

acord de Consell de Govern, i aquest també crec que és un fet

de novetat, crec que és un fet positiu; crec que és un fet de

claredat, crec que és un fet de transparència. Per tant, s’ha de

dir clarament que si qualcú que no s’ha atrevit, per tant passaré

per alt la seva justificació, ha volgut pensar que aquest

endeutament de la nostra comunitat autònoma incomplia la Llei

d’estabilitat, va equivocat; no incompleix, baix cap concepte,

la llei d’estabilitat pressupostària. I açò tendrem temps, supòs,

dins comissió d’explicar-ho i no m’hi estendré; basta veure, ja

s’ha fet referència aquí i tenc el document damunt el Reial

Decret per liquidar el deute que es deia històric, de la comunitat

autònoma d’Andalusia, el mateix decret doncs deroga en un

moment l’aplicació de la Llei d’estabilitat pressupostària,

s’aprova via endeutament aquest deute i després, quan açò està

fet, es torna enrera i es torna a aplicar la Llei d’estabilitat

pressupostària. Vull dir que fins i tot açò es van atrevir a fer,

simplement ho deix aquí damunt, jo no jutjaré si és bo o si és

dolent, la qüestió és que per a Andalusia ha estat extraordinari,

i me’n alegr, jo l’únic que vull és que per a nosaltres també

sigui extraordinari. I si en un futur el Govern ha d’emprar la

mateixa estratègia que va emprar per a Andalusia, no serem

nosaltres que li posarem un emperò; però que sàpiguen sobretot

que nosaltres sabem açò, que nosaltres ho sabem i que per tant,

per un principi d’equitat podem demanar exactament el mateix

procediment o el mateix sistema.

I per què ens endeutam? Ja ho hem dit abans, jo no me vull

tornar estendre, la justificació és claríssima: perquè per a

sanitat es fa necessari i imprescindible; perquè per a educació

es fa necessari i imprescindible, i crec que en açò hi ha un

consens global, per a no dir globalitzat, i perquè per a nosaltres,

que som els que hem de prendre la decisió final, es fa necessari

i imprescindible la millora de les infraestructures, que potser

que aquí no hi hagi acord, perquè les preguntes serien

immediates: què fa aquest Govern?

Bé, jo avui matí, quan he estat una estona amb els

companys, amb el tema del deute, bé, doncs aquí tornarem

aplicar la màxima de Sant Ignasi de Loyola, que diu que “Hay

que hacer lo que se debe aunque se deba lo que se haga”, i en

aquest cas el Govern està decidit a fer el que toca, encara que

després es degui haver fet el que toca. Però nosaltres d’açò en

som conscients, perquè ho tenim quantificat, perquè ho tenim

quantificat i perquè ens assisteix el dret a ser tractats

exactament igual que la resta de comunitats autònomes,

exactament igual.

(Aldarull)
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I perquè sabem positivament, governi qui governi, que

aquest deute ens serà a nosaltres reconegut i ens serà a nosaltres

pagat i perquè tenim una fe cega que (...) primer perquè això

sigui així, serà el Partit Socialista que demanarà que es faci a

Balears el mateix tractament que a Andalusia.

(Mes aldarull a la sala)

Amb aquesta fe i amb aquesta esperança acudim nosaltres

a aquest plenari, a defensar aquest pressupost, no faltaria més.

O és que qualcú podria dir que l’ensenyament pot esperar o

qualcú pot dir que els equipaments educatius moderns no fan

falta o que s’han de fer noves necessitats que no són aquestes

i que per tant no necessitam endeutament avui? Que podem

discutir que van ser mal finançades, que podem discutir que

governs anteriors van finançar, bé, però no és consol, “agua

pasada no mueve molinos”; ara tenim un altre molí i aquest és

el molí que ens toca, efectivament, ...

(Remor de veus)

... exactament el mateix que tenia Andalusia, i per tant

volem el mateix reconeixement i no me cansaré de dir-ho ni de

repetir-ho tantes vegades com faci falta.

