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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, si els sembla bé,
començarem la sessió plenària. 

I. Debat de totalitat dels pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2007, amb
les esmenes a la totalitat, de devolució, RGE núm. 9205/06,
presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds; RGE núm. 9214/06, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i RGE núm.
9224/06, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i
fixació de les quantitats globals.

Primer punt de l’ordre del dia: Debat de totalitat del
pressupost general de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2007, amb les esmenes a la totalitat de devolució
RGE núm. 9205/06, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i
Els Verds, RGE núm. 9214/06, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista i RGE núm. 9224/06, del Grup
Parlamentari Socialista, presentades al Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2007, RGE núm.8953/06, i fixació de les
quantitats globals.

En primer lloc, es passa a la presentació del Projecte de llei
RGE núm. 8953/06 de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2007. 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):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, molt bon dia a tothom. En primer lloc, voldria dedicar
unes paraules de record a un diputat que ha tengut aquest debat
amb mi durant aquesta legislatura, el Sr. Quetglas, i que
malauradament no ens podrà acompanyar per causes que tots
coneixem. Per tant, el meu reconeixement a la tasca al debat de
pressuposts del Sr. Quetglas.

Dit això, és per a mi una satisfacció presentar per quarta
vegada, dins aquesta legislatura, els pressuposts de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. Vull dir que els present amb
molta satisfacció, amb molt d’orgull i molt enfora de les
paraules que he llegit avui matí a uns diaris, que si són certes,
denigren els ciutadans de les Illes Balears perquè si no, hauria
vengut disfressat de moix, i com no em sent cap moix, venc
com es mereixen tots vostès, senyores i senyors diputats. 

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

Moltes gràcies. En aquest moment he de dir que ja m’he
dirigit al Sr. Solbes per demanar uns aclariments per les seves
paraules per saber si són certes i perquè si ho són, les
desmenteixi. Per tant, passat aquest tema he de dir que també
he eliminat, ja que he vist l’opinió del Sr. Solbes sobre
l’Estatut, totes les referències d’aquest discurs a l’Estatut
perquè ja sabem el que pensa Madrid i el Partit Socialista.

Dit això, he de dir que aquests pressuposts...

(Petit aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, si són tan amables. Sr. Diéguez, si és tan amable.
Sr. Flaquer, Sr. Diéguez, per favor.

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

Gràcies, Sr. President. Els dic que m’he dirigit al
vicepresident del Govern i que si al llarg del matí m’arriba que
desmenteix aquesta notícia també ho faré pública. Jo crec que
les coses s’han de referendar i, per tant, he dit que ja m’he
dirigit al Sr. Vicepresident i al Sr. Solbes, i si ho desmenteix ho
faré també públic per a informació de tothom.

Dit això, direm que aquests pressupostos són uns
pressupostos que miren claríssimament cap al futur. I miren cap
al futur, senyores i senyors diputats, perquè responen a les
necessitats de la societat de les Illes Balears. Lògicament a
l’hora de confeccionar uns pressuposts hem de tenir en compte
distints aspectes, tots els diferents factors que condicionen
l’elaboració dels pressuposts. 

Per una part, un dels temes que hem de tenir en compte és
el nostre programa de Govern, definit pel president Matas en el
seu discurs d’investidura i en els successius debats sobre l’estat
de la comunitat autònoma. Així, en aquests comptes estan
continguts molts dels nostres compromisos i objectius que ens
vàrem fixar al principi d’aquesta legislatura i que cada any
s’han anat complint, com no podia ser d’altra manera.

Un altre tema que hem tengut en compte és el context
econòmic, el context econòmic balear, el context econòmic
espanyol i europeu, factor determinant i condicionant a l’hora
de les previsions pressupostàries. 

Per últim, hem tengut en compte, el punt més important de
tots, les demandes dels nostres ciutadans, perquè els
pressuposts han de respondre a les demandes dels nostres
ciutadans.

Pel que fa a la situació econòmica de les Illes Balears, avui
podem dir que és moderadament bona. Però això no és mèrit
del Govern, ho dic clarament, no és mèrit del Govern, és mèrit
de tots, de l’administració, evidentment, dels nostres
empresaris, dels nostres treballadors i dels professionals. En
definitiva, és mèrit de tot el conjunt de la societat. Per tant, tots
ho hem de valorar positivament i tots som responsables de
contribuir al màxim a potenciar les bases d’un
desenvolupament sostenible per a les Illes. Aquest
desenvolupament sostenible és el que pretén consolidar el
Govern de les Illes Balears juntament amb el foment de la
reactivació econòmica de la nostra comunitat i enfrontant els
problemes que ens afecten.

Un dels primers objectius que ens vàrem fixar, que ens
vàrem plantejar en aquest govern, va ser recuperar la confiança
dels agents econòmics. Crec, que s’ha aconseguit ja que el
diàleg ha estat continuat i fructífer i ha permès prendre
importants iniciatives gràcies a aquest diàleg social. Hem
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reflexionat sobre el model econòmic actual, basat
principalment, com tots vostès saben, en el sector serveis. En
aquest context s’està fent feina de manera contundent per a
aquesta economia especialment de serveis, del sector turisme.
Es fa feina en la revisió del model turístic a la Mesa de turisme,
també estam treballant per a la potenciació del sector quinari,
un sector fonamental per al nostre futur. 

En aquest sentit, em permetran que faci una reflexions
entorn a l’evolució de l’economia de les Balears durant els
darrers anys. Dades que, com deia, suposen un punt de partida
per a la creació d’aquests pressuposts de l’any 2007.

Quan arribàrem al Govern partíem d’una situació difícil, en
aquest sentit no vull negar que tota la part econòmica del
Govern tenia una tasca difícil a causa de la situació que teníem.
Entre els anys 2000 i 2003 es produí una desacceleració de
l’economia balear, mentre que en el 2000 la taxa de creixement
registrada era de quasi un punt per sobre de la zona euro, en el
2003 es situava ja per sota. Avui hem recuperat la força
econòmica, la vitalitat econòmica, el 2006 s’espera tancar amb
un creixement econòmic per al conjunt de les Illes Balears del
2,7%, dues dècimes per sobre el previst a l’elaboració dels
pressupostos d’enguany. 

Per tant, i remetent-nos a les xifres, podem afirmar que hem
entrat a una fase de creixement que, d’acord amb les nostres
previsions, es mantendrà l’any 2007 amb un 2,9% de
creixement sobre el PIB. Es pot dir, senyores i senyors diputats,
que enguany creixerem 4 vegades més que l’any 2003, quan
vàrem arribar al Govern. Per tant, podem dir amb satisfacció
que deures complerts, per molt de greu que li sàpiga a
l’oposició, nosaltres hem fet el que tocava, el que demanaven
els ciutadans de Balears. 

Estam consolidant de bell nou el model de creixement de
les nostres illes, basat en el sector serveis, perquè aquesta
millora es basa en la recuperació del turisme, del sector amb
més pes de la nostra comunitat. S’ha fonamentat en la millora
de la imatge de Balears com a destinació turística i en una
política de suport a la iniciativa privada, i això ens du a una
temporada de resultats històrics. 

El sector serveis ha passat de tenir unes taxes de creixement
del 0 i mig per cent el 2003 a una previsió del 2,7 el 2006. Per
tant, hem multiplicat per 5 les taxes de creixement del sector
serveis, que fa desenvolupar un altre pic la nostra economia i
és, a més, sostenible. Aquesta acceleració dóna suport a totes
les activitats de serveis, millora de l’afluència turística,
increment d’ingressos turístics, es reforça el comerç,
s’incrementen els serveis financers, serveis d’assegurances,
servei d’educació, serveis sanitaris. 

En relació amb el sector de construcció, s’espera una taxa
de creixement per enguany envoltant el 3,4%. No oblidem que
només representa el 9,3% del VAB. Cal recordar que en el
període 2000-2003 el baix creixement que hi havia a les nostres
illes sí que se sustentava a la construcció. Era l’únic sector que
mantenia cert dinamisme en detriment del principal que fa i ha
fet créixer tradicionalment la nostra economia, de manera que
l’any 2003 el creixement del sector de la construcció era més
del doble que del sector serveis.

Per a l’any 2007 s’estima una moderació d’aquesta activitat
motivada principalment pel possible increment del tipus
d’interès i per una desacceleració clara de l’obra pública. A la
branca d’indústria i energia millora la tendència i continuam
amb una recuperació, es registren taxes moderades i s’espera un
creixement per a enguany envoltant l’1,5%, pel 2007 les
previsions són de l’1,6%.

Respecte del sector primari en aquest moment la previsió de
creixement se situa envoltant el 3,5%. Les bones condicions
climatològiques i la major demanda turística permeten
incrementar les rendes amb expectatives de creixement
positives per a la producció hortofructícola, la patata, la
viticultura i el sector lleter menorquí després d’uns anys
negatius estan en situació d’estabilitat. Les darreres dades del
segon semestre d’enguany mostren que la situació per illes és
la següent: a Mallorca han passat del 0,6% del 2003 al 2,9%;
a Menorca s’ha assolit l’1,4% mentre que el 2003 hi havia un
creixement de l’1,1%; a les Pitiüses han passat d’un creixement
el 2003 del 0,4 a l’1,9%. 

Les dades referides al mercat de treball són també notables
i clarament satisfactòries, com saben el creixement econòmic
és la base per generar ocupació i, per tant, la situació
conjuntural s’ha reflectit també aquí. Des de l’octubre de l’any
2003 hem creat un 13% més d’ocupació, per tant, hi ha 50.700
persones més ocupades. Es veu com el mercat laboral continua
enfortit, el nombre d’ocupats des del passat octubre ascendeix
a 432.896 treballadors, això marca un record en aquest mes, i
la millora es produeix a totes les illes. Som conscients que s’ha
de millorar l’estacionalitat dels nostres treballadors amb les
conseqüències finals que això pot tenir a les seves pensions i
amb aquest objectiu continuam fent feina.

Les darreres dades d’atur indiquen que les Balears tenen
una taxa del 6,1 per cent, mentre tant a nivell nacional, la taxa
d’atur és del 9,2%. Estam, idò, 3 punts per sota la mitjana
espanyola i tenim 3.232 aturats menys que fa tres anys. Si
examinam les taxes d’activitat segons l’Institut Nacional
d’Estadística, Balears se situa en el 67%, és a dir, 8,6 punts per
sobre l’espanyola que és del 58,4%.

També és rellevant la nostra taxa d’activitat femenina, que
es troba en un 57,5%, encara per davall de la mitjana, però 10
punts per damunt de la mitjana nacional. Per tant, les dones a
les Illes Balears tenen més oportunitats que a la resta de l’Estat
espanyol. 

L’evolució de l’inflació és un altre element a tenir en
compte a l’hora d’analitzar la situació econòmica. El mes
d’octubre, l’inflació interanual se situa en el 2,6%. La
dependència de l’economia balear del petroli fa que aquesta
sigui més vulnerable, a causa de l’increment que comporta en
el cost de transports pel tema de la insularitat.

Si analitzam la situació ja fora de l’arxipèlag, el panorama
econòmic internacional es caracteritza pel manteniment de la
fortalesa notable que l’activitat i el comerç mundial han vingut
exhibint en els darrers anys, i que es comú a la major part de les
principals àrees econòmiques del món. Segons les darreres
xifres del Fons Monetari Internacional, l’economia mundial
avançarà més del previst enguany i tancarà el 2006, per cinquè
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any consecutiu, amb un fort creixement. S’assolirà un
increment del PIB mundial del 5,1%, un ritme molt viu malgrat
els elevats preus del cru i l’accentuació de l’alça dels tipus
d’interès als Estats Units i a la Unió Europea. La Comissió
Europea, per la seva banda, preveu un creixement del 2,7% a
l’Europa dels vint-i-cinc i el 2,5% per a la zona euro.

Pel que fa als països més directament relacionats amb la
nostra economia, he de dir que Alemanya eleva el creixement,
que tenia previst a l’1,7%, quasi al 2,4%. La millora es deu a un
augment del consum i la pujada prevista de l’IVA, que farà que
s’anticipin decisions de consum. En el cas de Regne Unit,
gaudeix d’una lleugera recuperació, per la qual cosa es té
previst un creixement del 2,7% enfront de l’1,9% registrat l’any
present.

Encara que l’escenari resulti alentidor, no podem deixar de
banda certs factors com la persistència dels desequilibris
macrofinancers, la incerta trajectòria del preu del petroli en un
marc geopolític una mica inestable i la possibilitat que la
desacceleració de l’economia americana tingui una major
entitat de la prevista en aquells moments.

A Espanya, la millora experimentada per la zona euro i la
gradual normalització de la política monetària, conformen un
escenari propici per a la prolongació del dinamisme de
l’activitat i l’ocupació. La previsió per al 2006 del Ministeri
d’Economia i Hisenda es manté en el 3,4%, i en el 3,2% per al
2007, és a dir, esperen una petita desacceleració per a l’any
proper. Però també he de dir que les amenaces principals en
aquests moments vénen de l’economia espanyola i són les
següents.

Primera, les altes taxes d’inflació, no oblidem que aquest
estiu hem registrat taxes del 4%, i que ara han davallat,
afortunadament, al 2,5%, així com l’efecte de l’elevació dels
tipus d’interès, han pogut comportar una contracció del
consum. Segona, el creixement a Espanya està molt basat en la
construcció, recordem que és gairebé el doble que a les
Balears. Tercera, falta de mesures liberalitzadores de
l’economia. Quarta, l’alta demanda, l’alt consum en què es basa
el creixement econòmic, basada en l’excés de liquidesa a
Europa i especialment a Alemanya, un major consum a
Alemanya pot detreure recursos que puguin venir a Espanya en
aquest tema. Cinquè, el dèficit exterior se situa al voltant del
8% del PIB, és el segon més alt de tots els països de l’OCDE.
Per tant, això suposa una difícil situació per al sector
exportador. I sisè, els costs laborals han repuntat en la primera
part del 2006, amb increments entorn al 3,5%.

Per tant, aquests pressuposts se situen dins un context
econòmic moderadament favorable. Ens trobam en un moment
que convida a la confiança, malgrat els desequilibris esmentats
de l’economia espanyola. Però una qüestió fonamental en
l’àmbit econòmic, com m’hauran sentit dir en moltes ocasions,
és la productivitat. La millora de la productivitat és un objectiu
bàsic per mantenir i incrementar la competitivitat de les nostres
empreses i la nostra economia. Cal dir, en aquest sentit, que és
un repte per a la nostra comunitat fer front al canvi d’estructura
productiva que es dóna a la nostra societat. Voldria fer unes
reflexions a l’hora de mesurar aquest concepte de la
productivitat.

Hauríem de tenir en compte aquí altres variables de caire
estructural que afecten l’economia de les Illes. Canvis com
l’augment de la producció privada de serveis domiciliaris
domèstics en general, augment del treball autònom, augment de
la producció pública de serveis socials i sociosanitaris adreçats
a persones grans, a persones discapacitades, malalts mentals,
serveis socials de les xarxes d’atenció social privada. Tots
aquests són factors que comporten reduccions de la
productivitat d’una manera aparent, ja que el valor de la
producció per persona d’aquests serveis és menor que el valor
mitjà de la producció per persona del conjunt de l’economia de
les Illes. Però no hi ha cap dubte de que aquestes accions ens
han dut a augmentar el benestar social i colAlectiu, són índexs
d’una societat més rica que aposta pel benestar social i que
demanda serveis socials. Com deia, la societat demanda cobrir
les necessitats i les expectatives socials, és un valor afegit, és
productiu per a la societat, i a llarg termini per a la nostra
economia. D’altra banda, hi ha els serveis relacionats amb
Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, que
tampoc no donen fruit immediat, la  seva contribució només és
mesurable a llarg termini. Per tant, el canvi de l’estructura
productiva explicat no permet que puguem comparar la
productivitat per treballador d’ara amb la de deu anys enrere
sense segmentar i fer equiparacions homogènies.

Senyores i Senyors diputats, davant aquesta realitat
macroeconòmica exposada, crec necessari subratllar el clima
que l’oposició ha anant creant any rere any entorn a la situació
econòmica de les Balears. En un principi deien que no hi havia
recuperació i també es llançaren missatges alarmistes de la
situació econòmica. Record, a través del Diari de Sessions que
un membre de l’oposició, no diré el nom, deia, a un passat
debat de pressuposts: “es preveu un colAlapse econòmic”. Jo em
deman on és quest colAlapse econòmic que es preveia fa un any.
Crec que l’únic colAlapse que es veu en aquest moment és la
manca d’idees de l’oposició.

(Aldarull a la sala)

Després, quan no els han quedat més arguments per
defensar el caos econòmic que ens pronosticaven, perquè les
dades no els han donat la raó, naturalment, han dit que el
creixement es basa en la construcció, missatge totalment
injustificat, som hem, demostrat. L’objectiu era crear una
situació negativa atribuïda sempre al Govern, això sí. 

Tots han criticat també l’endeutament, el que mostra que en
el fons es manifesten partidaris de polítiques econòmiques
procícliques. Però aquest govern està convençut que el que
convé a aquestes illes són polítiques econòmiques anticícliques;
que consti que la meva opinió coincideix amb l’opinió que hi
ha a la Llei d’estabilitat pressupostària del Sr. Solbes, que ens
hem de’endeutar quan l’economia va malament i s’han de tenir
superàvits quan l’economia va bé. Els resultats que podem
veure tots, quatre anys després d’iniciar la gestió, que podem
veure tots és que aquest govern gaudeix de bona salut i que és
un govern cohesionat sota la direcció del president. Ens
dedicam a gestionar eficientment els recursos dels ciutadans.

Senyores i senyors diputats, fet ja l’anàlisi econòmica,
passem ara a la gestió pressupostària amb les dades dels
comptes elaborats per a l’any 2007. Aquests pressuposts es
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caracteritzen per la forta orientació social, per un gran esforç en
R+D+I, per la davallada de la pressió fiscal directa, amb
l’eliminació de l’impost de successions; donen suport a la
nostra economia productiva i es caracteritzen també per
l’esforç inversor; i són uns pressuposts que van cap el dèficit
zero el 2008, perquè l’economia va bé, ja podem anunciar el
dèficit zero per al 2008, senyores i senyors diputats de
l’oposició. Vàrem fer un pla (...) amb tres anys de dèficit, i ja
anunciam que el 2008, gràcies a la millora de l’economia, no
serà necessari acudir al dèficit, perquè els ingressos, cada pic,
per l’activitat econòmica, augmenten. Per tant, estam a la línia
correcta, l’economia va bé i l’any 2008 es podran fer uns
pressuposts sense dèficit, s’han quedat sense arguments.

(Aldarull a la sala)

Aquests pressuposts pugen a una quantitat global de 2.894
milions d’euros,  representen un creixement del 6,65% respecte
del que es va aprovar el 2006 i, per tant, aquest creixement
coincideix amb l’increment del PIB nominal. No són uns
pressuposts expansius, sinó equilibrats en aquest sentit

Entrant ja en un anàlisis més detallat dels ingressos, he de
començar subratllant que, any rere any se m’ha acusat que es
presenten en els pressuposts unes previsions d’ingressos irreals,
uns ingressos optimistes, ingressos inflats, i que estic convençut
que repetiran d’aquí un minuts els grups de l’oposició per no
variar el seu discurs, pel que deia, per la claríssima falta
d’imaginació es repetiran aquests arguments. 

Tal com els he anat dient i demostrant a cada tancament
d’any, la recaptació ha estat sempre per damunt dels ingressos
tributaris pressupostats. Tornaré a repetir, doncs, que el
comportament que s’espera dels ingressos descansa en la
prudència i en la coherència que han caracteritzat les previsions
d’aquests darrers quatre anys. En aquests pressuposts s’ha de
tenir en compte la política fiscal activa duta a terme per a
aquest govern, amb l’únic objectiu d’afavorir l’estalvi, ajudar
les famílies, fomentar l’economia productiva i crear feina. Això
ha quedat plasmat en l’eliminació de l’impost de successions o
de l’ecotaxa.

Passant ja a la classificació econòmica, al capítol 1, que són
els imposts directes, hi ha una previsió de recaptació de 316
milions, la major part dels quals correspon a la previsió de
l’IRPF de 473 milions, i hi hem de restar el Fons de
Suficiència, que prové de la negociació del sistema de
finançament autonòmic que va fer el govern anterior, que ens
resta 222 milions d’euros. En successions destacar també la
baixada, que sols s’han previst 30 milions, quan enguany tenim
unes previsions de recaptació de 81 milions. Es materialitza la
baixada de l’impost de successions.

En el  capítol 2, d’imposts indirectes, la partida global puja
a 1.905 milions d’euros, i hi destacaríem, sense cap dubte,
l’impost més important, l’IVA, amb 958 milions d’euros. Ja
que agrada tant a l’oposició intervenir quan no (...), jo voldria
recordar que simplement l’any 2002 els ingressos d’IVA varen
ser de 661 milions d’euros, recordem que va se l’any que varen
posar l’ecotaxa, que l’eliminació de l’ecotaxa i la millora de
l’activitat econòmica ens han dut a fer créixer l’IVA, que és
l’impost més directe sobre el funcionament econòmic, amb 300

milions d’euros. Per tant, és prova evident de les bones
decisions econòmiques que ha pres aquest govern, perquè
únicament amb IVA tenim, respecte de l’any 2002,
pràcticament 300 milions d’euros més, el 50% més en un sol
impost. Això demostra que posar imposts no produeix més
recaptació, sinó que de vegades du baixades de recaptació.

