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EL SR. PRESIDENT: Bon dia senyores i senyors diputats, si els sembla bé



3710 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 75 / Fascicle 1 / 22 de novembre del 2005 

 

començarem el plenari d’avui.

I. Debat de totalitat dels pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2006, amb
les esmenes a la totalitat, de devolució, RGE núm. 8354/05,
presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds; RGE núm. 8193/05, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i RGE núm.
8460/05, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i
fixació de les quantitats globals.

Primer punt, debat de totalitat dels pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2006 amb les
esmenes a la totalitat, de devolució, RGE núm. 8354/05, del
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds; RGE núm.
8193/05, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i
RGE núm. 8460/05, del Grup Parlamentari Socialista,
presentades al Projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2006, RGE núm.
7747/05 i fixació de les quantitats globals.

En primer lloc, es passa a la presentació del Projecte de llei
RGE núm. 7747/05, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2006. Té la paraula el
conseller d’Economia, Hisenda i Innovació Sr. Lluís Àngel
Ramis d’Ayreflor i Cardell. Sr. Conseller, vostè té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Tenc la
satisfacció de presentar-los i defensar el projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2006, que assoleixen la xifra de 2.713
milions d’euros.

La presentació del pressupost constitueix un moment
especialment important en la vida democràtica de qualsevol
país. És el moment en què el Govern assenyala les prioritats de
l’acció política, les quantifica i especifica el seu finançament. I
és també un moment clau per al Parlament com representant de
la voluntat popular, la que es deriva del vot dels ciutadans,
conferint o no un mandat a l’executiu per dur endavant la
política econòmica i social.

Aquests pressuposts han de servir per fer front a les
transformacions de la nostra comunitat autònoma. També per
fer front als principals desafiaments que té avui la nostra
comunitat en el terreny social, econòmic, cultural, territorial i
mediambiental, tal com aquests desafiaments són recollits pel
Govern i dins les limitacions pressupostàries de la nostra
autonomia.

Puc dir que aquests pressuposts són uns pressuposts
moderats, de continuació de les importants iniciatives duites a
terme fins ara i que l’any passat suposaren un increment
pressupostari i d’inversió espectacular. Són uns comptes que
creixen en funció del PIB nominal, uns pressuposts de caire
marcadament social, ja que el 67,7% del total es dedicarà a les
actuacions socials. Com saben, un dels factors condicionants en
el moment de l’elaboració i aprovació dels pressuposts és el
context econòmic en què els comptes prevists s’han de

materialitzar. Em permetran que dediqui una especial atenció a
aquesta qüestió.

El moment de la presentació dels pressuposts és el moment
apropiat per fer una diagnosi de la situació econòmica, per veure
on som i cap on anam. És necessari fer-ho perquè la situació,
tan l’actual com la que previsiblement tendrem durant l’exercici
2006, condiciona de forma important el tema que avui tractam.
Les magnituds pressupostàries depenen en bona part de
l’evolució de les principals variables macroeconòmiques.
L’evolució del PIB condiciona en comportament dels nostres
ingressos tributaris; la inflació influeix de forma clara en moltes
de les nostres despeses i, en definitiva, les necessitats i
requeriments que ha d’atendre el nostre pressupost en
nombrosos camps estan estretament vinculats a altres dades
econòmiques.

Si haguéssim de definir breument la situació econòmica de
les Illes Balears, és que hem confirmat un canvi de tendència
respecte el desgraciat període 2000-2003 i aquest canvi del 2003
es confirma el 2005. La previsió de creixement de les Balears en
el tercer trimestre d’enguany mostra una acceleració amb una
taxa de creixement del 2,4%, creixement important si el
comparam amb l’1,5 de l’any 2004. La bona evolució abans
esmentada també es reflecteix en la previsió de tancament de
l’exercici vigent, un 2,2%, en comparació a l’1,5% de l’any
anterior i superant la previsió inicial per al 2005, que es situava
entre l’1,9 i el 2%, de manera que val la pena assenyalar-ho.

Feia 3 anys que l’economia balear no experimentava unes
taxes de creixement tan elevades. Si ens remuntam al període
2000-2003, podem afirmar que es produïa una desacceleració de
l’economia balear, passant l’any 99 d’una taxa de creixement al
voltant del 7%, a l’any 2003 d’un 0,7%. Cal destacar-ho perquè
d’alguna manera aquest comportament suposa el trencament
d’una certa tendència. Podem afirmar que ara que hem entrat en
una fase d’acceleració del creixement, d’acord amb les nostres
previsions, es mantendrà el 2005. Estam complint i fins i tot
superant les previsions fetes ara fa un any i esperam que el 2006
la previsió de creixement del PIB de Balears es situï al voltant
del 2,5%.

D’altra banda, l’increment de l’economia balear es tornaria
situar igual o per sobre de la zona euro el 2006. Per tant, puc
afirmar que el creixement actual està tenint lloc sobre bases
sòlides. El sector que està fent créixer la nostra economia és
principalment el sector serveis, en especial referència al turisme.
La branca dels serveix suposa el 79,6% del VAB. En aquest
sector es preveu que s’experimenti un creixement per al 2005 al
voltant del 2,3%; l’any 2004 ho va fer al voltant de l’1,5%. Així
veim que aquest sector s’està recuperant, recuperació que es
confirmada pel comportament de l’activitat del transport,
comerç, serveis financers, així com per part de les activitats
turístiques. Si hi ha doncs un canvi de tendència que s’inicia a
finals de l’any 2003 i que es consolida aquest any 2005 també
en serveis.

El total de passatgers arribats a les Balears durant el període
del gener a setembre de l’any 2005 creix un 3,3%, superior al
2004 en el mateix període i les ingressos turístics també
s’incrementen. El nombre de passatgers arribats en creuers
turístics, per exemple, està registrant també notables
creixements.
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Un altre sector que s’està mantenint en el camí de la
recuperació és el sector de la construcció, que participa en
l’economia del 2005 amb un 10,4% del VAB. El creixement
d’aquesta branca productiva fou d’un 1,3% el 2004 i es preveu
que el 2005 tanqui amb una taxa al voltant del 2,3%. Aquesta
recuperació es basa en la continuïtat de la demanda,
fonamentada en els baixos tipus d’interès i els increments
poblacionals, com també en la inversió pública. 

Les dades del mercat laboral també reflecteixen la millor
evolució del sector: el nombre d’assalariats de la Seguretat
Social pertanyents a la construcció suposà un increment
tendencial del 7,9% el mes de setembre del 2005.

Pel que fa a la branca de la indústria i l’energia, comptarà
aproximadament amb un 8,4% del VAB balear del 2005, fet que
suposa 1.222 milions d’euros corrents. La recuperació d’aquest
sector és més lenta. L’any 2005 s’espera que se situï al voltant
de l’1,2% i per al 2006 les previsions són de l’1,5%.

En el sector primari es preveu un creixement per al 2005 al
voltant del 2,1%, tot i que s’ha vist afectat per les condicions
meteorològiques del’hivern i la primavera d’enguany, així com
per la reducció de la quota lletera.

Per altra banda l’economia internacional mostra un clar
procés de recuperació i està evolucionant de forma positiva.
Durant l’any 2004 mostrà símptomes de recuperació, amb un
creixement anual del 3,4% segons l’OCDE. Les darreres
previsions assenyalen que l’economia mundial tendrà unes
previsions de creixement per al 2005 i 2006 del 2,6% i 2,8%
respectivament.

Pel que fa a l’economia europea, es registra en el tercer
trimestre del 2005 un creixement de l’1,2%. Les estimacions de
la Comissió Europea mantenen l’estimació per al 2005 en
l’1,6% una desacceleració deguda a l’encariment del preu del
petroli i la paritat del tipus de canvi euro-dòlar i els baixos
nivells de consum. Per tant, les Balears amb un 2,2%, creixeran
per damunt de l’economia europea ja en aquest any 2005.
Aquesta no és que sigui una bona notícia per a nosaltres, la
nostra és una economia que depèn fortament d’Europa i de com
evolucionen els diferents mercats emissors de turisme. En
alguns països com Alemanya hi ha una millora en el
comportament de la inversió empresarial i del consum privat,
però les altes xifres d’atur segueixen presents l’any 2005. A
Gran Bretanya continua la desacceleració: la taxa de creixement
del tercer trimestre és de l’1,6%, tres dècimes per sota del
trimestre anterior.

El primer impacte de l’encariment del petroli té lloc en els
carburants; les variacions es transmeten ràpidament als preus
dels assortidors de les estacions de servei, tot i que poden influir
en els tipus de canvi, ja que el petroli cotitza en dòlars. Però a
la Unió Europea, la depreciació del dòlar davant de l’euro i la
lliura durant el 2004 i el primer semestre del 2005 ha permès
que l’increment del preu del petroli tengués una incidència
menor, però en els darrers mesos s’ha revaloritzat el dòlar.

Les previsions de creixement per a Espanya, segons el
Ministeri d’Economia i Hisenda l’any 2006 és del 3,3% i segons
el Fons Monetari Internacional del 3%, d’on es desprèn que és

una de les economies europees que més creix, gràcies al
dinamisme de la demanda interna. 

Pel que a les dades del mercat laboral, a les Balears hem
tengut una taxa d’ocupació en el tercer trimestre d’un 61,9%, un
1,5% més que en el mateix trimestre de l’any 2004, segons
dades de l’enquesta de població activa de l’Institut Nacional
d’Estadística. El nombre de persones desocupades, segons dades
del SOIB, el mes d’octubre és de 35.198, xifra que suposa una
disminució respecte al mateix mes de l’any anterior, de 1.366
persones en atur. Amb aquest nou descens de l’atur, ja són sis
els mesos consecutius en què l’atur registra un descens en
termes interanuals.

La taxa d’atur del tercer trimestre és del 5% a les Balears,
sent més baixa que la del tercer trimestre de l’any 2004, que va
ser del 6,6%, segons dades de l’enquesta de població activa
publicades per l’Institut Nacional d’Estadística. És important
recordar que el mes de setembre a les Illes Balears se registrà un
rècord absolut d’afiliació a la Seguretat Social, amb 462.847
persones ocupades , 32.501 més que fa un any. Aquest augment
permet que la tendència de creixement s’acceleri lleugerament
i se situï en un 4,1%, en línia amb els darrers mesos. Per tant,
les Illes Balears tancam el mes d’octubre amb més persones
ocupades que fa un any i en menys persones desocupades que
fa un any.

L’altre aspecte que cal fer esment és la inflació. L’evolució
dels preus és l’aspecte més preocupant de la nostra conjuntura
actual. Els preus de consum s’han accelerat notablement a
conseqüència de l’alça del petroli que ha repercutit directament
a Balears, sobretot en els carburants i en les despeses del
transport. La forta dependència de l’economia de les Balears del
petroli la fet vulnerable, degut a què l’efecte de la insularitat i
l’increment del cost del transport és major que en altres
economies. També és molt significatiu el seu impacte sobre els
pressuposts familiars.

De moment l’encariment de l’energia no s’ha propagat a la
resta de components de l’IPC, que mostren gran estabilitat. Es
notòria la moderació dels preus i de les begudes no alcohòliques
i que fa uns anys ens preocupaven molt. En 2005, excepte el
gener, l’índex de l’IPC de les Balears s’ha situat per sota de
l’índex del conjunt d’Espanya. La variació de l’IPC a Balears
continua per davall i les darreres dades són 4 dècimes per davall
de la mitjana estatal.

Aquesta és, en resum, la situació econòmica en què ens
trobam. És una situació que convida a un relatiu optimisme, un
optimisme moderat. El que està molt clar és que els indicadors
de la nostra economia són millors que fa 3 anys. Estam
recuperant el ritme de creixement. Es consolida el canvi de
tendència iniciat el 2003. Les Balears tornen créixer més que la
zona euro. El creixement també convergeix amb el del conjunt
d’ Espanya. Les branques de la indústria i l’energia milloren la
seva tendència. Els indicadors generals dels serveis mostren
acceleració de l’activitat a Mallorca i se revisa a l’alça la
previsió de tancament per al 2005 del conjunt de Balears. Hi ha
una major activitat de l’economia que afavoreix el sector
financer. L’ocupació s’accelera amb un increment. L’IPC balear
continua per sota de la variació nacional. I la menor activitat a
Alemanya, zona euro i al Regne Unit no han interromput la
millora de les Illes Balears.
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Són exemples i mostres que ara les coses van raonablement
bé. Per tant, és el moment de ser molt més exigents amb
nosaltres mateixos. Per això és necessari aprofitar aquestes
perspectives favorables per impulsar les reformes necessàries.
Ara fa un any els vaig descriure les estratègies de la política
econòmica pressupostària a llarg termini i amb uns objectius
concrets que el Govern s’havia fixat per al curs del 2005 i
especialment a llarg termini.

L’objectiu principal era la potenciació de la reactivació
econòmica de la nostra comunitat, llançar un estímul que
permeti a les Balears obtenir un creixement que tendeixi a
convertir la renda nacional bruta per habitant, en paritat de
poder de compra de la Unió Europea. Podem dir que estam en
el camí per aconseguir-ho i així ho mostren les dades que hem
anunciat anteriorment. 

Per la seva importància me permetran que faci un
recordatori breu i ràpid d’aquests temes. Increment de la
productivitat, identificació d’aquells subsectors productius que
puguin dinamitzar l’economia i diversificació del producte
turístic.

Aquests objectius es plasmaven a través d’un seguit de línies
estratègiques. L’educació, potenciant l’educació universitària
fent disminuir l’abandonament dels estudis amb accions
fomentades a través del Pla d’orientació i transició a la
Universitat. S’incrementen les infraestructures educatives. Tot
això per aconseguir bons professionals que desenvolupin
treballs de qualitat i que aportin valor afegit als productes i
serveis de les Illes Balears.

En infraestructures. Les illes, com deia fa un any, per raons
de l’estructura productiva necessiten estar dotades d’unes
infraestructures. Això està reduint el dèficit de vies terrestres
amb la construcció, acabament i millora de la xarxa viària.
S’han firmat els convenis per 4 noves dessaladores i continua
l’obra importantíssima per al nostre sistema hídric de la
conducció de Sa Costera a l’illa de Mallorca. També destaquen
les infraestructures sanitàries, amb nous centres de salut i els
hospitals d’Inca, Menorca i Formentera. 

Respecte de la recerca i dinamisme empresarial, comptam
amb un instrument clau com és el Pla de ciència, tecnologia i
innovació de les Illes Balears 2005-2008, centrat en el
reforçament de la base científica, en el foment de l’articulació
del sistema d’innovació, suport a la innovació, creació
d’empreses innovadores i foment de la cultura científica. Va ser
aprovat amb el suport unànime del Consell Assessor de
Recerca. Un dels punts fonamentals d’aquest pla és el
desenvolupament d’accions per atreure activitats i empreses
d’alt valor afegit.

Pel que fa a la diversificació del producte turístic, parlàvem
fa un any del disseny d’una política turística que respon a
l’objectiu de garantir les millors condicions econòmiques
ambientals i socials per al desenvolupament de la funció
empresarial dins l’àmbit turístic. En aquesta línia treballarà la
recent creada Mesa de Turisme. Un òrgan de diàleg entre
administració i agents socials i econòmics de les Illes Balears,
allà on es pretén adoptar les mesures necessàries per definir, de
manera consensuada, les polítiques de futur a llarg termini d’un
sector estratègic i que es troba en un procés de canvi a nivell

mundial, no només a Balears, i hem de ser capaços d’afrontar
amb èxit.

Tan les referències esmentades, com la situació econòmica
i les perspectives per a l’exercici 2006 són factors condicionants
de primera magnitud a l’hora d’elaborar els nostres comptes.
Per aquest motiu senyores i senyors diputats, he dedicat un certa
atenció en aquestes dades. 

Voldria ara entrar en l’exposició de les grans orientacions i
principals magnituds del pressupost per a l’any 2006.

Si calgués definir aquest pressupost de forma molt sintètica
hauríem de dir que es caracteritza per ser uns pressuposts que
donen una resposta real a les demandes socials i econòmiques
dels ciutadans de les Illes Balears. Són uns pressuposts no de
grans xifres, sinó dirigits als ciutadans de les Illes Balears. Dit
tot això, passam a analitzar les diferents grans magnituds del
pressupost.

Començam per la part d’ingressos. S’ha parlat molt de
l’augment dels ingressos que ens proporcionen aquests
pressuposts i les afirmacions fetes des de l’oposició, en la meva
opinió, són poc rigoroses. He de destacar que el comportament
que s’espera dels ingressos per imposts de l’any 2006 es basa en
una línia coherent, marcada per la prudència, inscrita en una
conjuntura macroeconòmica que contempla l’atenuació
inflacionista i el manteniment de l’activitat real. També s’ha de
tenir presenta la millora de la gestió tributària, que es plasma
també en la recaptació.

Per al pròxim any la nostra previsió contempla unes xifres
realistes i molt prudents. La previsió en imposts directes és de
328 milions d’euros. Dins d’aquest capítol primer, destacar un
import que és el rendiment de l’IRPF, la part cedida a la
comunitat autònoma, que representa 434 milions d’euros. A
aquesta xifra li hem de sumar els imposts de successions i
patrimoni i restar-ne el fons de suficiència, que té un caràcter
negatiu per a les Illes Balears, de 206 milions d’euros. 

Pel que fa al capítol II, d’imposts indirectes, es preveu una
quantitat de 1.722 milions d’euros, dels que cal ressaltar
l’entrega a compte del tram autonòmic de l’IVA per un import
de 873 milions d’euros. Dins aquest capítol s’inclou l’impost
que es proposa crear sobre els cotxes de lloguer, amb una
recaptació de 12,5 milions d’euros, encara que la finalitat
d’aquest tribut es troba en el seu caràcter econòmic, més que
fiscal.

En el capítol III la xifra prevista és de 93 milions d’euros,
que inclou les taxes dels preus públics i el rendiment de taxes de
joc.

En transferències corrents la previsió d’ingressos és de 294
milions d’euros, d’acord amb la previsió de la liquidació del
2004 del nou sistema de finançament i dels nous fons sorgits per
tal de coadjuvar al finançament de la sanitat.

En el capítol V, ingressos patrimonials, es preveu la
quantitat de 2,47 milions d’euros.

En el capítol VII, de transferències de capital, la quantitat
pressupostada correspon a 77,3 milions d’euros.
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Finalment el capítol IX, passius financers, cal dir que el
pressupost és inferior al pressupost de l’any passat, un 46%,
amb una xifra de 193 milions d’euros, dels quals 151,9 són de
nou endeutament, front els 320 milions d’euros de nou
endeutament que hem tengut aquest any 2005.

De l’estructura del finançament cal dir que en percentatges
queda de la següent forma: Rendiments dels tributs cedits
22,79%. El rendiment de tributs propis un 1,9%. Les taxes i els
preus públics un 1,20%. El finançament autonòmic el 53%.
Transferències externes un 13,7%. I deute públic un 7%. Som
conscients de què aquest Govern està obligat a administrar bé
aquests recursos, que són en definitiva els recursos procedents
de tots els contribuents de les Illes Balears.

I la nostra primera obligació és ser exigents amb la seva
utilització i respondre a l’esforç que fan els ciutadans en el
moment de pagar els seus imposts. Aquests recursos es destinen
a millores substancials en els serveis que reben. 

Quant a les despeses es distribueixen en els capítols
següents. Despeses de personal, el pressupost és de 527 milions
d’euros, aquesta quantitat suposa el 19% del total del
pressupost, a diferència del pressupostat en aquest mateix
capítol l’any 2003, que representava el 22,2% del total del
pressupost. 

Les despeses corrents en béns i serveis s’incrementen un 7%
més que l’any 2005, però així i tot parlam de 2,2 milions
d’euros menys que l’any 2003. Per tant, es continua amb una
política d’austeritat, especialment en desplaçaments i actes
protocolAlaris.

Com a dades rellevants podem dir que en conjunt els
capítols I i II l’any 2003 representaven el 26% del pressupost i
el 2006 aquestes quantitats suposen un 21,8% del total, 5 punts
menys que l’any 2003. Les despeses financeres es pressuposten
per a l’any 2006 un total de 63 milions d’euros, degut a una
previsió de la pujada dels tipus d’interès i per tant, se
pressuposten 7,5 milions d’euros més que l’any 2005.

Les transferències corrents ascendeixen a 1.414 milions
d’euros, la qual cosa suposa a l’any 2005, 138 milions d’euros.
Increment motivat principalment per l’augment de
transferències en els serveis de salut de les Illes Balears.

En el capítol VI de les inversions baixen en 85 milions
d’euros respecte al pressupostat l’any 2005. Disminució molt
influenciada, o totalment influenciada per l’acabament de les
obres incloses en els convenis de carreteres amb el Ministeri de
Foment i que estan encomanades al Govern de les Illes Balears,
sense tenir en compte les carreteres la inversió pujaria un 5,7%,
si dels dos anys llevàssim les carreteres.

A capítol VII de transferències de capital (inversions
indirectes) té un pressupost total de 323 milions d’euros, un
increment d’un 21% respecte l’any 2005.

Per tant, el conjunt de la inversió en 3 anys serà de 1.650
milions d’euros.

L’educació, la salut, els serveis de benestar, l’atenció a els
persones grans, les polítiques contra l’exclusió, les de família,

l’ajuda als colAlectius que més ho necessiten, polítiques
d’habitatge, del foment del transport públic, constitueixen
prioritats de l’acció del Govern i així queden clarament
reflectits en els pressuposts.

El compromís amb la cultura, les accions adreçades als
joves, a les dones, a l’esport, a la cooperació es manifesten en
els increments dels pressuposts de les diferents conselleries
competents, o en la creació de la Conselleria d’Immigració.
Amb aquest projecte de llei el Govern de les Illes Balears també
està donant una gran prioritat a impulsar la qualitat de
l’ocupació i la competitivitat de l’economia de la comunitat.

Els pressuposts per al 2006 accentuen les línies prioritàries
que ja es varen apuntar l’any vigent, per seguir contribuint a què
les Illes Balears puguin créixer més i ser més competitius i per
tant, després poder amortitzar l’actual endeutament. 

Passarem doncs, a fer una síntesi de les diferents seccions
que s’inclouen en els pressuposts.

El pressupost per a la Conselleria de Vicepresidència i
Relacions Institucionals és un pressupost de continuïtat, compta
amb 35,3 milions d’euros, presentant un increment del 2,6%.
Cal destacar l’increment en el capítol IV (transferències
corrents), que augmenten un 54%, degut a les aportacions que
es fan cap a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
Les inversions augmenten gairebé un 8% per donar resposta a
projectes que desenvolupen amb caràcter horitzontal dins
l’administració de la comunitat autònoma en aquesta secció.

Cal destacar d’aquesta conselleria el caràcter transversal que
té, ja que dóna suport al conjunt del Govern de les Illes Balears.
El pressupost consolidat de l’Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears és de 57,4 milions d’euros.

La Conselleria de Turisme comptarà per al 2006 amb 1,61
milions d’euros més que l’any present. La dotació
pressupostària de 49,4 milions d’euros es destinarà a les accions
per al desenvolupament de les seves principals línies
estratègiques: diversificació en l’oferta, promoció turística,
desestacionalització i millora del producte i l’entorn turístic. 

El capítol VII d’inversions indirectes absorbeix la major part
de la quantitat esmentada en quasi 33 milions d’euros.

L’INESTUR, encarregat de la gestió d’estratègia turística,
té un pressupost de 6,7 milions d’euros, la qual cosa representa
un increment del 9%. Dins aquest institut hi trobam l’Institut
per a la Millora de l’Entorn Turístic. Les actuacions que du a
terme aquest institut van des del Pla de neteja d’aigües del
litoral, fins a la posada en funcionament de xarxes
cicloturístiques a les 4 illes, itineraris culturals, turisme esportiu.

L’Institut de Qualitat Turística, a través del qual es posa a
disposició del sector la feina necessària per poder caminar en el
procés de millora continua i d’aposta per la qualitat. En aquest
sentit invertirà l’any 2006 un total de 648.000 euros. 

El CITTIB invertirà 785.000 euros per a l’estudi i anàlisi de
publicacions i altres projectes.
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L’IBATUR és l’institut encarregat de la promoció turística
de les Illes Balears i disposarà de 22,3 milions d’euros, un
2,26% més que l’any 2005.

Recordar que l’any 2003 es va comptar amb poc més de 12
milions d’euros per a promoció turística, la qual cosa suposa
que en dos anys s’ha incrementat quasi el doble d’allò que hi
destinaven l’any 2003. El principal objectiu és difondre i
transmetre als principals mercats emissors la imatge d’un destí
diversificat i de qualitat.

Un dels grans objectius d’aquest Govern és la millora de
l’educació. És el compromís de la dimensió social de les nostres
illes. Tal com he anunciat anteriorment aquests pressuposts són
uns pressuposts socials; d’aquí que la Conselleria d’Educació i
Cultura manegi una xifra de 654 milions d’euros, quasi ha
experimentat un creixement entre el 2003 i 2006 de 219 milions
d’euros, un 50% més respecte l’any 2003.

L’àrea d’ensenyament no universitari compta amb uns
recursos de 378 milions d’euros. Les dotacions destinades als
pressuposts dels centres docents públics superen per primera
vegada els 8 milions d’euros i les dotacions destinades als
centres concertats augmenten un 6,1%, en aplicació dels acords
signats entre el Govern, sindicats i associacions empresarials
per a la millora de l’ensenyament concertat.

La Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació del
Professorat incrementa el seu pressupost en un 8%.

L’IBISEC, com a empresa pública depenent de la política
educativa te un pressupost de 29,6 milions d’euros. 

D’altra banda, els recursos destinats a la Universitat de les
Illes Balears superen per primera vegada el llistó del 50 milions
d’euros, amb un increment del 7,34%. 

El pressupost de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la seva
banda s’incrementa en un 34%. 

I la Direcció General de Cultura compta quasi amb un 13%
més de recursos per fer front a tota la seva àrea. Les dotacions
en l’àrea de política lingüística augmenten també per damunt
del 10%.

El pressupost de la Conselleria d’Economia, Hisenda i
Innovació és de 53,7 milions d’euros. D’aquests, es destinen a
una inversió total de 24,5 milions, el que suposa un 10,5% més
que l’any passat. Del total del pressupost el 54,3 es destinarà a
fomentar la recerca, l’ús d eles noves tecnologies i la innovació
entre els ciutadans de les Illes Balears, fent especial incidència
en les empreses.

Aquestes iniciatives vendran de la mà de la Direcció General
de Tecnologia i Comunicació, juntament amb la de Recerca,
Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Són les que
experimenten un increment més significatiu de totes les àrees
que conformen aquesta secció.

El Pla de ciència, tecnologia i innovació 2005-2008,
contribuirà a promoure la innovació a les empreses, a fomentar
la cultura científica, a crear totes les sinèrgies necessàries
perquè les empreses millorin els seus resultats a través de la

recerca i la innovació i que es pugui arribar a un grau de
competitivitat més elevat de l’existent i que continua sent un
dels objectius clars de la política del Govern. 

La continuació del Pla director sectorial de
telecomunicacions i el Pla d’administració digital també seran
temes prioritaris en el 2006, per a la cohesió territorial a través
de les telecomunicacions i l’apropament del ciutadà a
l’administració mitjançant l’ús de noves tecnologies. BITEL, el
Parc BIT i la Fundació IBIT són també òrgans dependents
d’aquesta direccions generals que ajuden a aconseguir aquest
objectiu global del qual parlava referent a la promoció de la
societat de la informació. BITEL comptarà per a això amb 5,21
milions d’euros de pressupost i el Parc BIT en 3,77.

La Direcció General d’Economia, per la seva banda, tendrà
4,6 milions d’euros i té com a funcions més destacades l’anàlisi
de la conjuntura econòmica de la comunitat, les tasques
encaminades a millorar el finançament autonòmic i el seguiment
de l’execució de projectes europeus, així com el servei
d’Estadística.

Pel que fa a Tresor i Política Financera el seu pressupost
arriba a 1,06 milions d’euros, i s’incrementa en un 3,8%. La
Direcció General de Tributs compta amb 8,5 milions d’euros.
La Direcció General de Patrimoni farà un important esforç en
l’establiment del control dels béns de la comunitat, per la qual
cosa tendrà 6,7 milions d’euros; i l’empresa CAIB Patrimoni,
per la seva banda, disposarà d’un pressupost de 412.000 euros.
El Centre Balears Europa té com a objectiu principal dur a
terme les accions per apropar la realitat europea als ciutadans de
les Illes; comptarà amb recursos de més de 2 milions d’euros.

He de citar finalment dintre d’aquesta conselleria la secció
31, de serveis generals, que disposa d’un pressupost de 24,9
milions d’euros, i la 34, deute públic, amb 105 milions d’euros.
Pel que fa a la secció 32, els ens territorials, s’ha de dir que
compta amb un pressupost de 147,5 milions d’euros que es
desglossen entre el capítol 4, 89 milions d’euros, i el capítol 7,
58,5 milions d’euros. Això suposa que els consells insulars
rebran un 10,20% més que l’any passat. Cal destacar que les
quantitats destinades als diferents consells insulars en relació al
capítol 4, de transferències corrents, són per al 2006 60,7
milions per a Mallorca, 13,7 per a Menorca i 15,7 milions per
a Eivissa i Formentera. Això suposa un 9,44 més que en el
2005. Pel que fa referència al capítol de transferències de
capital, corresponen l’any 2006 42,6 milions per a Mallorca, 8,2
milions en el cas de Menorca i 7,5 milions a les Pitiüses.

La Conselleria de Medi Ambient té el tercer pressupost més
inversor d’aquest projecte de llei amb 97 milions d’euros, xifra
que representa un 3,58% del total dels comptes del 2006.
Suposa el quart lloc com a conselleria amb més pressupost al
total de les seccions, la qual cosa demostra un any més l’aposta
pel medi ambient i el desenvolupament sostenible del Govern
de les Illes Balears. 