I acab aquesta improvisada però meditada intervenció que

més o manco hem duit preparada aquí. Se’ns deia que volien

coherència amb el nostre Govern, jo crec que el nostre Govern

és coherent amb aquests pressuposts; jo crec que el conseller no

solament se li ha de dir que és coherent, que és valent i que

afronta una realitat amb un diagnòstic molt concret; jo els

recoman com a un exercici de lectura que analitzin la primera

intervenció del conseller, del diagnòstic de la realitat

econòmica, política, no, econòmica, social i sobretot estructural

de la nostra comunitat, i que posem subratllades aquelles coses

en què estiguem d’acord amb aquest diagnòstic. Una altra

manera és que ens posem d’acord en quina medicina li aplicam,

i aquí hi ha bons metges, que pot ser que dos metges facin el

mateix diagnòstic i tenguin tal vegada dos tractaments

diferents, un més agressiu, un altre menys agressius, depèn

segurament del malalt o de la persona, però en el diagnòstic

estic convençut que hi coincidiríem.

És cert o no és cert que tenim un dèficit d’infraestructures?

És cert. És cert o no és cert que no tenim una finançació en

matèria educativa adequada? És cert, la culpa és dels altres,

perfecte, del govern del PP, perfecte, però és cert. És cert o no

és cert que tenim un dèficit en matèria de sanitat? És cert, la

culpa dels altres, d’acord, però tenim el dèficit. Hi hem de

donar solució o hem d’estar girat darrera i ens podem convertir

com les imatges de Lot en estàtues de sal? No, no, per

endavant, mirar per endavant d’assumir cadascú la seva

responsabilitat, el poble intelAligentment colAloca cadascú al seu

lloc i diu: malgrat que és ver que tot açò és cert del passat,

vostès tenen majoria absoluta i governin i solucionin el

problema. I nosaltres som aquí per solucionar aquests

problemes. I demanam colAlaboració, amb tota la humilitat del

món, al grup que també el poble ha posat en el Govern

d’Espanya per a nosaltres tenir el mateix tractament, la mateixa

aigua que Andalusia, el mateix tractament.

I aquest és el debat de pressuposts d’avui, tota la resta vuits

i nous i cartes que no lliguen. Per tant, Sr. Conseller, no es

cansi, s’esforci a aconseguir aquest acord i aquest consens

perquè aquest deute, que és necessari i imprescindible, sigui per

a aquest any, perquè l’any que ve, amb els bons oficis que ens

donaran els representants del Grup Parlamentari Socialista a

Madrid, amb el Sr. Antich davant, i amb el bon ofici de la

nostra nova portaveu del Grup Parlamentari Socialista, estic

segur que l’ajudaran a superar aquest dèficit i que açò no torni

venir al Parlament.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Miquel Ramon té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN.

Gràcies, Sr. President. Crec que seguim a Palau Reial

perquè en algun moment he pensat que érem a la Carrera de

San Jerónimo perquè es discutien els pressuposts generals de

l’Estat no els d’aquesta comunitat.

Bé, és d’agrair l’entusiasme del Sr. Huguet, portaveu del

Grup Popular, amb el temps que li queda lliure mentre prepara

la interpelAlació que li ha encomanat el conseller, per fer

aquesta defensa. Però escolti, Sr. Huguet, miri, vostès tenen

majoria absoluta i faran el que voldran, veritat? Però mentides

no, per favor, Sr. Huguet, mentides no; perquè quan diu: és que

clar, els ciutadans votaren aquest programa i ja sabien què

volien, me vol dir a quin apartat del programa hi havia l’autovia

Inca-Manacor? Me vol dir a quin apartat del programa hi havia

la carretera Eivissa-Sant Antoni? Si m’ho vol dir, perquè jo no

he trobat dins el programa del PP aquestes carreteres, per tant

no sacralitzem les majories absolutes i els

 programes. Vostès fan el que hi havia al programa i el que no

hi havia al programa, vostès (...).