En el capítol 3, de taxes, la baixada és del 2,4%, 91 milions
d’euros. Aquesta baixada està justificada perquè totes les taxes
de ports, com que van directament a Ports, no passen pel
pressupost de la comunitat autònoma.

En transferències corrents tenim 255 milions d’euros, aquí
hi ha la part de finançament sanitari, de la Conferència de
presidents, que enguany puja a 52 milions d’euros, menys que
l’any passat.

En ingressos patrimonials tenim 642.000 euros. En el
capítol 6, d’alineació d’inversions, hi ha 20 milions d’euros. En
transferències de capital hi ha una partida de 209 milions
d’euros, i aquesta partida està justificada perquè aquest govern
no renuncia a cobrar els convenis de carreteres i, per tant, d’una
forma claríssima, ha pressupostat aquests ingressos, i ho dic
perquè supòs que seran les coses que criticaran, però no podran
dir que hi ha falta de transparència, perquè sempre he dit, des
del primer dia, 78 milions en el primer conveni, de les obres ja
acabades que ha de pagar l’Estat, dues anualitats del segon
conveni i les expropiacions, és a dir que són uns ingressos
moderats, ja que la reclamació que està en via contenciosa puja
més que aquesta quantitat.

En actius financers, 198.000 euros i en passius financers, 94
milions d’euros, dels quals d’aquest capítol 9, de passius
financers, 52 milions corresponen a nou endeutament, i 42 és
l’endeutament de l’amortització de l’any 2007. Per tant, des del
punt de vista de la seva procedència, del capítol 9, té un pes de
quatre punts menys que l’any passat.

Quant a les despeses es distribueixen en els capítols
següents. Les despeses de personal, amb un pressupost de
559,70 milions d’euros, experimenten un increment de 32
milions d’euros més que l’any 2006. En aquest increment
s’inclouen, entre d’altres, la dotació de nous llocs de feina
durant el 2006, els venciments de nous triennis i l’aplicació del
Pla d’estabilitat laboral, dut a terme per part de la Conselleria
d’Interior. Aquesta quantia suposa el 19,3% del total del
pressupost.

Pel que fa a les despeses corrents en béns i serveis, són 73
milions d’euros,  que representa només  el 2,5% del total
pressupostat.

Prova de l’austeritat en la gestió d’aquest govern podem dir
que en conjunt, aquests dos capítols, 1 i 2, l’any 2003
representaven el 26% del pressupost i el 2007 aquestes
quantitats suposen un 21,8% del total, quasi cinc punts menys
que fa quatre anys.

Les despeses financeres, tenen un pressupost de 70,6
milions d’euros, quantitat que inclou la previsió de pujada dels
tipus d’interès.
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I en transferències corrents, pressupostam per a l’any 2007
un total de 1.576 milions d’euros, cosa que suposa en relació
amb l’any 2006, 161 milions d’euros més, és a dir
experimenten un increment del 11%, motivat per l’increment de
la transferència al Servei de Salut de les Illes Balears i de les
transferències a les empreses públiques. La seva participació
sobre el total de la despesa és del 54%.

Quant al capítol 6, les inversions reals davallen un 4,0%,
motivat per l’acabament de moltes de les obres incloses en el
Pla d’infraestructures viàries del Convenis de carreteres. 

El capítol 7 de transferències té pressupostat un total de 307
milions d’euros, que suposa un descens del 5%. 

Cal dir, per resumir el tema d’inversions, comparativament
amb el 2006, la disminució d’ingressos que provenen
d’endeutament, ja que n’hi ha menys, és quatre vegades
superior que la davallada de la inversió.

Passarem ara a explicar l’estructura orgànica que conformen
les diferents seccions pressupostàries.

El Parlament de les Illes Balears disposarà de 14,4 milions
d’euros, el que suposa un 4%; la Sindicatura de Comptes, per
la seva banda, disposarà de 3,2 milions d’euros; el Consell
Consultiu de 660.000 euros, un 10% més; i el Consell
Econòmic i Social disposarà d’un pressupost de 900.000
d’euros, el que representa un 8,9%.

La secció de la Vicepresidència i Conselleria de Relacions
Institucionals, comptarà per al 29097 amb la quantitat de 40,4
milions d’euros, increment aproximat del 15,4%. Es
caracteritza per ser un pressupost de continuïtat i també he de
dir que és una secció de caràcter transversal, que dóna suport
al president del Govern i a tot el Govern. La part més important
del pressupost es dedica a la Direcció General de Comunicació
amb 15 milions d’euros, dels quals 9 van destinats a l’ens de
Ràdio i Televisió de les Illes Balears, i la resta a subvencions
d’iniciatives de comunicació social. D’altra banda, com a
qüestió específica per tractar-se el 2007 d’un any electoral,
Vicepresidència ha previst un pressupost d’1 milió d’euros per
fer front a l’organització dels comicis autonòmics. Aquesta
conselleria, que ha duit tot el pes de la revisió de l’Estatut, el
proper any tendrà com a objectiu la seva aplicació, si finalment
és aprovat. El pressupost consolidat de l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears és de 53,5 milions d’euros.

He esmentat abans el gran pes en aquests pressuposts dels
serveis socials. Aquest pressupost dedica el 71%, pràcticament
2.000 milions d’euros a l’àrea social i serveis. Analitzem les
conselleries, les seccions pressupostàries que tenen relació amb
l’àrea social del Govern.

La Conselleria d’Educació i Cultura té un pressupost proper
als 695 milions d’euros, presenta un increment que se situa al
voltant del 6,2%. En aquesta legislatura, la Conselleria
d’Educació i Cultura ha experimentat un creixement que supera
el 60% des del 2003. El pressupost que té la conselleria per a
l’any 2007 és un 60% superior al que ens trobàrem quan
governava l’esquerra. És important remarcar, doncs, i està fora
de qualsevol dubte, la preocupació i la transcendència que per

al Govern ha tingut i tindrà l’ensenyament en tots els nivells,
com també la cultura.

Dins l’àrea de l’ensenyament no universitari hem de citar,
en primer lloc, el tancament de l’acord arribat amb tots els
sindicats amb representació en el sector de les Illes Balears per
a la millora de les condicions de l’ensenyament públic. Per tant,
és destacable en el pressupost educatiu del 2007 la xifra de 400
milions d’euros destinats a pagar les nòmines dels més
d’11.000 mestres i professors de l’ensenyament públic. Altres
dades rellevants són que s’han realitzat i posat en funcionament
més de 150 obres de millora i 34 nous centres educatius, dels
quals 24 hauran entrat en funcionament abans que acabi
aquesta legislatura, i els 10 restants durant el curs 2007-2008.
Una altra aposta estratègica per a la formació del ciutadà serà
l’anomenat model trilingüe d’ensenyament, i també podem
destacar la possibilitat d’estendre la concertació dels dos cursos
de batxiller als colAlegis concertats. Cal esmentar també el
Conservatori Superior de Música, amb un increment
pressupostari que s’acosta al 45%, així com la creació de
l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

A l’àrea d’ensenyament universitari, es continua amb la
línia de creixement de les dotacions per transferències a la
Universitat. En aquest sentit, en el 2007 la transferència corrent
a la Universitat de les Illes Balears supera el llistó dels 52
milions d’euros, i cal dir que els complements autonòmics per
al funcionament de la Universitat han crescut des del 2003 més
del 34%. Dedicam ara més del 34% del que hi dedicava el
govern d’esquerres. S’incrementen les ajudes als estudiants i
també es produeixen augments en les aplicacions adreçades a
les beques, altres ajuts per a la comunitat universitària, i
sobretot la creació del Consorci pel foment de les
infraestructures universitàries, organisme que garantirà la
realització d’un ambiciós pla de millora de les instalAlacions
destinades a aquesta àrea de l’ensenyament. Així, per primera
vegada, la despesa per alumne universitari supera la mitjana
nacional.

A l’àrea de cultura la Direcció General de Cultura ha
crescut un 12% respecte a l’any passat, amb un pressupost de
10,7 milions d’euros. Creixen les transferències al món cultural,
el finançament d’arxius, museus i altres centres que depenen de
la conselleria, i destaca especialment -jo els explicaria- el
Museu d’Eivissa, que creix un 10%, i la Biblioteca de Maó en
un 13%. 

Una altra àrea important de salut és l’àrea de la Conselleria
de Salut i Consum. Disposa per a l’any 2007 d’un pressupost
de 1.083 milions d’euros, xifra que suposa un increment del
5,6% respecte a l’any present. D’aquesta quantitat es
transfereixen a l’ib-salut 1.055 milions d’euros; per tant tenim
en aquest pressupost que destinam a sanitat 1.062 euros per
càpita de la població protegida. Un total de 1.089 milions
d’euros es destinen a cobrir les necessitats de l’assistència
sanitària de la població. La política estratègica d’aquest govern
per la sanitat pública ha estat forta i decisiva. Mentre que el
pacte dedicava 641 milions d’euros, aquest govern en destina
1.089, el que representa un 62%, i doblam qualsevol comunitat
autònoma de l’Estat espanyol en increment de la dotació
pressupostària dels quatre darrers anys.
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D’inversions en infraestructura sanitària cal destacar la
posada en funcionament dels hospitals de Formentera,
l’Hospital d’Inca, l’Hospital general de Menorca, l’inici de la
construcció del nou hospital universitari de Son Dureta, i la
continuació de les reformes dels hospitals Joan March, Can
Misses i Manacor. La inversió per illes del Servei Balear de
Salut és d’un total de 42 milions d’euros. D’aquests, a Mallorca
es destinar 23 milions, a Menorca 11 milions i a Eivissa i
Formentera pràcticament 8 milions. 

A part d’aqueixes inversions esmentades voldria destacar
d’aquesta secció pressupostària la posada en marxa de la
recepta electrònica, el desenvolupament del Pla d’atenció
bucodental infantil, el desenvolupament del Pla d’asma infantil,
el desenvolupament del Pla sociosanitari, el desenvolupament
de la carrera professional, l’obertura de l’escoleta que s’ha fet
a l’Hospital de Son Llàtzer, Pla d’infraestructures sanitàries
2004-2010, etc. 

Per altra banda continuam dedicant recursos a consum, amb
programes com Consum a ca teva, amb la dotació de recursos
humans, tècnics i materials per aconseguir aqueixa protecció
efectiva dels consumidors i usuaris, així com la potenciació de
l’associacionisme de consum i la participació empresarial.

He de dir que el dèficit sanitari de l’aportació de l’Estat, ja
que hi ha una finançació en sanitat afectada, tenim un dèficit
sanitari de 146 milions d’euros que aporten els ciutadans de les
Illes Balears i que no rebem de les arques de l’Estat.

Una altra àrea social importantíssima és la Conselleria de
Presidència i Esports. Aquesta conselleria té un pressupost de
99 milions d’euros, fet que confirma l’aposta del Govern pels
colAlectius més vulnerables: persones majors, dones
maltractades i menors, discapacitats, etc. S’incloem l’Institut
Balear de la Dona el pressupost és de 100,2 milions d’euros;
per tant té un increment global del 24,1% respecte a l’any
present.

La Direcció de Serveis Socials comptarà amb una quantitat
de 59,6 milions d’euros, un significatiu increment del 59%.
D’aquests 59 milions d’euros 21 milions es destinaran a
projectes per a l’aplicació de la Llei de la dependència i, com
tots vostès saben, el 50% és de finançació estatal nova. Està
prevista la posada en marxa de les residències per a persones
assistides i dels centres especialitzats per a malalts
d’Alzheimer, Parkinson i discapacitats físics. Tot això suposarà
una despesa corrent superior als 10 milions d’euros per posar
en marxa aqueixes residències. L’Institut Balear de la Dona,
com deim, ha incrementat el seu pressupost un 8% i destinarà
3,6 milions d’euros.

La Direcció General de Joventut disminueix el seu
pressupost a causa de les transferències de competències de
joventut als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i
Formentera. Cal destacar com a novetats la posada en marxa de
les noves instalAlacions d’Es Pinaret i del model terapèutic, que
suposarà una despesa de 4 milions d’euros; la realització de
cursos sobre la participació infantil adreçats al professorat, i en
política esportiva cal esmentar les ajudes als esportistes de les
Illes, que tornen a acaparar un dels principals increments amb
una dotació que supera els 2,5 milions d’euros.

L’altra conselleria d’aqueixa àrea social és la nova
Conselleria d’Immigració i Cooperació, que ara ha complit ja
un any amb grans èxits. Aquesta conselleria gaudirà de la
quantitat de 26,5 milions per a l’any 2007, el que suposa un
increment del 21%. El programa de foment i relacions amb
comunitats balears radicades a l’exterior disposarà de més d’1
milió d’euros, i l’objectiu és ajudar els més desfavorits de
Balears que resideixen a l’exterior, així com colAlaborar amb
les entitats socioculturals balears establertes fora de les Illes.
També s’hi inclou el programa d’integració social als
immigrants, amb el qual es pretén impulsar mesures de cohesió
social que incideixen en educació, habitatge, salut, formació,
ocupació i reforç educatiu de les persones immigrants. 

El programa de foment a la participació de centres i cases
regionals a les Illes Balears és un programa de nova creació per
al 2007 i compta amb un pressupost de 331.000 euros. També
s’ha de destacar el programa anomenat “Sensibilització i
cooperació al desenvolupament”, al qual es destinen 16,3
milions d’euros que provenen, evidentment, del 0,7% que
dedica la comunitat autònoma a cooperació. La creació de
l’Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears
possibilitarà noves actuacions, especialment en el camp de la
cooperació multilateral i directa. I pel que fa a les activitats de
cooperació recollides al programa son fonamentalment:
convocatòries d’ajudes per finançar projectes, actuacions de
cooperació per iniciatives del Govern de les Illes amb altres
administracions regionals, promoció de les associacions i de la
participació a través del Consell de Cooperació de les Illes
Balears, informació i sensibilització, educació per la
cooperació i la solidaritat i formació de cooperants.

També deia que havíem fet especial esment en aquests
pressupostos a l’àrea de l’economia productiva. Les seccions
pressupostàries més relacionades amb el foment de l’economia
tendran un increment superior al 15% de mitjana, ja que tant els
agents econòmics i socials varen fer aquesta justa petició que
hem recollit. 

La Conselleria de Turisme gestionarà per a l’any 2007 56
milions d’euros. Cal dir que les inversions absorbeixen la major
part del pressupost: dedicarà a inversions la conselleria 43
milions d’euros. La dotació pressupostària es destinarà a la
consolidació i noves accions en el desenvolupament de les
línies estratègiques principals, que són la desestacionalització,
la diversificació de l’oferta, la promoció turística i especialment
la millora de qualitat de les destinacions i els productes.
L’INESTUR disposarà per a l’any que ve de 7,6 milions
d’euros que gestionarà a través de l’IMET, de l’IQT, del
CITTIB, i durà a terme actuacions de neteja del litoral, de
turisme esportiu, de turisme cultural, continuant amb la millora
de la qualitat de les nostres destinacions i productes turístics,
així com tots els temes d’investigació i tecnologia en aquest
àmbit.

L’IBATUR per la seva banda manté la seva línia de
promoció turística amb sis objectius bàsics: una millora de la
imatge, foment de la demanda, recuperació dels mercats
tradicionals i posicionament en els emergents, transmissió dels
valors afegits i diferencial de les Illes Balears, projecció de la
varietat de l’oferta i millora de l’ús promocional de les noves
tecnologies. Un total de 24 milions d’euros aniran directament
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a la promoció turística de les Illes. Hem de destacar que el
pressupost de promoció és un 150% més elevat que el del
2003, prova de l’interès en la promoció turística que té aquest
govern respecte al govern anterior.

Altres actuacions destacades seran el Pla de
desestacionalització, el palau de congressos, 2,1 milions
d’euros que es dedicaran a l’Escola d’Hostaleria, impuls del
projecte Avanthotel, desenvolupament del Pla de dinamització
turística, continuació dels plans de modernització, programa
Escola i turisme i formació específica de la policia turística,
entre d’altres.

La Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació tendrà un
pressupost de 60,9 milions d’euros, un increment del 14,4%
respecte a l’any 2006. Els seus principals objectius són la
millora de l’economia a les Illes i l’aposta per la recerca, el
desenvolupament tecnològic, la innovació, així com per les
noves tecnologies, la qual cosa justifica que el 45% del
pressupost estigui dedicat a l’R+D+I  i a les noves tecnologies.
Es tracta de millorar la posició de les Illes Balears en el sistema
d’R+D+I, així com estimular la recerca pública i privada
mitjançant les actuacions amb el conjunt d’agents públics i
privats que promogui la societat del coneixement i fomenti el
benestar i la cohesió social. Com accions més destacades
trobam la potenciació de l’administració digital i del Pla de
ciència, tecnologia i innovació. 

Pel que fa a l’àrea tributària la principal actuació serà la
gestió de la reforma de l’impost de successions i donacions. La
Direcció General de Patrimoni tendrà entre les seves prioritats
realitzar l’inventari de béns mobles; també es preveu la
potenciació de l’estadística a les Illes Balears, destacant la
recent creació de la Comissió assessora d’estadística com a
primera passa. Parc Bit, BITEL, Fundació IBIT són òrgans
dependents que ajuden a aconseguir l’objectiu prioritari del
qual parlava, la millora de l’R+D+I i la tecnologia. El Centre
Balears Europa continuarà la tasca d’apropar la realitat europea
als ciutadans de les Illes i disposarà per al 2007 de 2,8 milions
d’euros. 

El pressupost consolidat d’aquesta conselleria és de 83
milions d’euros, dels quals 31 milions d’euros són d’inversió.

La Conselleria de Treball i Formació, formada per la secció
19 i la secció 76, el Servei del SOIB, disposarà de 98,4 milions
d’euros, 44 dintre de l’àrea de la conselleria i 53 dintre de la
secció del SOIB. Representa un increment de l’11,9% respecte
al 2006. Les línies polítiques d’aquests pressupostos giraran
sobre els següents eixos: el foment de l’ocupació, dedicant els
mitjans econòmics, materials i humans perquè les persones
ocupades puguin millorar les seves competències; la qualitat i
seguretat en la feina i garantir la legalitat en les relacions
procurant la igualtat de tots davant les oportunitats de feina. 

El SOIB complementa el conjunt d’actuacions per
treballadors i està íntegrament dedicat a la promoció de
l’ocupació. En aquest sentit s’ha de destacar el Pla d’ocupació
de les Illes Balears, consensuat amb la majoria d’agents socials
com l’eina de treball que articularà una estratègia orientada a
corregir desequilibris i a impulsar el creixement sostenible, la
plena ocupació i la qualitat i la productivitat laborals, la

cohesió social i la igualtat d’oportunitats laborals entre homes
i dones. Entre les mesures dirigides a fomentar l’ocupació de
colAlectius en risc d’exclusió sociolaboral el SOIB
desenvoluparà el 2007 una sèrie d’accions destinades a joves
aturats com a grups d’atenció preferent.

El TAMIB rebrà una subvenció aproximada d’1 milió
d’euros, i he de dir que les Illes Balears són la primera
comunitat autònoma on un tribunal d’arbitratge i mediació
assumeix les competències plenes en matèria de mediació.

La Conselleria d’Agricultura i Pesca disposarà de 63
milions d’euros, quantitat a la qual s’hauran d’afegir els
pressupostos de SEMILLA, IBABSA i FOGAIBA. Els
pressupostos d’aquesta secció estan marcats per la reforma de
la PAC. Dintre de les actuacions més importants que té
previstes aquesta conselleria hi ha les reserves marines i els
esculls artificials, el desenvolupament del Pla nacional de
regadius a les Illes Balears per millorar la xarxa existent i per
crear una xarxa de regadius d’ús agrícola amb l’aprofitament
d’aigües residuals.

L’IBABSA té un pressupost de 6,5 milions d’euros i
enguany s’hi afegeix al foment de les races autòctones l’espècie
equina de trotons mallorquins i menorquins. SEMILLA té un
pressupost de 24,9 milions d’euros i posarà en marxa
campanyes de patrocini de productes fitosanitaris en agricultura
ecològica, integrada i convencional, entre d’altres; en general
durà a terme accions encaminades a la promoció de productes
en el sentit més ampli. El FOGAIBA, amb un pressupost de
67,2 milions d’euros, en destinarà 58,9 a concedir ajudes i
subvencions als agricultors, ramaders i pescadors. Una vegada
més creim que el sector primari és estratègic, no per la seva
aportació al PIB, sinó per raons mediambientals i de naturalesa
dels nostres pagesos. Per això aquesta àrea compta amb un
pressupost consolidat de 121 milions d’euros enfront dels 96
d’enguany; per tant són 25 milions d’euros més. Un total de 93
milions correspon a inversió.