Aquest any, i després d’haver duit a terme totes les gestions
administratives i legals, es posarà en marxa l’Agència Balear de
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, que afrontarà objectius
bàsics com és la garantia de proveïment d’aigua potable de
qualitat, la preservació dels aqüífers, la depuració d’aigües
residuals i la gestió del domini públic hidràulic de manera
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global. El pressupost destinat a aquesta agència és de 91 milions
d’euros. Aquesta agència gestionarà les 81 estacions
depuradores, 179 estacions d’impulsió i les 6 plantes
dessalinitzadores; es farà càrrec també de les obres de
canalització de Sa Costera.

Destaca la creació del Centre Cinegètic Balear dins la
Direcció General de Caça, Protecció d’Espècies i Educació
Ambiental.

L’entrada en funcionament de la LECO fa que es prioritzi
l’elaboració de la normativa que permeti el desenvolupament
d’aquesta llei treballant en la gestió d’espais naturals,
planificació forestal i conservació i millora del medi ambient.

Es continua la potenciació de l’Oficina Balear del Canvi
Climàtic amb 841.000 euros, amb el que es constata el
compromís per part del Govern de les Illes Balears en l’estudi
del canvi climàtic i dels seus efectes avançant cap a una
reducció progressiva de les emissions dels gasos d’efecte
hivernacle.

Un altre tema a destacar en aquesta conselleria és l’actuació
de l’IBANAT, amb 12 milions d’euros i més de 400
treballadors. Continuarà la gestió forestal potenciant la lluita
contra els incendis forestals, a més d’impulsar la creació de
noves àrees recreatives, el manteniment d’espais naturals
protegits i la posada en marxa de la xarxa de refugis.

La Conselleria d’Interior gestionarà un pressupost de 33,2
milions d’euros, xifra que suposa un 9% més que el 2005. Les
principals actuacions d’aquesta conselleria estan encaminades
a donar suport a les institucions municipals mitjançant
programes com el de la policia turística, la modernització de la
policia local amb la incorporació de més agents, el
desenvolupament d’una xarxa de mitjans humans, tecnològics
i econòmics en l’àmbit de l’emergència pública i la potenciació
de l’Escola Balear de l’Administració Pública amb l’obertura de
seus a les illes de Menorca i Eivissa.

Cal destacar que l’empresa pública de gestió d’emergències
GEIBSA comptarà amb un pressupost de 3,4 milions d’euros i
es completarà el procés de dotació de recursos humans amb una
plantilla de tècnics i agents d’emergències a totes les Illes. Es
potenciarà també la creació de noves agrupacions de voluntaris,
a més de prosseguir en la línia d’incrementar i modernitzar els
equipaments d’aquestes agrupacions.

El Fons de Cooperació Municipal disposarà de 7,3 milions
d’euros i al Fons Social es destinaran 2,6 milions d’euros.

La Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transport
preveu per a l’exercici 2006 un pressupost de 156,3 milions
d’euros, essent la tercera conselleria que compta amb més
pressupost, el que suposa un 5,76% del total del pressupost.
L’aposta d’aquesta secció és clara: les infraestructures de
transport públic, les portuàries, les viàries i l’habitatge.

L’augment que es dóna a SFM, que presenta el major
pressupost de la seva història, ens demostra que enguany es
prioritzen les inversions en transport públic. D’aquesta manera
es dóna compliment a un dels principals objectius del Govern de
les Illes Balears: la consecució d’un transport públic de qualitat,

un transport que cobreix totes les necessitats que demanen els
ciutadans. Cal recordar aquí que l’esforç inversor en aquesta
àrea respon a l’objectiu i al plantejament del Pla director
sectorial de transports de les Illes Balears. En aquest sentit s’ha
de dir que les obres de soterrament del corredor ferroviari a
Palma i la nova estació intermodal de la plaça d’Espanya com
a línia metropolitana que connectarà Palma amb la Universitat
de les Illes Balears, passant pel polígon de Son Castelló, són les
grans actuacions d’aquesta conselleria per a l’any vinent. Com
a novetat es crea un consorci de transport, entitat que
s’encarregarà de gestionar tot el transport públic i agilitar la
modernització de les infraestructures. 

En política d’habitatge -un dels eixos més socials d’aquesta
secció- hem de dir que l’IBAVI disposarà de 66 milions d’euros
per al 2006, dels quals 41,6 corresponen a inversions per a nous
habitatges de promocions en curs i de noves promocions que es
començaran aquest any 2006. El proper any s’iniciaran 429
pisos de protecció oficial i es donaran les claus de 323 més. No
puc deixar d’esmentar la iniciativa pionera de la hipoteca jove,
d’excelAlent acollida, amb la finalitat que els joves puguin
gaudir de facilitats a l’hora de comprar el seu primer habitatge.

El nou ens de Ports de les Illes Balears heretarà les funcions
de la Direcció General d’Obres i Infraestructures Portuàries i de
l’empresa (...), i durà a terme actuacions significatives com és
la remodelació del port de Sóller i el dragatge de Portocolom, la
remodelació de la primera línia de la Colònia de Sant Jordi, les
zones de vianants de Cala Bona i l’inici de les obres del dic de
Ciutadella una vegada que s’obtengui l’adscripció de la làmina
d’aigua.

Per la seva banda la Direcció General d’Ordenació del
Territori compta amb 9,6 milions d’euros. L’empresa SITIBSA,
de cartografia i informació territorial, compta amb un pressupost
d’1,6 milions d’euros.

La Conselleria de Salut i Consum és enguany la conselleria
protagonista en termes pressupostaris, ja que obté el rècord
històric de superació dels 1.000 milions d’euros per a l’any
2006, assolint la xifra de 1.026 milions. Trobam també aquí un
fet que demostra l’impuls d’aquest govern per a les polítiques
socials mitjançant la millora de la sanitat pública. Juntament
amb la Conselleria d’Educació i Cultura gestionaran un total de
1.680 milions d’euros, la qual cosa suposa el 61,8% del
pressupost. 

Per primera vegada aquesta comunitat destina a sanitat més
de 1.000 euros per habitant, i em permet recordar que fa dos
anys s’hi destinaven menys de 700 euros per habitant. Vull
afegir que la comunitat encara ha d’afegir 203 milions d’euros
perquè la despesa per habitant arribi als 1.018 euros, ja que des
del Govern central es financen 796 milions d’euros, als quals
hauríem d’afegir, per dir tota la veritat, les millores de la darrera
negociació de la conferència de presidents. 

En inversions està previst per a l’any 2006 un global de 67,4
milions d’euros per adequar les infraestructures dels hospitals
i dels centres de salut i que siguin les que corresponguin i es
mereixen tots els ciutadans de les Illes Balears, així com els
seus professionals. 
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La Conselleria destinarà al Servei Balear de Salut 1.004
milions d’euros per cobrir les necessitats sanitàries de les prop
d’1 milió de persones que tenen targeta sanitària a les nostres
illes, el que suposarà un augment del 5,82% respecte de l’any
actual.

La política que es durà a terme a través de l’ib-salut és, en
temes generals, de millora d’infraestructures sanitàries de les
nostres illes. Així cal esmentar que a Mallorca es dediquen 37
milions d’euros, a Menorca 19 milions d’euros i a Eivissa i
Formentera devers 11 milions de noves inversions. A part de les
inversions cal destacar la potenciació de l’accessibilitat de
l’usuari al sistema sanitari públic fent incidència en el control
de les llistes d’espera; continuar amb la política de negociació
amb els representants socials amb compromisos i mesures
dirigits especialment als professionals sanitaris per millorar la
qualitat de la sanitat; consolidació i posada en marxa de noves
prestacions com el pla d’atenció bucodental infantil; política
farmacèutica adequada -un dels grans problemes-, contenció
d’aquesta despesa, ja que la partida que es paga de medicaments
representa quasi el 8% del total del pressupost de la comunitat
autònoma.

La Direcció General de Consum, per la seva banda,
disposarà de 2 milions d’euros, i la d’Avaluació i Acreditació
d’1,6 milions d’euros.

El pressupost global per a temes de treball i formació l’any
2006 serà de 89,1 milions d’euros. Això suposa que la
conselleria comptarà amb 40 milions d’euros, la qual cosa
suposa un 15,8% més que l’any 2005. Aquest increment
significatiu confirma la voluntat de compliment d’un dels
objectius del Govern, com és facilitar al màxim el nivell
d’ocupació, millorar la seva qualitat i reduir la sinistralitat
laboral. Aquest augment permetrà incidir en aquells colAlectius
amb necessitats específiques i que més dificultats tenen en el
món laboral.

El SOIB, amb un pressupost de 49,1 milions d’euros, 2,6
milions d’euros més que l’any 2005, és l’encarregat de la gestió,
la planificació i la coordinació de les polítiques d’ocupació, amb
funcions d’informació, orientació i intermediació en el mercat
laboral, així com del desenvolupament de la formació
professional ocupacional. Es destinaran, doncs, a cursos de
formació per a persones desocupades més de 14 milions
d’euros. 

La Direcció General de Salut Laboral, creada l’any 2005,
comptarà amb el més gran pressupost destinat fins ara a temes
de salut laboral, 3,7 milions d’euros. La salut laboral de les Illes
Balears, seguint les línies del pla d’actuació acordat juntament
amb els agents socials. 

Una de les eines estrella a destacar en aquesta secció
pressupostària és el Pla d’ocupació de les Illes Balears, que
continuarà encarregat d’articular l’estratègia dirigida a corregir
els desequilibris laborals, a impulsar la plena ocupació, a més
d’aconseguir una alta qualitat i productivitat laboral. 

És significatiu també i de destacar l’augment econòmic de
la Direcció General de Formació, 4,7 milions més que l’any
2005.

La Conselleria d’Agricultura i Pesca disposarà per a l’any
2006 de 78,4 milions d’euros. Els pressupostos d’aquesta secció
vénen marcats principalment per la reforma de la PAC, la
política agrícola comuna, i per la nova empresa FOGAIBA,
entitat creada per agilitar la tramitació de subvencions i ajuts, ja
que és necessari que aquests arribin en el moment realment
precís per als pagesos. Aquesta empresa comptarà amb un
pressupost de 26,3 milions d’euros per al 2006. Pel que fa a la
reforma de la PAC l’objectiu no és altre que el d’orientar
l’activitat agrària als mercats i permetre als pagesos i als
ramaders ser més competitius, per la qual cosa la prioritat es
troba en les ajudes per al desenvolupament rural i per al
manteniment de l’entorn natural en lloc d’oferir suport a la
producció, com s’havia fet fins ara. La Conselleria
d’Agricultura dedicarà 3 milions d’euros a la millora de camins
rurals i uns 4 milions a programes de suport a polítiques
europees, com l’acabament avançat de l’activitat agrícola o
ramadera.

La Direcció General de Pesca té 2,2 milions d’euros de
pressupost. 

L’empresa pública SEMILLA té un pressupost de 13,5
milions d’euros que l’ajudarà a fer inversions destinades a
actuacions de promoció de productes amb indicatius de qualitat,
campanyes de productes fitosanitaris i de llavors certificades,
així com ajudes per a l’associacionisme agrari, entre altres
temes. La promoció dels nostres productes agroalimentaris i la
seva comercialització és un altre dels temes prioritaris per a
aquesta conselleria, que hi destina 4,6 milions d’euros.

El objectius de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
inclouen la modernització i actualització dels establiments, la
contínua millora del teixit comercial, és a dir, l’aposta per
millorar els sectors econòmics de la indústria, l’artesania i el
comerç, a més de continuar amb el desenvolupament del Pla
director sectorial energètic de les Illes Balears, i es potencien
l’eficiència energètica i les energies renovables. Comptarà amb
quasi un 3% més de recursos que l’any 2005 i assoleix la xifra
de 38,9 milions d’euros. He de destacar l’esforç inversor del
Govern en aquestes matèries. El capítol de les inversions suposa
un 68% del total del pressupost d’aquesta conselleria, i malgrat
les dificultats conjunturals i estructurals de la nostra indústria i
comerç, es demostra l’aposta que fa el Govern de les Illes
Balears per a la millora i la competitivitat dels sectors.

Per a l’any 2006 el pressupost contempla l’elaboració d’un
pla estratègic per al comerç amb la colAlaboració de les entitats
representatives del sector. L’objectiu és que el teixit productiu
incrementi el seu VAB i doni suport a les diversificacions
econòmiques.

El Pla d’impuls de les energies renovables i el primer Pla
d’eficiència energètica són eixos principals de la Direcció
General d’Energia, que incrementa l’any que ve el seu
pressupost en un 7,5%.

Entre els objectius prioritaris de la conselleria de Presidència
i Esports per al proper any 2006 estan la família, les persones
dependents a més d’altres colAlectius de persones majors,
persones amb discapacitats, així com els joves i els esportistes,
que continuen essent prioritaris dins les gestions de les diferents
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competències que assolim. Comptarà amb un pressupost de 79,3
milions d’euros. 

És significatiu que la Direcció General de Serveis Socials
compti amb un pressupost de 37,4 milions, el que representa el
45% del pressupost de la conselleria. He d’incidir novament,
senyores i senyors diputats, que això suposa un clar exemple de
la política social del Govern.

En política esportiva es continuarà potenciant l’esport base,
així com les ajudes als esportistes, amb una dotació que
s’aproxima als 2,3 milions d’euros, que tornen a acaparar un
dels majors increments.

L’Institut Balear de la Dona per a l’any 2006 té un
increment proper al 3%, la qual cosa suposa 3,4 milions d’euros.
En aquesta legislatura l’institut ha tengut un increment del 69%.
També es donarà impuls als convenis per a la gestió i la
funcionalitat del Centre d’Informació de la Dona i de les cases
d’acollida de víctimes, que són partides que es destinen als
consells insulars i que, com podran comprovar els diputats,
augmenten cada any.

Per anar acabant, la Conselleria d’Immigració i Cooperació.
Novament aquí trobam la prioritat dels temes socials en els
pressupostos derivats, senyores i senyors diputats, d’unes
directrius polítiques en les quals prima el component social. La
immigració és ara per ara un tema de debat i una realitat, un
tema de preocupació global i que ha de ser tengut en compte a
les diferents que adopten els països d’arreu del món i també a
les Illes Balears. La nostra experiència amb els creixement de
població dels darrers cinc anys és d’un 25%, a causa bàsicament
de la immigració, ens ha permès veure la importància
d’avançar-nos a les noves circumstàncies i a possibles
problemes. La millor manera d’afrontar aquesta realitat és la
creació d’una conselleria especialitzada i sensible a aquests
temes. L’atenció a aquests ciutadans provinents d’altres països
i regions d’Espanya i la posada en marxa de mesures en aquest
sentit, tant en habitatge com en educació, sanitat i integració
social, suposaran una millora de la seva qualitat de vida i
avantatges, a la fi, per tothom. 

Així doncs, la preocupació del president per aquests temes
que presentam l’ha duit a crear aquesta conselleria, que
comptarà amb un primer pressupost de 21,5 milions d’euros. El
tema de la immigració està estretament lligat a la cooperació
amb els diferents països més desfavorits i amb mancances
bàsiques, considerant això el pressupost destinat a projectes
solidaris, d’immigració i cooperació, que supera el 0,7% dels
nostres ingressos pressupostaris. Cal tenir presents també dades
com que el 75% del total de la conselleria es destinarà a
projectes de cooperació, a ajuts específics per als camps de
refugiats i a una dotació per a emergències. L’altre 25% anirà
destinat bàsicament a la integració social dels immigrants i
també es destinarà una partida al foment de les relacions amb
les comunitats d’emigrants a l’exterior.

I ja per finalitzar amb les seccions, el Parlament disposarà
de 13,8 milions d’euros. La Sindicatura de Comptes, un
pressupost de 3,25 milions d’euros. El Consell Consultiu
disposarà de 600.000 euros i el Consell Econòmic i Social
tendrà un pressupost de 830.000 euros.

Fent referència a la inversió territorialitzada a les Illes, si
tenim en compte els pressupostos de la comunitat autònoma, de
l’ib-salut i d’empreses públiques, és bastant significatiu, ja que
es dedicarà un total de 635 milions d’euros a inversions directes.
Pel que fa a les transferències territorialitzades de la comunitat
autònoma són 221 milions d’euros. A Mallorca es destinaran
641 milions d’euros, dels quals 149 corresponen a transferències
de la comunitat autònoma i 491 a inversions directes. Menorca
rebrà un total de 105 milions d’euros, dels quals 70 corresponen
a inversions i 34,9 a transferències de la comunitat autònoma al
consell. Pel que fa a la inversió a les illes d’Eivissa i Formentera
es dedicaran 100,9 milions d’euros, dels quals 36 milions
responen a inversió directa i 36,2 a transferències de la
comunitat autònoma.

Amb el que he explicat tenim en termes generals les grans
xifres d’aquests pressuposts per al 2006, uns pressupostos que
com he comentat són continuadors però no per això poc
ambiciosos. Són continuadors perquè pretenen continuar amb
una tasca de govern que té unes directrius molt clares que han
quedat plasmades a les distintes partides pressupostàries. Com
saben l’increment pressupostari d’inversió el 2005 ha estat molt
important, i ha suposat l’inici de molts de programes, plans i
infraestructures que es continuaran desenvolupant al llarg del
2006.

Però, senyores i senyors diputats, no voldria acabar aquesta
intervenció sense fer esment a les perspectives que s’obren
davant de nosaltres en aquest moment. És evident que les
limitacions que tenim en matèria de finançament són molt
importants i que avui el nostre govern requereix trobar una
solució satisfactòria a aquesta situació. En aquests moments el
nostre finançament es troba sotmès a unes despeses
importantíssimes en sanitat i educació, no només per a una
millora de la qualitat sinó per raons de població. Avui resulta
imprescindible la revisió del nostre model de finançament. Per
gran que sigui l’esforç autonòmic en els seus pressupostos
difícilment podrem arribar a oferir als nostres ciutadans els
serveis que necessiten sense acudir a l’endeutament si no tenim
una millora del sistema de finançament, com tampoc no podrem
finançar les infraestructures necessàries ni impulsar les
polítiques efectives per potenciar la competitivitat de la nostra
economia. No s’ha tengut en compte fins al moment les
variacions de població ni la seva intensitat, fet que provoca una
caiguda constant en el temps del nostre finançament en termes
per càpita.

És necessari un model de finançament adequat a la realitat
actual de les Illes Balears, el que suposa tenir present, primer,
una relació entre l’esforç fiscal dels habitants d’una comunitat
i el finançament autonòmic; que mai les Balears no es trobin
amb un finançament per davall de la mitjana estatal, sinó que ha
d’existir un punt mínim del qual tots hem de partir i, sens dubte,
això ha de succeir a les comunitats que aportam més; factors
intrínsecs i decisius com la insularitat han de ser contemplats en
la seva justa mesura; també la població flotant que té cada
comunitat; participar en la gestió dels recursos tributaris com
són els que provenen, per exemple, de l’IVA, que en el nostre
cas suposa un terç dels nostres ingressos, per la qual cosa resulta
necessària la colAlaboració entre l’Estat i les autonomies en la
gestió de tots els impostos compartits, sigui participant amb
l’Agència Tributària o sigui creant la nostra pròpia agència; i tot
sempre ha de ser plantejat des de la multilateralitat, des de la
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discussió i negociació compartides per l’Estat i totes les
comunitats autònomes en el si del Consell de Política Fiscal i
Financera, i no admetrem negociacions bilaterals.

Una prova de la necessitat del replantejament de l’actual
sistema de finançament és la cridada que en aquest sentit a les
Balears s’ha fet els darrers mesos per part dels diferents agents
socials, econòmics i empresarials. El Govern de les Illes
Balears, en un moment com el d’avui, de debat dels comptes de
la comunitat per a l’any 2006, torna a insistir com a element
fonamental de qualsevol política pressupostària en un
finançament just. Els record que són moltes les dades que
demostren que Balears té un problema greu de finançament.
Necessitam millorar urgentment aquesta qüestió per fer front als
creixents dèficits socials i a les noves demandes educatives dels
ciutadans de les Illes Balears.

I concloent ja els diré que amb aquest projecte de llei hem
volgut donar resposta als principis bàsics de la política social i
econòmica del Govern: millora de la protecció social, increment
de la productivitat i compliment del Pla d’equilibri financer
aprovat pel Consell de Política Fiscal i Financera. 

També s’hi inclou una mesura econòmica, encara que en
forma tributària, per a la millora d’un sector que pateix una greu
situació en aquests moments i que ha demanat l’ajuda al
Govern: l’impost dels cotxes de lloguer, una mesura que es
caracteritza perquè es crearà entre tots els agents implicats i no
es posarà en marxa sense aconseguir el consens.

Aquest govern es compromet a aprofitar el bon moment
actual de l’economia per fer-la més competitiva, que sigui capaç
de fer front als reptes que es presenten a curt i a llarg termini.
Per això estam convençuts que presentam la millor opció per
avançar en el creixement econòmic, en la creació de llocs de
feina i en la política social que demanen avui els ciutadans de
les Illes Balears.

SolAlicit, així, el seu vot per donar suport al projecte de llei
de pressupostos de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
que avui he presentat per tercer any consecutiu i que, repetesc,
segur que donaran respostes a les demandes de tots els ciutadans
de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

En primer lloc passam a la defensa de l’esmena a la totalitat
presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
RGE núm. 8354/05, per la qual cosa té la paraula la Sra.
Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,
en primer lloc he de dir que després de sentir el conseller
realment pareix que ens trobam davant uns pressupostos
magnífics, a la qual cosa jo li he de dir, evidentment, Sr.

Conseller, que nosaltres no trobam que això sigui així, i per tant
hem presentat una esmena a la totalitat de la Llei de
pressupostos i demanam la seva retirada per un seguit de raons
que passarem a explicar, i esper poder-ho fer de la manera més
clara possible.

Dur endavant aquests pressupostos suposaria per a nosaltres
una greu irresponsabilitat política tant pel fons com per la
forma. Són uns pressupostos poc transparents i caracteritzats per
l’opacitat, uns pressupostos basats en previsions fictícies
respecte als ingressos i un creixement econòmic poc creïble; uns
pressupostos que suposen més impostos per als ciutadans i
acumulació d’endeutament i que hipotecaran els doblers públics
o els pressupostos públics per a més de 30 anys; uns
pressupostos que no responen a les necessitats reals dels
ciutadans i que estan marcats per la insostenibilitat ambiental,
social i econòmica de les Illes, i això no ho dic jo, només, Sr.
Conseller, sinó que molts d’informes així ho avalen i molts
d’aquests supòs que vostè els coneix. Per tant vostè m’ha dit
que els pressupostos el que fan és reflectir l’acció política que
du aquest govern, que és evident que nosaltres no compartim. 

Però està clar que vull explicar cada una d’aquestes raons
perquè no quedi només en un exercici que sempre es qualifica
després de demagògic.

En primer lloc, cada any s’esforcen més, senyors del
Govern, a fer uns pressupostos menys clars. Una de les seves
característiques és la seva opacitat i manca de transparència i
claredat. Volen amagar alguna cosa amb tanta enginyeria
pressupostària? Allò cert és que es deu en gran part perquè els
majors creixements es produeixen en els capítols de
transferències corrents i de capital, que absorbeixen el 64% del
pressupost, és a dir, bastant més de les despeses pressupostàries
no són executades directament per les mateixes conselleries,
sinó per entitats dependents, és a dir, el 64% del pressupost que
vostès ens han duit aquí resulta que es transfereixen a empreses
públiques, consorcis, fundacions..., que cada any, a més,
augmenten -enguany tornam veure a la Llei d’acompanyament
una altra empresa- i fan que l’administració autonòmica sigui un
vertader laberint i un entramat cada vegada més inescrutable, i
nosaltres entenem que una vertadera caixa negra, Sr. Conseller.

Els vull recordar que actualment hi ha 22 empreses
públiques dependents del Govern de les Illes Balears, la gran
majoria creades o reorganitzades en aquesta legislatura a través
de les lleis d’acompanyament o, cada vegada que fan una llei,
hi fiquen una empresa, no fos cosa que no tenguin marge per fer
les seves accions polítiques. S’ha creat, per tant, una fórmula
d’administració paralAlela que permet fugir de les lleis de
contractació de personal i fomentar la xarxa clientelar, permet
amagar els dèficits pressupostaris i l’endeutament, i sobretot
poder fer allò que vol el Govern sense gaire control públic de
les seves polítiques. Cada vegada la xarxa d’empreses públiques
és més gran, i l’administració pública més petita. Per tant cada
vegada hi ha menys control i menys claredat de pressupostos.
Això és així, Sr. Conseller, i si no, com li dic, vagi vostè,
evidentment com a conseller els entén molt més, però
evidentment aquests pressupostos estan basats en aquesta
manera d’entendre per vostès allò que és l’administració
pública.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 75 / Fascicle 1 / 22 de novembre del 2005 3719

 

En segon lloc, l’escenari macroeconòmic que vostè ens ha
dibuixat avui aquí i que dibuixen els mateixos pressupostos és
d’un optimisme absolutament exagerat, lluny de la realitat
econòmica i social de les Illes Balears i molt lluny de les
necessitats reals de la ciutadania. L’estructura pressupostària
que vostès han fet es basa en un creixement econòmic galopant,
basat en el motor de la construcció i la destrucció del territori
perquè, evidentment, una cosa du inherent l’altra. L’activitat del
sector de la construcció preveu un increment d’un 3%, vostè ja
ho ha dit, mentre que l’activitat industrial no arriba a l’1,5%, i
el sector serveis es troba estancat, vostè ho sap. Aquesta anàlisi
que vostès la donen per bona i de la qual n’estan tan contents,
els permet que el Sr. Matas pugui dir, el president, que
l’economia a les Illes Balears ha remuntat gràcies a l’impuls de
la construcció i, sobretot, per l’obra pública per una banda, i
evidentment també per incentivar el sector de la construcció a
nivell privat amb més urbanitzacions i, per tant, amb una
important destrucció del territori.

Supòs, evidentment, que no han vist, ni han llegit ni crec que
els interessi, i per ventura m’equivoc, cosa que m’agradaria,
l’informe fet per l’Observatorio de la Sostenibilidad dependent
del Ministeri de Medi Ambient, que crec que quan el Sr.
President actual, el Sr. Matas era ministre de Medi Ambient va
posar en marxa i que treballa, conjuntament amb la Universidad
de Alcalá, que li diu que l’economia creix a costa de la
destrucció del medi ambient i es denuncia el model insostenible
de l’actual política econòmica a nivell estatal, no parlem ja de
les Illes Balears. I mentre, vostès a qui això no els importa, no
en parlen, no parlen dels indicadors ambientals que estan
absolutament disparats, no parlen que som la comunitat
autònoma que tenim precisament el nivell més alt de cotxes, on
es produeixen i generen més residus, on tenim la massificació
més elevada, això no els importa, per a vostès això no és
economia, no és medi ambient, no és res, no existeix, fan una
anàlisi absolutament basada, com li dic, en unes dades que
evidentment per a nosaltres són parcials i no responen as la
realitat.

A més, on és l’aposta per l’activitat turística i la seva millora
o el desenvolupament del sector industrial, de comerç,
d’agricultura, d’indústria, on és? Nosaltres no el veim. Un
escenari, per tant, en el qual entenem que no s’acaben vostès de
situar. Alerta, alerta senyors del Govern, Sr. Conseller, alerta
amb el creixement desmesurat d’obra pública i privada en
detriment d’altres sectors econòmics, no s’ha llegit tampoc
l’estudi del Centre de recerca econòmic que coincideix amb el
diagnòstic d’Exceltur i de grups ecologistes que des del 98
s’observa una acceleració de la inversió residencial en detriment
de la inversió productiva que té efectes negatius respecte del
creixement de l’economia a llarg termini, i preveu un colAlapse
econòmic i ambiental si no es posa fre a l’activitat del sector de
la construcció. Això no existeix, vostès no ho veuen, on són?
M’agradaria que aterrassin una mica més a la realitat.

Per altra banda, també m’agradaria dir-li que un mercat
laboral sobredimensionat augmenta dia a dia el treball en
precari, vostè no ho ha dit, sembla que aquí tothom és feliç, una
clara dificultat d’una gran majoria de la població de les Illes per
arribar a final de mes. Per tant, el panorama, almenys per a
nosaltres, no és tan optimista i el Govern no pot girar l’esquena
a la realitat com fa amb aquests pressuposts.

Dit això, i ja que ens ha mostrat vostè un mundo feliz, un
món ilAlusori, aquestes previsions tan optimistes d’un marc
macroeconòmic que, ja li dic, jo el pos molt en dubte, resulta
que les previsions tan optimistes els permeten justificar unes
fonts de finançament importants gens creïbles, per altra banda,
a través de la recaptació impositiva. És important fer notar que
aquest optimisme no es tradueix en una millor administració
pública i més eficaç, sinó al contrari. Les previsions apuntes que
la inflació al final de l’any 2005 es pot situar entre un 3,3 o un
3,5%. Si les previsions de creixement del PIB balear, que vostès
han situat en un 2,5%, això significa que els pressuposts de la
comunitat per mantenir el seu pes en el conjunt de l’economia
haurien d’augmentar prop del 6%, i només augmenta un 4,8. Per
tant, es tracta d’un pressupost de descapitalització pública, sí,
Sr. Conseller, precisament quan el context fa necessari l’impuls
racional del sector públic. El creixement pressupostari és
insuficient per a les actuacions socials, ambientals i
econòmiques que per a nosaltres són necessàries i, a més, es
basa, evidentment, en unes pautes que per a nosaltres són
equivocades, i ja hi entrarem més endavant.

Així, els ingressos augmenten de forma considerable perquè
augmenta la recaptació impositiva i augmenta la pressió fiscal
sobre els ciutadans, perquè es basen en un creixement de
l’activitat econòmica enorme. A més, l’augment en captació
d’ingressos no ve acompanyat d’un estudi, per què és que vostè
ens diu que l’IRPF augmentarà tant?, vostè no presenta cap
memòria perquè expliqui res, senzillament ho posen i ens ho
hem de creure perquè vostè ho diu. Miri, són previsions basades
en la improvisació, almenys el que nosaltres hem pogut veure,
per ventura és que vostès dins el calaix tenen molts d’estudis
que nosaltres no coneixem.