EL SR. PRESIDENT:

Un poquet de silenci, per favor, per totes les bandes.

Gràcies.

EL SR. RAMON I JUAN:

... de carreteres i una altra cosa és que la gent pot estar

d’acord amb una millora d’una carretera i no estar d’acord amb

els projectes demencials, quan la gent ha començat a veure els

projectes han canviat les opinions. Per tant, majoria absoluta,

vostès volen fer carreteres, val, però no s’excusi amb el

programa electoral, que no hi era i que els ciutadans no

votaren.

Endeutament per a infraestructures necessàries i es torna a

citar el nou hospital de referència. Doncs molt bé, endeutament

per a infraestructures necessàries, d’acord, però és que resulta

que per al nou hospital de referència, aquesta cosa de Son

Espases, no hi ha un duro, i n’hi havia l’any passat, deien

vostès, deia el conseller, deia la partida aquesta que hi ha
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pressupost de l’any passat, hi havia pressupost per al nou

hospital de referència, deia ell que hi era. La veritat és que

l’any passat no ho volien fer, enguany tampoc no ho volen fer,

no volen fer el projecte que hi ha i volen entregar no sé a quina

empresa privada, no sé quin negoci, per 30 anys, que val el

doble del que tenien projectat, del projecte que hi havia com a

mínim. Perquè ja es veurà en el seu moment, però és que no

tenen credibilitat, diu: i d’altres inversions en infraestructures

sanitàries.

Hospital de Formentera, era l’any passat, no han posat una

pedra, no han fet res; reforma de Can Misses, res, Canal Salat,

res. Per tant, l’únic que veim que fan amb agilitat total i

absoluta són carreteres. Els ho dic una vegada més, no ens

creiem això.

Després, llavors es posen molt reivindicatius, només falta

escoltar al portaveu del Grup Popular demanar el concert

econòmic com a model de finançament, quan el demani li

donam suport, li donam suport; però clar, me tem que les coses

no anaven per aquí doncs fa just quatre dies. Per què es paga

deute històric a Andalusia? Perquè Andalusia va dir que no

acceptava determinat model de finançament que a vostès els va

parèixer la meravella de les meravelles, torn a llegir fa dos

anys, exactament dos anys, el que deien vostès, diu: “En un

moment que els ingressos han augmentat vostès amaguen que

aquestes illes, gràcies al nou model del PP, de finançament,

venen cada any molts més milions per gastar-se”. Bé, on són

aquests milions? Una mica de coherència, de cop i volta els ha

sortit l’esperit reivindicatiu perquè a Madrid ja no governa el

Sr. Aznar, per tant tranquilAlitzem-nos una miqueta.

Si volen colAlaboració, com demana vostè, no facin

demagògia; si volen fer els comptes ben fets i volen

colAlaboració per reclamar a Madrid, però per reclamar a

Madrid pel que es pot reclamar, per unes transferències que

vengueren en males condicions, perquè no contemplaven el

dèficit d’infraestructures, no perquè amb la llei que varen fer

vostès, amb la Llei de finançament autonòmic tenguem

possibilitats de treure. Hem d’anar, això els costa molt a vostès,

però hem d’anar a la renegociació de les transferències que

vengueren molt malament i per tant, en això, si vostès són

seriosos, tendran el nostre suport, però per fer segons què, per

afrontar els dèficits d’acord, per fer polítiques agressives,

brutals, que dic una vegada més no venien ni en el seu propi

programa electoral, no tendran el nostre suport.

I sincerament, aquest endeutament, jo no sé si serà legal o

no, si violarà la Llei d’estabilitat pressupostària que ha dit el Sr.

Huguet que no la viola, que deu ser un expert en aquests temes,

bé, aquest endeutament és un frau monumental, és un frau

monumental perquè contempla partides d’ingressos que vostès

saben que no arribaran, és demencial, és l’endeutament

reconegut, el que vendrà pels ingressos que no arribaran i tot

aquest que ni tan sols ve, que són obres que fan vostès i que

deixen l’endeutament per a les futures generacions. Una

autèntica vergonya senyors del Grup Popular.