La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia per a l’any
2007 preveu unes despeses de 44,7 milions d’euros, que es
regeixen per la voluntat de consolidar els programes prioritaris
posats en marxa en aquesta legislatura. L’increment respecte al
2006 és del 14,8%. Aquest pressupost es dedicarà bàsicament
a dos objectius fonamentals de cara al pròxim exercici, que
consistiran per una banda a contribuir a la modernització i
millora del sector industrial, comercial i artesà de les Balears
i, per una altra, al desplegament dels objectius del Pla director
sectorial energètic, inversió en infraestructures, foment de les
energies renovables i eficiència energètica. L’aposta estratègica
que el Govern ha fet per les energies renovables i per
l’eficiència energètica s’ha traduït de fet que aquestes dues
àrees d’acció prioritàries concentren, entre inversions pròpies
i ajudes, 6,8 milions d’euros. La principal actuació en aquesta
àrea de l’any 2007 serà el desplegament del programa de
foment de l’energia fotovoltaica.

Pel que fa a la promoció industrial, serà la que tindrà una
major assignació, un total de 17,8 milions d’euros, gairebé un
11% més que l’any 2006. La Direcció General d’Indústria
disposarà de 2,3 milions i per aconseguir tots els objectius
marcats per la conselleria, també té el suport de quatre entitats
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públiques: Fires i Congressos de Balears, Institut d’Innovació
Empresarial, Consorci per al Desenvolupament econòmic de les
Illes Balears i Centre europeu d’empreses Innovadores. Pel que
fa a l’àrea de comerç es destinaran 12,7 milions d’euros per a
la modernització de comerços, per a la promoció de l’artesania,
per tal d’incorporar noves tecnologies als establiments que
repercuteixin amb una millora de la seva activitat. En
definitiva, la conselleria disposa d’un pressupost consolidat de
57,7 milions d’euros, 8 milions més que enguany, dels quals 35
són d’inversió, és a dir, el 61% del total.

Hi ha dues conselleries que són netament gestores
d’infraestructures i inversions. Són les conselleries d’Obres
Públiques i de Medi Ambient. Vegem-les.

La Conselleria d’Obres Públiques té un pressupost de 133
milions d’euros per a l’exercici 2007. És un pressupost que
reflecteix l’acompliment dels objectius que ens vàrem marcar
al començament de la legislatura. La davallada del 14% obeeix
evidentment al fet que la gran part de les inversions viàries està
finalitzada. 

A nivell de comunitat autònoma, mai s’havia no fet tant ni
s’havia apostat tant pel transport públic, tant terrestre com
ferroviari i marítim a les Illes Balears. En relació al transport
públic, s’assoleix la potenciació del transport ferroviari, i SFM
rep una transferència de 4 milions d’euros destinada a  la
implantació de la primera línia de metro de les Illes i de
l’autèntica intermodalitat de tren, metro i autobús que volem en
el centre de la ciutat. La posada en marxa de l’estació
intermodal de Palma és l’altra aposta per a les millores en
transport públic. La consolidació del Consorci de Transports de
Mallorca, amb un pressupost de 5,4 milions d’euros, farà que
es pugui establir per primera vegada a les Illes un sistema
tarifari integrat denominat “bitllet únic”. Pel  foment del
transport marítim, es mantindran accions com per exemple el
servei entre les Pitiüses per cobrir les necessitats de la primera
hora de matí i darrera de l’horabaixa. Hem de destacar la
subvenció de les tarifes de transport marítim entre illes de
passatgers i especialment pels habitants de l’illa de Formentera
queda ja amb un 89% de reducció de la tarifa. 

Dins de la política de millora dels ports de la comunitat
autònoma, cal destacar la remodelació del Port de Sóller, la
construcció d’un passeig sobre el dic d’abric al Port de Sant
Antoni (Eivissa),  la zona per a vianants del port de Cala Bona,
el dragat de Portocolom, ... I per al 2007, un dels projectes
claus del Govern és el dic exterior de Ciutadella, pressupostat
en 67 milions d’euros, i hi ha una partida per al 2007 amb 17
milions d’euros.

Pel que fa al transport aeri, hem de celebrar l’acceptació de
la proposta del bitllet a 27,5 euros per part del ministeri. I dir
també que el Departament de Transports treballa en la creació
de l’Institut d’Innovació Tecnològica per a l’Aviació.

La política d’habitatge és una altra de les prioritats
d’aquesta conselleria i d’aquest Govern. En aquest cas, es
preveu que hi hagi 1.029 habitatges de promoció pública en
construcció repartits entre les illes. Es continuarà amb la
compra de sòl per construir nous habitatges de protecció
oficial, i també es farà la pròrroga del programa de l’Hipoteca

Jove a causa de la gran acollida que ha tingut després d’un any
en funcionament.

El pressupost consolidat de la conselleria és, per tant, de
272 milions d’euros, dels quals 195 milions són inversió.

La Conselleria de Medi Ambient per primera vegada arriba
a la xifra de 100 milions d’euros. Pel que fa a la política de
recursos hídrics, una de les prioritats principals per a l’any que
ve serà la de continuar amb la millora substancial de
proveïment d’aigua potable als diferents municipis de les Illes,
i hi dedicarà  55,46 milions d’euros, sense tenir en compte aquí
les inversions que farà a través de la Agència Balear de l’Aigua
de Qualitat Ambiental.

En relació amb la política de  Biodiversitat, es continuarà
amb l’elaboració de la normativa que permeti la declaració i
gestió de nous espais de rellevància ambiental. I en aquest
sentit, es preveu avançar en la redacció dels plans d’ordenació
de recursos naturals de la Serra de Tramuntana, el
Trenc-Salobrar de Campos, Llevant a Mallorca i nord i sud de
Menorca. La conselleria té previst destinar 6 milions d’euros a
ajudes als propietaris que tenguin finques a espais protegits.
L’augment en la despesa de subvencions per als propietaris es
deu a l’augment de la superfície d’espais naturals protegits que
es triplicarà respecte del principi de legislatura.

En matèria de residus, es desenvoluparan les accions que
permetin millorar la recollida de residus perillosos, convocant
una sèrie d’ajudes als ajuntaments de les Illes Balears per tal de
contribuir a fer més operativa aquesta recollida. Es continuarà
amb l’execució del programa de Centres Ecoambientals, i
mitjançant el Centre Cinegètic de Balears es realitzaran
actuacions relatives a les bones pràctiques relacionades amb les
distintes modalitats de caça.

En relació amb l’àrea de canvi climàtic, es continuarà amb
la colAlaboració amb la UIB per a l’Observatori del Clima,
destacant accions de conscienciació ciutadana en aquest àmbit.

El pressupost consolidat per a Medi Ambient és de 188
milions d’euros enfront dels 171 milions d’enguany, un
increment del 10%, prova de la importància que aquest govern
dóna al medi ambient. D’aquest total, 130 milions d’euros són
d’inversió. És a dir, un 69% del pressupost d’aquesta
conselleria es dedica a inversió.

Finalment, volem acabar amb una secció pressupostària de
caràcter transversal: la Conselleria d’Interior. Aquesta
conselleria experimenta un significatiu augment pressupostari,
com a conseqüència de les dotacions especials que comportaran
la Llei de la Capitalitat de Palma i la Llei Municipal. Aquesta
secció assoleix la quantitat de 63,5 milions d’euros, xifra que
suposa un increment del 127% respecte a l’any 2006. Les
actuacions principals d’aquesta conselleria són la potenciació
de l’Escola Balear de Administracions Públiques; la millora de
la gestió pública amb la nova llei de la funció pública i la de
cossos i escales de les Illes Balears; el desenvolupament
reglamentari de la Llei Municipal i de règim local, el
desenvolupament reglamentari de la Llei de règim jurídic de les
llicències integrades d’activitat i la creació de la Junta
Autonòmica d’Activitats.
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L’empresa pública de gestió d’emergències, GEIBSA,
disposarà d’un pressupost de 5,4 milions d’euros. Entre d’altres
objectius es preveu l’obertura de la nova seu del SEIB 112 i la
implantació de la nova plataforma tecnològica. Cal destacar
l’aportació al Fons de Cooperació Municipal, que es va garantir
per llei l’any 2005, i on es va fixar que l’aportació d’aquest
fons no seria inferior al 0,23% dels ingressos pressupostaris
d’aquesta comunitat. Per tant, a aquest exercici es destina la
quantitat de 12 milions d’euros, un 0,40%, molt per damunt del
que diu la llei, i progressivament es tendeix a arribar a un 0,7%,
segons preveu la futura llei municipal i de règim local de les
Illes Balears. També destaca aquí el crèdit pressupostari de 30
milions per a inversions a Palma., en funció de la Llei de
capitalitat.

Pel que fa a la secció 32, d’ens territorials, he de dir que
disposarà d’un pressupost de 157 milions d’euros, que es
desglossen entre el capítol 4, 94 milions d’euros; i el capítol 7,
de 62 milions d’euros.

Les quantitats destinades als consells insulars són les
següents: per transferències corrents, 62 milions d’euros al
Consell de Mallorca, 14 milions d’euros al Consell de Menorca
i 18 milions d’euros al Consell d’Eivissa i Formentera.

Al capítol 7, de transferències de capital, el repartiment
entre consells és: Consell de Mallorca amb 45 milions, Consell
de Menorca, amb 9 milions i Consell d’Eivissa i Formentera
amb 8,3 milions.

També s’ha d’esmentar la secció 34, de deute públic,
comptarà amb un pressupost de 112 milions d’euros, i la secció
31 de serveis comuns, tindrà 22,11 milions d’euros.

Hem de dir pel que fa a la inversió territorialitzada a les
Illes, sumant la comunitat autònoma, el Servei Balear de Salut
i empreses o ens públics, es dedicarà un total de 456,19 milions
d’euros a inversions directes, i quant a les transferències
territorialitzades de la comunitat autònoma, la quantitat és de
185 milions d’euros. A Mallorca es destinaran 482 milions
d’euros d’inversió, dels quals 173 corresponen a transferències.
Menorca rebrà un total de 112 milions d’euros, dels quals 71
són d’inversions. Pel que fa a l’illa  d’Eivissa, s’ha de  dir que
es dedicarà un total de 109 milions d’euros, dels quals 65
corresponen a inversions directes i 44 a transferències. La
inversió a l’illa de Formentera, territorialitzada enguany per
primera vegada, rebrà un total d’11 milions d’euros, dels quals
1,6 corresponen a transferències i 10,16 a inversió.

I ara, ja, per acabar, volia també, oferir-vos, senyores i
senyors diputats, una mena de conclusió pressupostària de
legislatura.

És ben cert quan es diu que els pressuposts són la millor
manera de transformar les voluntats i els objectius d’un govern
en realitats, i també de comprovar que així s’ha fet, és l’eina
per veure si les paraules es converteixen en realitats. I amb els
pressuposts que hem aprovat en aquesta cambra durant els
passats tres anys i els que avui us present, s’han complit els
compromisos adquirits pel Partit Popular a les passades
eleccions i amb el pacte de legislatura també amb Unió
Mallorquina. En acabar l’exercici de l’any 2007, aquest govern

podrà estar plenament satisfet i convençut d’haver donat a
aquesta comunitat i als seus ciutadans grans beneficis que
plasmaré en 7 idees. 

Primera, la recuperació de la confiança empresarial. El
teixit productiu d’aquestes Illes ha tornat a creure en
l’economia balear. Això ha donat lloc a una interacció mútua
entre aquest nou clima i la reactivació econòmica. El
creixement econòmic del 2007 multiplica per quatre l’assolit en
2003. Les taxes tornen a assolir creixements superiors a la zona
euro. Tenim taxes de plena ocupació tècnica els mesos d’estiu.
El turisme torna a ser el motor econòmic d’aquestes illes, com
tradicionalment havia estat. Es recuperen les dades del nombre
de visitants i se superen els ingressos turístics.

Segona, s’han fet passes decisives en la consolidació de la
identitat de les Illes Balears i en la cohesió dels ciutadans amb
la televisió autonòmica i amb les millores en el transports entre
les illes, entre d’altres iniciatives.

Tercera, s’ha dut a terme la protecció més alta medi
ambiental del nostre territori, passant de 30.095 hectàrees
d’espais protegits quan vàrem començar a governar a les
93.429 del 2007. Això suposa un fort increment de protecció i
que el 18,7% del territori de la nostra comunitat està protegit.
També la zona marina ha estat objecte de protecció, amb un
total de 32.280 hectàrees.

Aquesta legislatura s’ha batut també el rècord de recursos
destinats a temes socials. Tres exemples molt breus que en són
una clara mostra: la despesa sanitària per habitant ha passat de
677 euros per càpita a 1.062 euros per a 2007; l’educació
Pública, d’una despesa per alumne de 3.511 euros de 2003,
l’any 2007 passarà a 4.566 euros per alumne. S’han creat 1.616
places de residències socials noves en aquesta legislatura i 490
places de centres de dia. Mentre que el pacte va crear 100
places residencials.

La política orientada a la colAlaboració i feina conjunta amb
la resta d’administracions de les Illes Balears. Ho mostren fets
com que els pressuposts han tingut un fort component
municipalista, de manera que el fons de cooperació municipal
s’ha incrementant en un cent per cent, i dels 239 milions que
reberen en transferències els consells insulars a la passa
legislatura, en aquesta han rebut 566 milions d’euros.

I, en últim lloc, els pressuposts de la comunitat autònoma
han donat lloc a polítiques que incorporen tots els elements
necessaris per a la conformació d’una societat moderna i
avançada a les Illes Balears. I això s’ha fet incrementant en
1.000 milions d’euros les inversions dutes a terme, dels 1.359
milions d’inversió de la passada legislatura, en aquests quatre
anys se n’han invertit 2.359; s’ha fet una aposta clara per
l’R+D+I, mai aquesta matèria no havia tingut tant de
protagonisme ni s’hi havien dedicat tants recursos.

I tot, això, senyores i senyors diputats, s’ha aconseguit
eliminant imposts, com hem dit abans, imposts com el de
l’ecotaxa i el de successions. No és necessari fer miracles,
només és qüestió de saber gestionar bé els recursos públics,
tenint sempre present el benefici de tots els ciutadans de les
Illes Balears i l’acompliment dels compromisos adquirits amb
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ells. I tenir un president que defensa sempre els interessos de
les Balears, per damunt de qualssevol altres.

Per això, i a la vista dels resultats esmentats, a causa en part
dels pressuposts que ha fet aquest govern, un any més deman
el rebuig de les esmenes a la totalitat que presentaran els grups
de l’oposició perquè aquests pressuposts són els que demanen
els ciutadans de les Illes Balears.

Moltíssimes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

En primer lloc passarem a la defensa de l’esmena a la
totalitat presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, RGE núm. 9205/06, per la qual cosa té la paraula el Sr.
Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que se’m fa una mica
estrany pujar en aquesta tribuna a un debat de pressuposts i no
veure la figura del diputat Quetglas, que sempre intervenia i
sempre, per cert, amb major coneixement i major profunditat de
la que pugui tenir aquest diputat que els parla en aquests
moments. Per desgràcia no comptam amb ell. I per altre motius,
simplement en aquest cas perquè ha deixat la vida
parlamentària, tampoc no comptam amb un altre bon portaveu
en temes de pressupost. Esperem que els que som aquí no ho
facem massa malament i tampoc no ho posem massa fàcil al Sr.
Conseller d’Hisenda, a pesar de la falta d’aquests dos bons
parlamentaris que avui no seran aquí, i desgraciadament un
d’ells ja no hi serà mai més.

Bé, en relació a aquests pressupostos que el Govern ens ha
presentat, amb un desplegament publicitari, cosa que és
habitual, assegurava que es tracten els pressupostos més socials
que s’han fet mai i que són uns pressupostos històrics. Bé,
nosaltres pensam que convendria no abusar d’aquests adjectius
grandiloqüents. La realitat sol ser molt més prosaica i no crec
que la ciutadania arribi a notar aquesta millora històrica si, com
és de témer, aquests pressupostos surten aprovats en els termes
que s’han presentat.

I parlant de la realitat social hi ha diverses dades que ens
indiquen la necessitat d’una forta actuació del sector públic per
tal de corregir desequilibris i injustícies socials, actuacions que
no veim en aquests pressuposts; començant pel fet, tal com diu
l’informe del CES, que per primera vegada a les Illes hi ha un
percentatge de pobres que supera la mitjana estatal, seguint pel
cost dels habitatges, que fa que les Balears sigui el lloc on s’ha
de destinar un major percentatge dels ingressos familiars per
tenir accés a un habitatge i que, per altra banda, els augments
han estat més importants que els que hi hagut a altres
comunitats i cada vegada, per desgràcia, ens situam en el
primer lloc, però en els primers llocs en el que és cost de
l’habitatge. 

Podem continuar amb altres aspectes com és la precarietat
laboral, els salaris de la nostra comunitat, que són inferiors a
altres, o les pensions. Algunes dades sobre aquests temes. Els
salaris i les pensions es troben a la part baixa de comparació de
diverses comunitats, i pel que fa a la prestació mitjana d’atur ja
ens trobam directament en el darrer lloc de totes les comunitats.

És cert, per altra banda, que es creen llocs de feina, però
també ho és que, en general, són de baixa qualitat i, a més, a
pesar que vostè, Sr. Conseller, ens hagi fet una curiosa teoria
sobre la productivitat, també es redueix la productivitat a les
nostres illes. 

Més endavant li parlaré dels pressuposts, de les partides que
es dediquen a acció social. Ara. Si em permet, faria una mínima
referència als efectes que sobre l’economia de les Illes han
produït els diversos pressuposts d’aquesta legislatura, ja que
som a l’últim. Entenem que l’obsessió del Govern Matas ha
estat, des del principi, el creixement del producte interior brut
i per aconseguir aquest objectiu ha recorregut a la recepta
clàssica, inversions en obra pública. El que passa, però, és que
aquesta inversió s’ha dedicat quasi exclusivament al sistema
viari, amb l’objectiu no dissimilat de convertir tot el territori de
les nostres illes en una àrea metropolitana. Com ha dit a l’inici
el Sr. Conseller s’ha aconseguit una situació econòmica
moderadament bona, però, així i tot, el creixement de la nostra
economia, de què ant presumeixen, és molt inferior a la mitjana
estatal. Bé, aquest model de creixement ha tengut uns efectes
territorials que ja hem denunciat moltes vegades, però, a més,
té efectes econòmics. Vegem-ne alguns.

Un creixement exagerat del deute públic, amb augments de
fins a un 64% en un any, hem passat de ser la comunitat amb un
menor endeutament a ser la quarta més endeutada. Un
sobredimensionament del sector de la construcció produït tant
per les obres com pel fet que aquestes, les obres públiques,
s’hagin concentrat en un temps molt reduït. Aquest fet, fins i
tot, ha estat criticat pel mateix sector empresarial que ha dit, i
creim que amb raó, que una vegada acabades les autopistes es
produirà un important augment de l’atur en el sector. I, com a
conseqüència associada a aquesta concentració d’obra pública,
l’arribada simultània, amb molt poc temps, de treballadors que
estan en aquest sector i que tenen un efecte sobre l’alça als
preus de l’habitatge o sobre la saturació del servei, també aquí
l’arribada creim que s’ha concentrat com a conseqüència de la
concentració de les obres. Per últim, també aquest tema du un
increment de l’economia especulativa.

Per posar un exemple de la influència de la construcció de
les autopistes sobre l’evolució del PIB, vegem com l’any passat
era l’illa de Mallorca la que liderava els percentatges de
creixement, mentre que Eivissa tenia una situació econòmica
d’estancament. Bé, ara, enguany, és el PIB d’Eivissa el que
avança en el mateix ritme destructor de les excavadores, i el de
Mallorca es ralentitza una mica conforme es van acabant les
obres. És una influència directa de les obres d’autopistes.

Per altra banda, el tema de l’endeutament s’ha fet d’una
manera que nosaltres no podem acceptar de cap de els maneres,
s’ha fet a partir d’incloure ingressos ficticis per tal de burlar les
prescripcions legals i els límits de l’endeutament. Així, es va
comptabilitzar en el seu moment un fantasmagòric deute
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històric absolutament incobrable o unes partides d’un conveni
de carreteres resolt per part del ministeri, i també incobrable
del tot. No obstant això, el frau més descarat tal vegada sigui
l’”autotaxa”, un impost no recaptatori, l’autèntica quadratura
del cercle, que resulta que es deroga abans de la seva entrada
en vigor, i que a la fi hem conegut el seu objectiu confés:
enganyar el Ministeri d’Economia per no haver d’aplicar el
cèntim sanitari.