Les taxes per prestació de serveis augmenten la seva
recaptació en un 13,3%, els ingressos de recaptació de tributs,
no m’allargaré perquè vostès saben perfectament que hi ha un
augment important de taxes i d’ingressos de recaptació de
tributs, i per altra banda, els pressuposts propis creixen un 38%,
que provenen, quasi exclusivament, del nou impost dit no sé què
autotaxa, que a hores d’ara no sabem si el posaran o no, si ho
recaptaran o no, si és finalista o no, si és per a medi ambient o
per a sanitat, no sabem res, és un embull que no se sap
exactament per què, això és molt seriós, senyors del Govern. Si
no es recapten els 12,5 milions d’euros que vostès han
pressupostat a nivell d’ingressos, què faran, quina despesa
eliminaran? Uns pressuposts no es poden fer amb aquest grau
d’incertesa i d’improvisació, inflen els pressuposts per poder
fer-los més elevats i de més creixement. Com es poden creure
aquests pressuposts si vostès tampoc no se’ls creuen? Per cert,
no sabem els ingressos o les despeses de la targeta verda on són,
o quin és el seu benefici en termes de recaptació. Són poc de
fiar, primer targeta verda, ara impost d’autotaxa, però jo diria
que mucho ruido y pocas nueces, perquè en realitat, com li dic,
aquests ingressos no estan gens clars, són ficticis i poc creïbles
i, a més, fins que no es demostri el contrari.

Però aquest pressupost es basa en un gran tema, que és, a
més de la pressió fiscal, l’endeutament. Un nou endeutament de
152 milions d’euros per part de la comunitat autònoma, que si
afegim l’endeutament de les empreses públiques puja a 360
milions. És un endeutament, vostès diuen, inferior a l’any
anterior, però supòs que vostès saben una mica de
matemàtiques, se suma, no es resta, hem de sumar el de l’any
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passat amb el d’enguany, no és ver, Sr. Conseller? Per tant, és
un deute acumulatiu, i en aquest moment podríem dir que entre
el 110.000 milions d’euros de l’any 2005 i els 360 milions
d’euros del 2006, fan un milió, mil, perdoni, 1.000 milions
d’euros. Vostès s’estan endeutant per molts d’anys i això és una
gravíssima irresponsabilitat. Recorden el dèficit zero? O no els
sona? Els interessos del deute augmenten un 12,5% com a
resultat del nou endeutament, i com a resultat hauran de pagar
per interessos i amortitzacions més de 165 milions d’euros, que
traduït a pessetes, són aproximadament 26.000 milions de
pessetes, quasi 2.000 milions d’euros cada mes, uns 60 milions
d’euros cada dia, i amb això vostès tan tranquils, sobretot quan
hem sentit proclames durant bastants d’anys, de creixement
zero, quan la Sra. Cabrer, que ja li vàrem recordar en distintes
ocasions, proclamava en aquesta tribuna els maleficis del deute,
com es poden fiar de vostès, com, i dels seus pressuposts, quan
resulta que tan aviat diuen una cosa com en diuen una altra, que
no es volen endeutar no sé quan i ara sí. Són molt poc de fiar,
senyors, amb aquests pressuposts que ens presenten.

Però la gran pregunta és aquests pressuposts responen a les
necessitats més importants dels ciutadans? Vostès diuen que sí.
Per tant, per què s’endeuten? En una part important, per
continuar destruint el nostre territori, per continuar fent
d’aquestes illes, precisament, un cau on realment la
insostenibilitat sigui el seu preàmbul i, quasi diríem, el seu final.
Estan basats encara en obres sobredimensionades i en molts de
casos innecessàries. Malgrat l’endeutament real, els actuals
pressuposts no són per a inversió, això vostè no ho ha dit bé, es
veu. L’endeutament real en els actuals pressuposts, Sr.
Conseller, és per destinar a transferències corrents, s’endeuten
per incrementar personal i despeses corrents de les empreses
públiques, i així ningú no els pot controlar. Però, quines
finalitats tenen? Miri, els seus pressuposts, almenys el que
nosaltres hem vist del que ens han presentat, tornen a enganyar.
Vostè ha dit que tenien prioritat, si els escoltassin bé, sobre
l’habitatge, el medi ambient, el desenvolupament sostenible,
que no sé si saben què vol dir, supòs que sí, l’esport públic, la
diversificació turística, on és tot això? On és, jo, li he de dir la
veritat, no ho he trobat.

Per tant, el que fan amb aquests pressuposts són inversions
no prioritàries que en molts casos han suposat una greu agressió
a la sostenibilitat ambiental social i econòmica. Les carreteres
són, han estat i crec que seran, perquè no sé, els agraden molt,
l’eix de les seves inversions. No són uns pressuposts socials, no
ho són.

Ja ho hem dit. Creixement de les transferències a ens i
empreses d’alta opacitat i d’ús marcadament electoralista i
clientelar, és així de clar i, si no, li puc fer una llista enorme.
Creixement de l’ús de la despesa social en mans privades. Els
concerts educatius augmenten, concerts sanitaris amb la sanitat
privada, concerts socials fora de tot control d’inspecció, això és
el que vostès fan amb aquests pressuposts, deriven els doblers
a la part privada. Aquesta és la seva política i aquests són els
seus pressuposts.

Reducció de les inversions en temes socials, en temes
socials no hi ha aquestes inversions suposadament tan
meravelloses, ni en educació, ni en medi ambient ni en d’altres
qüestions. A sanitat augmenta gràcies a la transferència que fan
des de l’Estat. Aquests pressuposts -ens demanam- serveixen

per millorar l’eficàcia, l’eficiència, la transparència de
l’administració pública i donar servei a tots els ciutadans, que
és el que hauria de fer un govern? Al nostre entendre, no, Sr.
Conseller, al nostre entendre. Ja hem apuntat abans que aquests
pressuposts mantenen i incrementen una administració
paralAlela, fosca, ineficaç i opaca.

És clar l’estancament del pressupost en matèria de personal,
vostè ho sap perfectament. Per exemple, al capítol 1 que ningú
mai no toca, és la comunitat autònoma que té menys funcionaris
de tot l’Estat. I vostès què fan? Molt bé, idò inflarem les
empreses públiques i així no haurem de fer o haurem de defugir
del que és, precisament, tot un seguit de sistemes de
contractació administrativa. Què fan, a més? Destinen els
pressuposts, com dic, a empreses públiques, un munt de
fundacions i consorcis, formats per un entramat de càrrecs,
assessors i formes diverses de carregar-se aquesta Llei de funció
pública, ja prou maltractada, i els sistemes de contractació
administrativa d’obres i serveis, amb voluntat d’allunyar-se, per
tant, de les regles del joc de l’administració.

Per altra banda, un clar abús del 64.000, a mi m’agradaria
que algú d’aquí, expert, algun diputat que fa estona que està
assegut a la banda del Partit Popular, digués el que pensava del
64.000. Vostès hi dediquen 120 milions d’euros de tot el seu
pressupost al que són unes inversions que ningú no sap
exactament on van, perquè vostè sap perfectament el que posa,
“inversions immaterials”, i cadascú farà el que trobarà. 

Serveixen per millorar aquests pressuposts les actuacions en
polítiques socials, ambientals i econòmiques dels ciutadans?
Hem de destacar que les conselleries que mostren un creixement
més important, com són Salut i Treball, ho fa a partir del
creixement dels recursos externs, de les transferències de
l’Estat, no dels recursos propis. L’esforç inversor va encara per
a grans obres, encara no han fet les autopistes d’Eivissa,
l’estació intermodal és la seva aposta per al transport públic, no
ens digui aquí una cosa que no és, la gran construcció és
l’estació intermodal, el transport públic en podríem parlar un
poc, si hi ha temps ...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Vaig acabant, Sr. President. Per tant no es veu, al nostre
entendre, una aposta clara per les polítiques socials educatives,
una educació amb més doblers per als consells educatius, per
altra banda, unes polítiques de cooperació, nova conselleria, que
no se sap la diferència encara entre el que pot ser solidaritat i
cooperació i ajudes a les cases regionals, que no té res a veure
una cosa amb l’altra, a no ser que ara resulti que mesclin
conceptes. El medi ambient, jo no sé, està estancat. Les
conselleries de Comerç, Indústria i Energia, d’Agricultura i de
Medi Ambient perden pes real, i ni tan sols recuperen l’IPC, per
tant, no sé on veu aquestes meravelloses actuacions en aquests
temes. No es troba en aquests pressuposts una aposta per
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treballar per la diversificació econòmica o per la protecció del
medi ambient.

Per altra banda, sí que tenen -i vaig acabant, Sr. President-
clarament el seu pla de feina, que ja el va dir el Sr. Matas el dia
del discurs d’investidura: màrqueting, hem de vendre,
l’economia va bé i, a més l’hem de vendre a través dels mitjans
que vostès han posat al seu abast, no a l’abast dels ciutadans ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, vaig acabant, Sr. President.

... que és IB3, no està justificada per a nosaltres la inversió
i un endeutament que al nostre parer és excessiu.

Per tant, per totes aquestes raons i per moltes més, senyors
del Govern, demanaríem que retornassin aquests pressuposts,
que reflexionin profundament i ens duguin uns pressuposts que
siguin creïbles, uns pressuposts reals i uns pressuposts basats
realment en una anàlisi seriosa i profunda del que és la nostra
realitat que res té a veure amb els pressuposts que vostès ens
han duit. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. 

Passam ara a la defensa de l’esmena a la totalitat presentada
pel Grup PSM-Entesa Nacionalista, RGE núm. 8193/05, per la
qual cosa té la paraula la Sra. Joana Mascaró i Melià.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, pocs membres del Govern. Els pressuposts que ens
presenten per a l’any que ve, Sr. Conseller, tenen tres novetats:
l’autotaxa, la creació de la Conselleria d’Immigració i
Cooperació i la superació per primer cop dels 1.000 milions
d’euros a la Conselleria de Salut.

Supòs que per aquestes coses, heu anat definint-los, molts de
membres del Govern, vós ho heu tornat a fer avui, com uns
pressuposts fonamentalment socials, la consolidació de les
polítiques socials del Govern, l’aposta del Govern en temes
socials. Però des del Grup Parlamentari del PSM, hem presentat
esmena a la totalitat perquè estam convençuts que això no és
cert. Després d’escoltar tot el que heu anat explicant, des del
primer moment que vàreu presentar els pressuposts als mitjans
de comunicació, després d’analitzar tots els documents que ens
heu lliurat i d’estudiar les xifres de totes les partides, hem
arribat al convenciment que els pressuposts per al 2006 no
aposten per les polítiques socials.

El Grup Parlamentari del PSM estam convençuts que els
pressuposts per al 2006 no són més que l’intent d’aconseguir
que el Partit Popular es consolidi en el Govern a costa de les
polítiques socials, a costa d’incrementar el deute i a costa de
descuidar les polítiques econòmiques.

Facem un repàs a les novetats. L’autotaxa, tot i que avui
horabaixa supòs que se’n parlarà més perquè està dins l’articulat
de la Llei d’acompanyament, afecta els pressuposts perquè si
s’aproven tal com estan, s’aprovaran uns pressuposts ilAlegals,
sense quadrar, perquè si vostè ha previst 12,5 milions
d’ingressos i ara ja diu que no ho aplicarà, ens presenta uns
pressuposts ilAlegals, que una vegada que estiguin aprovats, ja
no seran bons. Per tant, hauria d’haver fet desaparèixer les
despeses. De quines partides fa comptes retirar aquests 12,5
milions que diu que no ingressarà? Ningú no ho sap. I si vós ho
sabíeu, ho havíeu d’haver duit a aquesta cambra abans del debat
d’avui, cosa que no heu fet.

Mirau, amb el tema de l’ecotaxa, Sr. Conseller, sort que vós
no sou llucmajorer, perquè heu fet el ridícul tan gros com van
fer a Llucmajor amb el tema del tiro al plato en rastrojo, eh? I
ara només faltaria que aquests 12,5 milions surtin una vegada de
la despesa social. Per tant, tanc l’autotaxa.

L’altra novetat. Conselleria d’Immigració i Cooperació. Per
què? Per què creen una conselleria per fer exactament el mateix
que havien fet fins ara però gastant més? Més personal, més alts
càrrecs, més despesa corrent. Miri, podríem entendre i
compartiríem la creació d’una direcció general d’Immigració
que coordinàs totes les polítiques del Pla d’immigració,
recentment aprovat, de la mateixa manera que hi ha una direcció
general de Cooperació que coordina totes les polítiques de
cooperació, però no una conselleria. Estan creant un entramat de
càrrecs que a més de posar més difícil la tasca del control de
l’oposició, en res no millora la gestió del Govern, almenys pel
que fa al benefici dels ciutadans.

Fa poc varen crear la figura del delegat del Govern de
Cooperació, figura que no existia ni existeix dins la Llei de
cooperació i que no apareix dins l’organigrama de la Conselleria
d’Immigració i Cooperació, encara és l’hora que ens expliquin
quin paper juga dins l’organigrama d’aquesta conselleria aquest
delegat del Govern.

Miri, Sr. Conseller, més despesa, més personal i més alts
càrrecs per fer el mateix que han fet fins ara i viatjar, sobretot
viatjar a l’Argentina. Això, Sr. Conseller, ni és consolidació, ni
és una aposta per les polítiques socials, res més sembla que la
consolidació i l’increment de la fidelitat dels votants del cens
d’espanyols residents absents. No hem de trobar estrany que a
Balears hagin crescut un 45% els votants del CERA, qualque
cosa passa, Sr. Conseller.

Tercera novetat per al 2006, la superació per primera vegada
de la barrera dels 1.000 milions d’euros al pressupost d’una
conselleria, però a la Conselleria de Salut, tot i haver superat
aquesta xifra màgica dels 1.000 milions d’euros, el pressupost
de salut per al 2006 continua sent totalment insuficient, servirà
just per fer allò mateix que han fet fins ara. El 2004 varen gastar
un 24% més del pressupost, el 2005, a dia d’avui, la Conselleria
de Salut ja ha traspassat més d’un milió d’euros a l’ib-salut,
aquest mil milions d’euros no serviran per fer res nou, Sr.
Conseller, serviran per continuar fent el mateix i eixugar dèficit.
Això no és una aposta per les polítiques socials, Sr. Conseller,
això és la consolidació de les mancances en sanitat.

N’hi ha més, de mancances en temes socials, en aquest
pressupost. Tenim una Llei de drogodependències acabada
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d’aprovar, ha entrat en vigor fa poc mesos, el 2006 hauria de ser
l’any de impuls al Pla de drogodependències, de fet els mateixos
pressuposts ho diuen, a això, com poden impulsar la lluita
contra les drogodependències si tenen el mateix pressupost que
l’any passat?, just el pugen un 0,07%, ni l’IPC, amb l’agreujant
que enguany, dels pressuposts del 2005, el Govern ha desviat
mig milió d’euros, quasi el 24% del pressupost del Pla de
drogues a altres despeses. Això no és apostar per les polítiques
socials, Sr. Conseller.

Com tampoc no ho és el pressupost d’educació. La partida
dedicada a despeses de funcionament de centres públics és
insuficient, han pressupostat menys del que ja duien gastat el
2005, en dos trimestres del 2005, per tant continua sent
insuficient. La Direcció General d’Ordenació i Formació del
Professorat, que ha estat l’única que heu esmentat pràcticament
per dir que creixia, és una direcció general molt important, és
aquí on es veu la política social del Govern dins educació,
integració, atenció a la diversitat, necessitats específiques, aquí
dins hi és; clar que augmenta enguany, però és que el 2005 ha
baixat, Sr. Conseller, en tres anys no han incrementat ni l’IPC
de la Direcció General d’Educació que més afecta a la qualitat
d’educació. Això no és apostar per les polítiques socials, Sr.
Conseller. Com poden establir com a prioritat l’atenció a la
diversitat, la integració de l’alumnat amb necessitats
específiques, la lluita contra el fracàs escolar o l’atenció a
l’alumnat amb problemàtiques socials, amb un pressupost com
aquest en aquesta direcció general? No és estrany que després
surtin titulars de diaris dient “Educació no encuentra ninguna
solución para los 800 alumnos jóvenes que faltan a menudo al
colegio, los identifica con minorías desarraigadas que no se
integran en ningún lugar”.

I això, Sr. Conseller, no ho diu ningú del PSM ni un
periodista, això ho va dir el director general d’Administració
Educativa, no saben què fer amb l’alumnat absentista perquè els
pressuposts que van destinats a aquest tipus d’alumnat no
incrementen i si no hi ha increment del pressupost no hi ha
increment de programes. Vostès prefereixen subvencionar la
construcció de centres que són projectes empresarials, parlen de
concertar batxillers quan hi ha places buides a instituts, quan hi
ha famílies que no es poden pagar el transport del seu fill a
l’institut del poble del veïnat, però vostès parlen d’això.
L’aposta per les polítiques socials en educació, no, Sr.
Conseller, tampoc. Promoció en educació, el que fan és
promoció d’una educació classista, els problemes a la pública i
als concertats amb vocació de servei públic i els recursos a les
elits.

Tampoc no és apostar per les polítiques socials baixar la
partida destinada a renda mínima d’inserció o les prestacions
econòmiques, com tampoc no ho és baixar les transferències a
ajuntaments i les subvencions a entitats per a protecció i acció
social. Aquests no són uns pressuposts fonamentalment socials,
Sr. Conseller, i després haurem de veure com els executen,
perquè l’execució de la part social dels pressuposts del 2005 no
va gaire bé.

Programes de família, que vós n’heu parlat avui. El Govern
ha rebaixar el 2005 un 40% dels fons que hi havia destinats a
famílies s’han desviat a altres partides. Renda mínima
d’inserció, el 2005, una partida que mai no és suficient. Han
decidit gastar 700.000 euros de la renda mínima d’inserció del

2005 a altres coses. Subvencions a entitats i prestacions
econòmiques, aquest parlament va aprovar 7,2 milions d’euros
i pocs deies després, aquests 7,2 varen quedar en 5,2. Encara
pensa, Sr. Conseller, que el seu govern aposta per les polítiques
socials? Amb aquestes xifres és impossible. Per tant, ens
preocupa que aquests pressuposts no responguin a les
necessitats socials dels ciutadans i ens preocupa encara més que
si el poc que hi ha encara s’ho gastaran en política social o si ho
destinaran a altres temes.

Per tant, no és cert, i ho repetesc, que el Govern del Partit
Popular aposti per polítiques socials, com tampoc no és cert que
baixi el deute, eh? El deute, més de 400 milions d’euros, perquè
vostè només compta els dels seus consellers, però després dels
consellers hi ha unes despeses públiques que també s’endeuten.
A dia d’avui, 400 milions d’euros enguany, nou endeutament,
400 milions d’euros, passa un poc, a dia d’avui el seu govern ja
s’ha endeutat amb més de 3.590 milions d’euros, sense comptar
el plurianual del segon semestre del 2005 i aquests 778 milions
d’euros que ens ha de costar l’hospital a Son Espases si ningú
no hi posa remei; despesa compromesa, que significa una gran
hipoteca econòmica per a aquesta comunitat i una gran hipoteca
política, vostès estan marcant els programes dels propers
governs d’aquesta comunitat, no del següent ni de l’altre, sinó
de vuit governs. 

Fins no fa molt, ... Miri, Sr. Conseller, és que s’espanten,
però és que tenim una dreta molt perillosa en aquesta comunitat.
Fins no fa molt -no, Sr. Huguet- un dels valors de la dreta era
precisament, i se’n sentien orgullosos, el seu conservadorisme,
conservar el patrimoni per a les futures generacions, gastar just
l’imprescindible i endeutar-se només quan era per adquirir nou
patrimoni, aquest era el principal valor de la dreta. Aquesta
filosofia ha desaparegut d’aquesta dreta, ara tot això ja no és al
seu ideari, no només no conserven, sinó que destrossen
patrimoni, gasten moltíssim en despeses supèrflues, s’endeuten
per pagar subvencions i, el que és més greu, per pagar despesa
corrent; perquè podríem compartir que s’endeutàs per
infraestructures, però per despesa corrent?, o per comprar deute
públic, Sr. Conseller.

Sí, ens públic de Radiotelevisió Espanyola, ingressos: 36
milions d’euros; despeses: 36 milions d’euros per comprar deute
públic. Serà el deute públic que vostè ha posat a la venda?
Convertim l’ens de Radiotelevisió de les Illes Balears en un
sistema de finançament del Govern? Per favor, que ja ens costa
prou perquè damunt sigui el finançador del Govern.

Per tant, ha dit que millorava la gestió Sr. Conseller. No
milloren la gestió, al contrari, hi ha una improvisació constant
en les seves actuacions. I aquesta gestió empitjora i molt. No
m’hi entretindré perquè això s’ha posat taronja i m’estim més
entrar en altres temes.

Inversions. Ni tenim ni una bona gestió, ni tenim un esforç
inversor. L’única banda que li puc admetre és que se manté
l’esforç inversor és en sanitat. Les inversions previstes en salut
per a l’any que ve són les mateixes que ens va prometre la
consellera fa dos anys. Per tant, se manté el nul esforç inversor
en sanitat, aquest sí que el compartim. Però en educació l’esforç
inversor baixa molt, dels 57 milions d’euros que hi havia el
2005 passam a 28 i són molts els pobles que esperen un centre
nou i moltes les escoles que el conseller ha promès reformes. 
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Per tant, no hi ha esforç inversor. Ni mantenim l’esforç
inversor, ni milloram la gestió, ni baixam el deute, ni apostam
per les polítiques socials i damunt descuiden les polítiques
econòmiques. En economia continuam sense expectativa, allò
que diu el Sr. Matas que és tan important a una economia, sense
expectatives. I amb un Govern que no creu en la diversificació
econòmica i si hi creu, no fa res per diversificar ja que continua
presoner dels grans majoristes de viatges. 

Continuam amb el mateix de sempre, un pressupost (...),
continuadors i poc ambiciosos. A turisme, en el moment en què
hi ha una important debat social que qüestiona la vigència del
model turístic actual, els objectius són exactament els mateixos
que els de l’any passat i de l’altre. La Conselleria de Turisme
pareix que té com a únic objectiu que venguin més turistes i
prou. No hi ha cap aposta pel turisme residencial, ni cap solució,
ni per al tot inclòs, ni per la davallada de preus, ni per
l’escurçament de la temporada, ni per l’escurçament de l’estada,
ni per la baixada de la despesa turística. Sí que vénen més
turistes, però l’objectiu de la Conselleria de Turisme ha de ser
alguna cosa més que aconseguir que vengui més gent. Hi ha
d’haver un bon preu i una bona qualitat. Miri, de turisme
podríem dir que hi ha una absència total de política. La
Conselleria de Turisme s’ha convertit en la conselleria florero
del Govern, només fa planta, no fa res més. 

En comerç, cap mesura per fer front a la crisi del comerç
turístic. En indústria, despeses supèrflues en promoció exterior
que semblen una altra excusa per viatjar i fer concert, mentre el
teixit industrial es desfà. Majòrica, Yanko són els grans noms,
però desenes de petites indústries tanquen de manera anònima.
Vós heu dit que el canvi del 2003 es confirma el 2005,
efectivament Sr. Conseller, el Partit Popular està en el Govern
ara, el 2005 han desaparegut 110 indústries i 1.187 comerços.
Se’n recorda de quan el Sr. Matas va dir el difícil que és
construir i el fàcil que és destruir? Vostès han destruït 4 anys de
feina feta de suport a la indústria i al comerç.

En agricultura, més burocràcia, més empreses públiques,
més alts càrrecs, però existeix un retrocés constant de les
explotacions agrícoles. Es carregaren la política en el sector
lacti i no hi ha hagut alternatives...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí Sr. President, ja acab, perdoni. L’actual Govern no és que
no tengui una política econòmica, és que la que aplica és nefasta
Sr. Conseller. Els pressuposts dels propers anys estan hipotecats
per les despeses plurianuals i poca cosa podrem fer nova. Per
tant, en economia, sabem d’on venim, com dèieu vós abans i
ens fa molta por veure cap on anam. Sense una bona gestió,
sense una política econòmica decidida a solucionar els
problemes, sense una política laboral forta que doni estabilitat
i seguretat als treballadors i treballadores. Sense un vertader
suport a l’economia social és impossible millorar el benestar de
la societat. 

En definitiva, Sr. Conseller, ja per acabar, el Govern només
pensa en infraestructures de ciment i oblida les inversions que
realment condicionen la qualitat de vida dels ciutadans. Qualitat
i estabilitat en el treball. Integració dels immigrants, vostès
gastaran molt més per fer exactament el que feien fins ara.
Seguretat, participació ciutadana, preservació del patrimoni,
quin exemple ens dóna la Sra. Cabrer als particulars de
preservació de patrimoni. Les autèntiques polítiques socials són
oblidades pel Govern. El Govern oblida les inversions en capital
humà, que és la base del desenvolupament de qualsevol societat.

No afronten els problemes econòmics, no afronten els
problemes socials i incrementen el deute. Aquests i ja per
acabar, no són els pressuposts per afrontar la que havia de ser la
legislatura de les solucions, la segona part de la que havia de ser
la legislatura de les solucions. Els pressuposts per al 2006 no
garanteixen cap solució a les necessitats actuals de la societat.
Només són un intent de garantir la permanència del Partit
Popular al Govern. Per això hem presentat una esmena a la
totalitat des del PSM, per donar l’oportunitat al Govern i al
Partit Popular per rectificar, perquè sigui realment cert allò que
vós heu dit abans, la resposta real a les demandes socials i
econòmiques de les Illes Balears, com dèieu vós, enlloc de ser
la resposta a les necessitats electorals del Partit Popular.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Finalment, es passa a la defensa de l’esmena a la totalitat
presentada pel Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr.
Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Poques vegades com enguany tenim des de l’oposició tants
d’arguments per demanar el retorn de pressuposts al Govern.
Ens ho han posat fàcil Sr. Ramis. Des del punt de vista del Grup
Parlamentari Socialista dues són les ordres de raons per les
quals el nostre grup demana el rebuig a aquest pressupost. D’un
costat pels errors i ocultacions, comptables i polítiques, quant
als ingressos pressupostaris. I de l’altra, raons polítiques de
fons, d’oposició als objectius i a les prioritats d’aquest
pressupost.

Comencem per les primeres. Ens referim als ingressos mal
incorporats i mal comptabilitzats. Vegem per exemple, 12,5
milions per a l’impost de vehicles de lloguer. L’impost sobre
vehicles de lloguer serà objecte d’altres debats, el de la llei
d’acompanyament, allà exposarem les nostres objeccions de
totalitat en aquest impost i posarem de manifest els errors, els
enganys i les ineptituds del Govern en aquesta matèria. Però ara
només hem de deixar constància d’una cosa, si el Govern, com
sembla per les darreres declaracions, pensa retirar, retardar,
consensuar i per tant, canviar aquest impost, la seva inclusió
com a ingrés és incorrecte. Efectivament és exigible que els
comptes estiguin en consonància amb la regulació legal en què
es sustenten. 
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Vostès s’imaginen el ministre Solbes, o l’exministre Rato
que també en sap d’això, posant en els pressuposts generals uns
ingressos corresponents a un ingrés sense legislació vigent que
l’empari. Vostès s’imaginen a qualsevol de tots dos dient, bé
aquí tenim uns ingressos corresponents a un impost sobre
lloguer de cotxes que encara no tenim regulat, però que ja
veurem si el tendrem, si aconseguim consens amb el sector?
Vostès s’imaginen què diria el Sr. Rajoy, o el Sr. Acebes, o els
editorialistes i tertulians de la dreta si això passés? Idò això és
exactament el que estan proposant aquí, això és el que ens
proposa el Sr. Matas i el Sr. Ramis. La inclusió en els
pressuposts d’un concepte que no tendrà, pels anuncis que fan,
suport legislatiu. Aquests ingressos s’han de retirar del
pressupost i per tant, el pressupost s’ha de refer sencer.

Però n’hi ha més d’ingressos incorrectes. Davant les
mancances del xantatge que va fer el Sr. Aznar quant a
finançament de sanitat, això és xantatge, no és vocabulari meu,
és del Sr. Ramis, el Govern socialista, sense obligació legal,
però sí subvenint una necessitat que la mala herència del
finançament del Govern Aznar li havia deixat, va implementar
quantitats importants per suplir el finançament sanitari. A
Balears què li pertocarà d’aquest finançament? No menys de
100 milions d’euros, probablement més de 110. Idò per què
n’han incorporat només 63 si en rebran més de 100? La resposta
és simple, perquè la resta anirà a finançar altres qüestions, així
de senzill. 

Els socialistes ja vàrem dir que estaríem vigilants que aquest
finançament suplementari de sanitat es dediqués a sanitat i
fèiem bé de sospitar, perquè a les primeres de canvi, en aquests
pressuposts ja ho tenim, tenim més de 40 milions d’euros
escatimats de la sanitat cap al finançament d’altres aventures.
Doblers de la sanitat dels ciutadans desviats per a altres
funcions. Els ciutadans tenen dret a sentir-se indignats perquè
això significa no millorar les prestacions sanitàries a les que
tenen dret i que des del Govern tant s’ha reclamant com a
finançament addicional. Això és una estafa Sr. Conseller.

Però n’hi ha més, n’hi ha més. No menys de 24 milions
d’euros s’han incorporat en concepte de deute històric del
conveni de carreteres. Però resulta que aquests doblers el deutor
no els reconeix i hem de deixar de banda en aquest precís
moment del debat qui té o qui no té raó, nosaltres ho tenim
claríssim. Nosaltres tenim claríssim que la responsabilitat és del
Govern de la comunitat autònoma, que ha incomplert
flagrantment la lletra i l’esperit dels convenis de carreteres
firmats. Però això és una altra discussió. El cert i segur és que
no hi ha argument jurídic, ni legal perquè, una vegada que el
propi conveni ha estat denunciat al propi terme de les denúncies
del convenis, vostès incorporin els ingressos a aquests
pressuposts. Aquests ingressos són inexistents i per tant, la seva
inclusió com a ingrés és totalment incorrecte. 