Moltes gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. La Sra. Joana Lluïsa Mascaró, té la

paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Huguet, els números són freds

però a vós no, vos han posat ben calent perquè estàveu ben

exaltadet.

(Algunes rialles i remor de veus)

A veure, teniu l’habilitat de venir aquí i lloar-me i a mi me

sap greu, però no faré el mateix. Vós heu dit que les prioritats

no són coincidents i no heu sentit parlar de política; és que les

prioritats precisament no són coincidents perquè les polítiques

que assumim cadascun dels grups són diferents, i les prioritats

sorgeixen de la filosofia política de cadascú i la seva és tirar

endavant amb infraestructures viàries, només amb

infraestructures viàries.

Els he de reconèixer que és ver que hi ha coses que no

canvien d’opinió gens ni mica, en el pressupost del 2004 hi

varen posar el nou Son Dureta, l’hospital de Formentera,

centres de salut, el Joan Crespí; en el 2005 li tornen posar i ens

podem jugar un sopar que l’any que ve en els del 2006 hi

tornaran a ser, que no canvien aquestes opinions, perquè no es

fan, les prioritats del Govern al qual vostè dóna suport són unes

altres.

Benvingut a la reivindicació a l’Estat; m’agradaria que, com

que jo no li puc parlar al conseller, però sí que vós teniu més

oportunitat de dir-li coses, que de part nostra els diguéssiu que

ens pensàvem que avui veníem a discutir els pressuposts de la

comunitat i no hem fet referència als pressuposts de l’Estat. Si

l’any que ve ens hem de preparar els de l’Estat i els

d’Extremadura i els d’altres comunitats també ho farem, però

veníem a, si li vol dir de part meva, al senyor conseller.

(Algunes rialles i remor de veus)

Després, factures pendents per increment poblacional,

l’Estat el pagarà, només faltaria i el pagarà. Ja m’agradaria que

el pagàs, no només per això, sinó per tot el dèficit estructural

que vós heu reconegut avui aquí que ha tengut; però això no ho

arreglarem amb anuncis de nous REB ni aquestes coses, perquè

vós i el seu equip de parlamentaris i el Govern al qual donen

suport tampoc no es fermen les mans; vostès ara s’han inventat

un nou REB perquè no fos cosa d’aquí a un parell d’anys el

nostres tornassin governar i llavors si els hem demanat de sobra

no ens ho hagin de donar. Per tant, aquesta emoció que posa

vostè a defensar els interessos d’aquestes illes a Madrid, la posi

sempre tant si li dóna majoria absoluta aquí com si no n’hi

donen, tant si ni donen a Madrid com si no n’hi donen.

Per a sanitat es fa tot el necessari? Jo crec que es fa tot el

necessari pels recursos que s’hi dediquen, però se n’hi podrien

dedicar més.

Dret a ser tractats exactament igual que la resta de

comunitats autònomes? Jo vull que els ciutadans d’aquestes
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illes siguin tractats per les necessitats que tenen, no de la

mateixa manera que les tracten a altres bandes i tenen moltes

més necessitats que els d’Extremadura. Per tant, jo no vull que

les tractin igual que als d’Extremadura, vull, Sr. Huguet, que

les donin el que els pertoca i que els ciutadans aporten uns

doblers a la comunitat, que la comunitat els arregli els seus

problemes i el que sobra després sigui solidari amb la resta de

les comunitats. I a això, Sr. Huguet, no li diuen ni nous REB ni

assumir cadascú la seva responsabilitat, li diuen un concert

econòmic i el cit a termini a vostè a defensar-ho i veurà com

així segur que tenim prou doblers per fer front al dèficit

estructural de la nostra comunitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Té la paraula la Sra. Francina

Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sí, gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores

diputades. Sr. Huguet, jo no he parlat de passió i he parlat

d’ilAlusió i de respostes de futur per a la nostra comunitat

autònoma. IlAlusió no n’he vista a la intervenció del conseller,

ilAlusió en defensar els projectes que en teoria han de solucionar

les situacions complicades dels ciutadans de Balears i ilAlusió

en presentar els pressuposts o en defensar aquests pressuposts

tampoc no l’he vista en el portaveu del Partit Popular.