En aquest endeutament dels comptes públics, hem d’afegir,
a més, el de les empreses públiques, instituts, consorcis i altres
herbes, que creixen com els bolets en anys de molta pluja. I per
si no n’hi hagués prou, tenim l’endeutament que es genera amb
la construcció de les autopistes i d’altres tipus d’obres amb
pagament ajornat, en bona part són obres que ja estan
realitzades o que es pensen tenir realitzades al final de
legislatura i de els quals no s’ha pagat ni un euro. En definitiva,
encara que la fórmula jurídica sigui no sé quina, de concessió
administrativa, és un pagament ajornat i és un deute que es
genera, s’ha generat en bona part ja, i no apareix en el
pressupost, però al final s’haurà de pagar. I si al final d’aquesta
legislatura, a més, aconseguissin posar la primera pedra
d’aquest negoci immobiliari i privatitzador de la sanitat,
conegut com Son Espases, que Déu ens agafi confessat en tot
el que hi haurà aquí també.

Per altra part, vostès han estat incapaços de posar la primera
pedra del nou Son Dureta, del Palau de Congressos o del
recinte firal, a pesar que any rera any tenien partides assignades
als pressuposts de la comunitat, la seva eficàcia, de la qual tant
presumeixen, fora de la construcció d’autopistes, deixa molt a
desitjar. En el que sí són eficaços és en el desviament de
recursos públics cap a negocis privats, vegem sanitat, educació,
serveis socials.

La hipoteca que vostè, Sr. Ramis, seguint diligentment les
instruccions del president, deixa sobre futurs governs de les
pròximes legislatura, pesarà com una autèntica llosa. Les
generacions que vendran a partir d’ara continuaran pagant les
seves alegries pressupostàries, a pesar d’això, es permet la
frivolitat populista d’eliminar quasi totalment l’impost de
successions i donacions. Això sí, va doblar, en el seu moment,
l’impost que grava les hipoteques, en un moment en què tantes
dificultats hi ha per a l’accés a l’habitatge. Vostè elimina un
impost, però colAloca sobre les espatlles dels ciutadans de les
Illes Balears una despesa financera que puja 1,5 milions
d’euros, 250 milions de pessetes, cada setmana, cada setmana
s’ha de pagar 1,5 milions d’euros, el doble que el 2004. I això
sense comptar amb la despesa financera de les empreses
públiques. La veritat és que es recordarà durant molt de temps
la seva gestió, Sr. Ramis.

El pressupost que debatem és la conseqüència de la
trajectòria que hem vist abans. És un pressupost de final de
legislatura, en el qual, una vegada desaparegudes les inversions
en autopistes, aquestes inversions cauen d’una manera molt
important. És un pressupost de despesa corrent, de despesa que
gestiona fonamentalment tot l’entramat d’empreses, fundacions
i consorcis, un entramat que es constitueix en el poc lloable
objectiu d’obviar processos de contractació, amagar deute i
eliminar controls democràtics. Aquest sistema ha florit d’una
manera espectacular en aquesta legislatura, en què hem doblat

el nombre d’empreses públiques, passant de 15 a 28, i això que
no comptam consorcis i fundacions.

Un pressupost, per altra banda, que torna comptabilitzar
ingressos ficticis -com ara la nova partida del Conveni de
carreteres- i que fa una previsions poc creïbles dels ingressos
per imposts indirectes. Amb tot això l’endeutament continua
augmentant perquè s’incorpora un nou dèficit, vostè ens
anuncia que l’any que ve ja no n’hi haurà, però ja ho veurem,
però continuam augmentant l’endeutament. 

I el que creim que és manifestament fals és que el puguin
considerar aquests pressupostos com uns pressupostos socials.
Tot el que és pot considerar com a tal manté el seu mateix pes
específic que en anys anteriors. Continuïsme en la quantia, però
clientelisme pur i dur en els continguts d’aquests pressuposts
tan socials.

Fins i tot la despesa és inferior a la del 2003 en termes de
pes específic en el conjunt del pressupost, en termes de pes
específic és inferior, tot i que els ingressos finalistes de l’Estat
en aquesta matèria han augmentat sensiblement. Per no donar
compliment no compleixen ni la Llei d’acció social, no
compleixen amb el 6% de despesa en acció social. I per fer-ho
quadrar amb la memòria inclouen com a imputable tota la
despesa del grup funcional 3, la qual cosa és un autèntic engany
ja que -com vostè sap, Sr. Conseller- hi ha molta despesa
d’aquest grup que no té res a veure amb allò que preveu la Llei
d’acció social. Fent els càlculs amb els termes que preveu la
mateixa llei, la despesa social representa directament de la part
del Govern un 3,2% i afegint-hi la transferència als consells
passam poc del 4,5%, ens quedam a 1 punt i mig d’allò que
marca la Llei d’acció social. I aquests són els que vostè diu que
són els pressuposts més socials de la història, Sr. Ramis. 

I els càlculs anteriors encara són generosos ja que una part
important d’aquesta despesa és finançada per l’Estat de manera
finalista i creim que no s’hauria d’incloure. Però, per acabar, li
donaria algunes dades ilAlustratives del caràcter que nosaltres
creiem reals d’aquests pressuposts. Miri, l’import de les beques
d’educació és inferior a tres dies d’activitat d’IB3, és inferior
a tres dies d’activitat d’IB3. Creim que els estudiants de
primària i de secundària acceptarien quedar-se una setmana
sense veure IB3 i poder gaudir del triple de beques de les que
hi ha en aquests moments. Una altra comparació: si comparam
les beques d’estudiants amb el deute generat per les carreteres,
veurem que només amb els interessos financers de tres dies, de
tres dies, es podrien duplicar les beques. Un altre exemple, en
relació amb les beques, es dedica la meitat a beques que
l’aportació que fa el Govern al Museu del Baluard. I una última
comparació, aquest òrgan d’exaltació i propaganda del Govern
que és IB3 té un pressupost superior al de la Universitat de les
Illes Balears. IB3, un pressupost superior, i vostès diuen que
fan tant a favor de l’ensenyament. 

Per tant, senyores, senyores diputats, per antisocials, per
poc creïbles, per continuar endeutant alegrament la comunitat
i per no abordar els problemes de fons de la societat balear
demanam que es tornin aquests pressuposts al Govern. 

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

En segon lloc, passam a la defensa de l’esmena a la totalitat
presentada pel Grup PSM-Entesa Nacionalista, RGE núm.
9214/06, per la qual cosa té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Conseller, el Grup Parlamentari del PSM ha
presentat esmena a la totalitat als pressuposts generals de la
comunitat perquè és més que evident que ni compartim els
objectius del Govern del Partit Popular, ni compartim la
valoració que fan dels seus pressuposts. 

El Govern ens els va definir, quan varen aparèixer aquests
pressuposts, com uns pressuposts fonamentalment socials, que
mantenen l’esforç inversor i que donen compliment al Pla
d’estabilitat pressupostària. Aquests eren els grans eixos que
explicava el conseller d’Hisenda a la seva primera
compareixença davant els mitjans de comunicació. Uns
pressuposts -ens va dir després ja en seu parlamentària- amb
l’objectiu bàsic de desenvolupar els compromisos adquirits al
programa del Govern del Partit Popular. La majoria -deia ell-
ja estan complerts. 

Des del PSM pensam que els compromisos complerts pel
Govern no són els del programa de govern, ni els del programa
electoral, sinó els adquirits pel president en la seva etapa de
ministre, que no beneficien el conjunt de la societat, només una
part molt, molt, petita.

Avui ens deia el conseller que per elaborar els pressupostos
ha tengut en compte el programa de govern, el context
econòmic i les demandes dels ciutadans. Nosaltres no ho
compartim. El programa de govern, si era el programa
electoral, no s’ha complert, no es té en compte dins aquests
pressuposts, no es té en compte en Salut, no hi ha els nous
centres de salut, no hi ha el nou hospital, no es té en compte en
Educació -les demandes dels ciutadans no hi són-, i no es té en
compte a moltes altres bandes. I molt menys -com deia i ho vull
repetir- no es tenen en compte les demandes dels ciutadans.

Des del PSM si hem de definir els pressuposts del 2007
d’alguna manera diríem que són la consolidació de les
polítiques partidistes del Govern del Partit Popular. La
confirmació que governen per a uns pocs. Uns pressuposts que
constaten, més que mai, la nefasta política aplicada pel Partit
Popular aquesta legislatura. Incrementen el dèficit
pressupostant ingressos que no tenen assegurats, hipotequen el
futur incrementant el deute i privatitzant serveis per a molts
d’anys i no donen resposta als drets fonamentals de les
persones: l’habitatge, la salut i l’educació. I, a més, no
compleixen el Pla d’estabilitat pressupostària, enganyant el
Consell de Política Fiscal que els el va aprovar per permetre-los

endeutar-se. El Pla d’estabilitat pressupostària o el Pla de
sanejament preveia -o deu preveure encara, perquè supòs que
és vigent- una contenció en la despesa corrent, un major control
sobre l’externalització de serveis i un foment progressiu per tal
que els treballs que duen a terme empreses externes passassin
al personal de la comunitat. També preveia mantenir la plantilla
actual de personal, excepte per als nous centres docents i
sanitaris. Deia “fins a un màxim d’un 3,5% de personal”, i
també preveia -preveu- i això sí que ho compliran, la davallada
progressiva de les inversions, l’única cosa que compleixen és
la davallada progressiva de les inversions. Fetes les autopistes,
ja no inverteixen més. Aquest és el gran compliment del Pla de
sanejament.

Despesa corrent. No només no hi ha contenció, sinó que
puja prop del 10% respecte del 2006, un 9,85%. Allò que havia
de créixer, que era l’estalvi corrent, baixa un 21,84% respecte
del 2006 només. La despesa corrent no només es frena, sinó
que creix i incrementa el seu pes dins el global del conjunt del
pressupost per al 2007, com s’incrementa també el pes de les
partides destinades a atendre la càrrega financera, derivada
evidentment de les seves operacions d’endeutament.

Crec que era en el debat dels pressuposts del 2005 que el
conseller ens deia que no ens preocupàssim, que el deute no era
tan important perquè només suposaria el 2% de futurs
pressuposts. Això ens deia: “no vos preocupeu, el deute només
serà el 2% dels futurs pressuposts”. Només als interessos, sense
comptar els deutes, només als interessos, en el pressupost del
2007 ja s’hi dediquen el 2,5%. Per tant, incrementam. 

Allò que també s’havia de contenir eren les despeses de
personal. El capítol 1 al 2007 incrementa el 6,19%, molt per
sobre de les previsions. Que ens aniria bé? Ens aniria bé, fins
i tot, un increment major, si a més de cobrir l’increment real de
persones per als nous serveis i per als nous centres de salut,
d’educació, social, a més de l’increment derivat del Pla
d’estabilitat laboral, s’hagués complert l’objectiu que vostès
s’havien marcat que no hi hauria externalització de serveis,
però vostès van en sentit contrari. En lloc de complir allò que
diu el seu Pla de sanejament, que cada vegada més el personal
de la comunitat assumirà les tasques que fan serveis externs,
vostès van en sentit contrari, ho externalitzen tot. Les
residències que s’estan construint seran de gestió privada i
després el Govern concertarà, extenalització. 

A salut, enguany la partida destinada a atenció sanitària
amb mitjans aliens -externalització de serveis- creix, hi
destinaran 275 milions d’euros. Van a externalitzar serveis i
mentre esperam un nou hospital a aquestes illes, l’hospital de
referència que ha de donar cobertura a tots els ciutadans
d’aquestes illes, que també tenen previst externalitzar. Per tant,
incompleix el seu pla de sanejament.

M’agradaria que m’explicàs, Sr. Conseller, què significa per
a vostè “un foment progressiu cap al personal de la comunitat
dels treballs realitzats per altres empreses”. M’agradaria que
m’ho explicàs.

És cert, també és cert, que en temes de personal es podria
explicar, si es complís, que almenys, en general, dins les
conselleries l’increment fos per al Pla d’estabilitat laboral. Però
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és que tampoc no s’ha complert aquest pla d’estabilitat laboral,
encara està pendent d’aplicació el del 2005, una bona part del
2005, eh? A més, hi ha increments espectaculars i n’hi posaré
un parell d’exemples. Agricultura, ja li hem dit altres anys,
aviat hi haurà més personal per tramitar subvencions que
pagesos a qui pagar-les. Ens pensàvem que enguany això ja
estaria arreglat, que ja hi tendrien tothom colAlocat, idò no. A
Agricultura, entre la conselleria, SEMILLA i FOGAIBA, el
personal torna incrementar un 18%, fa dos anys va incrementar
prop del 400%, eh? A Agricultura, on el Partit Popular tenia un
programa electoral bastant condret, que l’hagués pogut dur a
terme, no, ha buidat de contingut l’agricultura, ha passat un
munt de doblers a les empreses públiques, ha incrementat el
personal, no es fa res, no es fa res, però mentrestant
incrementam el personal.

A Presidència, per exemple, programa social, el programa
de família i unitats de convivència, rebaixen un 39,5% la
partida destinada a famílies i entitats sense ànim de lucre, i el
personal puja el 87%. A Cooperació, hi havia una direcció
general de Cooperació, després varen crear el delegat del
Govern de Cooperació i llavors decideixen crear la Agència
Balear de Cooperació. Resultat de tot això: que la quantitat
global destinada a gestionar el 0,7% del pressupost propi de la
comunitat autònoma per a cooperació amb països
desenvolupats creix, evidentment creix, perquè el pressupost
global creix, però la quantitat real destinada a cooperació serà
inferior perquè bona part va a pagar personal de la direcció
general, d’aquest delegat del Govern i de l’Agència de
Cooperació. El personal de cooperació només creix el 398,5%,
només. L’any passat els dèiem quan varen crear la Conselleria
d’Immigració que gastarien més doblers per fer el mateix,
enguany ja sabem que gastaran més per fer menys que l’any
passat, almenys en cooperació. En altres coses també, però en
aquestes n’estic segura.

Per tant, no compleixen el Pla de sanejament elaborat per
poder-se endeutar, però continuen endeutant-se. Veurà com
serà cert que a final de legislatura quan es tanqui aquest
parlament arribaran al bilió de pessetes entre deute i despesa
compromesa, ja ho arreglaran els altres. Després diu no hi
haurà dèficit, evidentment que no hi haurà dèficit, ell no hi deu
voler ser al 2008, que l’arreglin els altres al problema que
tendrem. 

256 milions nous d’endeutament perquè vostè només
compta els de les conselleries, però el de les empreses
públiques, qui els ha de pagar? Són públiques les empreses, són
doblers públics, també compten a l’hora de tornar-los als bancs
o els bancs com són d’empreses públiques no els reclamaran,
si fan falta? I a aquests 256 milions hi podem afegir el dèficit
que generen, evidentment, els 174 milions d’euros de les
carreteres que vostè no té assegurats. I llavors ens diu que
aplica el principi comptable de prudència i la disciplina
pressupostària. I ens entafora 174 milions d’euros que ja sap
que no li pagaran, però sí que li serviran per quadrar els
números sobre els papers, inicialment. I a llarg termini serviran
per retallar despeses d’altres bandes, que no voldrien que fos de
les partides destinades a habitatge, educació, salut, que
preocupen els ciutadans i que formen, que són necessàries per
a una bona qualitat de vida.

Mirin, salut. La quantitat pressupostària és cert que és major
que l’any passat, només faltaria! Però el 2005 -perquè el 2006
encara no ho sabem-, el 2005 havien pressupostat -vostès, eh?-
884 milions d’euros i el pressupost es va tancar amb una
despesa de 1.068 milions d’euros, sí, el 2005 es va tancar així.
Per tant, si enguany, dos anys després d’haver-ne gastat 1.068
només en pressuposten 1.089, no hi ha ni l’increment de l’IPC
i hi ha d’haver nous professionals, s’obrirà un nou hospital a
Inca, hi hauria d’haver -que dubtam que hi siguin- nous centres
de salut. Per tant, és insuficient.

A Educació passa una cosa semblant, Sr. Conseller. No hi
ha resposta a les necessitats dels (...). I és curiós, la partida més
social d’educació torna a baixar, la partida d’educació de la
Direcció General d’Ordenació i Innovació que ha d’atendre la
diversitat, ha de donar resposta al fracàs escolar, aquesta és
l’única direcció general que baixa, però això sí, hem de
concertar els batxillerats, fins i tot, aquests dos centres de
l’Opus que el conseller d’Educació ens havia dit que no, que no
i que no, ara ja és que sí, que sí i que sí. Primer els varen
regalar els solars, ara els pagaran el personal i el manteniment,
només esperam que llavors no demanin també ajudes per a
ampliació d’obres.

Centres educatius. 5 milions d’obres a l’IBISEC, 5 milions
d’inversions i l’IBISEC té un pla d’infraestructures que diu que
el 2007 n’ha de gastar 42. No hi són a la conselleria els 42, i si
hi són els va enganar el conseller d’Educació quan ho va
explicar, compti bé a veure d’on surten aquests 42 milions que
diu l’IBISEC que necessita i només n’ha apuntat 5. Per tant,
dos dels pilars fonamentals de l’estat del benestar, l’educació
i la salut, perillen. I en perilla un altre, l’habitatge, Sr.
Conseller. 

Aquests dies llegíem que la consellera d’Obres Públiques ha
estat molts de dies sense dormir, no ens estranya perquè en
habitatge és cert que la conselleria fa coses, s’inventaren allò de
la hipoteca jove, que no és res més que un producte financer
que ajuda alguns joves, aquells que tenen un bon poder
adquisitiu, no tots, però vaja, n’ajuda alguns. Es manté una línia
no massa ambiciosa de construcció d’habitatge protegit, però
allò que realment ha determinat les directrius d’habitatge a
aquestes illes han estat les autopistes, Sr. Conseller. 

Les autopistes han provocat un increment espectacular de
l’habitatge a zones on no era gaire car, a Palma ha crescut un
8,9%, a Inca un 14,5%, a Manacor un 15,8%, a Llucmajor des
del 2005 fins avui un 17,8% més car és l’habitatge. I si hi
afegim que l’Euribor ha pujat, no ens estranya que si té un
poquet de cor, la consellera no dormi. Però aquells que tampoc
no dormen són les famílies que veuen el que els costa arribar a
finals de mes si realment volen comprar un pis. Ja el poden
baixar l’impost de donacions!, aquelles famílies que més
necessiten un habitatge i que no tenen ningú que els ho pagui,
l’impost de donacions els afectarà ben poquet. 

Per tant, les polítiques socials que vostè ens anuncia no es
poden comptar només en llenguatge pressupostari, si estan a la
funció 3 o a la funció 4. Les polítiques socials es miren amb la
incidència real sobre les persones i sobre la societat. I aquelles
coses més necessàries són les que més perillen en aquesta
comunitat: habitatge, educació i salut. 
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Ara ja tenc això vermell. En àrees econòmiques, ... ara m’ho
botaré perquè preferesc passar al resum final i, si  és el cas ja,
ho deixaré per a l’altra intervenció. 

Aquesta havia de ser la legislatura de les solucions, Sr.
Conseller i senyors del PP, s’està acabant i la majoria de les
solucions que necessiten els ciutadans d’aquestes illes no han
trobar resposta al seu programa electoral, ni a la seva acció de
govern perquè vostès tenien uns altres compromisos. Això que
ens deia el conseller quan arribava al final, dels compromisos
adquirits pel Partit Popular, això sí que és ver, això ho han
complert, compromisos adquirits pel Partit Popular, no amb els
ciutadans, sinó amb uns certs poders mediàtics i econòmics,
però no amb els ciutadans, Sr. Conseller.

Ens feia un balanç de la legislatura, diu que els ajuntaments
tendran més doblers perquè la futura llei municipal preveu un
0,7% de cooperació; la futura llei municipal preveu un 0,23%
per a cooperació als ajuntaments, altra cosa és que vostè me
digui ara que m’han acceptat la meva esmena que demanava 1
i la negociam i arribam al 0,7, perquè Unió Mallorquina
demanava el 0,4, altres grups demanaven el 0,5 i nosaltres li
demanam un 1; però vostès hi apuntaren un 0,23%.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, ja acab, Sr. President, i disculpi, però era molt llarg això.

Despeses de salut i d’educació ja n’hi he parlat. Ha millorat
l’economia? Ha millorat el context econòmic internacional,
però a una economia com la nostra, basada en el turisme,
evidentment que ens repercuteix, però no han volgut entrar a
crear bases per si hi tornava haver una crisi a nivell
internacional; no, han fet el mateix, ja s’han conformat que
venguessin més turistes i no han volgut entrar en la
diversificació.

Bé, pel resum d’aquests anys i pel pressupost que ens
presenta per a l’any que ve, pensam que, per primera vegada,
almanco en aquesta legislatura, hauríeu de posar els interessos
dels ciutadans per sobre dels del partit i hauríeu de retirar
aquests pressuposts i fer-ne uns altres una mica més condrets.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Finalment, es passa a la
defensa de l’esmena a la totalitat presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, RGE núm. 9224/06. Té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Com no podia ser d’altra manera, les meves primeres paraules
en aquest torn d’intervenció no poden ser més que de record al
nostre company desaparegut, Xisco Quetglas, excelAlent
persona, magnífic polític del qual tots hem tengut oportunitat
d’aprendre, entre d’altres aquest diputat que els parla. Sense
cap dubte, és molt difícil substituir un gran personatge com ha
estat en Quetglas, però, des de tota la modèstia, intentaré, com
dic, modestament, fer tot el que sigui a la meva mà per no
deixar malament el meu company.