Seguim parlant d’ingressos? Seguim parlant d’ingressos,
parlem de deute. Ja s’ha dit aquí, el deute incrementa en 194
milions l’endeutament del Govern i 206 milions d ‘empreses i
entitats. 400 milions d’euros d’increment de deute que ens
colAloca amb un deute acumulat en l’època de “Matas, el
retorno”, en més de 3.000 milions d’euros de deute, és a dir,
3.000 euros per ciutadà. Això en dos anys i busques. Una
família de 4 membres deu, a més de l’hipoteca de ca seva, 2
milions de pessetes d’hipoteca de l’època Matas en relació als

deutes que tots assumim de cara al futur. Només amb això,
només amb aquestes petites pinzellades relatives als ingressos,
per la incoherència absoluta d’aquests pressuposts en matèria
d’ingressos, ja està justificada la solAlicitud de devolució al
Govern.

Però tenim més. Miri, ara s’obri el debat pressupostari,
començarem aquí a debatre, a discutir, a presentar esmenes, a
discutir cada euro, com s’escriu a tal o qual finalitat,
demanarem un canvi de prioritats, un projecte, un altre. Però el
que al final convendria veure d’aquesta discussió, d’aquest
pressupost que hem aprovat en aquest Parlament, què passa en
el moment de la liquidació? I ens hem donat compte que la
discussió que facem aquí és extraordinàriament frustrant, li
posaré un parell d’exemples Sr. Conseller, vostè ho coneix
perfectament. 

Parlem d’educació, una de les suposades prioritats.
Pressupost de l’IBISEC per a l’any 2005, 55 milions d’euros
d’inversions. A 10 d’octubre de l’any 2005 en tenim gastats,
compromesos, no obra feta, contractes signats 27 milions
d’euros. És a dir, tenim 28 milions d’euros sense complir. Quin
és el pressupost per a l’any 2009 de l’IBISEC? 29 milions
d’euros. Sap quina és la conclusió? L’IBISEC farà el 2006
únicament allò que no ha estat capaç de fer l’any 2005 i res més
i no farà res més. Només farà allò que no ha fet l’any 2005. I on
se’n van aquests doblers? Aquests doblers, deute autoritzada
se’n van a cobrir el dèficit. 

Passa el mateix en sanitat. Agafem els pressuposts de l’ib-
salut. Serveis centrals, sumam un parell de petites partides que
han quedat sense cobrir, 10 milions d ‘euros, 10 milions d’euros
aportats per les arques de la comunitat autònoma a sanitat que
no se gastaran en inversions, on aniran aquests 10 milions
d’euros? Seran 10 milions d’euros en sanitat que aniran a
finançar capricis, finançar Costes Nord, equips ciclistes,
finançar IB3 per un camí (...) que ningú el nota. Com que no el
gastam en això, via cobriment de dèficit, estam tancant els
pressuposts en dèficit i està prohibit incorporar els doblers d’un
any per l’altra, idò via d’eixugar el dèficit, els doblers que
solemnement aquí en el Parlament presentam com doblers
destinats a sanitat, educació, propostes socials, no, no, se’n van
a IB3, equips ciclistes, a pagar sopars, factures ocultes, etcètera.
Això és el que passa. Per tant, és molt frustrant aquest debat.
Però això és la realitat d’allò que passa i basta analitzar
l’execució de l’any 2005 per saber-ho. 

El pressupost toca ser, ha de ser un instrument al servei de
les necessitats colAlectives i de manera molt especial de les
necessitats socials. I també per fer front a la situació econòmica.
A les Illes Balears els dèficits socials són clamorosos i la nostra
estructura econòmica fa temps que mostra temps que mostra
símptomes d’esgotament del model. En termes de creixement
econòmic l’evolució econòmica espanyola és positiva i
vigorosa, creixent el doble que la mitjana europea, creant llocs
de feina. Mentre l’economia de les Illes Balears, a més d’un
creixement per davall, presenta trets molt preocupants. Primer,
importància decisiva del sector de la construcció, que en aquests
moments s’està convertint, s’ha convertit en el més important
motor de la nostra economia i això produeix evidentment
problemes que esdevenen estructurals, cicle econòmic de
recorregut molt curt, baixa productivitat, inseguretats laborals
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i elements que estan introduint-se, incrustant-se en l’economia
de les Illes Balears i esdevenint un factor de caràcter estructural.

I al principal dels nostres sectors, el sector turístic, aquell
que hauria de ser i que moltes vegades tots ens hem omplert la
boca de què és i ha de ser el motor de la nostra economia i ho
està deixant de ser a passes gegants, les dificultats internes són
molt conegudes i me limitaré a anunciar-les perquè la manca de
temps no me permet entretenir-me. Caiguda de la rendibilitat
empresarial, venda de patrimoni hoteler i deslocalització de les
inversions, molt escàs paper de les noves tecnologies en el
mercat turístic, estam perdent aquests trens Sr. Conseller i vostè
n’és responsable. Generalització del tot inclòs. Problemes de
competència entre l’oferta hotelera i l’oferta residencial. I en
definitiva i amb caràcter general, problemes greus de formació
de capital humà i social. 

I davant aquest panorama conjuntural i estructural, quina és
la resposta del Govern? Podem llegir, podem analitzar la
resposta del Govern a través de la lectura dels pressuposts. I
podem dir que la resposta del Govern en aquest problemes és
ignorar-los, silenciar-los, negar la seva existència, fer, com qui
sent ploure i continuar en la vella i obsoleta política de sempre.
Hi ha un simple detall que ho posa en evidència, les 4
conselleries, a part de la Conselleria d’Obres Públiques que
baixa perquè baixen les inversions en carreteres, que baixen en
termes reals, que si pugen és per davall de l’increment de l’IPC,
són Medi Ambient, Turisme, Treball i Comerç i Indústria. 

És a dir, 4 conselleries que haurien d’estar implicades de
manera molt important en rellançar, redimensionar, produir un
canvi per acarar els problemes que té la nostra economia
productiva, són 4 conselleries que no se’ls dóna més
importància, com el conseller ha dit, un pressupost de
continuïtat, si de cas d’eliminar o baixar algunes partides i prou.
No són la prioritat del Govern. Això per un costat, l’absoluta
ignorància pels problemes econòmics i socials d’aquesta
comunitat.

Parlant de problemes socials, la propaganda del Govern ha
intentat des del primer moment convèncer l’opinió pública que
aquests són uns pressuposts socials i no hi ha res més allunyat
de la realitat. Parlant de les estrelles, d’allò que constitueix la
política social, parlem d’educació. Com se pot considerar social
una política que, com hem vist, només invertirà allò que no ha
estat capaç d’invertir enguany l’any que ve? Com se pot
accentuar el caràcter social? Com se pot considerar social una
política educativa capaç de finançar obres a escoles privades i
estendre la concertació amb escoles privades en el batxillerat
mentre descuida ostensiblement la seva obligació constitucional
de crear i mantenir centres públics?

Sanitat, ja ho hem vist. Com el Govern escatima...

(Remor de veus)

El Sr. Conseller d’Educació vol un torn incidental per
ventura?

Com el Govern escatima una part de diners que reben per
sanitat per dedicar-los a altres funcions, ja ho hem vist. Però
n’hi ha més. En el projecte de pressupost i això als que no fan
una lectura atenta de l’articulat se’ls pot passar per alt, hi ha un

blindatge legal que els diners que la sanitat pública entregarà a
la privada per fer les feines que aquesta hauria de fer, però la
desídia i la incapacitat de gestió no li permeten fer, estan
garantides, són crèdits ampliables. Aquests són crèdits
ampliables, els doblers que la sanitat pública ha de donar a la
privada són crèdits ampliables. En canvi, aquesta garantia no
existeix per a les prestacions pròpies de la sanitat pública,
fixin’s. Garantim primer els dobles que s’han de donar a la
sanitat privada que els doblers que s’ha de gastar la sanitat
pública per complir les seves obligacions. Una gran agilitat per
adjudicar Son Espases, però aquesta conselleria és incapaç
d’obrir una planta sencera de Son Llàtzer que des de la seva
inauguració està tancada. Qui entén això? 

Habitatge, una altra estrella de la política social. L’exposició
de motius de la llei de pressuposts ho diu, Hipoteca Jove i ja ens
rentam les mans de la resta de polítiques d’habitatges, s’ha
acabat. Facem una hipoteca que permeti a joves, que guanyen
14 milions de pessetes a l’any, comprar un pis de 50 milions,
això ho permet l’Hipoteca Jove. Ara això sí, els joves que no
tenen un ingrés fix perquè no tenen feina fixa, que tenen
ingressos per davall, aquests es quedaran sense hipoteca. Hem
fet 11 hipoteques joves des de..., això ha estat la gran trobada
del Govern. El més greu de l’Hipoteca Jove no és això, el més
greu és que l’Hipoteca Jove constitueix la coartada del Govern
per no fer res més en matèria en política d’habitatge, ni una sola
política activa, ni política de sòl, ni política d’habitatges públics,
ni polítiques d’habitatges de preu taxat.  

I en matèria de política social, només un petit exemple.
Immigració, ni tan sols hi ha en els pressuposts la petita part que
en el Govern li correspon posar en el conveni per a la integració
social dels immigrants que té subscrit amb el Govern, hi posa la
meitat, enlloc de posar-hi pràcticament 1 milió d’euros n’hi
posa mig. Com explica això Sr. Conseller? No compleix ni les
obligacions derivades del conveni, i això que han fet una
conselleria de la immigració, una conselleria en la qual en canvi
té conceptes tan dispars com la cooperació solidària del tercer
món i l’atenció a les cases Balears a l’exterior. Ja ho ha dit la
diputada anterior. Les despeses electoralistes del PP a
l’Argentina resulten, per més sarcasme, computen com a
polítiques socials. Ja ho val! És això un pressupost social?

Sr. President, aquest és un pressupost d’un Govern que no
ha havia de pujar els imposts i els ha pujat com ningú a la
història. Que condemnava el dèficit públic i el deute i ens ha
duit a uns nivells d’endeutament propis de l’Argentina de
Menem. Un Govern que ha fet el contrari del que va dir que
faria. Però allò que anuncià que faria no ho fa, el que diu que
farà no ho fa i allò que fa, se’n guarda ben molt de dir que ho
farà. Me pareix que el que passa és que aquest Govern és un
Govern que efectivament no fa allò que diu, fa allò que diuen,
fa allò que els que tenen la paella pel mànec li diuen que ha de
fer. I això ho fa amb molta diligència.

Aquests pressuposts mereixen la retirada i també el conseller
que els presenta.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Passem
a respondre les acusacions realment coincidents de tots els grups
polítics en la majoria de temes i alguns més específics
intentarem donar resposta a tots, com no pot ser d’altra manera,
en gust del Parlament.

Se fan moltes acusacions de què els ingressos són ficticis, de
què les previsions econòmiques són fictícies. Escoltin és que les
previsions econòmiques estan basades en les dades
macroeconòmiques. I és el súmmum, és impressionant com se
pot dir que les previsions econòmiques són fictícies, quan
tothom que ho ha criticat va aprovar un pressupost l’any 2002
que varen dir..., les seves previsions eren d’un 3,5%
d’increment econòmic, de PIB, 3,5 i vàrem créixer un 0,8
senyors! És a dir, diuen que nosaltres que hem complit, vàrem
dir l’any passat, deim enguany un 1,9-2% i creixem el 2,2% ens
acusen de fictici? I vostès varen aprovar un 3,5 i varen créixer
el 0,8%. 

I saben senyors diputats quina va ser la resposta? L’any
següent en els pressuposts no hi va haver previsió de
creixement. En el pressupost del 2003 el conseller d’Hisenda ja
no va fer previsió. I quan la diputada del Partit Popular el va
forçar, a la documentació escrita no hi és, quan se’l va forçar va
fer un creixement d’un 1,5 i vàrem créixer el 0,7. Per tant,
lliçons en matèria econòmica cap ni una. Això ho varen aprovar
vostès, no varen demanar la dimissió del conseller, ni la seva
congelació. Vostès aprovaren un 3,5 i varen créixer un 0,7. I
això també ho diu el PSM que ocupava la Vicepresidència
econòmica, ni més ni manco que la Vicepresidència econòmica
i també ho va aprovar i aquí ens acusa.

Cada any hem complert totes les previsions
macroeconòmiques. Per tant, (...). Molt clarament...

(Alguns aplaudiments)

Clar, la Sra. Rosselló d’Esquerra Unida me xerra que
dedicam el 64% a transferències corrents i que hem incrementat
molt aquesta partida. Escolti, amb molt d’orgull perquè cada dia
dedicam més recursos a la sanitat pública i la sanitat pública,
l’ib-salut se paga a través de transferències corrents de capítol
IV. Vostè voldria que no dedicàssim recursos a la sanitat
pública, ja ho sabem, vostès els darrers pressuposts que varen
aprovar eren de 600 milions, nosaltres més de 1.000. Així pujam
els recursos a la sanitat pública. Vostès destinaven menys de
700 euros per habitant, nosaltres per primera vegada n’hi
destinam més de 1.000, aquí hi ha la diferència. I continuarem
pujant les transferències corrents perquè la sanitat i l’educació
són activitats prioritàries. I no ens amagam de les activitats en
educació concertada, no ens amagam. Entre altres coses perquè
és més eficient, en termes econòmics.

Em diu el tema de noves empreses. Enguany no cream noves
empreses, n’hi ha una que canvia.

La preocupació que té vostè, compartesc amb vostè la
preocupació que les empreses públiques puguin ser un tema que
no hi hagi control laboral; per això hem posat a la llei
d’acompanyament, que no és el debat d’avui, però ja li avanç,
el tema d’aquesta preocupació que compartesc amb vostè, i per
això la comissió de retribucions que afectava únicament al tema
de la comunitat autònoma, per llei l’emmarcam a tot el tema
d’empreses i sector, tot el sector públic, empreses i fundacions,
per poder dur aquest control tant des de Funció Pública, des
d’Interior, com des d’Economia i Pressupost, des de la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. És a dir, la
Comissió de retribucions efectes tendents al sector públic de les
empreses perquè compartim aquesta preocupació que vostè ha
manifestat.

Me parla de les activitats d’indústria, construcció, serveis;
és que les dades són aclaparadores, els serveis, quan vostès
governaven, estaven en el 0% o per davall, i quan varen créixer
el darrer any el 0,8% en el 2002 era gràcies a la construcció, els
serveis estaven a zero. La indústria igual, és a dir, nosaltres no
hem donat cap, sempre indicadors d’optimisme moderat.

Milloram la situació econòmica, hi ha més ocupació que
abans i hi ha menys aturats que abans, això pel que fa a les
persones. Que aquesta ocupació la volem de més qualitat, tots,
totalment d’acord; ha de ser més qualitat, que hem de fer feina
perquè hi hagi més fixos, sense cap dubte, per això feim feina
en turisme, molt especialment, per desestacionalitzar la
temporada turística, cosa que durant l’època que vostès varen
governar precisament es va escurçar moltíssim l’estacionalitat
turística. Per tant, avui mateix hi havia una notícia desgraciada
en els mitjans de comunicació, que hi haurà gent que no saben
si podran cobrar abans de Nadal l’atur, el subsidi d’atur. Per
què? És l’explicació que donaven els mitjans de comunicació,
perquè la temporada turística s’havia allargat, això és el motiu
que donaven els mitjans de comunicació, preocupació que hem
de tenir perquè puguin cobrar abans de les festes de Nadal, però
els motius que ells mateixos donaven és que s’havia allargat la
temporada turística. Treballam en aquesta línia, milloram aquest
tema, no ho farem tot en un dia.

Així com es diu que hi ha gent que no arriba a final de mes;
és cert, és cert, però quatre punts menys que quan vostès
governaven, és a dir, així com ho varen deixar no ho podem
arreglar en dos anys, necessitam una mica més, però estam en
el camí correcte.

(Remor de veus a la sala)

Me diu el tema, Sra. Rosselló, d’obres públiques, que
creixem molt en obres públiques. Precisament, l’única
conselleria que baixa en el capítol d’inversions és la Conselleria
d’Obres Públiques, perquè disminuïm el tema d’infraestructures
de carreteres, afortunadament, perquè hem complert els
terminis, com en tot que complim en el Partit Popular, hem
complert els terminis de les obres i s’acompleix perfectament.
Precisament l’única inversió que baixa són les carreteres, és
l’única que baixam.

Bé, me diu que els pressuposts, en general, creixen el 5,9%,
que és PIB nominal, els pressuposts no creixen, més o menys,
exactament com creix el PIB nominal, són els pressuposts més
moderats de totes les comunitats autònomes; vàrem seguir una
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política molt expansiva l’any passat i enguany, entre totes les
comunitats autònomes, anam a créixer el PIB nominal, o sigui
que no ens embullin amb altres xifres. Nosaltres creim que ha
estat el correcte, amb una prudència important.

Me diu que clar, que no feim una memòria econòmica, que
no justificam per què hem pressupostat a IRPF 434 milions,
doncs, Sra. Rosselló, perquè aquesta és la fulla que ens envia el
ministeri, no ens envia cap memòria econòmica, el ministeri ens
envia Entregas a cuenta, tarifa autonómica del IRPF, 434,29.
Reclamacions al Sr. Solbes, és a dir, nosaltres pressupostam el
que ens envia el Ministeri d’Economia i Hisenda, que creim que
és correcte, suposam que es correcte com a bestretes a compte.
Si vol en aquest tema més explicacions ho haurà de demanar al
Sr. Solbes. En qualsevol, tant el Ministeri d’Economia i
Hisenda, governi qui governi a Madrid, com la conselleria
responsable en matèria d’hisenda, sempre solen ser bastant
prudents amb tots els temes d’ingressos tributaris, per tant
aquests ingressos seran superiors a les previsions, segur, pel que
anuncien tant el ministeri com podem anunciar nosaltres.
L’explicació és aquesta, totes aquestes partides ens les envien
i com això, podem dir l’Impost sobre el Valor Afegit, 872,99.

Me diu, on són els ingressos de la Targeta Verda? Els
ingressos de la Targeta Verda són dins una fundació en què el
Govern hi participa, però també hi participen altres entitats i no
forma part del sector públic; és a dir, no els veurà mai, no els
cerqui, no hi són, han de ser dins la fundació que no és una
entitat del sector públic, perquè hi participen majoritàriament en
aquest moment entitats financeres.

El tema de l’endeutament ho contestaré en global. Estic
convençut que responem a les demandes dels ciutadans, Sra.
Rosselló, és a dir, comprenc que tenim punts de vista distints,
però una mica més de vots tenim que el seu partit, per tant segur
que nosaltres interpretam millor les demandes dels ciutadans
que vostès.

Ens acusa que per pagar restam doblers a sanitat i a
educació, també és una acusació que ha fet el representant del
Partit Socialista, que restarem doblers de sanitat i d’educació
per pagar les carreteres, o l’equip ciclista o Costa Nord o coses
d’aquest tema. Miri, li puc anunciar que no restarem cap euro ni
a Educació, que Educació, perquè ha tengut un increment en el
número d’alumnes, no perquè haguéssim pressupostat
malament, haurem de fer una liquidació pressupostària un poc
superior al pressupost inicial. Per tant, el contrari, afegirem a
Educació i a Sanitat, és a dir que no van per aquí els tirs, i no
enganyin els ciutadans dient aquest tema.

En matèria de personal diu que incrementam poc el capítol
1. La veritat és que la lectura que fa és correcta, però si vostè
hagués aprofundit i hagués mirat bé totes les partides veuria que
ha desaparegut la secció de GESMA. Comprenc que això potser
és demanar massa, aleshores, abans GESMA era una secció
pressupostària independent, avui enteníem que no té sentit tenir
Servei Balear de Salut i GESMA separats i s’ha integrat
GESMA dins el Servei Balear de Salut. Per tant, tot el
pressupost del capítol 1 de GESMA actualment passa a capítol
4, a transferències corrents, perquè va a l’ib-salut. És a dir,
desapareix com a secció pressupostària i per això l’increment
del capítol 1 no és tan alt com podria ser raonable, com li pareix
a vostè. L’explicació és aquesta, és a dir que la secció

pressupostària de GESMA, que tenia un capítol 1 important ha
desaparegut com a secció pressupostària independent, està dins
transferències corrents i per tant té un resultat clar cap a aquest
increment del 4 i no de l’1.

El tema de política social ho contestarem ara conjuntament.
I on són les accions de Medi Ambient, Comerç i Indústria i
Turisme. Evidentment, nosaltres, no me n’he amagat cap pic del
tema dels endeutaments, ho he defensat amb molta honra, i ho
dic molt clarament, escolti, és que enguany, l’any que ve, no
tendríem endeutament si nosaltres tenguéssim el mateix
finançament per càpita que la mitjana dels espanyols, no deman
més que la mitjana; doncs tendríem uns 240 milions d’euros
més. Si l’Estat central hagués continuat creixent les inversions
a les Illes Balears com creixien quan governava el PP, en lloc de
reduir-les al 50%, tendríem 100 milions d’euros més. Per tant,
240 més 100 són 340 milions, quan l’endeutament total, que no
serà necessari, però be, previst màxim són 360. Per tant, no
depèn de nosaltres no tenir endeutament, si vostès volen que
aquest conseller condemni els ciutadans de Balears a tenir els
pitjors serveis en sanitat i en educació perquè tenim un mal
finançament autonòmic, ho dic clarament: no.

(Remor de veus i petit aldarull a la sala)

Demanin el cessament meu, ho poden demanar, mentre jo
sigui conseller els ciutadans de Balears tendran el finançament
sanitari i d’educació perquè són prioritaris, semblant a la
mitjana estatal, amb endeutament, sí, però el mateix.

(Remor de veus)

Per tant, les accions en medi ambient, comerç, indústria i
turisme es duen a través de les empreses públiques que produeix
aquest alt endeutament d’aquests 112 milions d’euros, perquè
no tenim capacitat de créixer i tenim aquesta via de finançament
i l’empram amb la cara alta. Al contrari, per a sanitat i educació
hem d’emprar la via pressupostària pura. I això és l’explicació
que tenim i ho deim molt clarament, perquè volem que els
ciutadans tenguin aquests temes.

Contestaré globalment el tema dels pressuposts socials. El
gran problema que té l’economia es que les coses es demostren
amb número i aleshores no és com els debats d’ideologia pura
en què l’esquerra pot fer una demagògia fàcil, escolti, els
pressuposts socials ho són perquè els números ho demostren.
Enguany tots hem vist que el Sr. Zapatero, actual president del
Govern central, ha declarat que els seus pressuposts eren molt
socials; recordar, senyores i senyors diputats que nosaltres
dedicam el 67,9 a temes socials homogeneïtzats; percentatge de
les Illes Balears: 67,9 dels nostres pressuposts. Què voldríem
dedicar-hi més? Sí, però no tenim més doblers i ho hem
d’atendre tot; 67,9 dels nostres pressuposts ho dedicam a aquest
tema. El Govern central 50,2, senyors diputats; home, el Sr.
Zapatero, tan defensor dels temes socials, 50,2; Govern de les
Illes Balears, 67,9.

(Aldarull a la sala)

Bé, però, podrien dir però les competències no són les
mateixes, les competències no són les mateixes, és a dir, no ens
avancem als esdeveniments, senyors diputats.
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(Remor de veus a la sala)

Andalusia, els va bé el comparatiu amb Andalusia? No, no,
Andalusia, sortirà massa malament. Castella-La Manxa, 61,68,
no els dic el d’Andalusia, perquè no els vull fer enfadar,
Castella-La Manxa 61,68. N’hi ha d’altres que intenten
aproximar-se a nosaltres, Astúries, perquè vegin que no me
n’amag, 65%, no arriben a nosaltres, però Astúries fa un esforç
que s’hi aproxima. Home, tampoc no diré els de Cantàbria on
també ha entrat el Govern Socialista, me pareix que hi ha hagut
un canvi i ara en forma part els socialistes, està per davall
d’Andalusia. És a dir que són uns pressuposts socials, vulguin
o no vulguin, dedicam més recursos a aquests temes. És a dir,
no facin demagògia i no intentin convèncer els mitjans de
comunicació, com ha estat sempre el seu interès. Crec que
queda demostrat que aquests pressuposts són més socials que els
de la majoria de comunitats autònoma, precisament majoria de
comunitats autònomes del Partit Socialista i per suposat que els
de l’Estat, és a dir que en aquest tema crec que queda clara la
intervenció de tots els portaveus de l’oposició que han demanat
aquesta retirada pel tema de pressuposts socials.

Després, la Sra. Mascaró, bé, ha fet una sèrie de referència
que el pressupost de la Conselleria de Salut és insuficient. Però
és que clar, per tenir credibilitat, jo li hagués volgut sentir dir
això quan governava vostè i tenien un pressuposts el darrer any
de 667 milions d’euros, aleshores tendria credibilitat, si ho
hagués dit quan governaven els seus i quan governam nosaltres.
Però és que en tres anys passar de 667 milions d’euros a més de
1.000 milions i dir que són insuficients, és cert, són insuficients,
però ha de reconèixer el gran esforç que feim des d’aquest tema;
que dedicam més de 200 milions d’euros del que rebem de
finançament afectat a sanitat. És a dir, és insuficient? Totalment
d’acord, jo voldria uns pressuposts superiors i els aconseguirem
amb una millora del model de finançament, com he dit.

El tema de la Conselleria d’Educació. És que clar, quan
governaven tenien 435 milions d’euros i no sentia dir que era
insuficient, ara són insuficients i n’hi dedicam 650, més del
50%. És a dir, creixen. És insuficient? Totalment d’acord, però
reconegui que feim un esforç important en aquest tema.

Ens acusa de pocs solidaris. Precisament en el tema del 0,7
som la segona comunitat que aporta més en temes de solidaritat,
en el tema aquest del 0,7. O sigui que no val la pena insistir.

Parla del tema d’inversions. Inversions dins de la comunitat
autònoma, pressupost de la comunitat autònoma, és que jo crec
que no és un debat adequat que ens acusin de falta d’inversions;
en quatre anys de govern, del 2000 al 2003, vàrem dedicar 1.339
milions d’euros, simplement en el pressupost de tres anys, ja no
esperin, senyors diputats a comptar el 2007, en tres anys
dedicam 1.650 milions d’euros, és a dir, un increment de més
del 23% respecte del que vostès hi dedicaren en quatre anys. O
sigui, ens acusin d’una altra cosa, però no de fer falta
d’inversions, perquè els números són clars, aleshores en aquest
tema és claríssim.

Ens acusa de falta de política turística. Miri, en el tema de la
política turística el primer que s’havia de fer era recuperar la
imatge i recuperar la situació. Aquests dos temes s’han, tenim
uns millors ingressos turístics, li he parlat d’un 4,5%
d’increment d’ingressos turístics i, precisament, des d’aquesta

millor situació és quan es poden afrontar els temes estratègics;
els temes estratègics no es poden afrontar quan anam per una
costa per avall, quan es va per una costa per avall ens hem
d’aturar, començar a remuntar i quan hi ha un optimisme
moderat afrontar els problemes estratègics. I això és el que es
vol fer, com sempre en aquest govern, amb el diàleg, amb el
tarannà, amb la Mesa Estratègica de Turisme i per tant amb la
gent que en sap, a més de les administracions, els agents
econòmics i socials que són els que han de fer front a tota
aquesta temàtica. Evidentment, s’ha de reconèixer que aquí
estam dins una economia privada, bàsicament, i no una
economia planificada.

I la Sra. Mascaró m’acusa d’oblidar les inversions en el
capital humà. Escolti, tot el tema d’increment d’educació va al
capital humà, és a dir, temes de formació de la Conselleria de
Treball que s’incrementa va al capital humà. Me preocupa,
almanco tant com a vostè, és a dir, és estratègicament
importantíssim que avancem en aquest tema de destinar
recursos a formació perquè, jo fins i tot crec que és un tema que
qualque dia s’ha d’abordar amb moltíssima profunditat a un
debat, perquè volem anar cap a una societat que doni més valor
afegit, més competitiva, i tot passa per millorar l’educació.
Desgraciadament hauríem de veure com es consensua la llei
orgànica a nivell de l’Estat i després poder dur endavant una
política educativa que vagi a més. En aquest sentit coincidesc
amb aquesta preocupació, però no ens hem oblidat.

Contestant un poc al Sr. Quetglas, que ha fet una intervenció
que jo crec que resumeix molts dels altres punts que no ha tocat
dels altres portaveus i que vull donar resposta aquí. En primer
lloc, agrair al Sr. Quetglas els seus coneixements perquè ha
demanat, és a dir, que hi ha molts de motius per tornar els
pressuposts, per rebutjar aquests pressuposts, per defensar
l’esmena a la totalitat, no tenc cap dubte que els té i no els
compartesc, però ho entenc. I dic això perquè l’any passat els
pressuposts es varen qualificar d’ilAlegals, la portaveu socialista
va dir: “El presupuesto del Govern es ilegal, Madrid revisará
los presupuestos del Govern. El PSOE aventura que es ilegal,
el PSOE asegura que son ilegales, almenys enguany hem
avançat i no ens diuen que són ilAlegals, per tant consider molt
positiu, sigui per coneixements o sigui perquè tenen clar que no
són ilAlegals, és a dir que hem avançat d’una forma important.
Amenaza de impugnación, tot aquest tema ja sabem com va
acabar, o sigui que el Consell de Política Fiscal i Financera va
suportar unànimement el Pla d’Equilibri i per tant no va veure
cap ilAlegalitat en aquest tema, és a dir que aquí hem avançat un
poc.