I clar, vostès diuen, vostè deia que amb la qüestió de

l’endeutament, i jo ja per acabar aquesta qüestió, Sr. Huguet,

vostè diu, i a mi me pareix tal vegada raonable, vostè diu: ens

endeutam per pagar infraestructures en sanitat i educació. Bé,

hauríem d’examinar més els pressuposts per veure si el deute

va realment a això, nosaltres diferim d’aquesta opinió seva, no

va exactament el deute a això; però bé, encara que fos així,

vostè ara defensa que hi ha d’haver un endeutament molt fort

perquè 636 milions d’euros de previsió d’endeutament en un

any és un endeutament molt fort, que a nosaltres ens preocupa,

sincerament ens preocupa perquè el creim sobredimensionat,

però vostè diu: ens endeutam per a sanitat i per a educació, per

a inversions, però és que jo li vull recordar una cosa, Sr.

Huguet: la transferència d’educació es fa en el 98, d’un govern

del Partit Popular a Madrid a un govern del Partit Popular a les

Illes Balears i la de sanitat, en el 2002, sense negociació amb

el govern del pacte de progrés, en aquelles hores a la comunitat

autònoma de les Illes Balears. I vostès, quan deien que no ens

podíem endeutar, era la passada legislatura, les dues

transferències estaven fetes, les mancances en inversió

sanitària, en inversió educativa, estaven fetes i vostès

defensaven a l’any 2002, la Sra. Cabrer defensava que 665

milions d’euros en quatre anys era un disbarat i que arruïnava

el futur de la comunitat autònoma. I ara defensen que en un any

636 és fantàstic perquè tenim unes transferències mal dotades;

dons ja les teníem mal dotades, Sr. Huguet. I nosaltres els

dèiem aquí que havien de reivindicar més a Madrid i vostès

deien que no. I vostès deien que no perquè a més vostès

governaven i el president Matas era ministre i ho hagués pogut

solucionar i no ho va voler solucionar, per tant deixem aclarida

aquesta qüestió de l’endeutament.

Quant a la qüestió que diu que nosaltres definim

confrontació com a una cosa que està en contra del Partit

Socialista; no, no, confrontació social, quan jo li parl li parlava

de 50.000 persones enmig del carrer dient-los que no a aquests

projectes de carreteres que vostès volen fer. Quan li parl de

confrontació li parl de gent que es manifesta en contra de

polítiques concretes del seu govern i li parl de confrontació

amb l’administració de l’Estat. Perquè, Sr. Huguet, el que és

sorprenent és que vostès posin en valor deslleialtat institucional

i quan vostès parlen que, o quan a l’altra època no

reivindicàvem a Madrid perquè vostès governaven, això és

posar en valor deslleialtat institucional que nosaltres mai no la

defensarem. Però vostès utilitzen la confrontació amb l’Estat

perquè preveuen ingressos que vostès varen firmar que no

havien de venir a les Illes Balears, perquè parlam d’un conveni

signat dia 12 de març, entre la Sra. Cabrer i el Sr. Cascos, i que

no deia que haguessin de venir 150 milions d’euros a les Illes

Balears durant el 2005; aquest conveni això no ho ha dit mai.

Per tant, falsegen també els pressuposts des d’aquest punt de

vist; per tant, pressupost de confrontació amb l’Estat i

confrontació social, perquè donen prioritat a qüestions que

nosaltres no defensam, Sr. Huguet.