(Alguns aplaudiments a la sala)

Entrant directament al que avui ens du aquí, que és el debat
de pressuposts, Sr. Conseller, crec recordar que era ahir
precisament que vaig llegir a un diari unes declaracions del
portaveu del Grup Popular, del seu grup parlamentari, afirmant
que aquest any els portaveus de l’oposició ho tendrien molt
complicat per criticar o oposar-nos a aquests pressuposts; com
d’equivocat que estava aquest portaveu, Sr. Conseller! Tant ell,
com vostè, han intentat fer creure que aquest projecte és
pràcticament una rèplica del conte aquell d’Alícia al país de les
meravelles, però ja li dic que la realitat és molt diferent i que ha
quedat simplement això, un intent de fer veure que era això,
però no és cert. Vostè, Sr. Ramis, cada any ens ve oferint
motius més que suficients i sobrats per oposar-nos i per criticar
el seu projecte de pressuposts i aquests del 2007 no són una
excepció, com podrem comprovar.

Vostè ha començat fent una àmplia exposició aportant tota
una informació de l’economia de diferents països europeus, ha
contrastat anàlisis d’altres comunitats autònomes i ha fet una
descripció quasi idílAlica de la situació actual de la nostra
economia balear. Jo sobre això només apuntaré un petit detall,
sobre, per exemple, el turisme, element fonamental en el futur
de la nostra economia, algunes dades que vostè no ha donat.
S’ha oblidat de dir que no hi ha ni un sol acord a la Mesa de
Turisme, Sr. Conseller; és aquest el diàleg social que vostè ve
impulsant? Primera pregunta. Els empresaris venen els seus
hotels i no inverteixen; exemple: Barceló, tres hotels venuts,
tres en venda; RIU, dos hotels venuts, altres en venda; Escarrer,
transforma bàsicament hotels en apartaments; Sr. Conseller és
una pena que les empreses més importants no tenguin, segons
pareix, la mateixa confiança en el futur econòmic de les nostres
illes que ens exposa vostè amb la seva exposició.

Sr. Conseller, no hi ha nous projectes i queda prou clar amb
el que li he dit, és aquesta la confiança que vostè diu transmetre
des del Govern? I és tot això també mèrit -el que jo li he contat-
és tot això mèrit del seu Govern? Perquè no ho acabam de tenir
prou clar.

Sr. Conseller, és aquest el seu quart pressupost i és un reflex
del que han estat els tres anteriors, no hi ha gairebé cap
diferència en moltes coses; fent-se molt evident, això sí en
qualsevol cas, que es tracta d’un pressupost que correspon a un
any electoral i que està perfectament estructurat a la seva
conveniència per tal d’aconseguir uns objectius molt concrets,
i li diré que ni un sol d’aquests objectius té cap relació amb el
que podem denominar interès general. Els pressuposts de la
CAIB, Sr. Conseller, haurien de ser aquells que servissin per
donar, com a mínim, cobertura a les necessitats bàsiques de tota
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la societat de les nostres illes, ara bé, és una eina que en les
seves mans s’ha convertit, pràcticament, en el pressupost tan
sols d’una part de la nostra ciutadania, aquella directa o
indirectament lligada al Partit Popular, Sr. Conseller, i aquesta
és una realitat.

A l’esmena a la totalitat que ha presentat el nostre grup
apuntam tres motius bàsics per demanar la devolució del
projecte de pressuposts: els ingressos, l’endeutament i la
distribució de despesa, la qual no atén moltes necessitats
bàsiques.

Anem per parts, ingressos. El que fa vostè en aquest apartat,
Sr. Conseller, és un autèntic frau, ja sé que no li agrada però és
així; vostè sempre ha defensat que els ingressos són bàsicament
previsions, ens ho ha dit així, resultant molt complicat fer-ne
l’estimació exacta, és una explicació que vostè ens va donar a
la seva compareixença en comissió. Però miri, jo li diré una
cosa, per previsions es podria entendre, per exemple, que d’un
impost en concret es pugui recaptar per damunt o per davall del
previst inicialment, això sí podria ser una previsió, però el que
vostè fa no és això, el que vostè fa és manipular directament el
pressupost amb partides d’ingrés inexistent, totalment fictícies
o, per ser més clar, li diré que directament falses.

Passem ara a qualque exemple, Sr. Conseller, la més
rellevant en aquest cas, la partida de 174 milions del conveni de
carreteres, per cert, conveni inexistent perquè està resolt per
part del ministeri; li diré, Sr. Conseller, que és una autèntica
estafa i és una burla a la més mínima honradesa, decència i
transparència pressupostària, Sr. Ramis, vostè ja no es
conforma a inflar partides d’ingressos per equilibrar els
pressuposts, ara ho fa més fàcil, va directament a inventar-se
partides inexistents, i això és el mèrit que té aquest pressupost
respecte d’altres anys anteriors. A més, vostè és conscient que
inclou una transferència de l’Estat que aquest ni reconeix ni
accepta i que, per tant, vostè té molt clar que aquests milions no
arribaran, Sr. Conseller. Però sent això per si suficientment
irregular, encara resulta més mal d’entendre que aquest ingrés
fictici vagi directament lligat a una despesa real i, a més,
important per la seva quantitat, com són els projectes de
carreteres que s’estan executant.

Per tant, vull entendre, Sr. Conseller, que el seu govern en
el 2007 es veurà en l’obligació de fer front a la liquidació
d’elevades quantitats dels projectes en execució, i amb els seus
pressuposts, amb els pressuposts que vostè ens presenta no
podrà fer, Sr. Conseller, el que està previst i això és molt greu.
Tenim projectes reals que s’estan executant amb un
finançament que és fictici, això, Sr. Ramis, és ilAlegal, i per tant
podem deduir que els seus pressuposts poden ser directament
ilAlegals també. Al dia d’avui encara no s’ha dignat vostè a
contestar una pregunta que jo mateix li he fet en més d’una
ocasió i li tornaré a fer avui, Sr. Conseller: com pensa fer front
al finançament dels projectes de carreteres si aquests 174
milions, com és més que previsible, no arriben? Contesti, Sr.
Ramis, la tercera vegada que faig aquesta pregunta, estam
ansiosos i tenim molta curiositat per conèixer al seva resposta.
I li diré una cosa, si jo fos adjudicatari d’alguns d’aquests
projectes de carreteres i ves aquest pressupost, estaria
francament preocupat, Sr. Conseller, molt, molt preocupat.

En aquest apartat d’ingressos també vull fer una breu
referència als imposts. Vostès venen augmentant la pressió
fiscal any rera any, i ja sé que intentarà negar aquesta
afirmació, i ho sol fer amb el seu particular concepte d’allò que
diu efecte neutre, concepte, per cert, equivocat, que ve a
suposar, segons vostès, que els augments aprovats han de ser
per compensar o han estat per compensar bonificacions,
deduccions i reduccions, i això és, Sr. Ramis, directament fals.
Vostè mateix diu sempre que no incrementa els imposts, i ho fa
cada any, diu que no, però els augmenta cada any. La
compensació, en realitat, no existeix, Sr. Ramis, les deduccions
i bonificacions són sempre per a grups reduïts de la nostra
població, mentre que els increments i els augments en taxes i en
imposts són directament aplicables a tot el conjunt de la nostra
societat, serveixi com a exemple l’impost sobre actes jurídics
documentats que cada any ve suposant-li a vostè abundants
ingressos per l’increment que vostès varen aprovar.

Sr. Conseller, vostè ens ha dit que ja anunciava que sempre
fèiem el mateix discurs amb els ingressos, jo li dic una cosa,
nosaltres canviarem el discurs sobre els ingressos, però
canviarem el nostre discurs quan vostè tengui la suficient
imaginació per saber quadrar uns pressuposts sense necessitat
de falsejar o d’enganyar, mentrestant ens haurà de seguir
escoltant amb el mateix.

Segon element, endeutament. Aquest és el segon punt de
desacord en el pressupost del 2007. Vostè abans parlava d’una
situació en la qual es produïa endeutament i en la qual no, és
igual el que vostè ens conti, la realitat és una, a vostè li és igual
quina és la situació econòmica de les nostres illes, vostè
s’endeuta tant si va bé l’economia com si no va bé, segons
vostè; vostè només té una cosa en el cap, endeutar-se, i ho fa,
exageradament. Però, a més, vostè va fer una afirmació que li
diré que és falsa, a la seva compareixença li vàrem preguntar
quin era el nou endeutament i vostè va dir 122 milions. Ja li han
dit abans alguns dels portaveus que m’han precedit,
l’endeutament per a enguany no són 122, són 256.173.000
euros i per tant l’afirmació que va fer en compareixença a la
comissió confirma la mala fe i l’obscurantisme d’aquests
pressuposts i de la seva gestió en general, Sr. Ramis.

Continuen utilitzant les empreses públiques com a caixa B,
Sr. Conseller, i per tal d’assegurar aquesta possibilitat ja han
creat noves empreses per tenir encara més possibilitats de
seguir endeutant-se. I aquest és un fet que hauria de vostè tenir
en compte perquè ja li han cridat l’atenció, li llegiré
simplement dues línies del darrer informe de la Sindicatura de
Comptes, on diu: “És necessari realitzar (...) periòdiques dels
saldos pendents entre les entitats i la CAIB, ja que aquesta no
té reconeguts com a deute 189,5 milions d’euros que aquelles
tenen en el seu actiu”. Li està dient el que ha de fer i vostè no
en fa ni cas, Sr. Conseller. La realitat, com li dic, el nou
endeutament, 256 milions, això farà una suma d’increment
global de l’endeutament en els darrers anys de gestió seva
superior als 1.400 milions d’euros, Sr. Ramis.

I no puc aquí més que recordar-li unes paraules que es
dedicaren a un conseller del pacte de progrés, quan a l’any
2002, amb un endeutament de 126 milions d’euros prevists per
a aquell exercici i un acumulat de 600 milions al llarg de quatre
anys, varen dir que seria conegut com el conseller de
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l’endeutament. Jo, comprendrà que, seguint la mateixa línia,
seria mal de fer trobar en el diccionari paraules per tal de
definir el que està fent vostè, Sr. Ramis. És clar que
l’endeutament condicionarà perillosament la capacitat inversora
de futurs pressuposts, però hi ha dos elements més que
m’agradaria tenir en compte, si bé, per manca de temps, no
m’hi podré estendre, però que també produiran el mateix efecte
i, si bé no es reflecteixen l’actual pressupost sí condicionaran
negativament el futur, són el peatge a l’ombra -si vol després en
el segon torn podem entrar-hi- i els plurianuals, dels quals per
cert també li han cridat l’atenció per l’ús abusiu d’aquests.

Em queda poc temps i no vull deixar passar l’oportunitat de
fer referència a dues coses: el tema de la innovació el qual
vostè ha ressaltat i que ha dit que per a vostè era tan important,
innovació i noves tecnologies. Vostè ha fet un pressupost que
no ha crescut suficient per treure la nostra comunitat dels
darrers llocs de la cua de les comunitats autònomes en el tema
d’innovació, la seva política és continuïsta i no ha apostat per
l’increment, per exemple, de beques, ni per subvencions a
projectes innovadors; i li he de dir que el pla que ha presentat
és insuficient i cada any ens allunya més d’aquelles comunitats
autònomes que sí aposten i coneixen els beneficis d’apostar per
aquesta innovació, com són, per exemple, Extremadura i
Andalusia.

I finalment, un breu apunt a un altre aspecte que diu que
aquests pressuposts són bàsicament socials, i jo això ho lligaré
amb un dels nostres fonaments de la nostra esmena a la totalitat
i és el desacord existent amb la distribució de la despesa, però
que són marcadament socials jo crec que és una idea que tenen
vostès, i així ho diuen d’aquests pressuposts. I nosaltres ens
preguntam: com poden fer tal afirmació d’un projecte que
s’incrementa en el seu total al mateix temps que redueix les
inversions en escoles, en habitatge, en ajudes als més
desfavorits, en millores concretes en transport públic que no
siguin autopistes i que no sigui el metro, evidentment, entre
d’altres. Un pressupost que percentualment destinen menys que
l’any passat a les conselleries d’Educació i Sanitat, sense anar
més lluny, no es pot entendre que siguin, com diu vostè,
marcadament socials.

Li diré el que li acab de dir, per exemple, del tema
d’Educació, miri, la prioritat en matèria d’educació haurien
d’haver estat dues: una, la inversió en manteniment de centres
escolars i construcció de nous i, en aquest aspecte, vull recalcar
que la inversió dels darrers pressuposts -per exemple, perquè
vostè ho recordi i vegi la importància que se li donava a un
moment i la que li donen avui-, la inversió en els pressuposts
del 2003 era d’un 24,22 en Educació i Cultura, amb els quatre
anys seus encara no ha estat capaç de superar aquest
percentatge i això per a vostès és molt important. Segon
prioritat: hauria de ser dotar-nos de personal, de les persones i
els coneixements que poden fer front als dos reptes més
importants que té el sistema educatiu balear, com són el fracàs
escolar i abandonament prematur i l’atenció a la diversitat.
També ens haurà d’explicar on són les partides concretes per
fer front a aquest repte. I en aquest sentit, vull ressaltar que
baixen tots els programes d’innovació i formació del
professorat, els programes de beques i ajuts pugen únicament
un 2%, la qual cosa vol dir que no pugen sinó que davallen; i
els programes de formació professional, tan necessitats,

únicament pugen un 0,37%. Ara, això sí, destinen vostès 2
milions d’euros a fer inversions a fons perdut a empreses
privades per a construcció d’aules a centres privats concertats
també. No sé quants doblers, ha concertat places de batxillerat
a centres també privats que no es necessiten.

I per acabar, ara ja sí, i amb referència, seguint el tema de
socials, dos breus apunts a la Conselleria d’Immigració, la qual
creix, però creix bàsicament perquè també creixen les
aportacions que arriben de Madrid, Sr. Conseller. Si vostè
descompta tot això, veurà que el que vostè aporta en increment
és clarament insuficient.

I els fa gràcies, però miri, els contaré una altra cosa, Institut
de la Dona, sense anar més lluny, la partida més important,
280.000 euros en bons de guarderies; entre d’altres coses això
és l’únic que hi ha i entre d’altres coses dir-li que allò desitjable
seria que aquesta partida anàs directament a la Direcció
General de Família i no aquí. Però quant al tema de la dona sí
li vull assenyalar una cosa que és molt greu, des del nostre punt
de vista, vostès aprovaren una llei de la dona en aquest
Parlament, però no hi ha ni una sola partida per implementar
aquesta llei de la dona, ni una sola partida per implementar el
Consell de Participació de la Dona, i això també és una prova
clara de la importància que vostès donen a aquests temes.

La Conselleria de Presidència també és important a l’hora
d’establir la valoració d’aquests pressuposts com a socials o no
i la realitat és que fan grans publicitats i poques realitzacions
pràctiques, Sr. Conseller; la conciliació de la vida familiar, per
exemple, ens varen comunicar vostès en el primer any
d’aquesta legislatura un pla de guarderies, que ha repetit un any
rera l’altre, però quina és la realitat? Que s’ha conclòs la
guarderia del polígon de Son Castelló, la qual feren el primer
any, i enguany la de Son Llàtzer, no en sabem res més d’aquest
pla tan divulgat i a més tan publicitat, Sr. Conseller.

Ara això sí, s’han atorgat importants subvencions,
generoses subvencions a personatges com el Sr. Pérez
Argüelles de les Associacions Familiars amb valors superiors
als 300.000 euros, Sr. Ramis.

Conclusió del tema social: no es fa política social amb els
seus pressuposts, Sr. Ramis, no es fa política social en el sentit
estratègic, es fan polítiques que més aviat moltes vegades
freguen la caritat. El vessant social ha estat totalment ignorat en
aquesta legislatura, Sr. Ramis, i s’han incrementat les partides
a les fundacions i empreses públiques i no s’han consolidat
aquestes partides que crearien teixit social i prestacions a la
població de les nostres illes.

Per tant, i ara sí per acabar, és aquest un debat de
pressuposts descafeïnat, segurament m’ha quedat algunes
qüestions que li volia comentar, però que, per manca de temps,
no podrem utilitzar i no podré fer-li. Intentaré, en qualsevol
cas, en el segon torn d’intervenció, fer-ho. Per tant, dir-li que
és aquest un debat de pressuposts descafeïnat, com a mínim, Sr.
Ramis, i ho és perquè res té a veure amb la realitat. Miri, som
a un debat de pressuposts fictici ...

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Boned, vagi acabant si és tan amable.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, acab directament, Sr. President. Som davant un debat de
pressuposts ficticis els quals ja, com s’ha demostrat un any rera
l’altre, i una vegada superat el tràmit de tramitació i
d’aprovació parlamentària, el que fa vostè és gestionar-lo en
funció dels seus interessos polítics, concretament del partit que
governa, és a dir, gestiona els pressuposts no en funció de
l’interès general sinó en funció dels interessos del Partit
Popular que està al front del Govern balear. Per tots aquests
motius i per altres que, com dic, ens queden a la cartera,
entenem que aquest és un pressupost, un projecte que ha de ser
tornat i no pot seguir endavant i per tant no s’hauria d’aprovar.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Sr. Conseller?

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
En primer lloc, agrair el to de les crítiques de l’oposició el qual
crec que ha estat constructiu i per tant en aquest aspecte sí que
en vull deixar constància.

Començaria per un tema comú, que és el tema de la política
social respecte de la qual s’ha acusat per part de tots els grups
de l’oposició que no eren uns pressuposts socials. En principi,
la discrepància no pot ser més que total, perquè nosaltres els
hem anunciat perquè sí són socials i per últim, les referències
del Sr. Boned, qui deia que no hi havia estratègia en aquest
tema. La principal estratègia en temes socials passa per
Educació, per Sanitat, per als colAlectius més desfavorits, són
els esquemes. Vostè me pot fer l’anècdota del Sr. Pérez
Argüelles o el Sr. Argüelles Pérez, que no sé qui és, és a dir, si
té 300.000 euros o no, no ho sé, és a dir que tant me fa, al meu
nivell. Les estratègies són claríssimes en aquests aspectes i en
aquests aspectes de tots els temes socials amb les partides
globals i on anam i el que hem fet per als ciutadans de les Illes
Balears és claríssim, si ens posam, no anècdotes, a temes reals,
jo li començaré dient que vostès varen fer una sola residència
a Felanitx de 100 places i al final de la legislatura hi haurà 12
residències, això sí que són temes de pes.

Però ni tan sols vull entrar en aquests detalls, perquè seria
aclaparador el tema. Quina és la política social en aquests
temes? Com podem mesurar amb les funcions 3 i 4, com es
defineixen tots els temes; la comparança que li vaig dir en el
debat en comissió amb l’Estat, que dedica el 50% del seu
pressupost a temes socials com a rècord; bé, doncs aquí hi ha
competències distintes, però com li vaig dir és que a totes les
comunitats el Partit Socialista, on governa el Partit Socialista
on s’hauria de demostrar el que vostè dir, és que el resultat, a

pesar que qualque diputada no vol que li diguem, és a dir, li
diré clarament: Andalusia, en lloc del 71% que nosaltres hi
dedicam, sense tenir en compte les referències als consells
insulars, 64,9, paradigma del Partit Socialista que hi governa
molts d’anys; comunitat no socialista, els canaris, és un poc
més alt, el 68, quan no governen els socialistes més alt, no
arriben a nosaltres però tal; Cantàbria, hi governen els
socialista, baixa, 67; Castella-La Manxa, 64, governen els
socialistes, baixa, lògicament. Extremadura, el Sr. Rodríguez
Ibarra, 66%. Escolti, estam 5 punts per damunt. A Galícia, ara
governen els socialistes, baixa al 63. Això són les realitats i és
que, clar, el problema que vostès tenen és que en el debat en
temes econòmics hi ha xifres i es pot mesurar i aquí ho podem
mesurar. A les Illes Balears tenim el 71,4% i el 72% si hi
incloguéssim les transferències que feim als consells insulars,
però m’és igual, deixem-ho en el 71,4, està per damunt de totes
les comunitats on governa el Partit Socialista, per tant lliçons
de temes socials del Partit Socialista i de l’esquerra cap ni una,
perquè quan governen pitjor va en aquest tema.

És igual, m’estan dient els temes d’Educació i Sanitat, com
dèiem, temes importants en aquests aspectes, anem a veure què
s’ha fet en Educació i Sanitat en aquestes comunitats
autònomes, a unes i a les altres. En el tema d’Educació, si feim
conxorxa amb el batxiller privat, i jo crec que qualque dia
aquesta comunitat ha de fer el debat de l’ensenyança privada,
avui no ho hem fet i apostam per l’ensenyança pública, però
crec que qualque dia s’haurà de fer. El cost per alumne a
l’ensenyança pública és de 4.566 euros; a l’ensenyança privada,
en els centres concertats, el cost és de 2.600. Simplement per
això no hem de, el contrari, hem de valorar molt positivament
que puguem dedicar més recursos gràcies a l’esforç de
l’ensenyança privada. Però és que el súmmum i la prova del
cinisme és que a l’any 2002, del pressupost d’educació el 73%
anava a la part pública i el 27% a la part privada, en aquest
moment, Sr. Boned, el 77% va a la part pública i el 23 a la part
privada, és a dir, nosaltres hem augmentat, hem apostat per
l’ensenyança pública de qualitat, és que el conseller d’Educació
li puc assegurar que és molt bona persona, perquè amb totes les
preguntes i interpelAlacions que li fan els podria donar
bufetades per totes bandes, nosaltres hem pujat del 73 al 77%.