Comença dient el Sr. Quetglas, repassant d’una forma molt
correcta els ingressos tributaris. He de deixar clar, i tots els
portaveus de l’oposició també hi han fet referència a aquest
tema, però el Sr. Quetglas n’hi ha fet amb més insistència, per
tant me referesc a ell, però contest a tots, és a dir que els
ingressos tributaris són previsions. Així com les despeses sí hi
ha un compromís, els ingressos són previsions, per tant com a
tals els hem d’entendre, no deim més que les previsions que fa
el Govern, sigui el Govern central quan ens dóna les previsions
d’IVA o d’IRPF o de l’Impost damunt Cerveses, com el que fa
el Govern de les Illes Balears damunt aquest tema.

El que sí, és a dir, quan diu allò dels vehicles de lloguer i
que això és molt atemptatori i per això només es pot demanar la
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devolució; bé, dir-li que, com deia, el que té un compromís de
despesa és, aquí sí que és ferma, els darrers pressuposts, per no
anar als anteriors, els darrers pressuposts que va aprovar vostè
essent membre del Govern, tenien uns elements de despesa,
temes importantíssims que no eren certs, i això sí que és
perillós. És a dir, en capítol 1 d’educació varen pressupostar les
nòmines fins al mes de setembre, no hi havia més pressupost,
varen faltar en el capítol 1 de nòmines 84 milions, i això no és
una despesa inesperada, les nòmines es coneixen. Hi pot haver
unes petites desviacions perquè s’hagi d’incrementar un
professorat suplementari, com ens pot passar ara que haguem
d’afegir 1 milió d’euros més, 2 milions d’euros més, però 84
milions no és un error, és que no varen pressupostar la despesa.

Com també a aquest tema hi ha fet referència Esquerra
Unida, al SOIB, que en aquells moments manejava el
CODEFOC, que era dins el SOIB, hi havia 900.000 euros sense
pressupostar. I per no parlar de sanitat, però bé, és igual; això sí
que era greu, no pressupostar les despeses correctament.

En qualsevol cas, anem a lligar amb el tema dels ingressos.
Hem fet un pressupost amb uns ingressos i de vehicles de
lloguer, amb una memòria econòmica, és a dir, ens surt 12,5
milions d’euros. El mateix diputat, el Sr. Quetglas, diu és que
vostès si aplicassin aquest import n’hi sortirien 35 o 40, però
nosaltres ja ho hem atenuat a 12 milions d’euros. I posam una
condició que sigui amb el consens del sector. Evidentment, com
no és una mesura que me preocupi tributàriament ni la seva
aportació, si són 12 o 8, bé, doncs tendrem aquí una petita
correcció; és que estam parlant, això que hi dóna tanta
importància l’oposició, parlam del 0,4% del pressupost, 0,4. I
pareix que ens cau el món damunt, doncs escolti, serà amb la
liquidació, me podran demanar explicacions d’haver
pressupostat malament i les hauré de donar si he pressupostat
malament, les hauré de donar, però no me les demanin abans,
perdonin, el temps de posar-ho en marxa, d’arribar al consens
amb el sector i veure la situació. No sé si aquesta quantitat la
recaptarem entre tots els rent-a-cars o entre molts pocs, segons
la filosofia final que haguem d’arribar al consens, perquè és una
mesura econòmica. Hi pot haver variacions, però en qualsevol
cas crec que és un tema que m’han de demanar les explicacions
quan facem les liquidacions pressupostàries corresponents. Però
no me preocupa un tema que pressupostam que representa el
0,4% dels ingressos, és a dir, haver de passar d’aquí, s’arribarà
a posar en marxa perquè trobarem les fórmules i veurem, segons
el moment de la posada en marxa, s’haurà d’ajustar aquest tema,
però evidentment s’ha de fer la previsió avui.

Del finançament sanitari, tampoc hi ha cap problema a dir-li.
Vostè ha trobat 63 o 65 milions d’euros, diu, una d’aquestes
dues quantitats, que hem pressupostat. La resta de quantitats són
bestretes a compte que permet, no és un tema que sigui de
sanitat, les bestretes, bé, si ens les donen el 2006 no les rebrem
el 2007, per tant la resta de temes són bestretes a compte i
aleshores estan pressupostats dins del capítol 4 d’aquest
finançament. I no me sap gens de greu dir-li, és la xifra que
vostè dóna, perquè amb les bestretes a compte sumam, però no
me digui que les bestretes a compte són millora de finançament,
perquè el que ens donen avui ens ho llevaran demà; ho tenim a
millora de Tresoreria i estan pressupostats, però no són tema de
millora de finançament com a tal, però per a la seva
tranquilAlitat sí que estan pressupostats i no hi ha cap problema
al respecte.

Me diu el tema del pressuposts, perdoni, del conveni de
carreteres. Crec que el conveni de carreteres en el 2006, si la
partida de pressuposts generals de l’Estat del 2007 figuren 48
milions d’euros; és a dir, si vostès estiguessin tan segurs que la
ministra, bé vostès, el Govern central estigués tan segur que no
ho ha de pagar, jo no entenc perquè no retira a totes les
anualitats els 48 milions. Les retiri de totes les anualitats, quan
ho deixa per a l’any següent és perquè sap que no tenen raó. I
prova de què no tenen raó és que el president Zapatero ha dit
que ha de negociar aquest tema; miri si són prudents que de la
partida que teòricament hauria de rebre perquè el conveni és
totalment legal i la denúncia del conveni és unilateral, ni tan
sols s’ha reunit la comissió mixta, per tant no hi ha cap dubte al
respecte, és a dir, si el Govern central tengués segura la legalitat
no hagués tengut problema a reunir la comissió mixta. De totes
formes hi ha pressupostat, perquè hem fet el mateix tipus
d’ingrés de pressupost cada any al respecte, 24,4 milions
d’euros, quan l’anualitat eren 48, perquè abans n’havien
pressupostat més, perquè són la part que ens correspon de
carreteres que tenim en marxa dins el conveni. Si el ministeri
paga l’anualitat, que la pagarà, serien 48 i nosaltres n’hem
pressupostat 24, pel model que vàrem fer de com fer els
ingressos en el conveni de carreteres, 24 milions d’euros i no hi
ha cap problema ni un.

Parla del deute de 194 milions. Totalment cert, és a dir que
aquest deute de 194 milions, 151 amb nou endeutament i l’altre
correspon a les amortitzacions, és a dir, que de nou endeutament
són 151, i nosaltres, dins del Pla d’equilibri econòmic i financer
que vàrem presentar, ho tenim molt clar, eren 250 milions el que
ens deia el Govern central, en pressupostam dins la comunitat
autònoma 151 i la resta a la part del sector públic que computa.
És a dir que empram un criteri prudent, no prudent, el que hem
acordat, perquè nosaltres sí que complim les coses, en el Pla
d’equilibri econòmic i financer, com que complim en
pressupostam aquí 151 i que no hi ha cap dubte que això
correspon a la realitat, perquè hem de ser rigorosos. Ja vàrem
anunciar que tendríem dèficit i per tant nou endeutament, any
2005, any 2006, any 2007.

Parla de 3.000 euros d’endeutament per càpita. No me surten
per cap banda, però no me preocupa aquest tema, me preocupa
molt més quin és el deute del Govern central i que també tenim
els ciutadans de les Illes Balears. Resulta que únicament, sense
comptar el sector públic, els ciutadans de les Illes Balears han
de fer front a més de 7.700 euros per càpita; i quan vostè diu
3.000, i que no són 3.000, que seran 2.000, 7.700 l’Estat ens
endeuta i les inversions de l’Estat, Sr. Quetglas, són 55 milions
d’euros a les Illes Balears. És a dir que per aconseguir 55
milions d’euros hem de suportar un deute de 7.700 euros per
habitant. Almanco el Govern de les Illes Balears fa inversions
per mil milions d’euros, és a dir que qualque cosa tenen els
ciutadans de les Illes Balears, crec que el tema és demolidor. O
sigui, entre suportar endeutament del Govern central, el que
hem de pagar del deute del Govern central i el que hem de pagar
del Govern de les Illes Balears, crec que almanco aquí tenim
beneficis perquè l’endeutament del Govern central correspon a
pagar, perquè ho han hagut d’incloure dins l’Estat, és a dir,
RENFE, que ja me diran quin benefici tenim de RENFE o de
Televisió Espanyola o d’etcètera. És a dir que no anem per aquí
perquè no val la pena parlar més d’aquest tema. Bé, si vol en el
torn de rèplica aprofundirem tot el que vostè vulgui, però està
claríssim quins són els resultats d’un cas i de l’altre.
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Parla del tema de l’IBISEC, que té un pressupost a l’any
2005 de 55 milions d’euros, diu que té executat no sé si m’ha dit
29 milions o una cosa així. Primer tema, no tenc cap dubte que
d’aquí a final d’any o de la data que vostè ha donat a final d’any
s’haurà executat o s’haurà adjudicat obra per valor de 59
milions d’euros aproximadament, és a dir, que tota aquesta
teoria que s’ha muntat, res de res. Tots els doblers van a
infraestructures educatives, perquè és una necessitat i és una
prioritat del Govern i el que no podem dir és blanc i després fer
negre, almanco no és el que faig jo.

I estic convençut que arribarem a aquest termes. Una altra
cosa és que havent adjudicat obra per 59 milions d’euros,
evidentment hi ha escoles que no paguen tota l’anualitat
enguany, són plurianuals, però per avançar l’obra ha de tenir
crèdit, ha de tenir crèdit pressupostari per a aquest tema. Per
llençar el total d’obra, per un tema de prudència, perquè tal
vegada l’any que ve es podria quedar sense aval, que li
retirassin l’aval i no poder dur endavant el tema, per poder
llençar l’obra amb un criteri de prudència, ha de tenir tots els
doblers. És el criteri de prudència, jo li explic el que nosaltres
feim, i aquest és el tema, i els 27 milions que resulta que és una
casualitat de l’any que ve serà obra nova, serà obra nova, no hi
ha cap pega en aquest tema i, si més no, a final d’any podrem
comprovar i jo confii en el president de l’IBISEC, en el gerent
i en tot l’equip, que si han demanat aquesta inversió és perquè
estan capacitats per dur-la endavant i especialment perquè hi ha
una autèntica necessitat en temes d’infraestructures educatives.

Per tant, no s’ha retirat cap partida ni d’educació ni de
sanitat, ja dic que fins i tot en educació haurem d’ampliar un
poc les partides per unes majors necessitats que hi ha hagut,
petites, no són massa importants, però que, en tot cas, la
liquidació pressupostària d’educació serà més alta que la que
tenim pressupostada. Per tant, no mesclem temes i no diguem
que aquí hi ha hagut un desviament. I igualment en sanitat.

Diuen que a l’economia de les Illes Balears donam molta
importància al sector de la construcció, que és el que està
arrancant tot el motor. Miri, per a nosaltres, el sector de serveis
creix el 2,2 en aquests moments, la previsió diu que està al 2,2;
el sector de la construcció està unes dècimes per damunt, el
motor és el sector de serveis, perquè aquest sector, el sector
turístic és el 80% del VAB, és a dir que pesa molt més, pesa
pràcticament igual, una dècima més al sector turístic, que vuit
dècimes al sector de la construcció, el que sustenta la
recuperació econòmica és el sector serveis, perquè té el 80% del
VAB en pes específic, i creixem, cosa que no passava abans, en
el sector turístic, que és el que, i aquí coincidim, té un
desenvolupament sostenible.

Millora la situació, i aquesta millora de la situació, com deia
abans, ha de permetre donar la resposta estratègica del sector de
turisme a llarg termini. Ens hem de plantejar seriosament el
model, evidentment parla del model residencial, que no anam
cap aquí, bé, sembla que el consens del sector i especialment
dels sindicats és que el model turístic hoteler crea més llocs de
feina i més estables, i intentam preservar aquest model turístic
sense rebutjar el (...) inicial, però l’aposta sí que és pel model
hoteler perquè és el que ens demanen els agents econòmics i
socials i molt especialment els sindicats.

Diu que turisme és una conselleria florero, ha dit. Bé, serà
una conselleria florero, però almenys hem doblat el pressupost
destinat a promoció, hem passat de dedicar-li 11 milions a
dedicar-li 21 milions, per tant aquest és el tema i, per altra
banda, sense cap solució per al pla de desestacionalització
turística, finançar-lo, etc., etc., és a dir que s’han fet inversions
importants.

El tema del pressupost social ja l’he contestat, ja ha vist quin
és el pressupost, per què deim que és un pressupost social,
perquè supera els de les altres comunitats autònomes en els tres
ordres que (...) els temes socials.

Em diu una cosa que em sorprèn una persona que ha estat al
Govern, que posam a la Llei d’acompanyament un article que
assegura que siguin ampliables les partides que podem fer a la
sanitat privada en cas que (...) aquí. Aquest tema, com que és un
article que hi ha figurat sempre, sí, sí, hi ha figurat sempre, no
hi ha problema.

I després el tema de la Hipoteca Jove i el tema d’hisenda.
Escolti, s’ha fet un Pla d’habitatge, amb tots els temes
d’habitatges de protecció oficial, complementam els ajuts de
l’Estat, i el tema de la Hipoteca Jove, sense cap dubte, per molt
que li pesi, té moltíssima acceptació i tendrà moltíssima
acceptació, i prova d’això són les demandes que tenim
d’informació al respecte. Em diu que n’hi ha 12, és que crec que
les coses es demostren per si soles, és a dir, l’agència de lloguer
que ha creat l’Estat, amb la idea lluminosa de la ministra del
ram, en tota Espanya han fet 8 contractes de lloguer, 8, per tant,
sí, sí, 8, aleshores aquesta mesura serà molt més profitosa i en
aquesta línia anirem aprofundint, i estic segur que tendrà molt
més èxit que les mesures que pren el Govern central en tota
Espanya. Esperi a veure tots els efectes, que es posin en marxa
tots aquests temes, tota la publicitat que fan els mateixos
promotors, i aquest tema que, a més, no és un tema significatiu
en cost demostrarà que nosaltres sí que ajudam els joves, perquè
el problema principal dels joves era l’entrada i s’havia de
solucionar que es poguessin integrar en aquest tema en
l’entrada. I això és el que fa la Hipoteca Jove, assegurar del 80
al cent per cent que no tenien aquests doblers arraconats, perquè
a més després s’han de pagar els imposts, i en aquest sentit
donam una resposta clara i àgil i que tendrà els seus efectes.

Em sembla que no em deix cap tema, en tot cas, en el torn
de contrarèplica contestaria si queda algun tema important.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

En torn de rèplica, té la paraula la Sra. Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades.
Després del que ens ha explicat el Sr. Conseller, jo li voldria fer
un parell de puntualitzacions, perquè no sé si m’ha acabat
d’entendre. 
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En primer lloc, respecte de les previsions econòmiques que
són fictícies, és cert, Sr. Conseller, jo no sé vostè quina anàlisi
fa d’aquesta qüestió, però per recordar-li, vostès a partir de la
previsió econòmica que fan, fan el capítol d’ingressos i per tant
la recaptació que tendran, perquè evidentment, a més activitat
econòmica, més recaptació tributària. Per tant, Sr. Conseller,
vostè sap perfectament, no tenc temps de dir-li exactament,
quins són els imposts que vostès cobren directament, de
transmissions, de successions, etc., que augmenten uns
percentatges que nosaltres consideram que són excessius
almenys per l’anàlisi que feim nosaltres del desenvolupament
econòmic. Per tant, nosaltres consideram, i li torn a repetir, Sr.
Conseller, que vostès inflen els pressuposts i que fan unes
previsions, com li dic, basades en un augment d’imposts
importants perquè ho basen en el model o en els índexs
macroeconòmics que vostè ens ha explicat.

En segon lloc, vostè, maldament li doni una importància
mínima, que jo crec que no li ha de donar, Sr. Conseller, vostè
s’ha omplir la boca durant setmanes que havien fet una
autotaxa, li vull recordar que per part nostra estam d’acord
almenys en el que hauria de ser el plantejament, però ara vostè
diu que és una part mínima, que no significa més que un
percentatge petitíssim. Sr. Conseller, vostè fa els pressuposts, el
que no pot fer és posar-ho als ingressos si no saben encara com
ho faran, és una qüestió ja de principis bàsics que
democràticament no es pot fer perquè, democràticament, s’ha de
saber quins ingressos arribarien a aquesta comunitat.

En tercer lloc, vostès posen una quantitat que no he dit, són
8,5 milions que, per exemple, posen que faran el dic del port de
Ciutadella, que tampoc no sabem d’on vénen, i no creim que
sigui una manera de fer uns pressuposts des del punt de vista,
diríem, econòmic i, per tant, entendre d’on vénen els ingressos.
Li torn a dir, fan unes previsions econòmiques fictícies, Sr.
Conseller, s’ha facin mirar. I el que no poden fer és fer, amb tan
poca seriositat i improvisació, uns pressuposts d’aquestes
característiques.

Segona cosa, despeses corrents. Miri, els deutes que hi ha en
aquests pressuposts, el deute no és per a inversió, és per a
despeses corrents, i, si no, evidentment, Sr. Conseller, no tenc
temps, però li podria dir empresa per empresa què es dedica a
despesa corrent, tant sigui contractació de personal com
inversions immaterials, transferències, etc., no és un esforç
inversor, és un esforç, i li he dit al principi, per mantenir una
xarxa clientelar a través de les empreses públiques, fundacions
i consorcis on, li torn a repetir, té un 64% del pressupost total
d’aquesta comunitat, amb la qual cosa aquest és un tema molt
seriós, perquè genera opacitat, malgrat no els agradi escoltar-ho,
i no és per invertir, eh?, no és per invertir sinó que, com li dic,
en una part important, evidentment hi ha inversions, és per
pagar despesa corrent en tots els àmbits.

Escenari macroeconòmic. Sr. Conseller, miri, es veu que
cadascú en veu un de diferent, no sé, vostès en veuen un que no
sé on els ho conten, vostè ve aquí a dir-nos que existeix, ja li ho
he dit, un mundo feliz, i no és així, vostès tenen l’obligació de
veure que en aquest moment, i li ho hem dit per activa i per
passiva, la construcció, tot i que no és el motor de l’economia
d’aquestes illes, ja ho ha dit vostè i tots ho sabem, és el sector
serveis i bàsicament el turisme, té un 79% de l’activitat
industrial, l’activitat de construcció és la més elevada de tot

l’Estat, ho diu l’anuari de La Caixa, no li ho he dit jo, Sr.
Conseller, i davant això, que efectivament genera més PIB,
perquè un PIB està basat en més destrucció del territori, amb
més cotxes i en tots els elements negatius moltes vegades, que
tampoc no hi ha temps de parlar-ne, és un tema que vostès no
poden basar l’activitat econòmica en la construcció. 

Tenen l’obligació i la responsabilitat d’afrontar el tema del
turisme residencial, perquè què li diuen els mateixos hotelers,
vostè ho ha dit, anem a millorar el turisme hoteler en lloc de
potenciar el turisme residencial. La construcció potencia el
turisme residencial, vostè ens diu que la gent té feina, no ha
parlat de precarietat laboral. Hi ha una sèrie de qüestions davant
les quals vostès tanquen els ulls per no veure una realitat i ens
en volen mostrar una altra.

I, sobretot, i ja per acabar amb aquest tema, el PIB, que jo no
discutiré el tema del PIB, sàpiga que com més PIB, pitjor anam
per al medi ambient i el medi social, perquè els indicadors del
PIB, i aquest és un tema que és molt difícil parlar en un
parlament i només en un minut, s’haurien de revisar, perquè
precisament és el que ens dóna, desgraciadament, uns
indicadors molt equivocats. Però vostès no veuen aquesta
realitat, el panorama que ens ha pintat no és aquest.

Obres públiques, miri, li dic una cosa, l’esforç inversor
d’aquests pressuposts és ver que no és l’esforç inversor de l’any
passat en carreteres, tant de bo, perquè si féssim totes les
autopistes que vàrem fer l’any passat, ara damunt en tornàssim
a fer, ja hauríem de fer un puente desde Valencia hasta
Mallorca, perquè no sé on trobaríem territori, i no se’n rigui
perquè a mi no me’n fa cap, de rialla.

Ara bé, queden les autopistes d’Eivissa. Aquí, el gran esforç
inversor continua sent posar ciment, aquest és el gran esforç
inversor, perquè és una estratègia del Sr. Matas, que és la
mateixa del Sr. Aznar, augmentar PIB a través de construcció
d’obra pública, això ho sap tothom, és una manera de dir que
l’economia funciona, quan no es veu que aquí hi ha un problema
estructural de fons que són precisament el problema del turisme
i altres, com que no s’incentiva el sector comerç, ni una
indústria alternativa, com que no es fa una diversificació
econòmica, aquest és un problema d’altíssim nivell i és una
estratègia molt assenyada i molt apresa del Sr. Matas que va
aprendre del Sr. Aznar, que el PIB més elevat d’Espanya era
bàsicament per construcció d’obra pública.

Una altra qüestió en què m’agradaria entrar, si puc en dos
segons. No confongui l’endeutament amb el finançament,
perquè aquí sempre estam igual. El finançament és una cosa i
l’endeutament és una cosa. Nosaltres estam totalment d’acord
que tenim un finançament insuficient, no ha sentit mai dir el
contrari, que necessitam, que vàrem tenir unes transferències
d’educació i de sanitat molt mal dotades, vostès governaven, en
tot això ens podem posar d’acord, però l’endeutament és una
altra cosa. Vostè diu, ens endeutam per fer, no li diré què,
perquè sabem perfectament que de totes aquestes coses que
vostès estan tan satisfets, nosaltres entenem que ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Rosselló, per favor.
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LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sí, vaig acabant. Ara bé, jo li torn a dir, vostès no són de
fiar, on són el Sr. Aznar i el Sr. Rato que varen fer lleis de
dèficit zero? I ens parla aquí d’endeutar-se alegrament i
tranquilAlament, Sr. Conseller, no li recordaré el que deia la Sra.
Cabrer, és que jo crec que vostès realment distorsionen la
realitat, l’endeutament s’ha de fer, però amb seriositat, i vostès
el que no poden fer és fer un endeutament com el que fan, que
hipotequen per a generacions aquests pressuposts. Això és una
irresponsabilitat de primera magnitud, Sr. Conseller, i si no ho
vol veure, no és un problema seu, perquè vostè governa, és un
problema que ens genera a tots els ciutadans que vivim aquí,
eh?, i li vull recordar perquè crec que convé que ho vegi.

Per tant, aquests pressuposts o aquest endeutament que
vostès fan és absolutament irresponsable i, sobretot, a més, que
vostès no són de fiar, per això, perquè fa dos dies deien tot el
contrari, i vostès varen, precisament, provocar que es generàs
una administració paralAlela per defugir de l’endeutament,
perquè hi havia d’haver dèficit zero.

Ja acab, Sr. President. Pressuposts socials. Miri, no tenc
temps d’entrar-hi, supòs que hi entrarem en parlar de les
seccions, no són uns pressuposts socials, són uns pressuposts,
precisament ja els ho han dit, tancats al que és una realitat
fictícia i sobretot el que fan realment és no enfrontar problemes
socials de primera magnitud, que jo li podria demostrar
quantitat d’informació que hi ha sobre la situació de necessitat
dels ciutadans de les Illes Balears que no veuen cobertes ni en
temes d’habitatge, ni en temes de transport públic, ni en temes
d’educació que haurien de ser uns pressuposts en els quals vostè
ha dit i li ho record, que s’endeuten per respondre a les
necessitats dels ciutadans. Vostès s’endeuten precisament
només per intentar que hi hagi un creixement absolutament
fictici, per tant, Sr. Conseller, nosaltres demanam que tornin a
reconsiderar amb seriositat aquests pressuposts.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Conseller, no
tendríem endeutament si tenguéssim un altre sistema de
finançament. Vós en sou un dels culpables que no tenguem
l’altre sistema de finançament, perquè formau part del partit que
troba que el sistema de finançament d’aquesta comunitat és el
millor que existeix per a Espanya, perquè com que som una
comunitat rica, el Sr. Rajoy es reparteix per tot el món dient que
a nosaltres no ens en toquen més. Per tant, en sou un dels
culpables, canviau de cadira, a veure si entre tots els que creim
que no tenim un bon sistema de finançament arribam a lloc.

No ens havíeu sentit quan nosaltres governàvem, o no
escoltàveu, o no hi volíeu sentir, perquè a les hores de les
transferències d’educació, bé que ens queixàrem que no venien
ben dotades, i va ser el Sr. Matas qui les va accepta amb pocs
doblers. A les hores de les transferències de salut, bé que ens
queixàrem des del PSM, i vostès, la Sra. Castillo, actual

consellera de Salut, i el Sr. Fiol, que llavors també en sabia molt
de salut, que eren unes dotacions ben dotades, que n’hi havia
prou de doblers a salut. Vostè només escolta quan li convé, com
la majoria d’aquesta gent d’aquesta sala dreta d’aquí dins. Per
tant, estam per un nou model de finançament, hi estam, hi
estam, vostè també?, idò faci pressió, però no ens ho conti a
nosaltres, és als seus a qui ho ha de contar, que són els que li
han espanyat el sistema que vostè tenia previst.

67,9% de pressuposts socials, això és el que vostè diu i això
és el que apunten els seus papers. Hem de veure què entenem
per temes socials, perquè crec que vostè i jo ho entenem de
manera diferent. Que dins els pressuposts d’Immigració hi hagi
despesa, per exemple, jo que vaig néixer a Menorca, per a la
Casa Menorquina a Palma, que surti del pressupost d’Integració,
a les persones immigrants, jo, sincerament, no ho veig un
pressupost social. Vostès, què entenen per immigració, avui en
dia? Perquè en termes polítics i geogràfics d’un temps, sí que
qualsevol persona que es desplaça de lloc, jo seria immigrant a
Mallorca, perquè vaig néixer a Menorca, cosa que vostès un
temps no podien acceptar de cap manera si eres nascut a l’Estat
espanyol, no eres immigrant, ara sí, però ara resulta que la gent
com jo, que ha nascut a Menorca, o la gent que ha nascut a
Catalunya i ve .., a les activitats de la Casa Catalana el
pressupost per colAlaborar amb aquestes entitats, que jo no dic
que s’hagi de deixar de fer, però d’una altra partida, surt de la
partida d’Immigració. Sr. Conseller, aquestes són les seves
polítiques socials, que no coincideixen gens amb el que és avui
la política social i molt menys amb el que són als estats moderns
les polítiques d’immigració.

Parla d’altres pressuposts, l’any passat ja ens va parlar de
l’Estat, miri, jo els de les altres comunitats sincerament els
desconec, no he tengut temps d’anar-los a mirar; el de l’Estat sí
que me l’he mirat i compartesc que les despeses són menys,
però els vuit anys que hi va haver els seus, tampoc no ho varen
ser, per tant tampoc no té credibilitat per parlar d’aquestes
coses.

Sí, que no ens va sentir quan governàvem, sí, perquè els
esquitxos del Sr. Pons de vegades arribaven a tercera fila, de la
manca de finançament. Que inversió en fan més que en tres
anys el PSM? No, damunt els papers hi tenen més doblers, però
gràcies al seu partit a Madrid que ens va imposar un sistema,
aquella llei del dèficit zero i no hi havia manera d’endeutar-nos,
gràcies a l’ofegament que no va deixar modificar el conveni de
carreteres, per tant no va arribar cap duro, gràcies a això, els que
governaven hagueren de pensar una mica més i fer un poc
d’enginyeria financera com la que intenta fer vostè. I gràcies
això, el Sr. Fiol ha inaugurat una partida grossa d’escoles i
d’instituts..., sí, sí que és grossa, més que les que heu començat,
de molt.

(Remor de veus)

Sí, fins i tot aquelles tres aules que anàreu a visitar l’altre dia
les teníeu posades.

A veure. Turisme, recuperar la imatge i la situació.
Recuperar la imatge, com? La Targeta Verda, en varen parlar a
Londres aquesta setmana passada de la Targeta Verda?
L’autotaxa? Això és recuperar la imatge? I, segons vostè, s’ha
ralentit la caiguda, ara estam a lloc, idò ara és el moment de
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treure els temes estratègics, ara és el moment. En el pressupost
no hi ha res de tot això, Sr. Conseller, en el pressupost no n’hi
ha cap de repte estratègic, ni hi ha res nou, ni té prevista la
discussió d’un nou model de finançament, o sigui que vostès
parlen per enèsima vegada d’un pacte en turisme. El pressupost
és calcat al de l’any passat, el principal motor econòmic
d’aquestes illes es troba estancat en idees, ja li ho he dit abans,
la Conselleria de Turisme s’ha convertit en la conselleria
florero, només surt a les fotos, però no pensen ni dissenyen
noves estratègies.

Li preocupa el capital humà. Jo crec que a nivell personal,
qui vos coneix un poc, segur que vos ha de preocupar el capital
humà, per tant vos hauria de preocupar que els pressuposts no
reflecteixin aquest increment en inversions en capital humà.

Els 12,5 milions que no entraran de l’autotaxa només és el
0,4% del pressupost, només. Són 12,5 milions d’euros que
podrien fer dues o tres escoles, contractar personal per atendre
la diversitat, contractar més personal en salut, passar més
doblers als ajuntaments per a serveis socials, vostès retallen les
despeses que van als ajuntaments, que són els que realment
afronten, un dia sí i l’altre també, els problemes socials de la
societat. Sr. Conseller, un 0,4%, és ridícul, però els duros que
representa aquest 0,4% ben invertits suposen molt i molt i molt
per als ciutadans d’aquestes illes.

La liquidació en educació serà més del que hi ha
pressupostat, si fos menys seria que han desviat doblers a una
altra cosa com va passar el 2004 amb l’equip ciclista. En
educació sempre i en sanitat sempre hi ha d’haver més despeses
al final que al pressupost inicial, perquè si no, vol dir que vostès
no escolten gens les necessitats d’aquesta societat; si no és així,
amb el sistema de finançament que tenim, si no amagam dèficit
davall el calaix perquè l’Estat no ens renyi, no faríem res mai.
I vós l’única cosa que heu fet ha estat posar el dèficit dins els
papers d’educació però no incrementar els serveis i si no faci
una volta per les escoles i miri el professorat d’atenció a la
diversitat, el més necessari avui en dia, com ha disminuït.