I crec que li hem parlat de política, li hem parlat de valors

i per a nosaltres un valor important és el territori de les Illes

Balears. I per a vostès no és important aquest valor i vostès

volen basar el creixement econòmic només en la construcció

basada en la depredació, mai en la rehabilitació, mai en el

transport públic, mai donant suport als empresaris

emprenedors, mai en aquestes qüestions, sempre només en

depredació del territori. I després tot això ho argumenta en què

ho duien en el programa electoral: bé, Sr. Huguet, això ja és

surrealista; on duien del programa electoral que pujarien els

imposts d’actes jurídics documents al cent per cent, on ho

duen? Ho havien dit als ciutadans de les Illes Balears que

llevarien 1 euro al client però que li pujarien el doble quan anàs

al notari, ho havien dit això als ciutadans de Balears? No ho

havien dit. Ho havien dit a qualque ciutadà de les Illes Balears

que preveien fer una autopista Inca-Manacor? No ho havien dit

a ningú, no l’havien dita a ningú aquesta autopista, estava

totalment amagada, fora de qualsevol pla de carreteres, fora de

qualsevol programació, fora de qualsevol programa electoral,

ni de vostès ni d’Unió Mallorquina, que són els que governen

en el Consell de Mallorca i varen modificar el Pla de carreteres,

però als ciutadans no els ho varen dir.

Ho varen dir als ciutadans que s’endeutarien el primer any

que hi hagués un govern socialista a Madrid amb 636 milions

d’euros, els ho varen dir això? No, perquè vostès deien que

això era una barbaritat i que això hipotecava el futur de les Illes

Balears, els varen dir una altra cosa als ciutadans, Sr. Huguet,

li record, els varen dir que el Govern de les Illes Balears

pagaria l’augment dels residents de les Illes Balears del 33 al

50%, això varen dir als ciutadans de les Illes Balears i això no

està en el seu pressupost de la comunitat autònoma.

Els varen dir que pensaven aturar el tren que arriba a la

Plaça d’Espanya durant més de dos anys per poder fer el

soterrament? No els ho varen dir. I això són queixes que

nosaltres hem manifestat aquí. O va dir a qualcú que

s’impactaria d’una forma brutal el monestir de La Real amb

Son Espases, qualcú ho va dir, ho sabien ja que ho farien això
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abans de les eleccions autonòmiques, ho varen dir que ho farien

a Son Espases, varen dir que allà havien de fer el segon

cinturó? No, tot això no ho varen dir, eren qüestions, Sr.

Huguet, que vostès tal vegada no tenien plantejades o tal

vegada els convenia tenir amagades, perquè el seu pressupost,

el pressupost que ha presentat el Govern avui de matí no dóna

requisits a les necessitats que tenen els ciutadans i ciutadanes

de les Illes Balears perquè són uns pressuposts, repetesc, que

hipotequen, que són de confrontació i que són regressius

perquè no plantegen cap solució de futur, hem presentat

l’esmena a la totalitat i crec que l’hem explicada amb polítiques

que interessen els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. En torn de contrarèplica el

Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

En aquestes hores on els renous gàstrics són evidents,

intentarem ser el més telegràfics possible i el més concrets

possible. No es tracta tant, que sí, que també es tracta d’açò,

però no es tracta tant de com ens endeutam, que sí que es tracta

de com ens endeutam, sinó per què ens endeutam i per fer què.

I aquí el que s’ha volgut explicar és per què ens endeutam i per

fer què? I per tant la discrepància no és tant a com ens

endeutam sinó a per què ens endeutam i per fer què; i jo he dit

i manifest que crec que en aquest moment estic captant el

sentiment de la gran majoria d’aquesta cambra, que estam

d’acord que ens endeutem per millorar la sanitat i l’educació.

I que no estam d’acord que ens endeutem per fer les

infraestructures viàries que volem fer.

I jo he dit, sense cap rubor, que me sembla perfecte, que per

a nosaltres açò és la discrepància; que per a nosaltres açò és la

confrontació amb caràcter positiu, no la confrontació amb

caràcter negatiu que ha volgut exposar al portaveu del Grup

Parlamentari Socialista. Açò és la diferència i açò és la

diferència, ara d’aquí a un moment votarem i sabrem quin dels

dos criteris que s’han exposat aquí sortirà. Per tant, ens

endeutam per aquestes tres coses concretes.