(Alguns aplaudiments, remor de veus i petit aldarull a la
sala)

I ja dic, aquest tema és un debat que qualque dia s’ha de
tenir, a favor de l’ensenyança privada. No estic negant res a
l’ensenyança privada, estic dient però que en aquest moment
hem fet una aposta per l’ensenyança pública. És un tema
claríssim que en el pressupost de l’any 2003 a ara,
percentualment, i no diguem amb recursos en el tema; vostès,
tan defensors de l’ensenyança pública, que ens critiquen aquest
tema que no són pressuposts socials, dedicaven 3.252 euros per
a alumne i ara en dedicam 4.566, per què? Perquè el conseller
d’Educació està defensant una ensenyança de qualitat pública
i per això hi ha un increment tan important en la despesa per
alumne, no en la despesa global, en la despesa per alumne. I no
diguem, a més, l’increment d’alumnes que hem tengut, és a dir
que no és que es pugui fer un increment com passa a Astúries
o a Extremadura els quals incrementen la despesa per alumne
perquè els baixa la població, o sigui, és molt fàcil, nosaltres
feim increment de despesa per alumne pujant la població.
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Del tema de sanitat, l’aposta per la sanitat pública és
claríssima, no arribava a 700 euros el que hi dedicaven vostès,
1.067 euros el que hi dedicam ara, és a dir, ja venir a discutir
aquestes xifres me pareix que és un debat perdut, però hi ha un
increment d’aquest tema. Ja que estic en el tema de sanitat, Sra.
Mascaró, me feia una referència a 240 milions de concerts
privats; escolti, no hi ha 240 milions de concerts privats, això
és la Fundació Son Llàtzer, és l’Hospital d’Inca, etcètera, són
els concerts de la pública, s’estudiï els pressuposts Sra.
Mascaró, jo comprenc que substitueix el Sr. Sampol, però
estudiï els pressuposts, aquests concerts van a la part pública,
no a la part privada, és que són concerts, Sant Joan de Déu,
etcètera, són concerts a la fundacions i no sé si hi ha també el
concert de GESMA aquí dins o no. És a dir que són aquests
concerts, com dedicarem 240 milions? És que la mínima lògica
l’hauria de dur a no dir aquestes coses.

En aquest tema de la política social, anem al principi, també
per acabar de tancar el tema, és que anar a discutir el tema
social quan en el pressupost, és a dir, enguany dedicam més de
2.000 milions d’euros a temes socials i el pressupost de l’any
2003 era inferior a aquesta quantitat, com potser que hi
dediquem menys que abans? Encara que el govern del pacte,
que no era així, ho dedicàs tot al tema social, hi dedicava
menys que ara, perquè el pressupost era inferior, és un tema
absolutament claríssim.

I després hi ha un tema també que voldria deixar molt clar,
és a dir, es diu que en temes socials hi ha molta ajuda de
l’Estat, i pareix que això..., és a dir, hem de donar les gràcies.
Home, senyors diputats!, i sobretot senyors diputats
nacionalistes!, que haguem de donar les gràcies amb l’esforç
fiscal que fa aquesta comunitat autònoma, i que som la pitjor
comunitat pitjor finançada, i que pitjors inversions de l’Estat
rep, no, home, no, gràcies no. És a dir, ens tornen una part
petitíssima, és a dir, que l’esforç que fa l’Estat no és un esforç
important respecte a l’esforç fiscal que fan els ciutadans de les
Illes Balears. És evident que tota la finançació ve dels
impostos, és a dir, que és finançació que ve dels ciutadans
d’Espanya i els ciutadans de Balears són els que més esforç
feien i els que menys reben. És a dir, que aquest tema que
pujam perquè ve de l’Estat és un conte que no m’agrada.

Home, el tema de la Conselleria d’Immigració. Vàrem crear
la Conselleria d’Immigració avançant-nos a un problema que
cada pic es veu més patent. És a dir, hi ha qui treballa en
aquests temes d’immigració amb una aliança de civilitzacions
i nosaltres treballant posant una conselleria d’Immigració.

(Remor de veus)

Al mateix temps..., sí, sí, però aquests que fan aliança de
civilitzacions construeixen un altre mur a Ceuta i Melilla, és a
dir que també..., és a dir, és curiosa aqueixa forma d’aliança de
civilitzacions.

(Aldarull a la sala)

El tema de..., deia el senyor..., i començarem pel principi
aclarit aquest tema de pressupostos socials, la inversió en obra
pública, que és una inversió que hem fet i que és falsa. Miri, Sr.
Ramon, hem invertit..., dels pressuposts de la comunitat

autònoma 2.359 milions d’euros són inversions. En carreteres
hem invertit 300 milions d’euros, per tant és una inversió molt
petita respecte al conjunt de la inversió. Dir que de l’únic que
ens hem preocupat és de fer carreteres és falsejar la realitat, és
a dir, únicament des de la comunitat, si sumàssim tot el sector
públic la inversió seria molt gran, és a dir, és aproximadament
d’un 12%. Per tant hem fet moltes més coses que carreteres i
més temes en temes d’inversió, en medi ambient, en educació,
en sanitat, en tots els temes hem fet inversions. I evidentment
hem fet les carreteres i estam molt satisfets de fer les carreteres,
però és totalment fals que tan sols s’hagin promocionat
carreteres en aquest sentit, ja que en carreteres la inversió
global pot ser de l’ordre dels 300 milions d’euros, quan hem
invertit en aquests quatre anys -o invertirem, incloent l’any
2007, que consti- un total de 2.359 milions des de la comunitat
autònoma.

Que la base del creixement és la construcció? Ja dic que ho
deia, em pensava que ja haurien retirat aquest tema. Miri, el
creixement del 2,7% d’enguany, és a dir, si volem donar
aquesta xifra com a bona o el percentatge que vostè..., vull dir
del PIB. D’aquest 2,7% li diré que el 2,3% ve..., aquests 2,3
punts, perdoni, vénen del sector serveis, 3 dècimes del sector
de la construcció i una dècima del sector d’indústria i
agricultura. Per tant si el sector de construcció hagués crescut
0 haguéssim crescut exactament un 2,4, i si creixés el doble
creixeríem un 3%, perquè vegi la poca importància que té el
sector de la construcció, que és fals que s’està sustentant en el
sector de la construcció. És a dir, amb un creixement 0
tendríem un 2,4, i amb un..., doblant aquest tema. Altra cosa
distinta és si vostè s’està referint a Espanya, que el sector de la
construcció hi ha comunitats autònomes on creix de l’ordre
d’un 8% i té un pes d’un 12 o un 14%; en aquestes comunitats
sí que té molt de pes el sector de la construcció, o en el conjunt
d’Espanya, que creix de l’ordre del 6%. Idò clar, el model
espanyol sí que està més basat en la construcció que nosaltres
i nosaltres hem anat recuperant, com li deia abans, és a dir,
quan vàrem rebre el Govern i jo em vaig fer càrrec d’aquesta
conselleria la construcció creixia el doble que el sector serveis.
Ara ja no tenim aquesta situació.

En el tema que ha dit el Sr. Ramon que l’autotaxa per no
aplicar el cèntim sanitari, totalment d’acord. No volíem aplicar
el cèntim sanitari, crèiem que amb la finançació que teníem i
que amb els ingressos no teníem cap necessitat d’aplicar el
cèntim sanitari, i era un compromís amb els ciutadans no pujar
impostos i no vàrem aplicar el cèntim sanitari. 

El tema de l’endeutament, un tema que també tots els grups
m’han tret el tema de l’endeutament, i vegem a veure si
centram el tema de l’endeutament. És evident..., i Sr. Boned, la
meva afirmació a la comissió no era falsa; li vaig dir 122
milions en termes SEC 95 95. Repassaré el Diari de Sessions
però estic ben segur que li vaig dir aquests termes, perquè hem
de fer els temes sempre comparatius i poder-los analitzar, és a
dir, que mantenc que l’endeutament del sector públic que
computa és de 122 milions d’euros, i evidentment hi ha un
endeutament d’empreses que, com és lògic, no té res a veure
amb un endeutament, perquè si el Parc Bit, per desenvolupar la
segona fase, fa un endeutament, després ho recuperarà amb la
venda de solars. Per tant aquest és un endeutament que l’IGAE
no computa. I totes les empreses públiques que cream
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automàticament no les computa; actualment així com està el
ministeri ja no les posa directament. És a dir, anem al tema en
termes homogenis i no en termes d’aquesta (...).

La veritat és que les previsions que feim en acabar el 2007,
és a dir, en termes SEC 95, és que acabarem un endeutament de
993 milions d’euros, dels quals 585 estan a la comunitat
autònoma i 409 dintre del sector públic SEC 95, que és el que
li he dit. Això significa que respecte a l’endeutament que vàrem
heretar o que hi havia en el moment en què ens vàrem fer càrrec
del Govern en el 2003, ha crescut en un 110%, en un 110%. Al
final del 2007 haurà crescut en un 110%. El pacte
l’endeutament que va fer va créixer respecte al que va heretar
un 130%; és a dir, el creixement de l’endeutament va ser molt
més elevat en termes percentuals respecte a allò que varen
rebre vostès que nosaltres, és a dir, que no s’estranyi del que
deien al conseller d’Hisenda en aquell moment. És a dir, va
créixer un 130% mentre nosaltres hem crescut un 110%. Els
pressupostos eren molt inferior, és a dir que també s’han de
tenir en compte tots els temes percentuals.

És evident, jo no me n’he amagat, que crec que hi va haver
una mala negociació del sistema de finançament, i que això ha
produït, per poder seguir aquesta política anticíclica econòmica
hem hagut d’acudir a l’endeutament, i per això, a mesura que
van millorant els ingressos per una millora de la política, anam
baixant l’endeutament del primer any a ara, i l’any 2008 no hi
haurà endeutament, possiblement. Però aquest és un tema que
mai no he amagat, és a dir, és un tema... Per què encara no
tenim l’endeutament zero? Encara no arribam a la mitjana de
creixement d’Espanya, estam a poques dècimes però
possiblement l’any que ve ja estarem a la mitjana de creixement
d’Espanya i aleshores ja podrem després fer uns pressupostos
amb endeutament zero. I evidentment perquè hi havia un dèficit
en inversions espectacular en aquest sentit.

És a dir, que en termes percentuals va créixer més
l’endeutament. Hi ha..., és que no sé si val la pena entrar en el
tema de dades, però els hi donarem. És a dir, com vostè deia,
com han dit l’endeutament a Balears és de 1.413 euros per
persona en termes de CAIB, i l’endeutament de l’Estat..., els
ciutadans de Balears, que també val la pena fer aquesta anàlisi,
senyors diputats i senyores diputades, és a dir, l’endeutament
dels ciutadans de Balears pel conjunt d’administracions que
han tengut el poder a la comunitat autònoma és de 1.413, però
el Sr. Zapatero als ciutadans de Balears, també en termes per
càpita, ens té endeutats amb 5.878 euros, és a dir, quatre pics
més, i nosaltres feim unes inversions per als ciutadans de
Balears de l’ordre de 580 euros per càpita i el Sr. Zapatero ens
fa unes inversions de 205 euros per càpita, és a dir, ens té
endeutats quatre pics més i ens fa inversions quatre pics menys.
Home!, mal negoci feim, senyors diputats, amb el Govern
central.

(Aldarull a la sala)

I evidentment hi ha comunitats autònomes que tenen
l’endeutament més alt: Madrid, 1.564; Catalunya, que hi
governa el Partit Socialista, 2.028; i comunitats del PP també
2.194 la comunitat valenciana.

En termes de PIB, bé, tenim un endeutament, segons el
Banc d’Espanya, del 6%, igual que Madrid i per davall de
Catalunya, Galícia i comunitat valenciana; és cert el que deia
qualque diputat, crec que el Sr. Ramon, que érem la quarta. Bé,
però nosaltres hem fet coses i estam millorant i ja en el moment
en què arribi més bonança econòmica i se’ns paguin les
carreteres, etc., baixarem l’endeutament, com veurem. És a dir,
que no són unes dades dolentes en general, és a dir, essent
sempre una mala notícia.

En evolució dels ingressos corrents a Balears el deute
representa el 56,9%, quan hi ha comunitats que els representa
el 63, el 60 i el 95%; és a dir, que no és la millora situació
possible, però no és dramàtica. I a més entre l’opinió dels grups
de l’oposició i l’opinió d’Standard & Poor's, idò em qued amb
la d’Standard & Poor’s. És a dir, tenim un rating de solvència
financera de doble A positiu, amb una tendència negativa, és
cert, però doble A positiu, com la comunitat autònoma que
millor està situada. Idò no devem estar tan malament quan les
empreses destinades a les nostres anàlisis ens situen, que fins i
tot en el cas que no les passàssim ens quedaríem dintre de la
mitjana de comunitats autònomes. No facin dramatisme de
coses que el experts com Standard & Poor’s ens situen entre les
millors comunitats, és a dir que és molts de temes.

Però per què ens hem endeutat?, també és un tema
important, l’anàlisi. Escolti, és que d’aquests 989, si haguéssim
cobrat els temes de carreteres no tendríem aquest endeutament.
És a dir, de qui és culpa no cobrar el tema de carreteres?
Aquest és un tema important, és a dir, d’aquests 993 milions
d’euros que els he dit abans, si el conveni de carreteres i el de
residències els haguéssim cobrat serien 460 menys d’euros
d’endeutament, és a dir, ja no tendríem aquest endeutament tan
escandalós. És culpa del Govern de les Illes Balears? Idò
l’oposició està claríssim que diu que sí i jo crec que el Govern
ha actuat correctament i serà el tribunal que ho decidirà. 

Però, a més, si simplement els darrers anys les inversions de
l’Estat no ens haguessin castigats, no haguéssim hagut de cobrir
les inversions de l’Estat i haguéssim pogut tenir menys
endeutament. És a dir, mirin, les inversions de l’Estat l’any
2000, que era quan teníem el president Aznar i el Sr. Matas de
ministre, eren 186 milions d’euros, el 2001 195 milions
d’euros, el 2002 214 milions d’euros, el 2003 250 milions
d’euros; teníem un increment mitjà del 14%, estàvem encara
per davall de la mitja, però molt poquet per davall de la mitja,
però teníem un increment del 14%. Què ha passat a partir
d’aquell moment?, que ha anat baixant: el 2004 239 milions
d’euros, el 2005 190 milions d’euros, el 2006 175 milions
d’euros, el 2007 208 milions d’euros. Si les inversions de
l’Estat haguessin continuat creixent a aquest ritme del 14%, el
2004, el 2005, el 2006 i el 2007 haguéssim sumat 46, 135, 194
i 214, és a dir, 589 milions d’euros més. Per tant ja no
haguéssim tengut endeutament. Ens hem hagut d’endeutar per
suplir les inversions de l’Estat en aquest apartat, també un tema
bàsic a tenir en compte perquè els ciutadans de Balears no
tenen per què tenir pitjors serveis que la resta i tenir pitjors
infraestructures, i en aquest sentit també aquest endeutament
que hem fet ha cobert, com deim, en una part tot el tema de
carreteres i de residències que no ens ha pagat l’Estat, i també,
com deia, aquest suplement d’inversions de l’Estat que no
tenim.
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El tema d’obres en concessió. Escolti, és que el tema
d’obres en concessió, Sr. Ramon i Sr. Boned, és un tema
claríssim que apliquen tots els governs. És a dir, si vol que li
digui més clarament el PEIT, el programa d’inversions de
l’Estat fa..., és a dir, el 40% del seu pressupost és en obres en
concessió. Nosaltres hem fet en concessió per aqueixa via de
peatges a l’obra idò de l’ordre d’un 20% de les obres
d’infraestructures en carreteres. Ells fan el 40% i es considera
un tema bàsic anar per aqueixa via. És a dir, totes les
comunitats autònomes ho empren i crec que és un camí correcte
en aquest sentit.

Temes de la Sra. Mascaró. El tema d’habitatge, també
voldria comentar el tema d’habitatge. Pareix que sí, amb aquest
sistema he estat content que veig que la Sra. Mascaró ja valora
positivament la temàtica de la Hipoteca Jove, és a dir, ho diu
com un producte financer, però també hem ajudat que molts de
joves que tenen més recursos puguin comprar-se un habitatge
i hem actuat en els dos camps, és a dir, en aquell camp, com
dèiem, de la Hipoteca Jove, idò hem facilitat que de l’ordre de
2.310 ciutadans han acudit a aquest sistema per poder comprar
en molt bones condicions. 

I en la part pública vegem els resultats. És a dir, l’any 2003
es varen crear 1.642 habitatges..., no, perdoni, del 2004 al 2007
hem creat 1.642 habitatges de protecció oficial per part de
l’IBAVI, dels quals 806 són en lloguer i 836 en habitatge.
Analitzem, ja que tantes crítiques rebem en tema d’habitatge,
què va fer el pacte. Idò resulta que vostès varen crear 660
habitatges, 186 en lloguer i 474, és a dir, que hem creat 982
habitatges més que els anys del pacte. Estam satisfets amb
aquest resultat?, no; continuam tenint un problema d’habitatge
i hem de continuar treballant, però no em diguin que no hem fet
res, que hem anat enrere. Hem avançat, hem avançat molt però
insuficient?, totalment d’acord; que hem de continuar
treballant?, que la solució de l’habitatge és un dels principals
problemes que també tenim en aquesta comunitat autònoma?,
totalment cert, i ens ho hem de replantejar i per això hi ha lleis
que fan que s’hagin de destinar més terrenys de les
urbanitzacions a sòl per a habitatges protegits és evident, i que
hem de trobar més solucions en aquest sentit, totalment
d’acord, però hem avançat bastant en aquest aspecte. He de dir,
però, que reconec que és totalment insuficient, i a més vàrem
posar en marxa per incidir també dins el mercat privat, facilitar-
lo, el tema de la Hipoteca Jove.

Em deia també la Sra. Mascaró el tema que creixem la
despesa corrent. Miri, hem de ser coherents amb el que deim.
És evident que creix la despesa corrent. Si volem més serveis
socials és despesa corrent, això no és inversió; és a dir, si
volem ajudar els colAlectius més desfavorits, si volem donar
millor educació pública o privada, si volem donar major sanitat
és més despesa corrent. És evident que el pressupost..., i per
això el capítol 4 de transferències corrents supera el 50%,
perquè hem fet una aposta claríssima per aquests serveis
socials. Això és malgastar? No, perquè els he fet notar en el
discurs i ho torn repetir ara que precisament en capítols 1 i 2
nosaltres dedicam tan sols un 21% quan abans s’hi dedicava el
26%. Hem fet austeritat en despesa corrent de capítols 1 i 2,
que tenen menys pes, i augmentam les transferències corrents,
que són bàsicament serveis socials. 

És evident que la comunitat autònoma cada dia és més un
tema de serveis, des que té les competències de sanitat,
principalment, que té més pes tot aquest tema, i la prova d’això
és l’increment que tenen les transferències corrents. L’any
passat eren del 49% i ara són del 54%, és a dir, perquè estam
anant cap a aquell model de serveis de comunitat autònoma,
com totes les comunitats autònomes, per les competències que
tenim, però amb austeritat, i per això els capítols 1 i 2 tenen
menys pes.

Que no complim el Pla de sanejament no deixa de ser una
opinió, perquè com vaig dir l’altre dia fins i tot el secretari
d’Estat a unes xerrades a la Asociación para el progreso de la
dirección va citar el Pla de sanejament de les Illes Balears com
un pla moderat a seguir, a diferència d’altres plans; és a dir, el
que vaig dir en el seu dia crec que era al diputat Sr. Boned; és
a dir, entre la seva opinió i la del secretari d’Estat crec que té
més coneixement el secretari d’Estat, amb tots els respectes, i
nosaltres complim el Pla de sanejament perquè l’obligació del
Pla de sanejament és no passar uns dèficits i complir un tema
d’ingressos, i sempre tenim els ingressos per damunt, és a dir,
tenim totalment per damunt els ingressos del que ens havíem
compromès. El 2007 tengui en compte que amb els impostos i
tal teníem un compromís de fer 2.458, i la previsió que tenim
és de 2.536 en ingressos tributaris; per tant estam complint el
Pla de sanejament, i evidentment el 2006, 2.306, 2.434; 2005,
2.117, 2.317. Sempre hem anat per damunt d’aquest tema i això
ens ha permès no posar impostos, però estam complint, és a dir,
no passam el dèficit en els temes (...) SEC 95, que és a allò a
què ens vàrem comprometre i allò que mesuren l’Estat i
l’IGAE, i estam tenint els ingressos i estam fent els temes, com
li he dit, és a dir, la contenció de la despesa. 