I en temes d’economia, Sr. Conseller, si el seu model és que
la construcció del 2004-2005 passi de més de ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Ja acab, Sr. President.

... que la construcció del 2004-2005 passi de 13.700 i escaig
empreses a 14.300, que el comerç passi de 21.000 a 20.000 i que
la indústria passi de 5.525 a 5.415, si aquest creu vostè que és
un bon indicador per a l’economia d’aquestes illes, molt
malament anam, Sr. Conseller.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Hi
ha una cosa que no es llegeix al Diari de Sessions, i són les
presències i les absències. El president no hi és, no hi ha estat
pràcticament en tot el debat, que consti, perquè en el Diari de
Sessions quedi reflectit.

(Aldarull a la sala)

Jo li he d’agrair, Sr. Conseller, que vostè hagi sortit a
aquesta tribuna i hagi reconegut, reconegut públicament, que no
incorpora per a destinacions sanitàries tots els doblers de
finançament addicional que li ve de l’Estat per a matèria de
sanitat. Li ho he d’agrair, només per la sinceritat de reconèixer-
ho, no li he d’agrair, en absolut, que ho faci, perquè jo entenc
que això, Sr. Conseller, és una estafa als ciutadans, és una estafa
perquè els ciutadans tenen dret que els doblers que vénen de
l’Estat central, els doblers que el Govern del Sr. Rodríguez
Zapatero ha posat per suplir les mancances i les insuficiències
del finançament sanitari del Sr. Aznar, són per a sanitat, no són
per finançar capricis, no són per eixugar el deute, són per
millorar les prestacions sanitàries. I això, els ciutadans ho
reclamen i a través nostre, com a representants de l’oposició, els
exigim. Vostès estafen els ciutadans si no ho fan. De totes
maneres, gràcies per la sinceritat de reconèixer-ho.

Vostè ve aquí i ens compara. Pressuposts d’educació i
sanitat, pressuposts socials d’unes comunitats i d’unes altres.
Ens compara els pressuposts, per què no ens compara les
liquidacions? Perquè per a vostès dedicar a educació i a sanitat
doblers del pressupost no és una realitat, és una coartada, és
verbalisme pur, perquè a l’hora de la veritat, i ho han demostrat,
no ho fan. Li torn a repetir, l’IBISEC tenia 55 milions d’euros
prevists per invertir l’any 2005, a 10 d’octubre té 27 milions
compromesos, és a dir, contractes signats, no gastat, no són
totxos, no són obres fetes, són compromesos. I vostè em diu, és
que hi ha les anualitats, pitjor m’ho posa, si resulta que a més
aquests 55 milions eren per a diverses anualitats, llavors ens està
prenent el pèl des del moment que ve aquí a presentar els
pressuposts. Els 55 milions eren per gastar l’any 2005, eren
l’anualitat del 2005, no em digui que no, no em digui que no,
perquè estaven al pressupost del 2005, no era un quadre de
finançament plurianual. Per tant, vostès ens prenen el pèl. I ara,
els 28 milions que posen enguany, també són plurianuals?
Resulta que d’aquests 28 només en gastaran 10 o 12 i ja veurem
els altres els altres anys. On és el caràcter social d’aquest
pressupost? Crec que no té raó, vostè s’equivoca, no són
plurianuals, els 55 eren per a enguany, perquè si són plurianuals
encara és pitjor, ho entén, Sr. Conseller? Encara seria pitjor. 

És una coartada això de dedicar els doblers a sanitat i a
educació, no és veritat, perquè després aquests doblers, per via
de no gastar-ho se’n van al dèficit i se’n van per cobrir capricis,
per cobrir necessitats electorals del PP, per pagar equips
ciclistes, costes nord, Radiotelevisions de les Illes Balears,
etcètera. Clar, si jo pressupost 55 milions per a sanitat o per a
educació, no me’ls gast i el que m’estalvii se’n va al dèficit.
Perquè miri, vostè diu, nosaltres pressuposam, és igual, el 70%
se’n va a despesa social, li regla, 70%, però si després només
inverteix la meitat és el 35 que dedica a despesa social, no és el
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70. Ara. Això sí, per via dissimulada aquests doblers es desvien
per a les finalitats que ens interessen. I ja està bé d’això, ja està
bé, igual que ja està bé que ens vengui ... Quan els criticam una
cosa vostès tenen dos arguments per discutir, vostès blanc,
nosaltres negre, i punt, ja està; quan els agafam realment en falta
i diem que vostès fiquen la pota i fent ilAlegalitats i fent-ho
malament, llavors la darrera ràtio és que el pacte ho feia, el
pacte ho feia, i ho feia encara més o ho feia pitjor o ho feia
diferent. 

(Remor de veus)

Però miri, ja està bé d’aquesta discussió, jo no surt aquí a
discutir si el pacte pressupostava bé o malament, perquè ara, en
aquesta legislatura són vostès els que són govern i són vostès els
que han de respondre dels seus actes. I el fet que vostès
considerin, vostès ho consideren, que el pacte feia les coses
malament, no els legitima per fer-ho, o sí?, o sí, Sr. Ramis. El
fet que el govern anterior fes una ilAlegalitat ja permet que
vostès la facin? És aquest el seu argument, perquè jo podria
discutir si el que feia el pacte era ilAlegal o no, vostè no ho
discuteix, vostè dóna per fet que era ilAlegal, però com que ho
feia el pacte, jo també ho puc fer, però no, aquest argument no
l’utilitza només vostè, eh?, l’utilitza tothom, des del Sr. Matas
fins a la consellera d’Agricultura, tots, tots, tots empren
exactament el mateix sistema, i ja està bé! Responguin dels seus
actes, defensin. Vostès han pressupostat malament, i és igual si
és el 0,4 com si és el 0,1. Escolti, és a dir..., què representaven
per al pressupost les factures del Rasputín?, el 0,0000001.
Quina importància té això?, cap, perquè no és la importància
quantitativa, el problema; el tema és la importància qualitativa
que té això, i si vostè posa en el pressupost unes quantitats que
no tenen suport legal per estar-hi això és una ilAlegalitat, i això
fa que aquest pressupost s’hagi de tornar i l’hagi de tornar a fer,
com un estudiant que ha fet malament els deures: no ha fet bé
els deures. Un mal estudiant, suspès, Sr. Conseller, suspenso, és
així, és així.

(Remor de veus)

Conveni de carreteres. Miri, vostè el que no pot fer és
confondre la predisposició política d’un govern, del govern del
Sr. Rodríguez Zapatero, a parlar, a resoldre una situació, a
resoldre una situació de crisi que s’ha produït, no pot confondre
això amb el fet que això sigui la benedicció a les ilAlegalitats que
vostès han fet, i m’estic referint a dues ilAlegalitats: la primera,
l’incompliment del conveni, però ara una altra, la ilAlegalitat
d’introduir en el pressupost unes quantitats que no tenen
emparament legal, així de clar, i per tant vostè no pot dir
“home!, el Sr. Zapatero mateix ha dit que està disposat a parlar
amb nosaltres per arreglar el problema”; cert, bon tarannà
polític, però això no vol dir que vostès estiguin autoritzats a
introduir en el pressupost unes quantitats que no són correctes.
Això no els autoritza a posar les quantitats. Per tant vostès estan
cometent un error rere l’altre, si m’ho permet una ilAlegalitat
rere l’altra.

Per últim, ràpidament, endeutament. Vostè diu “home!, jo
no he amagat mai l’endeutament i si l’endeutament és
necessari”, i no sé què. Miri, vostè és aquí responent a un partit
que tenia un programa electoral, i sap què deia aquest partit
sobre aquest programa..., aquest programa electoral sobre
l’endeutament?, que s’havia d’anar a l’endeutament zero perquè

el dèficit i l’endeutament eren nefastos per a l’economia perquè,
entre altres coses, generaven molt d’atur, i aquest és el
programa que l’ha duit a vostè a seure en aquesta cadira, i ara
no pot venir i canviar i dir: “No, no, donde dije digo, digo
Diego”, i ara resulta que l’endeutament és fantàstic i
meravellós. Quan el feia el pacte no ho era, fantàstic i
meravellós, s’havia de sentir la Sra. Cabrer el que deia sobre
l’endeutament per mor de les inundacions i de les catàstrofes
dels temporals. I ara han canviat de discurs; per què?, perquè
tenim la nostra conveniència.

Sr. Conseller, insistesc, s’ha de retirar aquest pressupost, i
amb aquest pressupost també s’ha de retirar el conseller
d’Economia i Hisenda, al qual desitj el millor en allò personal.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Conseller...

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
moltíssimes gràcies. Repassaré..., intentaré contestar tots els
temes plantejats que, sense cap dubte, són tots molt importants.

La representant d’Esquerra Unida, especialment, i el Sr.
Quetglas, i la Sra. Mascaró, em continuen dient que inflam els
pressupostos, dit amb paraules de la Sra. Rosselló, i que aquest
és un tema continuat. Però, vaja, clar, com que és un tema que
cada any em diuen el mateix, és a dir, que vostès tenen un
discurs fix, idò m’estranya que no siguin capaços de canviar-lo.
És a dir, no hi ha..., els pressupostos en partides d’ingressos no
estan inflats i per tant les liquidacions pressupostàries, Sr.
Quetglas, demostren la legalitat absoluta, perquè a pesar que
insistesc que en el tema d’ingressos són previsions, i per tant
quan jo parl de l’època de pacte no (...) mai, com vostè fa, la
paraula ilAlegalitat, ja dic que són vostès els que parlen sempre
d’ilAlegalitat dels pressupostos, que Madrid els impugnarà, que
no sé què; jo no ho dic mai ni crec que s’hagi dit abans en
aquesta cambra. Perquè també em diu que no podem parlar del
que feia el pacte, però me menciona contínuament el que deia
la Sra. Cabrer. Posi’s d’acord, no entri en contradiccions
d’aquest tipus. Si no vol parlar del passat no em retregui el que
deia la Sra. Cabrer. Una de dues, és que s’ha de ser un poquet
congruents.

Però en qualsevol cas els ingressos són previsions i jo no
parl d’ilAlegalitats, perquè quan parlam de previsions no podem
dir quin és el final. Però analitzem quin és el final. Vostè als
primers pressupostos, que també va defensar en nom del Partit
Socialista, ja em va acusar d’aquest tema; en els pressupostos
del 2004 ja em va dir que estaven els ingressos inflats. Bé, idò
en aquells moment, en el pressupost del 2004 l’impost directe,
el conjunt, el (...) líquid va ser de 2.000 milions d’euros quan en
vàrem pressupostar 1.917. És a dir, que el primer any em varen
dir aquest tema i les xifres, aquí ja tenim el tema tancat quant a
la nostra liquidació, no la de l’Estat, i demostren que vàrem
pressupostar correctament, i em varen dir de tot, Sr. Quetglas,
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i vostè en particular. Per tant no té credibilitat per tornar-me a
atacar per la mateixa via, no té credibilitat.

(Aldarull a la sala)

El (...) líquid va ser 70 milions d’euros més del que vaig
pressupostar. Per tant..., això en els primers pressupostos. L’any
passat, vaja, ja va ser escandalós. 

Aquest increment a més és mínim, i dic que és mínim en el
sentit que tenim, sabem que la liquidació de l’Estat del 2004
tendrà encara un caire positiu. Quan dic la liquidació em
referesc al finançament autonòmic, és a dir, que serà superior,
però aquí no entrava el nostre pressupost, no eren les nostres
previsions i per tant no hi insistiré, és a dir, ens falta aqueixa.
Per tant estam pressupostant correctament any rere any.

L’any 2005, el mateix. Agafi el Diari de Sessions, vostè
desgraciadament per raons de salut no hi era, però també va
defensar als pressupostos una esmena a la totalitat el Partit
Socialista, el PSM i Esquerra Unida en aquest mateix sentit;
agafin el Diari de Sessions i veuran la paraula inflats, que no
responen a la realitat, que falten a la veritat... Escolti, el
pressupost del 2005 era un pressupost d’ingressos de 2.089
milions d’euros; a 30 d’octubre en duim, senyores i senyors
diputats, 1.849. Si feim aqueixa projecció a final d’any la
projecció ens dóna 2.218, un 6% més dels ingressos. És a dir
que no em parlin d’aquest tema i quan nosaltres, a diferència del
que passava amb el govern anterior, no complien, nosaltres
complim les previsions econòmiques, és a dir, no em diguin que
els pressupostos d’enguany tornen a estar inflats, que el 2,5 no
el cobrirem i que haurem de retirar partides pressupostàries.
Complirem, sí que complirem, i tot els pressuposts d’ingressos
els complirem, perquè ja els dic que la projecció ens dóna 2.218
milions d’euros.

Miri si som rigorosos, a diferència del que passava abans,
que a 31 del 10 tenim un contret, com m’ha dit, d’un 6,5% més.
En el tema del nostre..., en la part que nosaltres gestionam el
pressupost del 2005..., perdó, el pressupost que presentam per
al 2006 és inferior a la previsió de tancament que feim; el
pressupost que jo he posat en el 2006 és inferior a la xifra de
previsió de tancament, és inferior a la previsió de xifra de
tancament; és a dir que no vagin per aquí, nosaltres complim i
per tant ja la previsió que tenim de tancament amb els nostres
tributs, a part de la part gestionada per l’Estat, és 8 milions
d’euros superior la previsió que tenim de tancament; per tant
miri si inflam poc, Sra. Rosselló, Sr. Quetglas, els ingressos. Sí
que els miram amb cura, sí que som molt prudents; per tant
tenim marges de maniobra perquè són previsions, és a dir, estam
pressupostant menys del que esperam del (...) líquid que
esperam.

Per tant hi ha raons més que clares perquè aquests
pressuposts per suposat són legals, perquè parlam de previsions,
s’ajusten a la realitat dels terminis de liquidació i és claríssim,
és a dir que no vagin per aquí. No estic d’acord en absolut que
acusin d’ilAlegalitat aquest conseller, que aquest govern
pressuposta malament. Estam pressupostant correctament i
d’una forma molt prudent. Ja li dic que estam pressupostant per
davall de les previsions de tancament de l’any 2005. Si això no
és prudència... És molt prudència, com correspon sempre a

l’àrea d’economia i hisenda, i dic sempre sense fer distinció de
qui hagi estat.

Quan m’estava referint al que passava abans, que no eren
ilAlegalitats, però venc a dir que sempre hi pot haver petits
marges de maniobra, en alguns més greus que en altres, perquè,
clar, sí que els recordaré, perquè sí que ho hem de recordar, que
amb l’IVA es varen pressupostar el 2002 60 milions d’euros
més i després es va recaptar menys; bé, 60 euros de recaptació
menys, però es varen pressupostar de més. També va passar el
2003, en el pressupost del 2003 varen continuar insistint en
aqueixa línia; en aquest cas varen ser 40 milions d’euros més
però, vaja, hi ha temes que vegin que no hi va haver la
prudència que tenc jo, que sí que estam complint.

En el tema de la taxa del joc pressuposten l’any 2001 64,69
milions d’euros. Molt bé; el contret final són 57 milions
d’euros, 7 milions d’euros més. No passa res, és el primer any,
nosaltres poden tenir unes variacions amb l’impost de lloguer de
cotxes que, com a primer any, crec que podem tenir. Aquí era el
seu primer pressupost i accept aquest canvi. Però és que el 2002,
senyores i senyors diputats, el Partit Socialista i tot el Govern
aproven uns pressupostos que, a pesar que havien recaptat 7
milions d’euros més, idò els apugen a 68, a 69 milions d’euros,
continuen pujant a pesar que havien recaptat menys. Liquidació:
els baixa més, 53 milions d’euros; ja tenim un desfasament de
13 milions d’euros en un tema gestionat per vostès. I això no és
que sigui ilAlegalitat, però no era prudència com feim nosaltres.
Que quedi molt clar que no estic acusant d’ilAlegalitat, com
acusen vostès, perquè no tenen raó. I el 2003 tornen cometre el
mateix error, és a dir, 67 milions d’euros i el (...) líquid són 54,
8 milions d’euros menys. 

Per tant quan parlam d’ingressos parlam de previsions, hi
pot haver petites variacions, i en el nostre cas el compliment
global de tot el pressupost d’ingressos serà cert perquè ja dic
que hem pressupostat menys del que aspiram del contret que
tenim previst per a final d’any. Per tant, per poca major activitat
econòmica que hi hagi, anirà a més i pel tema de la inflació. És
a dir, que la prudència ha estat total en aquest tema i no ha estat
el que s’està dient d’ilAlegalitats perquè és desconèixer els
criteris. Sí que era ilAlegalitat és quan pressupostes despeses en
forma incorrecta, això sí que ho és, però en els ingressos són
previsions. D’improvisació res. Prudència. Improvisació res,
prudència. Esperam recaptar més i posam per davall de la xifra
del (...) líquid que tenim per un factor de prudència.

La Sra. Rosselló m’insisteix en el tema del 64% de
transferències corrents. Li insistesc que en aquest capítol allò
més important és el tema de la sanitat, és a dir, que és la partida
més important i que es va incrementant i que cada pic s’anirà
incrementant més si ho vol sanitat. És a dir, en aquest apartat no
hi ha cap dubte que les transferències corrents, que la gran part
d’aquest capítol va cap a l’ib-salut, s’incrementaran i s’han
d’incrementar si volem aquest tema.

Em diu del tema del coneixement econòmic que tenim, és a
dir, de l’estratègia d’apuntar cap a la construcció. Li insistesc
que no apuntam cap a la construcció, que la construcció per a
nosaltres és un factor que no és important, que l’important és el
sector turisme, que la distribució amb el VAB, és a dir, el 80%
del turisme, un 10% més o menys construcció, 8,5% indústria
i comerç i el tema (...), un tema residual, desgraciadament, per
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agricultura i pesca. I nosaltres els esforços els feim cap al tema
de turisme, i el tema de turisme és el que està repuntant gràcies
als ingressos turístics, que estan millorant i que el creixement
del 2,2 per a enguany -que (...) Cambra de Comerç i CAEB és
més alt, però nosaltres el donam amb el model, mantenim el
mateix tipus de model de conjuntura econòmica, és a dir, donam
el 2,2- ho estam fent per aquí, és a dir, per via turisme. La
construcció repuntarà una dècima més però no té major
importància perquè el seu pes és menor. Evidentment
compartesc que no hem d’anar a fonamentar el creixement en el
futur en la construcció, perquè coincidesc totalment amb el fet
que no ajuda al desenvolupament sostenible, i jo sí que li puc
definir el que és el desenvolupament sostenible, és a dir, no sé
si vostè ho pot definir però jo sí.

El tema de diversificació econòmica si que..., és a dir, creim
que la major importància de diversificació econòmica s’ha de
donar, primer, diversificació dintre el món turisme, amb el
multiproducte del turisme i, després, una certa diversificació, i
per això potenciam sectors emergents de l’economia com és
l’audiovisual, que qualque pic i l’any passat em vaig estendre en
aquest tema.

Parla de la Llei d’estabilitat pressupostària, i el Sr. Quetglas
també em parla de la Llei d’estabilitat pressupostària o llei de
dèficit zero. Perdoni, tot el que nosaltres feim és sense
incomplir la Llei d’estabilitat pressupostària. Jo comprenc que
els molesti que aquest govern i qui els parla havien trobat el
mecanisme per actuar dintre de la Llei d’estabilitat
pressupostària, dintre de la Llei d’estabilitat pressupostària.
Nosaltres no l’hem incomplert. Quan hem anat a Madrid a
presentar un pla d’equilibri econòmic i financer és perquè ens
hem volgut endeutar, no per incompliment de la Llei
d’estabilitat pressupostària. Ja vaig molt viu, senyores i senyors
diputats, Sr. Diputat, Sr. Quetglas, a no incomplir-la, perquè sé
que el govern de Madrid em vendria darrera; ja hi vaig, ja sé
fins on he d’arribar. Vostès varen fer el que varen trobar oportú,
però la llei no ha canviat, les regles del joc no ha canviat, el Sr.
Solbes no ha canviat la Llei d’estabilitat pressupostària; és que
pareix que ara tenim una altre llei i que nosaltres feim una cosa
distinta perquè hi ha una altra llei. No, perdoni, que quedi molt
clar: la llei és la mateixa i nosaltres actuam en conseqüència. I
la complim, la Llei d’estabilitat pressupostària, i esperam poder
continuar complint-la.

La Sra. Rosselló em feia referència al tema de la hipoteca
jove. Ahir mateix, vaja, o avui mateix surten unes declaracions
del secretari d’Estat de Pressupostos, del Partit Socialista, el Sr.
Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que recomana als joves
comprar més habitatges i viatjar menys. Per tant tot el que
podem fer, en aquest cas coincidim amb el secretari d’Estat de
Pressupostos, que tot el que puguem fer perquè els joves
comprin més habitatges és oportú en aquest sentit, que aquí sí
que tenim una (...).

La Sra. Mascaró m’espanta el que ha dit, perquè el primer
que diu és que no hem posat més doblers, sinó que el govern
anterior no pressupostava la realitat en la despesa, és a dir, que
complia en aquest cas..., és a dir, a ella li preocupa el tema dels
ingressos, i el tema dels crèdits pressupostaris, que han de ser
reals, aquí no els complia. És a dir, bo és saber-ho, és a dir, que
hi havia un govern que diu que no complia els temes de despesa
en aquest sentit. És a dir, que són greus les acusacions que fa

principalment als responsables d’economia, al vicepresident
econòmic i al conseller d’Hisenda en aquest sentit. És a dir, jo
no m’atreviria...

(Remor de veus)

Jo no ho he dit, però vostè sí que ho ha dit. Si vostè mira les
liquidacions pressupostàries veurà, a pesar de les liquidacions
pressupostàries del 2002, és a dir, el darrer any que varen
governar complet, en el tema d’educació és molt semblant, és a
dir, són 12 milions d’euros més, em pareix -parl de memòria-,
del que es va pressupostar per al 2003. Per tant, encara que sigui
un poquet més la liquidació pressupostària, l’esforç en educació
i sanitat reconeguin que hem fet un esforç important, és a dir,
més del 53%, és a dir, que les liquidacions eren un poc inferiors,
que en lloc de 53, si ho vol mirar sobre liquidació, serà el 49?,
idò serà el 49 però aqueixa és la realitat.

I en el tema de sanitat, vaja, és impressionant que abans
dedicassin 700 euros per habitant i ara en puguem dedicar més
de 1.000. A costa d’endeutament?, a costa d’endeutament, però
en podem dedicar més de 1.000.

Quan diu que els pressupostos socials, què entenen per
pressupostos socials? Clar, aquí pot fer tots els jocs de paraules
que vulgui i dir “jo això ho pos, això no ho pos”, però
evidentment en termes pressupostaris hi ha unes funcions que
són uns grups de funcions que són el que s’entenen per
pressupost per a temes socials, i aquests grups de funcions
evidentment no són viatges, no són partides de viatges, no són
aquestes partides, sinó que són les funcions 41, 42 i 45, i quan
feim l’anàlisi comparativa amb les altres comunitats autònomes
el feim amb les funcions 41, 42 i 45, perquè si no evidentment
és molt difícil saber què entenem per termes socials vostè i jo,
o el seu grup i el nostre grup, és a dir, amb funcions homogènies
de 41, 42 i 45, i el sistema que tenim de comparar-nos a les
altres comunitats autònomes, i per tant sí que són uns
pressupostos socials, i no hi ha cap dubte respecte a la mitjana
de comunitats autònomes amb aquestes funcions 41, 42 i 45,
que és allò que s’entén en aquest tema i en termes de l’Estat.
Prova d’això és que cap de vostè no m’ha demanat les dades que
no he donat de comunitats com Andalusia, etc.; és a dir, no me
les han demanades, senyal que no els preocupa aquest tema,
abundar per aquí.

Em diu el tema de les inversions de l’Estat en l’època del
govern del Partit Popular. Bé, les inversions de l’Estat en
l’època del Partit Popular varen anar pujant a les Illes Balears,
és a dir... Ara és cert que tornam estar al nivell del 96, el que ara
ens estan donant és al mateix nivell del 96, però del 96 i a
principalment a partir del 2000 varen estar pujant aquestes
inversions a nivell de l’Estat a les Illes Balears de l’ordre d’un
10% anual.

Vull veure si li puc donar les dades, per ser exactes...

(Intervenció inaudible i rialles)

Ara les trobarem, ara les anirem trobant. No, no, no perdem
els papers.

Parla de noves inversions. Evidentment hi ha novíssimes
inversions, i això és un altre tema que no hi ha..., supòs que no
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hi ha cap dubte que les inversions en carreteres les hem
començat nosaltres i no el govern anterior, Sra. Mascaró. Supòs
que aqueixa no la discutim, no?, aqueixa no la discutim. I si
parlàssim de medi ambient hem començat depuradora de Cala
d’Or, depuradora d’Alcúdia, depuradora de (...), ampliació
depuradora de Sant Antoni, remodelació de la platja d’En
Bossa..., un llistat llarguíssim de noves inversions totalment
començades en aquesta època. Depuradora de Cala Tarida,
torrent de Sa Vileta 6 milions, torrent de Sa Sèquia,
interconnexions de Sa Mola, la de S’Estremera... En educació,
vaja, el llistat és importantíssim d’obres que fa l’IBISEC... És
a dir, hi ha més de 81 obres començades en època d’aquest
govern davant 19 que es varen acabar iniciades pel govern
anterior, és a dir que el balanç en tres anys és claríssim.

En tema de sanitat el mateix, és a dir, mentre..., vostè hi ha
fet també alguna referència, és a dir, s’han inaugurat 9 obres del
període anterior; en tenim començades 33, és a dir, que hi ha 33
obres en sanitat, des del centre de salut de Sant Agustí, centre de
salut de Son Gotleu, Canal Salat, etcètera. És a dir, que hi ja
estam en aquest tema. 

I evidentment igual, vaja, Sr. Quetglas, bé, idò parlarem del
que vostè sap, no?, de ferrocarril, no?

(Remor de veus)

Ja que això sí que vostè ho sap, el que estava fet en el seu
govern, perquè això sí que almenys ho deu saber; la resta diu
que m’enganen perquè vostè no té el coneixement. 

(Més remor de veus)

Vostè no té el coneixement. És a dir, vegem en serveis
ferroviaris a veure qui l’ha fet. En seguretat en passos a nivell
10 milions contra 57 el nostre govern; en infraestructures 51
milions vostè, Sr. Quetglas, 221 milions el nostre govern;
electrificació, 0, 32 milions d’inversions; material mòbil, 11
milions contra 31... Escolti, això són realitat, és a dir, que hi
ha... No, no va per bon camí, no va per bon camí, Sr. Quetglas.

(Rialles)

Em diu, Sra. Mascaró, de la imatge. Idò la imatge del
turisme és evident que ha millorat, que tenim una millor
percepció en els mercats emissors de les Illes, a Mallorca
moltíssim, i evidentment les campanyes de promoció que, com
dic, hem doblat els euros destinats a promoció turística, estan
donant els seus efectes i sobretot els missatges de colAlaboració
amb tots els canals, que avui en dia són importants a pesar que
continuen treballant en noves tecnologies i continuen treballant
per diversificar també el producte turístic amb l’operador, és a
dir, també s’ha de diversificar aquest tema.

M’ha tornat parlar del nombre d’empreses que tanquen.
Moltíssima preocupació, però la ràtio real és que nosaltres tenim
91,9 empreses per cada 1.000 habitants, la ràtio més alta
d’Espanya, i aquesta és 5 punts més alta que quan vostès
governaven, és a dir, que el conjunt d’empreses hi ha més
empreses que fa tres anys, i tenim -afortunadament- en aquest
tema la ràtio més alta en creació d’empreses, 91,9 per cada
1.000 habitants davant comunitats com Catalunya, que té el 87,
i que ha millorat aquesta ràtio en els darrers anys.

El Sr. Quetglas m’agraeix que digui quins són els doblers de
sanitat. Escolti, afectats a sanitat hi ha aquests 63 milions, hi ha
uns doblers de bestretes que arriben a la quantitat que vostè diu,
però aquestes bestretes no estan afectats a sanitat, però m’és
igual, és a dir, és un tema que és poc important. El sistema de
finançament autonòmic ens dóna, la previsió que feim per al
2006 amb la clàusula de garantia que ha de créixer amb el PIB
nominal, clàusula de garantia que gràcies a la conferència de
presidents i, per tant, gràcies al Sr. Zapatero, m’és igual, es
manté, que abans no hi seria, i li don aquesta virtut, ens dóna
possiblement que el sistema de finançament autonòmic afectat
a sanitat serien 790 milions. Dels 790 als 1.004 que té l’ib-salut
els aportam la comunitat autònoma.

Vostè diu que són 100 i busques, 110 milions, 117, 123...,
m’és igual, és a dir, la xifra, si sumàssim les bestretes, si sumam
totes les bestretes que hem pogut pressupostar (...) són 123, que
no tenen res a veure perquè les bestretes, el del 2% que no ens
han entregat, i per tant no tenen afectació a sanitat. Per tant,
encara que afectem tots aquests doblers a sanitat, 790 més 123
donaria 910 milions. Per tant aportam encara, del conjunt del
tribut que paguen els ciutadans de Balears, més de 100 milions
d’euros. Per tant tenim el dèficit de sanitat encara molt, molt alt,
perquè ve a representar encara més de 100 euros per habitant el
dèficit que tenim de sanitat, però no vàrem votar en contra
perquè és una passa endavant, no va arribar on volíem però va
ser una passa endavant i per això ens vàrem abstenir en aquest
sentit.