A açò hi afegim un plus més: i ens endeutam sabent que no

és un bon sistema haver de recórrer al deute per fer aquelles

infraestructures i per eixugar dèficits que correspon a altres

administracions tenir en aquest cas prevista la finançació

pertinent i adient a la nostra comunitat autònoma, perquè no

s’hagi de recórrer a aquest endeutament. I el que nosaltres hem

dit aquí i manifestam és exactament el mateix criteri: vostès

volen -perquè al final no resol res açò, vull dir que el discurs

que ha fet la Sra. Francina darrer no resol res-; la fa feliç a la

Sra. Francina que jo digui: miri, tots els mals d’aquesta

comunitat autònoma que avui té en sanitat, en educació, en

infraestructura, venen de quan governava el PP, la fa feliç açò?

Au idò, si la fa feliç, benestar en aquest nou estadi de felicitat.

Bé, a partir d’ara, vostè assumint aquest dèficit dóna suport

a la reivindicació que s’eixugui aquest dèficit i que aquest deute

històric no romangui aquí a les Illes Balears, tot i fent culpables

els altres? D’acord, d’acord, ja li he dit que sí, però es

comprometi, és que no s’ha compromès. I jo li he dit, li he dit

i m’he arriscat en dir-li, perquè jo no som qui per fer aquestes

propostes; miri, si vostè vol agafar la bandera, la cartera i anar

una passa endavant, nosaltres darrera darrera seguirem el seu

ritme, pam, pam, pam; però ho aconsegueixi. No serveix de res,

als ciutadans d’aquestes illes no els serveix de res mirar per

enrera i convertir-se, com li he dit, en estàtues de sal, no ens

serveix de res, estam a un altre estadi i vostè encara no se n’ha

volgut donar compte d’aquesta qüestió.

Quina és la diferència de l’endeutament que fa aquesta

comunitat amb el que feien vostès? Però és que vostès no feien

endeutament Sra. Francina, quan la Sra. Cabrer deia el que

deia, pivotava la seva intervenció en dos conceptes: dèficit

pressupostari, deute amagat, dèficit pressupostari; i per altra

banda, deute, s’endeutaven, i que vol que li recordi per què

s’endeutaven? Per a despesa corrent, per a despesa corrent, per

favor.

(Remor de veus i aldarull a la sala)

Per tant, aquesta és una diferència de criteri. I aquest criteri

seu per a vostès és l’adequat? Enhorabona! Com que per a

vostès aquell era l’adequat, ho van fer. Per a nosaltres aquell no

era l’adequat i no ho volem fer i no ho feim, no ho feim. El

nostre deute, com li he dit abans, té noms i llinatges.

Miri, les manifestacions, que vostè diu les manifestacions.

En aquest Govern tot tipus de manifestació dels ciutadans

d’aquestes illes, siguin 50.000 ciutadans, siguin 90 ciutadans

reunits en oració colAlectiva, ens mereixen el respecte total i

absolut, amb independència del que puguem pensar nosaltres,

ho respectam. Cosa diferent feien vostès, que, en funció dels

que es manifestassin, fos el sector turístic, deien que eren els

quatre capitosts que defensaven interessos inconfessables; o

fossin els agricultors amb tractorades, que deien que açò estava

manipulat i afavorit pel PP; els que desqualificaven les

manifestacions eren vostès, no nosaltres. Nosaltres no n’hem

desqualificada cap de manifestació, ens mereixen tots els

respectes, i jo, bé, els faig anar a les hemeroteques perquè

vostès vegin quins qualificatius empraven.