Sí que hi ha uns increments en capítol 1, com dèiem a
vegades, pel tema de professors, també per donar compliment
a algunes disposicions de l’Estat, com l’1% més de massa
salarial del Pla d’estabilitat laboral. És a dir, vostès teníem
moltíssima gent contractada en projectes d’inversió immaterial,
és el 640, i les han anat duent a capítol 1. El Pla d’estabilitat
laboral fa aquesta referència, no?, és a dir, de dur temes que
teníem dintre d’inversió immaterial que passin a aquest tema,
però està dintre dels límits que nosaltres havíem establert.

El tema de carreteres. Jo he explicat perfectament els 179
milions d’euros d’on venien, és a dir, ho vaig dir el primer dia.
Que haguéssim pogut fer els pressuposts sense posar aquest
tema? Sí, haguéssim pogut fer els pressuposts sense posar-lo,
però jo crec que són uns ingressos que són de la comunitat
autònoma, que els reclamam a l’Estat, que tenim un contenciós
per un import superior a aquest, és a dir, per un import de 195
milions d’euros, si no ho record malament, i tenim una voluntat
clara de cobrar-los, i per tant els pressupostam. Em deia el Sr.
Boned què farem si no arriben, que previsiblement diu ell que
no arribaran, és a dir, que ja li ha dit el Govern central que no
ens pagarà, tenim informació privilegiada, i em feia la pregunta
clau, no?, no em feia una pregunta, Sr. Boned, si no ho record
malament, que vostè estaria molt preocupat de les
constructores, no?, és a dir..., perquè si no arriben no cobraran.
Sr. Boned, senyores i senyors diputats, estiguin tranquils: les
constructores ja han cobrat, les constructores ja han cobrat, és
a dir, que no hi ha cap problema.
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(Remor de veus)

L’endeutament, l’endeutament s’ha fet per aquest tema: s’ha
anat pagant, s’ha anat pagant, és a dir, que no hi ha ningú..., no
hi ha ningú que no hagi cobrat. No, no, era el Sr. Boned, que
estava preocupat, era el Sr. Boned, que estava preocupat.

(Rialles)

És a dir, hem fet un endeutament, i ho he dit abans, que si
l’Estat hagués pagat les carreteres, l’Estat hagués pagat les
carreteres, tendríem 400 milions d’euros menys d’endeutament,
però el govern del Sr. Zapatero no ens paga i ens hem
d’endeutar. Mala sort. Ja cobrarem i ja rebaixarem
l’endeutament.

(Més remor de veus)

L’altre tema, bé, en aquells moments, és a dir, enguany,
perquè vegi que intent, i almenys ho intent contestar tot, Sr.
Boned, no arriben aquests ingressos. Què passar amb aquest
tema? Miri, la previsió que tenim enguany d’ingressos
d’estimacions ja a un mes de final d’any, Sr. Boned, respecte
al final, és que tendrem dintre la nostra part d’ingressos 136
milions d’euros més. Per tant aquí amb el creixement econòmic
que tenim aquesta tendència es donarà, és a dir, que la nostra
previsió d’ingressos per a l’any 2007 està per davall del
tancament que tendrem enguany i amb els creixements
econòmics possiblement la tendència serà que sigui més alta i
es cobriran per la via dels ingressos. Ja dic que enguany, amb
els ingressos que són propis nostres, tenim 136 milions d’euros
més, és a dir, una estimació de 136 milions d’euros més. És a
dir, que en aquest tema, en què hem fet una previsió de
despeses financeres al 4% i possiblement no arribarà al 3,5%,
està perfectament aquest tema que no hi haurà cap problema en
aquest aspecte. Però sí que vull deixar molt clara en el tema de
pressupostos la voluntat de fer front a cobrar un deute que ens
correspon perquè els convenis varen ser legals.

Un altre tema que em deia és l’increment d’impostos.
Escolti, fa un any que la partida d’imposts directes baixa, és a
dir, que eliminant l’impost de successions que em torni parlar
d’increment d’impostos és un disc que repetim. És a dir, jo crec
que està claríssim que la pressió fiscal baixa en aquest aspecte,
perquè a més la pressió fiscal es mesura bàsicament amb aquest
tema, és a dir, que dintre els impostos directes baixam el 3%,
crec recordar que li he dit abans. Per tant l’eliminació de
l’impost de successions, que crec que vostès s’hi oposen, és una
excelAlent notícia i una mesura que una major política fiscal
activa ens durà a uns majors ingressos en el futur encara que
baixin els primers anys.

Després em parla del tema dels plurianuals, Sr. Boned. És
a dir, el tema dels plurianuals no deu se tan dolent quan vostès
ho voten a favor i jo hi don suport; és a dir, per exemple el
conveni de carreteres que firmarà l’Estat amb els consells
insulars és un plurianual a molts d’anys, no sé si és fins a l’any
2015 o 2016, no record bé ara l’any. Per tant és una tècnica
normal de tots els governs, i si ho fa el Govern central està ben
fet i si ho fa el Govern de les Illes Balears està ben fet. No és
possible que vostè ens critiqui quan ho fa el Govern de les Illes
Balears, i quan ho fa el Govern central li pareixi bé, perquè si

no, no haguessin votat a favor. És una tècnica pressupostària
normal i que em pareix totalment correcta la faci el Govern
central o el Govern de les Illes Balears.

En el tema de política d’innovació m’ha dit que seguim una
política continuïsta. Jo li ho reconec, crec que es varen posar
passes en alguns casos ben donades i hem seguit una política...
Què és insuficient? Bé, hem quadruplicat els esforços
econòmics del Pla d’innovació, hem posat ja en aquest moment
investigadors amb un 50% més del que hi havia abans, és a
dir... No hem vist resultats? Les úniques dades que tenim
encara són del 2004, quan encara no hi havia el nou pla de
ciència i tecnologia en marxa; vàrem avançar unes dècimes.
Tenguem un poc de paciència, ja li he dit que en temes
d’R+D+I i noves tecnologies els resultats es veuen a mig
termini o a llarg termini, és a dir, veurem quins són els resultats
del 2005 i del 2006 per jutjar aquest pla. Encara no tenim cap
resultat de dades amb el Pla de ciència i tecnologia aprovat, és
a dir, tenguem un poc de paciència que, com que les bases eren
bones i hem treballat per continuar amb aquestes bases
potenciant-lo molt, crec que el resultat serà bo.

El tema d’educació ja li he dit que dit que dedicam més
recursos que mai al tema d’educació. I que en el tema de la
universitat, bé, a la universitat la despesa per estudiant
universitari supera la mitjana, és un tema excelAlent, és una
bona notícia, i evidentment tots els recursos que podem per a
la universitat són pocs, i l’esforç en infraestructures
universitàries és de 12 milions d’euros.

Jo crec que amb aquests temes he contestat a tothom. Si no
recordin-m’ho i a la contrarèplica contestaré. Moltes gràcies,
Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la
paraula ara el Sr. Ramon, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, per un temps de 5 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, vostè havia dit -
permeti’m que torni a allò d’abans- a la primera intervenció que
estava moderadament satisfet de la situació econòmica, que té
també un moderat creixement, tot i que vostè sembla que
atribuïa aquest moderat creixement a la gestió del Govern i jo
crec que situacions internacionals també hi tenen a veure, però
no entrem en això.

Bé, jo a la primera intervenció, que crec que no se m’ha
respost molt, he intentat situar alguns problemes d’aquest
model econòmic, però jo li faria unes preguntes concretes.
Vostè creu, Sr. Conseller, que la riquesa aquesta que es crea es
reparteix de manera que arribi al conjunt de la ciutadania? És
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a dir, ha disminuït la marginació social, la pobresa, amb aquest
creixement econòmic? Les dades que es manegen no són
aquestes.

Per altra banda, el model econòmic que hi ha ara és més
sostenible de cara al futur? Els ciutadans de les Illes Balears
tenen més facilitat per accedir a l’habitatge? S’han disminuït la
precarietat laboral i els accidents laborals? S’ha reduït el fracàs
escolar amb aquesta (...)? Els ciutadans que no tenen cotxe, que
també n’hi ha, tenen més facilitats per desplaçar-se amb les
polítiques que s’han fet? Jo crec que són alguns dels molts
indicadors que es podrien dir d’una major qualitat de vida i que
arribi a la majoria de la població, que jo crec que no..., en fi, no
han millorat en aquests quatre anys.

De les qüestions que ha dit vostè a la rèplica, miri, política
social al final ho pot ser tot, però el que és acció social, segons
la llei del govern del PP de fa molts d’anys, a la qual per llei
obligatòriament han de dedicar un 6%, no l’hi dediquen. Punt.
No l’hi dediquen. Com a molt, si comptam les transferències
als consells insulars, seria un 4,5%. Clar, vostè diu educació,
sanitat, que són..., i sectors més desfavorits. Bàsicament vostè
ens està parlant del que normalment s’entén com estat de
benestar. Però d’acció social pròpiament, que tenen aquesta
obligació legal, se la salten, no la compleixen, no hi ha el 6%
d’acció social. Per cert, entre els conceptes que se solen
entendre també dins l’estat de benestar no ha fet la més mínima
referència a l’habitatge, no sé per què serà, però també és una
de les qüestions; ha parlat d’educació i sanitat però no
d’habitatge.

Tema de residències, que diu quantes en feim. Bé, jo diria
quantes n’hi ha, en el pressupost, de residències? Perquè aquest
també és un altre de l’endeutament que s’envia cap al futur. 

Bé, veig que ha fet vostè una defensa absoluta de
l’ensenyament públic, perdó, de l’ensenyament privat, tot i que
diu que estan apostant per l’ensenyament públic. Idò no ho sé,
si creuen tant en l’ensenyament privat no seria molt lògic, però
és que no és així. L’ensenyament privat gaudeix d’una sèrie de
privilegis a partir d’aquest govern del Partit Popular que no
tenia abans, gaudeix d’una sèrie de privilegis que no tenia
abans, i comparar costos de pública i privada, bé, si no es té a
veure, per exemple, que quasi el cent per cent de les persones
amb necessitats educatives especials van a la pública i la
privada no agafa cap persona, que fins i tot el Defensor del
Poble els ha de cridar l’atenció. Crec que són temes que no es
poden comparar així. 

Sanitat pública. Diuen que també es destina a la sanitat
pública i que la privada és pràcticament residual. Miri, de la
privada, privada, privada privada, empresa amb ànim de lucre,
llevem altres coses que no són pròpiament públiques, però que
poden no tenir ànim de lucre, aquestes clíniques privades que
tots coneixem, si de ver defensen la sanitat pública supòs que
donarà instruccions al seu grup perquè totes aquelles esmenes
que feim a convenis concrets de serveis que es poden donar a
la medicina pública tornin a la medicina pública, tendran
l’oportunitat. Feim esmenes per tornar-ho a la medicina
pública. Estic parlant de qüestions que es poden dur a terme
dins la medicina pública.

Nega l’evidència que la construcció sigui el motor de
l’economia, la construcció i tot allò que hi ha associat, entre
altres, empreses de servei lligades a això, empreses
especulatives, bé, és igual, no val la pena discutir-ho, jo crec
que tothom està d’acord en aquest tema i si vostè no ho vol
reconèixer, és el seu problema.

Miri, els convenis de carretera quan es varen fer devien ser
legals, i és curiós que la part d’aquí, de les Illes Balears, firmats
quan ja el Govern de l’Estat estava en funcions, però era legal,
però també és legal que el Govern de l’Estat front dels seus
incompliments -perquè vostès tenen la culpa si no arriben
aquestes aportacions de Madrid- davant els seus reiterats
incompliments, els resolguin, i està resolt i està resolt i ara
estan generant deute.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, acab Sr. President. Si algun dia el recuperen, idò ja
veurem.

Miri, jo no és que estigui especialment preocupat de si les
empreses de construcció cobren al dia o no cobren al dia
perquè les que fan obra pública en general cobren molt bé, però
no és veritat que hagin cobrat, Sr. Conseller, no és veritat,
hauran cobrat algunes coses, els 482 milions de peatge a
l’ombra no s’han començat a pagar i les obres s’estan fent. Es
pagaran al futur? I altres també, però el peatge a l’ombra, que
serà peatge de tots els ciutadans, emprin o no emprin aquestes
carreteres, miri, vostè ha dit un endeutament molt inferior, no,
simplement de peatge a l’ombra 482 milions d’euros d’unes
carreteres que s’estan fent, que estan molt avançades i de les
quals no s’ha pagat ni un euro i ho pagaran els ciutadans en el
futur.

Bé, no tenc més temps. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies a vostè Sr. Conseller, perdó, Sr. Diputat.

En torn de rèplica té ara la paraula l’Hble. Diputada, Sra.
Mascaró, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista per
cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies. Pressuposts socials ens deia el conseller
perquè passen per educació, per sanitat i pels colAlectius més
desfavorits. Idò, per què educació i sanitat baixen el seu pes
real dins els pressuposts? El percentatge real d’educació i de
sanitat en el pressupost d’enguany és inferior al pressupost de
l’any passat... per tant, no tan socials són ja en paraules seves.

Després ens parla en termes econòmics de l’IBISEC, si el
deute és o no és. Miri, el llenguatge en termes econòmics a
partir de funció 3, funció 4, seran socials. Les persones que
viuen en aquesta comunitat d’allò que entenen és de si milloren
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els serveis que els donen. I si veuen que les necessitats que hi
ha en el seu municipi, en la seva barriada, estan contemplades
aquí dins i no hi són. Aquí dins no hi ha l’Institut d’Alcúdia, no
hi ha un centre públic a Binissalem, no hi ha una nova escola a
Llucmajor, els doblers no hi són. Per tant, no veuran que
l’educació tengui el pes que hauria de tenir perquè no hi ha les
necessitats aquí dins. 

Després ens diu que qualque dia haurem de fer un debat
sobre ensenyança privada, l’ensenyança privada és privada i
funcionarà seguint les normatives i ja està. Una altra cosa són
els concerts. I vostès han obert un debat molt perillós, la
concertada és més barata, ens costa menys. Clar que els costa
menys! Perquè els alumnes amb problemes, aquelles necessitats
més grosses es traspassen a la pública. És evident que els costa
menys, però si tothom tengués repartits alumnes amb
dificultats, que és als que s’han de destinar més recursos,
costaria igual per tot, però vostès no, ara concertarem
batxillerat, hi ha places buides als instituts i concertaran places
a batxillerat i mentre els alumnes d’aquells municipis que no
tenen institut al seu centre, ni cap centre que faci batxillerat,
concertat o no, per poder fer batxillerat, hauran de continuar
pagant el transport, però ells primer prefereixen pagar als que
ja tenen una plaça veïnat de casa seva. Això són pressuposts
socials, Sr. Conseller, en tema d’educació. 

Increment de la despesa. Més increment que en el temps del
pacte. Miri, vostè ha fet una cosa que jo crec que està ben feta,
que és posar més o menys les previsions de despesa real sobre
el pressupost, cosa que no varen fer el temps del pacte,
l’amagaven al dèficit. I vostè ho sap i jo també. Vostè ho sap
i jo també, però si comptàs en lloc de les previsions inicials allò
que es gastava, es gastava bastant igual en alumne, bastant
igual. A més, a les escoles les fèiem endeutar a través dels
ajuntaments, per construccions, perquè el Sr. Aznar no ens
renyàs i moltes d’escoles es varen haver de fer d’aquesta
manera, però es feren! Llevat d’uns quants municipis del Partit
Popular que no les varen voler fer. Per tant, es feren.

En sanitat, ara resulta que jo no sé que dins l’assistència
sanitària (...) hi ha les fundacions. Que tenen gestió pública les
fundacions? Són de gestió pública les fundacions? El personal
és de la CAIB o de la fundació? No ho són gestió pública, Sr.
Conseller. Hi van els usuaris del sistema sanitari públic, però
són de gestió privada. Per tant, és un sistema d’externalització
de serveis, i les partides que més creixen són aquelles que han
de passar a hospitals privats perquè no estan fets els blocs
quirúrgics a Eivissa, perquè no s’ha fet un nou hospital de
referència i mentrestant anam passant pacients a la privada. Per
tant, sí que n’externalitzen de serveis i sí que donen cada
vegada més serveis a fora que podrien fer dins els hospitals
públics.

Pressuposts de l’Estat. I llavors hem diu que els
nacionalistes no podem, pareix mentida que gemeguem de
l’Estat o que defensem l’Estat, no l’he defensat en cap moment
l’Estat. El que ja em pareix mentida és que vostès venguin
encara aquí a dir que l’Estat els tracta malament, com si els
anys que varen governar els seus ens haguessin tractat
beníssim. Quan varen governar els seus ens varen deixar tots
els hospitals fets, vàrem heretar una sanitat beníssim, sense cap
dèficit ni un, les escoles, no en faltava quasi cap, només les 3

o 4 per dir que...per favor!, ja haurien d’estar empegueïts de
venir aquí a dir si el Sr. Zapatero..., ningú no ens n’ha donat
mai, ni el Sr. Zapatero, ni el Sr. Aznar, ni el Sr. González,
ningú no ens n’ha donat mai, d’allò que ja comença a ser hora
és que en lloc de barallar-se facin pinya tots junts per defensar
els ciutadans de les Illes Balears. Vostès i ells, però no els
convé perquè no els ho deixa fer el Sr. Rajoy, no els ho deixa
fer.

Bé, el tema de l’endeutament. El govern del pacte, que pel
que es veu, abans no hi havia hagut res a aquesta comunitat, hi
ha hagut el govern d’ara i el del pacte, abans no hi havia hagut
res. Se’n recorda que se’n va haver d’endeutar per pagar una
sentència judicial perquè un govern anterior, que per a mi era
del Partit Popular, havia creat un impost o una taxa de coses
d’electricitat i els tribunals varen ser dolents? No ho ha dit a
això, vostè.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Aquí hi ha l’increment del deute de l’anterior govern. Bé,
ja em diuen que vagi acabant, però, sincerament Sr. Conseller,
els ciutadans d’aquestes illes no veuran millorada la seva
situació amb aquests pressuposts. En temes d’habitatge, no
valor positivament ni negativament la Hipoteca Jove, és un
producte financer i prou. El que sí sé que els joves de
Llucmajor, per exemple, han d’anar a viure a un altre poble,
cosa que això a Mallorca i a les Illes no és lògic, tothom viu
dins l’entorn que vol viure i normalment dins l’entorn familiar,
els joves de Llucmajor han d’anar a un altre municipi perquè
gràcies a les carreteres que vostès han fet, o sigui a les grans
autopistes, no es poden pagar els pisos al seu municipi. Això,
això és una gran política d’habitatge, Sr. Conseller, que els
joves d’aquestes illes hagin de pagar prop d’un 20% més per a
un pis del que valia abans.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Mascaró, per favor, vagi acabant.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Aquestes són les seves grans polítiques socials. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Conseller, ja li he dit abans aquest debat és fictici, perquè
avui estam fent un debat sobre un pressupost que al llarg d’un
any de gestió poc o pràcticament res tendran a veure amb allò
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que avui estam aprovant. Anem a alguns fets puntuals, ja que
vostè deia que bé, vostè ha posat exemples del que es
pressuposta, partides que té previstes. Anem a les realitats, Sr.
Conseller.

En tema de salut i sanitat. Quatre anys i vostès han estat
incapaços ni tan sols d’iniciar el nou hospital de referència,
hospital que de no haver passat per les seves polítiques
d’especulació avui podria estar en avançat estat d’execució. A
més, un hospital que si s’acaba fent, una vegada que estigui
acabat, haurà costat, com a mínim, 140 milions d’euros més del
que seria necessari.

Habitatge, jo li he dit la realitat són els fets. IBAVI, qui té
la responsabilitat d’executar projectes i promocions de VPO.
Dades concretes: pressupost del 2005, 41.886.000 euros, de
capítol 6, Sr. Conseller, executant o en execució segons
liquidació que figura en el pressupost a 31/12/2005, Sr.
Conseller. 18.960.000 euros, compliment 45,27%, Sr.
Conseller. Pressupost per al 2006, el mateix, 41.886.000 euros,
executats o en execució segons avanç del primer semestre,
6.279.195, 15% de compliment justet, justet, en aquests
moments, Sr. Conseller. Partida per al 2007, encara inferior als
dos anys anteriors, 38.000.367, això és la realitat de VPO i
d’habitatge i l’interès que tenen vostès.

Passam a educació. IBISEC, pressupost del 2005, 55
milions d’euros, capítol 6, executat o en execució, segons
liquidació a 31/12/2005, 20 milions, compliment 38%.
Pressupost del 2006, 28 milions, executat o en execució segons
avanç del primer semestre, 2006, 14 milions, compliment fins
ara, 50%. 2007, realitat de la previsió, capítol 6, 5 milions.
Aquesta és la realitat dels fets d’aquestes conselleries que
vostès diuen que són tan prioritàries per a vostè i d’aquestes
empreses públiques tan necessàries per complir els seus
objectius socials.