En el tema de l’IBISEC molt clarament, i no m’equivoc,
com no m’he equivocava l’altre dia quan em deia que l’emissió
de bons era a interès fix, és a dir, l’IBISEC té un pressupost de
56 milions, la Conselleria d’Educació i Cultura executarà aquest
pressupost de 56 milions, però sí que és cert que per un tema de
prudència -és a dir, em pareix una contradicció que a vegades
m’acusin de ser tan llançat i a vegades de no ser prudent-, quan
l’IBISEC llança una obra ha de tenir la finançació per a la
totalitat de l’obra, perquè evidentment l’any que ve, aquest
2006, haguéssim pogut pressupostar a l’IBISEC zero, i com
pagaria l’obra que ha llançat? I quan llança l’obra, és a dir, ara
vull que tengui 56 milions, la totalitat, per un tema de
prudència, perquè si no estam comprometent un pressupost de
l’any que ve que no sap si tendrà, i aquest és el criteri que
empram amb l’IBISEC. És a dir, que serà pitjor perquè serà
plurianualitat; el que vostè vulgui, però que quedi clar que
aquest és el criteri, que la contractaran 56 milions d’obres o
pràcticament la totalitat. Jo estic segur de la capacitat del
conseller i del gerent de l’IBISEC per dur-ho endavant, que
evidentment aqueixa obra, part, la major part de l’obra,
s’executarà dins l’any que ve, que aquests doblers no es
retiraran de l’IBISEC, que quedaran dintre l’IBISEC, és a dir,
sigui perquè el préstec tengui una possibilitat que no es faci
efectiu mentre no es vagi necessitant, ho tendrà de cara a l’any
que ve. 

És així, és així, perquè tendrà aquests doblers o ho tendrà en
tresoreria. Si vol fer efectiu el conseller el préstec tendrà 56
milions en tresoreria i haurà executat 25 o 30, però evidentment
el criteri de prudència fa que per poder llançar una obra hagi de
tenir la dotació suficient, perquè si no es podria trobar que l’any
que ve no li feim un aval i aleshores no podria fer l’obra, és a
dir, per licitar ha de tenir el crèdit suficient per a la totalitat de
l’obra i és un criteri de prudència que almenys des de la
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Conselleria d’Hisenda s’imposa. Per tant no és imputable a la
Conselleria d’Educació, sinó a la Conselleria d’Hisenda, que
creim que no podia ser que es llançàs una obra i que l’any que
ve no tengués fons per pagar-la, perquè estam parlant d’una
empresa pública. Per tant el tema funciona així. S’executarà tot,
ho adjudicaran tot i s’anirà pagant successivament a mesura que
se li presentin les certificacions.

En el tema del conveni de carreteres vostè diu que és una
ilAlegalitat pressupostar un tema que no existeix. El conveni de
carreteres és un conveni firmat entre un govern legítim a Madrid
i un govern legítim a les Illes Balears; per tant són uns doblers
que existeixen i per tant, amb el criteri d’extrema prudència que,
ja dic, hem pressupostat 24,3 milions d’euros, és totalment
correcte i correspon a tots els principis de legalitat al respecte.
Per tant no embullem el tema.

El que és una ilAlegalitat és que unilateralment qualcú
denunciï un conveni sense ni tan sols convocar la comissió
mixta, i en aquest sentit està claríssim. Per a mi la ilAlegalitat és
del Govern central en aquest aspecte.

Es torna a demanar, vaja, la meva dimissió, el meu
cessament, el Sr. Quetglas. Jo crec que sincerament que el Partit
Socialista tenia muntada l’estratègia que pujàvem els imposts,
el Sr. Quetglas me va dir que posar el cèntim sanitari era una
obligació legal, per llei ho havia de posar, doncs haurà de
demostrar quina llei diu que ho ha de posar perquè no ho hem
posat. I tenien aquesta estratègia muntada i per tant per aquí
anaven en aquesta línia i no han volgut canviar l’acord en aquest
sentit. Però ho tenim molt clar, des del Partit Popular, i almenys
jo personalment, ho tenim molt clar perquè treballam per no
posar imposts que afectin els ciutadans de les Illes Balears, com
era el cèntim sanitari a un moment que la gasolina era més cara
que mai a les Illes Balears, que les Illes Balears pagam la
gasolina més cara que a la resta de l’Estat espanyol pel tema del
transport, que la influència que m’ha dit de la inflació en el
transport a les Illes Balears és importantíssima per la nostra
condició illenca i per tant no era una mesura oportuna i hem
anat fent substitucions a canvi d’aquests temes. Per tant, no hi
haurà aquest impost, molt clarament no hi haurà aquest impost
i tota aquesta estratègia se’ls ha desmuntat i hem trobat
solucions a base de pensar i de molta prudència per poder anar
endavant en aquesta línia.

I que ho dic molt clarament i ho torn repetir, és a dir,
nosaltres l’endeutament, evidentment, se justifica per les
inversions que feim, però evidentment també ho dic que tenim
un problema en educació i sanitat i que és difícil assolir les
xifres d’educació i sanitat que assolim sense fer endeutament.
És a dir, l’anirem disminuint però insistesc molt que si nosaltres
tenguéssim la mitjana de finançament per càpita com les altres
comunitats autònomes no tendríem l’endeutament que tenim, i
jo crec que això no és aspirar a molt.

És a dir, el Partit Socialista quan va arribar el Sr. Zapatero
a Madrid es va pensar que ofegaria aquest govern, que ens
obligaria a no fer res, a no fer carreteres, tot d’una va anar
contra el conveni de carreteres, que no faríem temes de tren, que
no ens deixaria fer res de metro, que no ens deixarien fer les
dessaladores, que no ens deixarien fer les residències de tercera
edat que tampoc ens paguen, que no podríem adjudicar el
concurs de televisió local, va anar per nosaltres, per estrangular-

nos i l’estratègia li ha sortit malament perquè aquest govern ha
trobat recursos, acomplint la Llei d’estabilitat pressupostària per
fer front a totes aquestes despeses que consideram necessàries
per als ciutadans de Balears. I simplement, si rebéssim el mateix
que reben la resta de comunitats autònomes, que voldria saber
perquè no hem de rebre el mateix que la resta de comunitats
autònomes, si me diu que nosaltres en som part; jo sincerament
crec que la principal responsabilitat és de qui ha de defensar els
interessos de Balears, l’altra part defensava els interessos
comuns de tota Espanya, evidentment no s’hauria de fixar tant
en els interessos de cada comunitat autònoma perquè la seva
responsabilitat era global d’Espanya, perquè el Govern d’aquí
tot sol ha de defensar els interessos de Balears i no ha de
defensar interessos partidistes i no defensar un sistema de
finançament que beneficiava Extremadura o Andalusia o
Castella-La Manxa.

Per tant, aquesta política, nosaltres el 2008 complirem la
Llei d’estabilitat pressupostària, tornarem a l’equilibri, la llei
l’acomplim sempre, però mantendrem aquest dèficit perquè els
ciutadans de Balears puguin tenir els mateixos serveis i
principalment en temes socials com educació i sanitat, que són
els que es mereixen. I aquesta és la realitat i per això lluitarem
de forma clara.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn en contra, té la paraula el Sr.
Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Estam un any més
significant la litúrgia parlamentària del debat de totalitat dels
pressuposts, on el Govern, com pertoca, ha de presentar una llei
de pressuposts i on, com no pot ser d’altra manera, als grups de
l’oposició els correspon presentar les esmenes a la totalitat
d’aquests pressuposts, acomplint aquesta litúrgia parlamentària,
i al grup parlamentari que dóna suport al Govern li correspon
donar suport als pressuposts presentats pel Govern, és a dir, fer
mamballetes als pressuposts que ha presentat el Govern.
Intentaré justificar aquestes mamballetes, com vostès han
intentat justificar amb el seu contingut les seves esmenes a la
totalitat, que és complir un ritual.

D’entrada vull donar la meva més sincera enhorabona a la
intervenció del conseller d’una manera particular i a tot l’equip
de la Conselleria d’Economia i Hisenda, d’una manera general,
per la seva gran tasca i la seva gran feina en la preparació
d’aquests pressuposts, els pressuposts de l’any 2006. Per altra
banda, li he de dir al Sr. Conseller que estigui tranquil, ell no té
cap motiu per presentar la dimissió, no en té el Sr. Montilla,
diuen, molt manco n’ha de tenir ell, vull dir que ha d’estar
tranquil i per tant no fa falta que aquestes paraules, no
importava dedicar-li ni tan sols un segon.

(Remor de veus i aldarull a la sala)
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Per tant, anem al pressupost i ho faré amb quatre xifres.
Quin és el marc d’aquest pressupost? No faré una relació
aclaparadora de xifres, però sí que donaré cinc cèntims de les
quantitats més grosses per saber on ens movem, de què parlam,
cap on anam, quins són els objectius que ens marcam; per tant,
hem de començar dient que venim d’un pressupost del 2005 que
era molt expansiu, que pujava a 2.587 milions d’euros, amb un
deute de 534 milions d’euros, perquè era el moment de posar
mans a l’obra d’una sèrie d’inversions i d’equipaments que la
nostra comunitat autònoma estava necessitada de posar en
marxa. El pressupost del 2006 puja a 2.714 milions d’euros;
l’augment real és del 4,88%; és un pressupost de contenció,
després d’un pressupost expansiu de l’any anterior. El deute
d’enguany puja a 125 milions, és a dir, davalla un 60%. Aquests
pressuposts parteixen d’un escenari de creixement de la nostra
economia del 2,5% i un preu del barril del petroli no superior a
60 euros, i així podríem continuar donant xifres i xifres. Però els
números són freds, fa falta interpretar-los i donar a conèixer per
què aquests números i no uns altres.

Tractaré, dins la meva modèstia, de ser un poc metòdic en
aquesta exposició i utilitzaré el sistema cartesià, aplicat a la
comunicació tant escrita com oral, que açò implica o es tradueix
en una ajuda cap a la comprensió del que un vol dir, cap a
l’estalvia de paraules i anar directament al bessó de la qüestió.
Per tant, tractaré de no sortir-me d’aquesta disquisició de
pressuposts i tractarem aquests pressuposts amb sis grans
camps, d’una manera global, perquè tot el debat d’avui matí
crec que seria per la meva part pesant i per la seva també seria
avorrit tornar a reiterar una vegada més totes les xifres i el
cúmul de dades que s’han donat, jo me centraré a fer una
interpretació de caire polític d’aquest pressupost.

Per al nostre grup aquest és un pressupost de contenció, és
un pressupost realista, és un pressupost eminentment social, és
un pressupost inversionista, és un pressupost on minva de forma
dràstica l’endeutament i, o sorpresa, que açò es reflectirà en el
Diari de Sessions ara perquè ningú n’ha parlat encara, és un
pressupost que dedica una millor i major atenció als consells
insulars. Anem a desenvolupar amb aquesta metodologia que he
dit cada un d’aquests sis punts.

Lleialtat institucional i pressupost de contenció. En primer
lloc, el pressupost és una bona prova de la lleialtat institucional
del Govern de les Illes Balears cap a l’Estat i en el Pla de
sanejament acordat pel Consell de Política Fiscal i Financera.
Està acomodat a les línies mestres del pla quant a contenció del
creixement de la despesa, açò és així, és un fet irrefutable. Com
hem dit, l’increment del pressupost és molt moderat, ni tan sols
arriba al 5%, es queda en un 4,88 d’augment, i si parlam de
pressupost consolidat encara és més reduït. Conclusió: és el
pressupost amb menor creixement de tota Espanya, la mitjana
de les comunitats autònomes és de l’11,5%, quasi totes
presenten comptes molt expansius.

Açò és normal, algunes tenen que els vents de Madrid els
són favorables i fins i tot els són favorables d’una manera
constant i sempre en la mateixa direcció. Està per davall, també
el nostre pressupost, de la mitjana del pressupost de l’Estat, és
a dir del 7,5%. Per tant, l’exercici del 2006 serà el de la
concreció de les promeses fetes pel Partit Popular, un any on
s’aniran acabant alguns dels equipaments i infraestructures més
importants. I perdonin, ja sé que els que estan molt acostumats

a veure’m tenen aquesta expressió meva que ja els sona d’altres
anys, a mi m’agrada dir que aquests fets, aquestes paraules són
fotografiables, no admeten discussió, açò és fotografiable que
aquestes infraestructures s’estan fent i que moltes s’estan
acabant, tant sigui de xarxa viària, tant sigui d’equipaments
socials, tant sigui d’equipaments educatius, són realitats
fotografiables i per tant són aquí, no parlam en aquest cas de
fum.

En aquest sentit, hem de dir que en el 2006 encara es faran
i s’iniciaran noves infraestructures que són bàsiques per al futur
de les Illes Balears, com el nou equipament sanitari, com
centres escolars, entre d’altres.

Concretem el segon punt. El segon punt he dit que era un
pressupost realista, fa front a les necessitats reals de la societat
illenca. Clar, aquest és un debat, no el vull titular de metafísic,
perquè no ho és, però dir que fa front a les necessitats de la
societat illenca ha de tenir la mateixa credibilitat que dir que no
fa front a les necessitats de la societats illenca. Com a mínim,
d’entrada la mateixa credibilitat dels que diuen que no; però
posats a això, ja que estam amb números, estam en un procés
cartesià i hem de fer una comparació, han de tenir més
credibilitat els que deim que aquests pressuposts són uns
pressuposts realistes quan se’ls dóna suport per més d’un 43%
de l’electorat, en front de qualque grup que diu que no són
realistes, que tot just tenen el 5%, per tant se’ns creu més a
nosaltres que no aquells que diuen que no ho són. Aplicam el
nostre programa i aplicam el nostre pressupost.

Fa front a les necessitats reals de la societat illenca, com he
dit, especialment en dues direccions: inversions en equipaments
i en atenció social; respon a demandes socials generalitzades i
a mancances objectives. En definitiva, el que deia el nostre
president, tant en el debat d’investidura com en els successius
debats de la comunitat: prepara les Illes Balears per al futur amb
infraestructures modernes i equipaments socials de primer
ordre, per ser una comunitat capdavantera en assistència social
i en atenció als més desfavorits.

Passem al tercer punt: és un pressupost social, amb un
especial esforç en sanitat i educació; es dedica a assumptes de
caire social un 68,3% del pressupost, tornam estar allà mateix,
podrem discutir potser el concepte de què entenem nosaltres per
assumptes de caire social, però la realitat és aquesta i els
nombres no es discuteixen, es contrasten; es podrà discutir
quina percepció tenen vostès del que de ver és un caire social i
quina percepció té aquesta majoria que governa per mor del
suport del poble de les Illes Balears què entén per caire social,
però que és un pressupost que en el seu caire social té un 68,3%
és irrefutable. Per tant, s’ha produït en aquest sentit una
consolidació, amb un lleuger increment sobre el que va suposar
l’any passat, que va suposar un increment del 40% del que hi
havia abans, és a dir, l’any passat, el pressupost del 2005 va
suposar un 40% d’increment en acció social del que hi havia
abans, i en aquest hi ha un lleuger increment.

Enguany continua creixent de forma notable, sobretot a dues
conselleries, també donarem aquestes dues dades: en salut, un
12%, un augment de 114 milions, i en educació, un 6,70%. Una
altra qüestió que tampoc no s’ha dit aquí, que jo la vull destacar,
els fets són els que són, Sr. Quetglas, aquesta conselleria
incrementa la transferència a la Universitat de les Illes Balears
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en un 7,34%, i açò s’ha de dir perquè sembla que si no aquí
confonem progressisme amb progrés, no és el mateix. Nosaltres
estam pel progrés. I amb açò podríem acabar, és a dir, amb açò
està dit tot, dues conselleries que podríem qualificar
d’universals generalistes perquè tenen la funció d’arribar a tots
els ciutadans.

A més a més, es crea una nova Conselleria d’Immigració
que és específica per atendre tots els problemes derivats de la
immigració. Que s’hauran de necessitar reajustaments?
Indiscutiblement que sí, tota qüestió nova quan comença s’ha de
reajustar a la realitat en la qual ha d’operar, però d’entrada
saludem com a bon aquesta iniciativa de crear aquesta
conselleria, almenys nosaltres ens hagi de permetre que ho
saludem com a positiu i com a bo i que amb respecte acceptem
que vostès no ho considerin ni positiu ni bo.

Hi ha una contenció de les partides ampliables, que tampoc
se n’ha fet referència perquè hi ha limitació via pressupostària;
es marca un control molt estricta, tal com preveu el Pla de
sanejament, que marca que s’han de limitar aquestes partides
amb canvis discrecionals o ampliables de fons. Les dues
partides ampliables jo les ho diré Sr. Quetglas, no apunti tan
aviat, les dues partides ampliables estan més que justificades per
raons socials: una, la Hipoteca Jove, per fer front a la possible
demanda en cas de superació de les previsions i evitar així
discriminacions entre els joves que es puguin sumar a aquest
projecte; i mesures per a la conciliació, repetesc, i mesures per
a la conciliació de la vida laboral i familiar per a funcionaris.
Crec que queda demostrat el tercer punt dels cinc que els havia
plantejat inicialment.

(Remor de veus)

Quart, és un pressupost inversionista. A més del seu vessant
social, el pressupost no abandona la seva tendència inversora:
es destinen a inversions 600 milions d’euros. Després d’un any
expansiu, per al 2006 les inversions es mantenen pràcticament
iguals, en realitat hi ha una baixada mínima que és de 28
milions. Es manté per tant la tendència fortament inversora que
ha marcat aquesta nova etapa governada pel Partit Popular la
comunitat autònoma de les Illes Balears. Es conjuguen
perfectament atenció social amb equipaments i infraestructures
modernes, es conjuguen perfectament, a pesar de la forta
demanda de doblers que es destinen a educació i sanitat, dues
conselleries que uneixen al mateix temps fortes inversions
també en equipaments i les obligades prestacions salarials a
causa de la gran dotació de personal, que són les que se’n duen,
diguéssim amb un llenguatge colAloquial, la tallada més grossa
del pressupost, com no pot ser d’una altra manera, la
Conselleria de Sanitat gairebé el 50%.

I quin és el destí d’aquestes inversions? Doncs, les
inversions en carreteres baixen un poc, per una raó molt
senzilla, perquè s’estan executant i pràcticament ja s’estan
acabant; però hi ha aposta molt important, en la qual crec que hi
ha una coincidència de tota la cambra, ho dic amb tota la
tranquilAlitat del món, que és el transport ferroviari. En el 2005,
el pressupost de la comunitat autònoma en transport ferroviari
eren 74,3 milions d’euros; enguany la inversió puja fins a 165
milions, d’aquesta quantitat 102 milions corresponen al metro.
I aquí un parèntesi, el Partit Popular, fent cas al que va dir el Sr.
Rodríguez Zapatero, va presentar esmenes a Madrid, perquè

aquesta fora una quantitat de 100 milions d’euros, al final se’n
van aprovar 6; i aquí he de fer un incís sobre la manca de
transferències de Madrid per a les inversions i açò també és un
fet evident, és un fet constatable, i miri, Sr. Quetglas, jo no tenc
cap més fermall que ser lleial als meus principis i a una
formació política que és el Partit Popular i per tant jo li puc
reconèixer que el Govern i nosaltres hem de donar compte del
que nosaltres feim, i no anem tant de comparar amb el que feia
el pacte de progrés, jo aquest benefici li vull donar, però també
li reclam que vostè ens doni el benefici a nosaltres, avui aquí,
que a Madrid governen uns altres i que no val l’excusa dels que
governaven abans, no val; açò és un camí d’anada i tornada, o
jugam tots amb les mateixes cartes o tenim les cartes marcades.

(Aldarull a la sala)

Per tant, aquí podríem fer un repàs del tractament que el
pressupost general de l’Estat fa ara a la nostra comunitat. Encara
però, he de dir ben clar, que quedem orfes totalment
desprotegits dins els comptes de l’Estat no faré d’açò ni un
lament ni de cap manera m’autoflagelAlaré, simplement
constataré una sèrie de fets. No insistiré en la rotunditat en què
el PSOE va votar que no a les inversions destinades a les Illes
Balears que proposava el PP, no faré sang d’aquella declaració
del líder socialista, Francesc Antich, que deia fa unes setmanes
allò de què “el Gobierno siente una especial sensibilidad por
los problemas de las Islas Baleares”; només una dada, ja li he
dit abans, com que Zapatero va reconèixer que les Illes Balears
estaven mal finançades, el PP va demanar una inversió
addicional per fer transport ferroviari de 100 milions, tal com
ens havien indicat. Al final, tal com jo també li he reiterat, es
van aprovar 6 milions, amb una advertència: “eso son las
lentejas, o las tomas o ...” No incidiré més en aquesta qüestió,
no s’ha de gastar més saliva i hem d’anar per feina, perquè, com
deia aquell ilAlustre filòsof i pacifista, Voltaire, “quienes creen
que el dinero lo hace todo terminan haciéndolo todo por
dinero”, nosaltres no ho volem fer tot amb la reclamació
econòmica.

Aquesta crec que és una posició equivocada i és una posició
equivocada perquè nosaltres no volem viure ni de la caritat ni de
la subvenció, volem viure de què a les Illes Balears, d’una
vegada per totes, ens reconeguin el que realment ens pertoca,
dins el marc de la més total i absoluta solidaritat. I aquest que
pertoca n’hi ha que ja ha estat signat i aquest que pertoca n’hi
ha que està compromès, signat per governs legítims com el que
hi ha ara en aquest moment, amb la mateixa legitimitat que té
l’actual govern Zapatero, firmat i publicat en el Butlletí Oficial
de l’Estat, simplement reclamam el que en justícia ens
correspon, ni tan sols encara en aquesta primera fase reclamam
un nou sistema de finançament, açò vindrà posteriorment, en
funció de com es faci aquest sistema de finançament i de com
quedin els estatuts.

Miri, la nostra comunitat autònoma ha de tirar endavant i per
tirar endavant si fa falta recórrer, per tenir aquestes mancances
cobertes, a l’endeutament, ho feim bé, no és el millor sistema,
però és el sistema que ens queda. I seria una irresponsabilitat no
fer-ho perquè seria continuar en aquesta comunitat autònoma
amb unes infraestructures encara del tercer món. Quantes
pessetes d’aquest endeutament van a despesa corrent o a
despesa supèrflua? Cap, a inversions.
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Per tant, i vaig acabant, Sr. President, crec que l’actitud del
Govern i del Partit Popular i del grup que li dóna suport és una
actitud coherent amb el que pensa, coherent amb el que es va
comprometre i coherent amb el que deim. I per acabar, aquest
pressupost, supòs que qualque president o presidenta ho
escoltarà bé i ho podrà sentir o no, en aquest pressupost, com he
dit abans no s’havia dit, hi ha una millor i major atenció als
consells insulars. Només posaré dues mostres, la transferència
als consells insulars en el capítol 4 i 7 es fan de forma
incondicional, com ha de ser. Es tracta d’una altra novetat que
suposa que els consells poden incorporar aquestes quantitats a
qualsevol partida del seu pressupost i nosaltres açò ho saludam
molt positivament. I una novetat també és que les transferències
per al manteniment de les carreteres als consells insulars durant
el 2005 es pagava el 50% que preveia la Llei de transferències
per al manteniment de carreteres; com a condició, només
s’exigeix que s’hagi fet la inversió equivalent a aquest 50%.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Huguet, per favor.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Per tant, crec que en aquest cas els consells també estan
d’enhorabona.

I acab, Sr. President, conclusió: són uns pressuposts que
necessiten les Illes Balears, són uns pressuposts que necessitam
ara, són uns pressuposts que donen resposta a la mancança
d’atenció que rebem del Govern central i donen resposta amb
creativitat a les necessitats que tenen les Illes Balears; són uns
pressuposts consider ilAlusionants, açò sí, no són uns pressuposts
progressistes, són uns pressuposts que cerquen el progrés.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. En torn de rèplica, té la paraula la Sra.
Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.
El portaveu del Partit Popular ja ha dit que som a un acte
litúrgic i ara ens ha sortit el senyor bisbe i ens ha fet la darrera
explicació de l’epístola.

(Algunes rialles a la sala)

Bé, evidentment, des del nostre punt de vista, tot i que, com
vostè respecta també les minories, jo respect que vostès tenen
majoria, no faltaria més, però me permeti dir-li que la realitat
que vostès analitzen no és la realitat que nosaltres analitzam, i
no perquè nosaltres tenguem menys percentatge de vots que
vostès, sinó perquè es veu que no es miren o no es volen mirar,
li torn repetir, determinades dades que no diu un grup
parlamentari sinó que estan avalades per moltíssims informes de
molts àmbits diferents, de molts sectors diferents, als quals
consider que, com a mínim, els haurien de prestar una mínima

atenció. Per tant, la realitat té molts prismes i moltes maneres de
veure-la, però com vostè ha dit: els números canten. Idò anem
a veure també els número de totes les altres coses, perquè el que
no podem és situar-nos en una realitat que no es parla de la
precarietat laboral, que no es parla precisament del problema
estructural del tema turístic o dels problemes d’habitatge i de
molts altres problemes que jo podria treure aquí retalls de diaris
a voler, per dir-los que som els de les Illes Balears el 65% de les
famílies que no poden arribar a final de mes perquè tenen
problemes; que és la comunitat autònoma on està disparat
l’endeutament per habitatge. Podríem parlar de moltíssimes
qüestions i crec que, per tant, en aquest sentit, el que es
mereixen uns pressuposts com a mínim, i un govern, sigui del
color que sigui, és fer-los amb serietat i amb una anàlisi rigorosa
de la realitat en què es troben.

A partir d’aquí, vostè ens ha dit un marc que, bé, pot ser
interessant, ha explicat el que per a vostè eren els pressuposts,
però jo li he de dir una cosa, miri, fotos, sap on en podrem fer
de fotos? Autopistes totes les que vulguin, ja s’hi han passejat,
no sé si són els dos presidents, el president del Govern de les
Illes Balears i la presidenta del Consell Insular de Mallorca amb
un helicòpter a mirar la grandesa de les seves obres. Però a part
d’aquestes actuacions inversores d’aquest govern, no sé quines
altres coses en inversió real important podran dir que han deixat
per a les generacions futures. Han invertit en ciment, és cert, i
sobretot l’any passat ho varen fer i continuen fent-ho a través
d’aquests pressuposts, li he de recordar que una de les grans
inversions que fan aquí és continuació, autopistes no fetes a
Eivissa, li record, Port de Ciutadella i altres passejos que tenen
també prevists, això és el gruix de la inversió, no és una inversió
social, no sé on la veuen, és que no sé on la veuen perquè no hi
és; el que sí encara l’esforç inversor es fa en aquesta inversió.
Però més fotografies socials no sé on són, moltes d’elles -ja s’ha
dit abans- fins i tot temes d’educació de fer noves escoles, era
gràcies al fet que hi havia una feina que es va deixar iniciada per
part de l’anterior govern, quan vostès l’únic que fan és pensar
que han governat, vostès com si no haguessin governant mai; el
pacte va governar quatre anys, vostès varen governar tots els
que falten, setze, si de cas per no entrar dins altres àmbits o
situacions que no ens agraden.

Per tant, vegem. Que són realistes aquests pressupostos? Jo
diria als senyors del Partit Popular: han sotmès a referèndum els
pressupostos? No, vostès els varen votar, efectivament, amb un
programa electoral, però sap que en deien, de coses que no han
complit. Els pressupostos no són realistes, ja li dic, parteixen
d’una anàlisi equivocada. 

El tema d’habitatge, què plantegen en temes d’habitatge?
L’hipoteca jove? Es veu que vostè no hi va ser, quan va fer la
compareixença la consellera d’Obres Públiques; ho va dir ben
clar: no hi ha pressupost; què ens han de venir a dir?, tenen una
partida oberta per si de cas. Ens va dir que el risc era tan petit
que pràcticament ni el Govern hauria de fer cap actuació, amb
la qual cosa no ens venguin aquesta qüestió con una qüestió
important en habitatge en pressuposts, perquè jo crec que
evidentment no és cert. Altres coses en habitatge que puguin
fer? Sí, nosaltres consideram que són insuficients.

Fracàs escolar. És un tema clau. Vostès han fet congressos
per a això i nosaltres hem dit que hi ha un problema
importantíssim. Les partides per a actuacions en aquests temes
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no estan augmentades, no hi són, maldament ho vulguin vendre
d’una altra manera.

Transport públic. El transport públic d’aquesta comunitat és
un metro absolutament dimensionat. El transport públic no és
això. Facin més vies de tren, facin més corredors ferroviaris;
després sí que podrem dir que vostès creuen en el transport
públic. Es varen endeutar per fer autopistes; no s’endeuten per
fer més trens. 

Per tant no ens diguin unes qüestions que jo crec que
evidentment no són certes i, a més, senyors del Partit Popular,
són vostès, o almanco el conseller -em pensava que no hi era-
és el conseller que ha dit abans, si m’hi puc adreçar, que ha dit
que eren uns pressupostos socials, que eren a més
mediambientals, sostenibles..., ho han dit vostès i això no és
vera, perquè si miren les xifres no hi són, o almenys jo no les
trob o nosaltres no les trobam. Efectivament. Sí, sap per què?,
perquè estan molt amagades, perquè resulta que ja li ho he dit
al principi, perquè en realitat el 64% del pressupost va per una
part, com li dic, a transferències i, per altra banda, perquè és
evident que van a altres qüestions.

Socials. Miri, les carreteres són socials? Evidentment jo aquí
he exposat en distintes ocasions que una cosa social és la que
cerca el benefici de tots els ciutadans per igual. Vostès fan parts
i quarts i en què fan parts i quarts? Salut per exemple que
augmenta perquè hi ha una transferència de l’Estat, però sap què
fan amb una part important en salut? Fan transferència en
concerts amb la privada, perquè utilizant les llistes d’espera el
que fan és derivar cada vegada més gent a la privada. Educació,
cada vegada fan més concerts i més transferències a les escoles
concertades. I això ja tendrem ocasió de mirar-ho. Per tant,
vostès deriven cada vegada més cap una política que des del
nostre punt de vista no és social.