(Remor de veus)

Per altra banda, avui, en aquests moments del debat venir

aquí a dir que al PP de les Illes Balears l’únic que li preocupa

són els interessos particulars; que al PP de les Illes Balears

l’únic que li preocupa és la depredació del territori; que al PP

de les Illes Balears la societat no li interessa per a res; que

l’ensenyança tampoc no la volen per a res; que estan amagant

no sé què damunt el tema de Son Espases; venir aquí a dir açò,

avui atrevir-se a dir açò, m’han de permetre que suaument hagi

de dir jo que açò és un insult a la intelAligència de quasi el 50%

dels ciutadans que varen votar el Grup Parlamentari Popular.
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(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

Així de clar, així de clar. I miri, la història ens ha de servir

per qualque cosa, no devíem anar tan malament, tot i dient que

nosaltres som els depredadors, ens ho hem de fer mirar, no ens

importa l’educació, no ens importa la sanitat, no ens importen

els ciutadans, nosaltres feim befa de les manifestacions, després

de tot açò els ciutadans van dir no els volem, els altres. Van

durar quatre anys, senyal que no anaven tan bé.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, atès que totes les esmenes solAliciten la devolució del

Projecte de llei, procedim a la votació conjunta.

Anam a votar, passem a la votació.

24 vots a favor; 31 en contra; cap abstenció. Per tant,

queden rebutjades les esmenes a la totalitat.

Senyores i senyors diputats, a continuació es passa a la

votació de les quanties globals del pressupost de la comunitat

autònoma per a l’any 2005. Es voten separadament les quanties

globals dels pressuposts de la comunitat autònoma i les

quanties dels pressuposts de les entitats de dret públic i les de

les societats anònimes públiques, així com les de l’ens públic

Servei de Salut de les Illes Balears i de l’ens públic Gestió

Sanitària de Mallorca. Es voten en primer lloc les quanties

globals del pressupost de la comunitat autònoma i de les seves

entitats autònomes per a l’exercici del 2005, els estats de

despeses i d’ingressos de les quals s’eleven a 2.587.788.967,42

euros.

Per tant, senyores i senyors diputats, passem a votació.

30 vots a favor; 24 en contra; cap abstenció. Per tant,

queden aprovades.

En conseqüència, queda fixada la quantia global del

pressupost de la comunitat autònoma i de les seves entitats

autònomes amb la xifra esmentada amb anterioritat.

Es passa a la votació de les quanties globals de les entitats

de dret públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears per

al 2005, els estats de despeses i d’ingressos d’aquestes que

s’eleven a 392.307.807,89 euros.

Passem a votació.

30 vots a favor; 24 en contra; cap abstenció. Per tant,

queden aprovades.

En conseqüència, queden fixades les quanties globals de les

entitats de dret públic de la comunitat autònoma de les Illes

Balears amb la xifra esmentada anteriorment.

Es passa a la votació de les quanties globals de les societats

anònimes públiques de la comunitat autònoma per al 2005, els

estats de despeses i d’ingressos de les quals s’eleven a

92.907.781,42 euros.

Passem a votació.

31 vots a favor; 24 en contra; cap abstenció. Per tant,

queden aprovades.

En conseqüència, queda fixada la quantia global de les

societats anònimes públiques de la comunitat autònoma amb la

xifra esmentada anteriorment.

Es passa a la votació de les quanties globals de l’ib-salut per

al 2005, els estats de despeses i d’ingressos del qual s’eleven a

922.281.731,67 euros.

Es passa a votació.

31 vots a favor; 24 en contra; cap abstenció. Per tant,

queden aprovades.

En conseqüència, queda fixada la quantia global de l’ens

públic Servei de Salut de les Illes Balears amb la xifra

esmentada anteriorment.

Es passa a la votació de les quanties globals de l’ens públic

Gestió Sanitària de Mallorca per al 2005, els estats de despeses

i d’ingressos del qual s’eleven a 38.324.636,18 euros.

Es passa a votació.

31 vots a favor; 24 en contra; cap abstenció. Per tant, queda

fixada la quantia global de l’ens públic Gestió Sanitària de

Mallorca amb la xifra esmentada anteriorment.

I per tant, senyores i senyors diputats, si els sembla bé, se

suspendrà la sessió parlamentària. Ara són les tres i deu, a les

cinc i deu, dues hores. D’acord?
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