Immigració. Miri, si miren aquesta conselleria i els temes
que té, ja li ho he dit al principi, no sé si vostè ho ha escoltat,
però evidentment interessen més les cases regionals que els
problemes reals de la immigració que és una altra molt diferent
i molt més gran. 

Conciliació de la vida laboral i familiar i això diu que són
polítiques socials i evidentment ho són...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Vaig acabant. Però evidentment això no se pot dir que
bàsicament sigui una base tan important per dir que són uns
pressuposts socials. 

Per tant, nosaltres sí que discutim que aquests pressuposts
siguin socials. Són uns pressuposts que únicament mantenen
l’esforç inversor en aquestes infraestructures que vostès encara
continuen creient que són una forta inversió, o una inversió no
tan alta com l’any passat, però basada en més carreteres. 

I ja per acabar Sr. President. Dir que jo Sr. Huguet quan
vostè parla de “lentejas, las tomas o las dejas”, a més ho fa

d’una manera molt seriosa, com un bon bisbe, que du l’epístola.
Li he de dir que si fos seriós això no ho podria dir, sobretot quan
se diu que els anys del pacte varen ser com un bienni negre, no?
I resulta que les transferències del Govern central eren
pràcticament inexistents quan se volia fer una actuació en
aquesta comunitat i no hi havia doblers per qüestions que
volgué fer el Govern. Quan se volia fer una cosa distinta el
Govern del Sr. Aznar i del Sr. Matas...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Vaig acabant....

EL SR. PRESIDENT:

Acabi per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

...només posaven problemes. Si vostès se consideren els
màxims responsables, els més votats, ningú ho posa en dubte i
estan duent les rendes dels pressuposts i per tant, els doblers
públics d’aquesta comunitat autònoma, han d’actuar amb més
rigor i almanco han d’acceptar que hi ha més doblers ara per
transferències del Govern de l’Estat que allò que hi va haver
durant uns anys al quals no ens varen donar “ni una lenteja” ni
tan sols l’opció de dir “las tomas o las dejas”...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rosselló per favor.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Vaig acabant...

EL SR. PRESIDENT:

Vaig acabant no, acabi si és tan amable.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Acab. Només dir que seguesc continuant pensant que
aquests pressuposts no són realistes, no responen a les
necessitats dels ciutadans de les illes i per tant, demanam la seva
retirada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Huguet, és veritat que els
coneixem sabem que li agrada ser metòdic, difícilment en
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aquests pressuposts ho podia ser metòdic. Clar, és veritat que
s’ha d’aplaudir als seus i els de la dreta normalment sempre les
fan juntes perquè els d’esquerres de vegades les donam a la cara
quan no ens agrada i vostès sempre trien la millor opció i és
sempre donar la raó als seus, tot i que els ciutadans hi perdin.

A veure, heu començant per dir pràcticament, després de tot
un seguit d’objectius als pressuposts que no compartesc i que no
hi dedicaré gaire temps, per millorar l’atenció als consells
insulars. Evidentment en inversions el 2005 pràcticament totes
les carreteres s’han fet a Mallorca, les autopistes també i no han
començat, però també hi ha duros per a les autopistes d’Eivissa.
Per tant, és lògic que Menorca “tengui més inversió” per al
2006. Però miri, hi ha partides que a mi també me preocupen
molt que baixen, que no incrementen en els consells insulars.
Les partides destinades a joventut, la dotació per als consells
insulars baixen el 2006. Hi tendrà res a veure en què fan
comptes traspassar joventut el 2007 i així la traspassaran amb
més doblers? Els anirem ofegant poc a poc als consells. No van
tan bé els consells insulars amb els pressuposts del 2006. Renda
mínima d’inserció, el 2005 ja li han retirat una bona partida i el
2006 pugen no sé si arriba a l’1%.

Per tant, no estaran tan bé els consells insulars. Supòs que el
d’Eivissa sí que estarà bé, perquè hi ha una clàusula que diu que
a partir de dia 1 de gener del 2006 el Consell Insular d’Eivissa
té dret a rebre 1,7 milions d’euros, que no tenen dret a rebre les
altres dues illes, en concepte d’un centre psiquiàtric, que no és
psiquiàtric i que no és sanitari. Miri, si és sanitari que l’agafi
Salut, en cas contrari repartim el finançament per les altres dues
illes també. A Menorca i a Mallorca també n’hi ha moltes
necessitats d’aquests centres assistencials. Per tant, si el Govern
se’n fa càrrec d’un a Eivissa, crec que és lògic que també se faci
càrrec d’un a Mallorca, que les necessitats pel número
d’habitants són molt més altes i per a Menorca.

Concreció de les promeses fetes pel Partit Popular. Miri en
això hi estic d’acord, el pressupost del 2006 concreta les
promeses desfetes pel Partit Popular. El Partit Popular va
prometre que mai més deixaria el Govern en mans d’unes altres
persones i concreten tot el que poden fer perquè això no sigui
així. El pressupost Sr. Huguet no és un pressupost social, no ho
és gens un pressupost social. Ja li he explicat moltes partides
abans, Salut i Educació és vera que s’han d’incrementar i s’han
d’incrementar cada any, sobretot per anar plorant el dèficit que
entre tots hem creat en aquestes dues àrees. Però hi ha una cosa
que ha dit el Sr. Conseller que era que se poden endeutar perquè
compliran el pla de sanejament que varen haver de fer per
poder-se endeutar. Sap que aquest pla de sanejament diu que a
Educació i a Salut el temps de vigència d’aquest pla ni una
persona més? Això no és invertir en temes socials. Si a
Educació i a Salut fins el 2008 que no s’hagi complert aquest
pla ni una persona més, això ho diu...

(Remor de veus)

No, només diu excepte centres nous, no noves necessitats als
centres existents. Diu això...

(Continua la remor de veus)

Perdoni. Podem sortir d’aquí i en menys de 10 minuts jo li
mostraré tres escoles que si no hi posen més mestres els que hi

ha necessitaran la medalla del mèrit a l’honor per continuar fent
feina. I vostè ho sap i el conseller també, però li és igual.

Les inversions pràcticament igual ha dit Sr. Huguet.
Efectivament, en Salut són les mateixes que les del 2004, ja li
he repetit moltes vegades. Encara no han fet allò que varen
prometre el 2004, només allò que li havien deixat començat. En
Educació baixen, en transport ferroviari, llevat del soterrament,
cap línia nova. És evident que manquen inversions de l’Estat i
ara vostès les reivindiquen. Però miri, la setmana passada el seu
partit i hi havia una persona d’aquestes illes representant “en
teoria” els ciutadans d’aquestes illes i el seu partit va votar en
contra de què aquest Govern tengués 240 milions més per fer un
hospital...

(Remor de veus)

D’altres també, però el seu també. Per tant, no xerrin tant de
l’Estat, han de tenir una credibilitat els que poden xerrar
d’aquestes coses. El seu partit va dir no, perquè s’estimen més
destrossar una altra part que agafar uns doblers normals i fer-ho
a Son Dureta. Sí senyor va dir no el seu partit.

(Continua la remor de veus)

Quantes pessetes van de l’endeutament a despesa corrent?
Ha dit cap, no s’ha mirat vostè els pressuposts dels ens públics
i de les empreses públiques. S’endeuten per pagar subvencions,
s’endeuten per pagar despesa corrent i s’endeuten per deute.
S’endeuten per comprar els bons que després vendrà el conseller
d’Hisenda, o un altre. Però si n’han d’anar a comprar val més
comprar els nostres, o no Sr. Conseller? Per tant, estan
d’enhorabona alguns. Estic d’acord amb vostè Sr. Huguet que
no són un pressuposts progressistes, hi estic totalment d’acord.
Estic d’acord que són uns pressuposts que cerquen el progrés,
però el progrés del Partit Popular, no dels ciutadans d’aquestes
illes. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo també
vull començar manifestant el meu acord amb una frase del Sr.
Huguet: “aquests no són uns pressuposts progressistes”. Però el
Sr. Huguet que presumeix de cartesià li ha faltat la conclusió:
“ergo, són uns pressuposts regressius, ergo són uns pressuposts
reaccionaris”. Això és l’únic que li ha faltat per acabar de
completar. Homenatge a Descartes.

Avui ens hem assabentat que els 55 milions de l’IBISEC no
eren l’anualitat del 2005, sinó que eren la totalitat d’una
programació plurianual, ha estat una sorpresa. En conseqüència
que els 28 milions d’enguany no són una anualitat d’inversió en
Educació, sinó una programació plurianual de la qual enguany
se’n farà una part, petita, si és la mateixa que se va fer l’any
passat aproximadament la meitat. Per tant, comenci a
descomptar i comenci a descomputar milions d’euros del
percentatge de pressuposts socials, tot això vostè ho compta,
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comenci a descomptar i descompti també les viatges a
l’Argentina i tantes altres coses que també hi estan comptades.
Aleshores quan vostè diu el 70% de despesa és social, si en
gastam només la meitat se converteix en 35 Sr. Conseller, això
me pareix que és bastant obvi.

Partides ampliables Sr. Huguet. Miri, partides ampliables
n’hi ha 4 més que l’any passat i tothom sap què vol dir partides
ampliables. Els pressuposts són limitats en principi a les
despeses, però hi ha unes partides a les quals si ens passam no
passa res, tirarem del calaix i anirem pagant. El Pla d’equilibri
financer que se va aprovar pel Consell de Política Fiscal i
Financera, a proposta del conseller Ramis, deia que “se
limitarien les partides ampliables”. Ho diu literalment, sí o no
Sr. Conseller? Ho diu, sap quantes n’hi ha enguany? 4 més que
l’any passat. L’any passat la relació de partides ampliables a, b,
c, d, e, f, g... arriba fins a la lletra r. Enguany arriba fins l’u...

(Remor de veus. Se senten veus que diuen “uuuuuu...”)

Aquí està, 4 més que l’any passat. Quan el Pla d’equilibri
econòmic i financer deia que n’havien de posar menys. Vostès
no l’estan complit per res al Pla d’equilibri econòmic i financer.
El Pla d’equilibri econòmic i financer els obliga a presentar una
programació plurianual de les inversions, fer un quadre
financer, allò que en termes europeus se’n diu un quadre
financer. On és aquest quadre financer? No l’han fet per res,
l’estan incomplint. El Pla econòmic i financer els diu que
limitaran les partides ampliables, ja hem vist quin cas fan, les
amplien. El Pla d’equilibri econòmic i financer els diu que
constituiran una central de compres per racionalitzar les
despeses. On és la central de compres? Jo no l’he trobada ni en
el pressupost ni a la llei d’acompanyament. El Sr. Conseller ha
de mirar cap una altra banda, evidentment, no hi és tot això. 

I diu: “complim el Pla econòmic i financer”, quan el Pla
d’equilibri econòmic i financer diu que posarà un impost sobre
hidrocarburs i no el posaran, però sap per què no el posaran? No
per allò que vostè ha dit, vostè ha dit una frase que m’ha cridat
l’atenció: “nosaltres no el posarem perquè hem desmuntat
l’estratègia que tenia l’oposició quan deia posaran un impost
sobre benzines”. No, sap qui és que ha desmuntat aquesta
estratègia? El Sr. Rodríguez Zapatero posant 123 milions
d’euros sobre la taula per finançar la sanitat. Aquest és el que li
ha permès a vostè no posar l’impost sobre la benzina. Però el
que no farà serà sortir aquí a reconèixer-ho. Però aquesta és
l’única i vertadera raó, 123 milions d’euros addicionals per a
sanitat, vostès se dedicaran a desviar-ne la meitat per unes altres
coses. Això és el que li permet no pujar l’impost sobre les
benzines i continuar incomplint per tant, el Pla d’equilibri
econòmic i financer.

Però continuam amb l’interpretació paranoica de la realitat:
“ZP ens persegueix”. ZP ens persegueix, 123 milions per a
sanitat, ja ho hem dit. Sap què són això? 123 milions a 0.
Ferrocarrils, demanaven 100 milions, només ens donen 6
milions d’euros. Sap que és això Sr. Huguet? 6 milions a 0,
perquè a pesar de què la Llei de Règim Especial de les Illes
Balears diu que és obligació de l’Estat invertiren ferrocarrils a
les Illes Balears, ho diu la Llei de Règim Especial, en 8 anys del
Sr. Aznar no vàrem veure ni un euro, ni un duro “ni está, ni se
le espera”. Ara hi ha 6 milions d’euros, hem obert una porta,
una porta que ha estat sistemàticament tancada al llarg d’anys

i ara vostè se queixa aquí? 6 a 0 Sr. Huguet i després surten aquí
a dir amb paranoia a dir: “és que el Sr. Rodríguez Zapatero ens
persegueix”, quan és l’únic Govern en els darrers 10 anys que
ens està fent cas i està subvenint les nostres necessitats,
començant per la sanitat? Per favor! No diguin més mentides.

Partidisme. Home! Ja li ho ha dit la Sra. Mascaró, 1,7
milions d’euros per a Eivissa. 1,7 milions d’euros que surten del
pressupost i sense cap explicació se’n van a Eivissa. Fa dos anys
6,6 milions d’euros addicionals a les transferències d’assumptes
socials per a Mallorca. Quin queda? A veure, endevinalla, quin
és el consell insular que queda sense finançament addicional de
serveis socials, després de què Mallorca hagi rebut 6,5 milions
fa dos anys i Eivissa 1,7? Contestin aquesta endevinalla, té res
a veure amb això que el Consell Insular de Menorca estigui
dirigit per un partit que no sigui el Partit Popular? Vergonya!
Vergonya els haurien de tenir d’això. Vostès que se queixen de
què el Sr. Rodríguez Zapatero fa parts i quarts quan està donant
doblers a aquesta comunitat autònoma, vostès s’estan
comportant d’una manera mesquina, garrepa, partidista fins a
dir basta, amb les institucions que no són del Partit Popular. I
això insistesc és una vergonya.

Gràcies, Sr. President.

(Petit aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Abans havia estat un acte de
llibertat i de voluntat pròpia sotmetre-me al sistema cartesià per
ser molt concret, ara és un acte d’obligació, imposada perquè
només tenc 5 minuts per respondre a més de 30 minuts que han
tengut els portaveus en la contrarèplica. Però jo en 5 minuts
intentaré ser molt concret, no tenc altra opció.

Començar per dir que no és ver que n’hagi tret una
conclusió, tal vegada vostè no l’hagi escoltada. He tret una
conclusió, el que passa és que la meva conclusió no coincideix
amb la seva, que és diferent, però he tret una conclusió, no me
digui que no, he acabat el mètode. No són uns pressuposts
progressistes, són uns pressuposts que cerquen el progrés. Aquí
hi ha la diferència, aquesta conclusió és la que a vostè no li
agrada, però jo l’he acabada.

Quant al tractament desigual d’un consell insular o un altre.
Miri, si hi ha un tractament desigual no em cauen els anells per
dir que no estic d’acord, però açò no és així...

(Remor de veus)

Açò no és així. No hi va haver aquesta aportació perquè el
Consell de Menorca no va voler signar el consorci que se va
proposar en matèria social i ara avui s’ha firmat...

(Aplaudiments i remor de veus)

Avui s’ha firmat i s’accepta. Molt bé.
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El tema dels aplaudiments...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, un poc de silenci per favor.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Jo no sé si els aplaudiments les feim amb les dues mans i
n’hi ha d’altres que fan així, jo açò no ho sé. L’únic que li puc
dir és que en la història del pensament dels segles XIX i XX,
tots sabem els que intentaven imposar un sistema de pensament
únic i els que lluitaven per les llibertats, que ens aquests cas
eren els lliberals i neoliberals dels segles XIX i XX. Per tant,
pensament únic a l’esquerra, no al centre-dreta allà on el
pensament és lliberal. I açò no és una dada, sinó un contrast de
caràcter històric, pura i simplement i de debat d’idees.

(Aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Seguim, seguim, seguim...

(Continua la remor de veus)

Seguim. Sr. Quetglas, jo li reconec a vostè dues coses, de
números en sap més que jo, almanco me va fer un joc de mans
que jo no el vaig saber resoldre i me va dir després açò es fa
així. Açò ho reconec, i en sap tant que els maneja com li dóna
la gana. I per tant, diu: “sap que és açò Sr. Huguet 6 a 0, açò
100 a 0". Bé, jo li contestaré, inversions reals en milions
d’euros, any 2002, m’agafa, sap qui governava el 2002? Molt
bé, 213.955.000 euros. Inversions reals any 2003; 249.771.000
euros, d’acord? 

(Continua la remor de veus)

Puc seguir Sr. Quetglas? Gràcies.

Inversions any 2005, pressupost general de l’Estat,
190.280.000 euros. Jo no interpret, don la xifra. Any 2006,
inversions 172.715.000 euros. Jo no sé si açò és el Barça-
Madrid, però que nosaltres guanyam per golejada aquesta banda
d’aquí és un fet...

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

No tindré temps, però hi ha una història molt divertida que
és un dels millors tractats d’economia pràctica de n’Obelix i
n’Asterix i jo ho entenc, en aquest pressupost a cadascú li

correspon el seu paper. Quan volen atacar a la Gàlia, provocant
una inflació i intentant produir molt més perquè volen ofegar
econòmicament, bé n’Obelix tot d’una agafa els menirs que li
dicta Roma, -en aquest cas Madrid- i els trasllada d’un lloc a
l’altra, fins que arriba n’Asterix i diu què feim aquí. Nosaltres
hem de sobreviure amb els nostres propis medis, per
imaginació. Jo entenc que a vostè avui li hagi tocat el paper
d’Obelix i a mi me toqui el paper d’Asterix. Però estic d’una
cosa Sr. Quetglas, al final tots dos pensam el mateix i estic
convençut que amb la seva empenta, la seva presència i amb la
meva menudesa podem fer un bon duetto perquè aquesta
comunitat ja deixi de jugar a ping-pong entre uns i els altres per
saber qui governa a Madrid. Aquí el que interessa als ciutadans
és tenir finançament per a la nostra comunitat.

(Aplaudiments)

En definitiva, per no tornar obrir un altre torn, no hi ha torn
incidental, la meva companya d’illa i també perquè no dir-ho de
professió, li he de dir que jo no tenc cap sentiment de sentir-me
immigrant. Però de tot d’una quan arribàvem a Mallorca un poc
“foresterets” ho érem, no és així? Avui en dia tot açò ja s’ha
acabat. I li he de dir una cosa i ara sí li ratll molt seriosament, si
s’ha de fer una modificació d’aquesta partida pressupostària en
concret, que se faci, perquè jo he volgut interpretar i crec que he
interpretat bé, que vostè no nega que la Casa de Menorca a
Palma tengui ajuda econòmica, estic segur que no és açò el que
vostè pretén. Però crec que és un vincle, no només per a la Casa
de Menorca, per la Casa d’Eivissa, si n’hi ha, per la Casa de
Mallorca a Menorca si n’hi hagués, d’aquesta manera ens
sentim molt més ciutadans de les Illes Balears. Per tant, jo crec
que agafar aquest fet jo crec que ha estat un exemple no massa
afortunat. En qualsevol cas dir-li que compartim un mateix
criteri, que totes les cases regionals han de tenir el mateix
tractament, encara que el concepte de regional s’apliqui en
aquest cas a l’illa de Menorca per tenir la Casa de Menorca
aquí.

Per acabar, senyores i senyors diputats, Sr. Conseller
d’Economia i Hisenda, enhorabona, endavant i com vostè pot
suposar, mentre que el ha de prendre la decisió no la prengui,
vostè és el millor conseller que hi ha hagut en aquesta comunitat
autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Per fixar la posició té la paraula el Grup
Parlamentari Mixt. Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies per convocar a tots els
diputats avisant-los quasi 20 minuts abans de què hi hagi la
votació. Senyores i senyors diputats, intentarem posar un poc de
tranquilAlitat després d’aquestes dues intervencions que han
encès els ànims de les senyores i senyors diputats. Estic
convençut que la intervenció d’Unió Mallorquina no serà tant
apassionada. Me permeti la llicència Sr. Huguet, després
d’haver-lo sentit, que xerrar tant convençuts dels lliberals que
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si el Partit Popular el dia de demà vol entrar a la Internacional
Lliberal no pensi que per part d’Unió Mallorquina, que en som
membres de ple dret des de fa molts d’anys, posarem cap tipus
d’impediment o pegues.

Bé, per fixar la posició del grup de diputats d’Unió
Mallorquina a les esmenes a la totalitat que han presentat en els
pressuposts de l’any 2006 els Grups d’Esquerra Unida i Els
Verds, PSM i el Grup Socialista, els diputats d’Unió
Mallorquina pensam que hauríem de fer un seguit de reflexions.
Reflexions que necessàriament superen el debat d’allò que són
estrictament aquestes esmenes a la totalitat i fins i tot aquests
pressuposts. En essència els pressuposts de la comunitat
autònoma, o de qualsevol institució, societat o empresa, són uns
documents comptables, unes previsions d’ingressos i despeses,
inspirats en determinada línia d’actuació, o establint unes
determinades prioritats.

Si debatem els pressuposts podem discutir l’establiment
d’aquestes línies d’actuació, d’aquestes prioritats, podem
discutir l’idoneïtat de la línia d’actuació política que inspira
aquest pressupost. I entenem que la presentació d’unes esmenes
a la totalitat als pressuposts de la nostra comunitat autònoma per
a l’exercici del 2006 demostren únicament l’existència d’una
profunda disparitat entre el que pensen uns grups de l’oposició
i el que pensen els ciutadans que han donat la responsabilitat de
dur endavant una legislatura, de dur endavant els pressuposts
d’aquesta legislatura. Aquestes esmenes a la totalitat demostren
que hi ha uns grups que no veuen en aquests pressuposts els
elements necessaris per resoldre els problemes que tenen els
ciutadans d’aquesta comunitat. I aquesta és una opinió molt
respectable però que, des d’Unió Mallorquina, no compartim.

I vull fonamentar la nostra postura, el nostre vot contrari a
les tres esmenes a la totalitat essencialment en dos punts. Des
d’Unió Mallorquina pensam que, si bé aquests no són els
pressuposts que nosaltres hauríem fet, són uns pressuposts que
serveixen per resoldre alguns dels problemes que tenen els
ciutadans de les nostres illes. Des d’Unió Mallorquina entenem
que en aquesta legislatura s’han solucionat alguns d’aquests
problemes que tenen els ciutadans. Entenem que l’acord de
governabilitat que té Unió Mallorquina i el Partit Popular en
aspectes concrets sí que serveix per superar problemes que
pateixen, problemes que són endèmics de la nostra terra, de la
nostra comunitat, com és, per posar un exemple, la insuficiència
que arrossegàvem de la xarxa viària, com és la insuficiència que
hi ha en transport públic, per posar un exemple. Els pressuposts
presentats per l’executiu autonòmic podrien ser segurament
molt millors, sens dubte, però qualsevol projecte de llei,
qualsevol previsió econòmica pot ser superada, tot pot ser
millorat. I a més a més, segurament, podria ser modificat, si
qualsevol de les senyores i senyors diputats tengués la
responsabilitat de fer-ho és possible que hagués fet un
pressupost molt distint del que s’ha presentat.

Clar, resoldre, és difícil resoldre des d’una mateixa època,
des d’una mateixa òptica tots els problemes que té aquesta
comunitat, però des d’Unió Mallorquina pensam que als que els
ciutadans han donat la responsabilitat i la majoria absoluta en
aquesta comunitat i que han de dur endavant els seus programes
són en aquest moment el Partit Popular. Per tant, entenem que
la divergència de criteri entre els grups parlamentaris que avui
presenten les esmenes a la totalitat i l’executiu autonòmic,

aquesta divergència és absolutament lògica i coherent però no
pot per això justificar l’acceptació d’unes esmenes a la totalitat
que tampoc no aporten ni proposen unes alternatives concretes.

I el segon aspecte que justifica el nostre suport a aquests
pressuposts és que el debat de fons no són els pressuposts, el
debat de fons en aquesta comunitat és el tema del finançament.
Com a segon argument per a no donar suport a les seves
esmenes a la totalitat direm que, en general, debatre si els
pressuposts són o no són adients, sobre si hem o no hem de
modificar aquests pressuposts, sobre si són o no són útils per a
resoldre els problemes dels ciutadans, el debat no està en aquest
tema el debat està en el tema del finançament. Vostès critiquen
amb duresa que aquests pressuposts generen un elevat, un
important endeutament que en els darrers anys s’ha anat
incrementat. Vostès critiquen que passar d’aquest endeutament
els pressuposts no donen solucions als problemes reals dels
ciutadans, als problemes de les persones que viuen en aquestes
illes; i nosaltres, des d’Unió Mallorquina, pensam que
segurament, tant vostès com tots, en aquest tema estam
equivocats, perquè, o sigui, podem acceptar que el nivell
d’endeutament de la nostra comunitat és molt alt, però
l’endeutament en si mateix no és bo ni dolent, l’endeutament
depèn dels motius pels quals un s’endeuta. I també els diré que
per ventura la nostra comunitat autònoma s’endeuta per fer front
a aquelles inversions que altres no fan o no han fet.

Seria molt fàcil, des del Govern de l’Estat espanyol, tapar la
boca i fer que aquest endeutament no fos necessari i seria tan
fàcil com fer més inversions, augmentar el número d’inversions
que es fessin en aquesta comunitat autònoma. Perquè el
problema de la nostra comunitat autònoma en termes econòmics
no es redueix a l’elaboració d’un pressupost, el problema és,
sense cap dubte, el finançament de la nostra comunitat
autònoma; els recursos per fer front a les nostres competències,
per donar cobertura a l’abandonament sistemàtic de tots els
governs de l’Estat espanyol per donar solucions al dèficit
històric que tenim i per donar solucions a l’increment
demogràfic que patim a les nostres illes.

Amb els pressuposts de la comunitat autònoma, si volen
poden vostès fer el que trobin, els poden esmenar, els poden
refer, els poden aprovar, els poden rebutjar, poden modificar les
partides, els programes, traslladar els recursos d’una secció a
una altra, però els comptes tampoc no sortiran, senyores i
senyors diputats. Els pressuposts, com hem dit, són uns
documents comptables inspirats en una línia política concreta,
però no són màgics ni poden fer miracles, el problema real de
la nostra comunitat autònoma és el finançament i no el
pressupost, sense un bon finançament mai no tendrem un bon
pressupost.

Per tant, des d’Unió Mallorquina volem reclamar avui, una
vegada més, una revisió profunda del nostre sistema de
finançament, volem apostar clarament pel concert econòmic que
reforçarà el nostre autogovern, sense renunciar mai ni a la
solidaritat ni a la cooperació amb altres comunitats. Mentre això
no sigui una realitat haurem de continuar fent en aquesta
comunitat uns pressuposts possibles, útils, però limitats.

Com a conclusió, senyores i senyors diputats, aquests
pressuposts són uns pressuposts possibles, que intenten donar
algunes solucions als problemes que tenen els ciutadans de les
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Illes, són sens dubte, en la nostra opinió, uns pressuposts
millorables -tots els pressuposts són millorables- i els objectius,
com qualsevol cosa en democràcia, poden ser acceptats o
rebutjats, però de res servirà únicament un debat centrat en els
pressuposts. Els problemes de les Illes Balears exigeixen una
mirada més ambiciosa, que centri essencialment el nostre model
de finançament i que resolgui definitivament quines són les
nostres mancances més importants. I aquests objectius estam
segurs, senyores i senyors diputats, que no s’aconseguiran amb
les tres esmenes a la totalitat que avui s’han presentat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Senyores i senyors diputats, atès
que totes les esmenes solAliciten la devolució del projecte de llei,
procedirem a la votació conjunta.

Si els sembla bé, podem passar a votació. Votam les
esmenes.

25 vots a favor; 31 en contra i cap abstenció.

A continuació, es passa a votar les quanties globals dels
pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al
2006. Votarem 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 de l’ens públic Servei de Salut de
les Illes Balears i de l’ens públic Gestió Sanitària de Mallorca.

En primer lloc, votarem la quantia global 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 2.713.974.461,9 euros.

Senyores i senyors diputats, passam a la votació.

30 vots a favor; 25 en contra; cap abstenció. En
conseqüència, queda fixada la quantia global dels pressuposts
de la comunitat autònoma i de les seves entitats autònomes per
a l’exercici del 2006.

Passam a la votació de la quantia global de les entitats de
dret públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al
2006, els estats de despeses i d’ingressos de les quals s’eleven
a 470.337.638,30 euros.

Senyores i senyors diputats, passam a la votació.

31 vots a favor; 25 en contra; cap abstenció. En
conseqüència, queda fixada la quantia global de les entitats de
dret públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’exercici del 2006.

Passam a la votació de la quantia global de les societats
anònimes públiques de la comunitat autònoma per al 2006, els
estats de despeses i d’ingressos de les quals s’eleven a
101.531.262,55 euros.

Senyores i senyors diputats, passam a la votació.

31 vots a favor; 25 en contra; cap abstenció. En
conseqüència, queda fixada la quantia global de les societats
anònimes públiques de la comunitat autònoma per al 2006.

Es passa a la votació de la quantia global de l’ib-salut per al
2006, l’estat de despeses i d’ingressos del qual s’eleven a
1.400.687.418 euros.

Senyores i senyors diputats, passam a la votació.

31 vots a favor; 25 en contra; cap abstenció. En
conseqüència, queda fixada la quantia global de l’ens públic
Servei de Salut de les Illes Balears per al 2006.

Es passa a la votació de la quantia global de l’ens públic
Gestió Sanitària de Mallorca per al 2006, l’estat de despeses i
d’ingressos de la qual s’eleven a 36.648.948 euros.

Senyores i senyors diputats, passam a la votació.

31 vots a favor; 25 en contra; cap abstenció. En
conseqüència, queda fixada la quantia global de l’ens públic
Gestió Sanitària de Mallorca per al 2006.

Senyores i senyors diputats, se suspèn la sessió fins a les tres
i mitja.
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