Ara expliqui’ns, si no, quina és la seva política -tornam a
educació- en l’escola pública, quan subvenciona la construcció
d’aules privades mentre té molts de centres públics que cauen
i no han demostrat tenir capacitat immediata de reacció per
arreglar-los i posar-los en condicions, Sr. Conseller.

M’ha parlat de 174 milions, jo només li faré dos breus
comentaris. O bé en el seu moment va mentir o menteix avui.
Digui’m una cosa, vostè em diu que ja està pagat això de l’any
passat, estan pagats aquests 174 milions, vostè hem diu que ja
els han cobrat les empreses, si jo record, el pressupost de l’any
passat no contemplava aquesta quantitat per fer front al
finançament d’aquestes obres, no arribava a aquesta quantitat.
Sap quina és la realitat, Sr. Conseller? Que a vostè això no ho
ha previst com havia de ser, vostè és una mica inconscient en
aquest aspecte i vostè allò que diu és exactament el contrari
dels fets. Aquesta és la realitat. I és que si no arriben aquests
174 milions no és que rebaixi el deute vostè, és que l’haurà
d’incrementar, perquè s’haurà d’endeutar encara més per fer
front a tot allò que li queda per pagar de carreteres i que en
pretén fer front amb aquests 174 milions de l’Estat, que sap
vostè que no arribaran. No arribaran almenys ara i no faig
previsions de futur, Sr. Conseller, és que vostè sap com jo que
un contenciós judicial no es resol ni amb un any ni,
possiblement, en dos. Per tant, tendrà una sèrie d’exercicis en

els quals vostè haurà de fer front a obligacions d’aquests
projectes i que, de moment, vostè només preveu que vénen i
arriben aquest milions de Madrid, quan això és fals.

Plurianuals. Vostè pot fer la interpretació que vulgui, només
parla que si a Madrid..., estam avui al debat dels seus
pressuposts, de la Conselleria d’Hisenda del Govern balear, Sr.
Ramis. I només li llegiré un apartat de l’informe de la
Sindicatura de Comptes, perquè no digui que són invencions
nostres, diu “es recomana moderar la contractació
d’obligacions amb càrrec a exercicis futurs i deflectir les
despeses plurianuals compromeses de forma completa i
acurada”, Sr. Conseller, tot el contrari del que vostès estan fent.
A més, sap què fan vostès? Perquè també figura a algun
informe, són tan inconscients que moltes vegades a un
pressupost ni tan sols hi figura la partida necessària per fer
front a la part que correspon a aquell exercici d’un plurianual
aprovat a l’exercici anterior. Fins aquí arriba la seva
manipulació en el tema dels plurianuals, Sr. Conseller. A vostè
li agrada o no li agrada, però bé, és així.

Innovació. Només li llegiré les seves declaracions, Sr.
Ramis, les seves a la compareixença a la Comissió d’Hisenda.
Sobre innovació i desenvolupament diu “em diu que no es
veuen els resultats, fa dos anys érem -això ho diu vostè- la
darrera comunitat autònoma, ara ja no som la darrera, ara som
la tercera per darrera en publicacions. No són dades per tirar
coets, és una assignatura pendent que tenim, milloram, però
poquet a poquet”. Aquesta és la realitat de la seva magnífica
inversió en innovació, fastuosa inversió que contemplen
aquests pressuposts per innovació. Vostè ho reconeix, el que
passa és que llavors ve aquí i diu el contrari. Sap quina és la
realitat del fet? Que vostès s’estancaren en un moment donat
amb el tema d’innovació, perquè des que el 1999 vostès varen
descobrir la fórmula de la nova tecnologia sobre com espiar el
correu electrònic dels seus rivals polítics, des de llavors vostès
s’han quedat estancats i no han avançat ni una passa més en
tema d’inversions i noves tecnologies, Sr. Conseller. Això és el
que li passa a vostè.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Boned, per favor.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, Sr. President. Per acabar, queden molts de temes, però
ja només faré referència a una petita cosa. Fa referència al
percentatge de l’endeutament del temps del pacte de progrés,
sempre han d’anar allà, i el compara amb el de (...). Jo llegiré
unes declaracions, diu: “No compartim ni les seves prioritats
polítiques ni el sistema de repartiment de despesa, ni el seu
elevat endeutament, ni la gestió de les empreses públiques”.
Dos: “Sobre estabilitat pressupostària, hauria estat possible
amb un govern del PP, però els socialistes han d’aplicar la seva
fórmula, endeutar per endeutar, endeutar les generacions
futures”. Tercera declaració: “Ens endeutem i el que és més
greu hipotecam el futur i passam la pilota als nostres fills”.
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Sr. Conseller, qui ha canviat d’opinió? Qui ha traït els
conceptes bàsics pressupostaris del seu propi partit? Vostè.
Vostè, vostè, el seu partit propugnava l’endeutament nul i vostè
està fent tot el contrari. El passat conseller era el de
l’endeutament, vostè -ja li he dit abans- no sap què serà. Deien
que deixaven una pilota als nostres fills. Gràcies a vostès hem
anat més endavant. Ja no serà per als nostres fills, segurament
serà per als nostres néts o per als fills dels nostres néts, gràcies
a la seva magnífica gestió en tema d’endeutament.

I ara sí, per acabar, Sr. President, li he de dir que ha quedat
més que demostrat que tota la seva gestió, no d’enguany, sinó
al llarg de quatre anys, i aquesta és la culminació d’aquesta
legislatura ha estat regida per la falsedat, per la ficció i per
polítiques absolutament i radicalment contràries a les que
vostès defensaven. Vostès sempre han dit i posen per endavant
el compliment del seu programa electoral...

EL SR. PRESIDENT:

Sr Boned, per favor, ara sí que ja li preg que acabi.

EL SR. BONED I ROIG:

Acab definitivament, Sr. President. Vostès diuen que les
carreteres estaven en el programa, en el seu programa crec que
no hi havia l’endeutament. És més, la doctrina que vostès
propugnaven era tot el contrari i ara estan aplicant allò que no
deien, Sr. Conseller. Vostè té aquesta facultat. 

Per tot això, repetim, l’únic que es pot fer és tornar aquests
pressuposts i intentar que sigui, com a mínim el darrer any, que
es pugui recuperar tot allò que la nostra societat té pendent de
recuperar gràcies a la seva gestió.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
per acabar aquest torn de contrarèplica. El Sr. Ramon deia que
el moderat creixement que anunciàvem l’atribuíem al Govern,
he repassat la part escrita i deim, li he dit i vull recalcat que no
és mèrit del Govern, sinó que és mèrit de tots, de les empreses,
dels treballadors, dels professionals i de tota la societat, és a
dir, que el moderat creixement que dèiem no ens l’atribuïm
mai, perquè nosaltres som un govern liberal, a l’acció de
govern, sinó que és mèrit de tots. Vull deixar clar aquest tema.

Després el tema de pressuposts socials no els agraden. Jo
comprenc que els molesta que un govern de centre dreta els
passi per l’esquerra en el tema social, però els fets demostren
el que demostren i les realitats són les que són. I què és el més
social d’una política? Vostè em deia i tots els representants de
l’oposició han dit que no només són els temes d’educació i
sanitat, ara les grans xifres no són les importants, hem d’anar
a les coses més concretes. Miri, com viu millor un ciutadà, em
deien, aquests temes es noten quan els ciutadans viuen millor.
Miri, jo sincerament crec que el sistema de viure millor, en

primer lloc, és tenir feina, és el més social de tot, aleshores hem
creat des del 2003 50.697 llocs de feina, si això no és social i
si això no és el més efectiu, què és?, perquè per poder tenir un
habitatge, per poder tenir un cotxe, com ha comentat algú, per
poder tenir un mínim de despeses, el primer que hem de tenir
i el més dignificant per a una persona, és la feina, per tant
nosaltres hem creat feina. 

Les xifres els tornen a delatar. Nosaltres no som socials i
hem creat, hem doblat pressuposts en educació de més de 60%,
en sanitat de més de 60%, en despesa social de més del 60%,
i a més cream feina i cream més 50.000 llocs de feina. I el
pacte en va crear només 15.000, això deu ser molt social, crear-
ne 15.000 és molt social, crear-ne 50.000, no. Bé, crec que
també és social tenir el mínim d’aturats possible. L’època del
pacte devia ser molt social, en varen crear 12.962 el mes
d’octubre, mes d’octubre per mes d’octubre, varen crear
aturats, això és social?, no, senyors diputats, siguem seriosos,
no facem més demagògia. Nosaltres tenim 3.232 menys
d’aturat, n’hi ha, en aquest moment, a 30 d’octubre n’hi ha
33.000, i això és molt preocupant i hem de fer feina perquè n’hi
hagi, però això demostra que els nostres pressuposts han estat
socials tots aquests anys, perquè hem creat més llocs de feina
i tenim menys aturats.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Querol, si és tan amable, quan li doni la paraula ja
parlarà.

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

Sí, el Sr. Zapatero jo li he dit que (...), i les dobles verjas de
Ceuta i Melilla és un discurs molt cohesionat en tema social,
anar a criticar els murs que es fan a Israel i a Palestina, que jo
critic, i fer-los a Espanya. Aquesta és la diferència del Sr.
Zapatero.

Però és que és claríssim, quan el Sr. Caldera, ministre del
Govern socialista, diu: “El Gobierno promete alcanzar el pleno
empleo a corto plazo”, ho diu, és una promesa del Govern
socialista que jo compartesc. Diu: “Hay otras cuatro
comunidades autónomas que a buen seguro alcanzarán esta
situación en poco tiempo por este orden; se trata de Baleares,
...” Home, no devem anar tan malament quan el Sr. Caldera diu
que arribarem a la plena ocupació els primers de tots. Alguna
cosa devem fer. O és que això també és mèrit del Sr. Zapatero
que promet R+D+I i després als pressuposts no hi ha posat ni
un duro? És com si el Sr. Matas hagués anat a Menorca a
prometre el dic i no hi hagués cap partida al pressupost del dic
de Ciutadella. No, el Sr. Matas va a Ciutadella, promet el dic
i hi ha una partida en els pressupost en aquest sentit.

(Aldarull a la sala)

El Sr. Zapatero promet pagar el Conveni de carreteres i
després el ministre Solbes ho desmenteix, però clar, com que
per al ministre Solbes som com cuatro gatos de eme , ja no vull
dir res més.
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(Més aldarull a la sala)

El model sostenible, que em deia el Sr. Ramon. Home, el
model és sostenible perquè, a diferència del que passava en
temps del pacte, aquest model es basa en el turisme, i nosaltres
creim que el turisme és sostenible. Per tant, en aquest sentit
creim que el Sr. Ramon, quan diu és sostenible?, sí, és
sostenible.

Li diré que la setmana passada, el mateix CRE al qual
vostès han fet referència, deia que el creixement es basa en el
turisme. Li recordaré el que deia el CRE l’any 2003 respecte
del 2002: “D’altra banda, la construcció (...) un any més en el
sector més dinàmic en assolir un creixement i va triplicar el
constatat per al conjunt de l’economia, així el creixement
obtingut es produïa per la construcció i el consum intern,
elements que, com va comentar el director del centre, no
podien sustentar l’economia a llarg termini”, És a dir, el CRE
els deia en aquell temps que no es podia sustentar i avui diu que
és sostenible perquè és a causa del turisme. Contest la seva
pregunta amb paraules d’un centre exterior al Govern.

La precarietat laboral. Ho he dit, és un tema, parlar de
productivitat, de precarietat laboral, amb les conseqüències del
problema de desestacionalització que produeix sobre el sistema
de pensions, etc., és una de les grans problemàtiques que tenim.
Per això, tota la política turística va enfocada a la
desestacionalització i, per tant, hem d’aconseguir anar
disminuint aquesta precarietat laboral que sense cap dubte és un
dels reptes. I és un dels reptes, no només de Balears, sinó de la
globalització econòmica. He de treballar en aquest sentit per
continuar mantenint l’estat del benestar social.

El fracàs escolar no és per tirar coets, però milloram a poc
a poc, són temes que sabem que no resoldrem en dos dies, però
quan vulgui el conseller, com ha dit, els demostrarà que
milloram en aquest tema. Els problemes estructurals no se
solucionen en dos dies, treballam per millorar, hi ha una
problemàtica important i per a això hi posam més recursos. La
diferència entre vostès i nosaltres, que nosaltres, com que creim
en aquest tema hem posat més recursos en el sistema educatiu
dels que hi havia abans. És que haver d’aguantar aquests temes
...

En educació vostès varen dir que hi ha 1.590 milions
d’euros, nosaltres n’hi hem dedicat 2.422, 833 milions d’euros
més per apostar per la qualitat, per l’eliminació de fracàs
escolar, per tots aquests temes, és que són 833 milions d’euros
més que és una dada totalment certa.

No m’he posicionat, i ho vull tornar aclarir, a favor de
l’ensenyament concertada, privada o no, he dit que és un debat
que algun dia es pot tenir, al contrari, el que ha fet aquest
govern és una aposta claríssima cap a l’ensenyament públic. Els
record que vostès dedicaven dels recursos dedicats a educació
el 73% a l’ensenyament públic i, per tant, el 27 a l’ensenyament
concertat, i nosaltres hi dedicam el 77% i que, a més, hem
incrementat, com he dit, la despesa per alumne en
l’ensenyament privat en més de 1.000 euros. Aquest és el tema
que he dit i l’aporta claríssima que hi ha en aquest moment. I
això sí que és social.

En el tema de sanitat, que hi tornava a fer referència el Sr.
Ramon, incrementar la despesa en més de 300 euros per
habitants, haver assolit una despesa per habitant de població
protegida, perquè si ho duguéssim a la població censada seria
molt superior, la quantitat jo la dividesc entre 1.300.000
persones de targetes sanitàries que tenim, de 1.062 euros era un
somni simplement fa quatre anys, era un somni per les xifres
que teníem. Hem treballat molt per dedicar recursos a la sanitat
pública en aquest sentit.

I, Sr. Ramon, el govern que va firmar el Conveni de
carreteres no era un govern en funcions, és que no es poden dir
les coses tan falsament. El govern que va firmar el Conveni de
carreteres era un govern amb totalitat de les seves funcions
perquè es va aprovar abans de les eleccions, és que anam
afegint coses al tema del Conveni de carreteres i ben aviat ens
voldran fer creure que no ha existit, al pas que anam, no és així,
i que el conveni està resolt, est`pa resolt unilateralment per una
part, però això és el que els dic sempre, no es pot ser jutge i
part, una part que ha firmat el conveni no pot resoldre’l amb
aquesta impunitat. I si fossin certs tots els incompliments, el
que hagués fet el Ministeri de Foment hagués estat convocar la
Comissió Mixta i dir: volem resoldre per aquest i aquest motiu;
com no en té cap, no ha creat, bé, no ha creat no, no ha
convocat la comissió mixta, prova que el conveni de carreteres
no hi hagi incompliments i per això no ho poden demostrar a la
comissió mixta i haurien de demostrar i han fet un tema
totalment unilateral en aquest apartat, Sr. Ramon.

A la Sra. Mascaró hi ha un tema que no li he dit a la rèplica
anterior, quant al tema del 0,23 i del 0,7; és a dir, me perdoni,
i començaré per aquest tema, del qual quan anava cap al meu
escó me n’he adonat. O sigui, per llei, en el 2005, nosaltres
vàrem aprovar el 0,23 dels ingressos per al tema del Fons de
Cooperació Municipal, no ara, a la llei d’acompanyament
vàrem posar aquest tema l’any passat, i en aquest moment, en
els pressuposts del 2007, la quantitat que hi figura correspon al
0.4% i la intenció, i per tant (...) amb negociacions amb vostè,
és que amb dos, un compromís, en dos o tres anys arribar al
0,7. Jo crec que és el que deim, no totes les coses es poden
arreglar el primer dia, Sra. Mascaró, i entenc perfectament, i
compartim la seva preocupació, d’aquest 0,23% que teníem el
2005, passam a un 0,4 a l’any 2007 amb la idea de poder
arribar a l’any 2010, en tres anys, al 0,7. Crec que és un tema
que podem arribar a un consens.

Crec que hem millorat tots els serveis, com li deia,
d’Educació, de Sanitat, hi ha més escoles, més places escolars,
després farem un recompte d’aquest tema. Vostè m’atribueix el
tema que dedicam més recursos a l’ensenyança pública perquè
hi ha els alumnes més, d’immigrants o no sé a què s’ha referit,
més problemàtics. Aleshores, bé, crec que, a diferència del que
passava amb el govern anterior, hi ha una lliure elecció de
centre que s’acompleix amb un grau altíssim, de més del 90 i
busques per cent, o 93%, i per tant hi ha aquesta lliure elecció
de centre, és a dir que tothom pot optar a qualsevol escola
pública o concertada, evidentment; gràcies a la lliure elecció de
centres no s’han de crear guetos que pareixia que hi hauria
aquí. En aquest tema crec que això és un avanç molt important
i que hem de continuar treballant perquè la lliure elecció de
centre, que va ser sempre una de les prioritats de la Conselleria
d’Educació.
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Agraesc la sinceritat de la Sra. Diputada quan, a diferència
del que m’acusen a mi, reconeix que abans hi havia falta de
transferència i factures en els calaixos, simplement un
comentari d’agraïment, perquè pareix que és a l’inrevés.

En el tema de la titularitat, del tema que deia de la Fundació
Son Llàtzer i tal que no són públiques. Són fundacions de
titularitat pública, poden tenir una gestió privada però són
fundacions de titularitat pública i en aquest sentit, ho hem de
tenir clar, estan dintre del tema de titularitat pública aquestes
fundacions.

Me deia que de les inversions de l’Estat. Jo mai he estat un
defensor de cap govern central, el que passa és que tampoc no
podem enfonyar tothom en el mateix sac; és a dir, en aquest
sentit a l’any 2002, per exemple, la inversió per càpita que va
fer l’Estat era de 266 euros, quan la mitjana que fa en aquest
moment és de 342; a l’any 2007, clar, fan una inversió de 215,
quan la mitjana és de 507. És a dir, estàvem malament abans i
ens han tractat sempre malament, sempre hem estat unes illes
en què (...) l’estoc de cabal públic ha estat baixíssim, el que
passa és que quan hem tengut un ministre de les illes es va anar
corregint aquest tema, mai no vàrem arribar a la mitjana, però
teníem diferències petites, com li he dit, és a dir, en el 2003,
289-407, diferències més petites de les que tenim ara en què no
arribam ni a la meitat, és a dir, que en aquest sentit (...) deixar
constància però sempre que l’estoc de cabal públic, i per això
esper que arribem a un acord damunt el tema d’inversions de
l’Estat per als propers anys dintre de l’Estatut. A pesar del que
he llegit avui, demà acudiré amb diverses fórmules per poder
dur aquesta inversió de l’Estat, perquè sempre hem dit que
sempre serà benvinguda qualsevol inversió que vulgui fer
l’Estat.

En el tema de política d’habitatge, la pujada de preus de la
política d’habitatge és responsabilitat, en part, del govern
autonòmic, també hi ha un govern central que té un Ministeri
de l’Habitatge, i que nosaltres hem intentat fer, sabent que no
hem resolt el problema de l’habitatge. Li torn repetir que hem
creat 982 habitatges més, en aquest sentit, i això també pel que
m’ha dit el Sr. Boned de l’execució, damunt el que hem
executat de l’any passat, des de la legislatura passada, en
lloguer 186, avui 806, 620 més que el pacte, i 474 en venda,
836 el nostre govern; és a dir, (...) de coses executades en
aquest sentit, és a dir que hem aconseguit donar 982 habitatges
més. En el tema d’obres hi ha també uns percentatges que estan
en aquest moment en obres, és a dir tenim uns percentatges a
favor en aquest sentit. Ara, que el problema de l’habitatge és un
problema que no està resolt, totalment d’acord; què hem de
continuar treballant, que s’han de fer més reserves de sòl? Per
açò s’ha incrementat i que per actuar damunt el sector privat
hem creat el que vostè diu un producte financer, amb unes
condicions més favorables? També, en açò, home, hem resolt
el problema tal vegada a 2.300 ciutadans joves a Balears que
no sé si haguessin accedit tots a l’habitatge, alguns sí i d’altres
no, però s’ha de continuar treballant. La política d’habitatge és
un tema que no solament és la comunitat autònoma qui ho ha
de resoldre, entre tots hem de treballar en aquesta línia, però és
difícil de conciliar amb una política de protecció del sòl de no
urbanitzar-ho tot, i un dels costs que té l’habitatge en aquests
moments i sobretot a les Illes Balears és el cost del sòl, és a dir,

és un problema a resoldre, però que hem avançat més del que
es va avançar en anys anteriors.

El Sr. Boned començava dient que era un debat fictici i per
tant s’ha tornat a referir a aquest tema d’una forma molt
correcta. Jo també, respecte d’aquest tema, aquests 172 milions
d’euros o 174 milions d’euros de què parlam representen el 6%
del pressupost, no?, el 6% del pressupost, que és el tema
principal pel qual diu que és fictici; jo crec que, és a dir, el Sr.
Boned ho ha dit, per tant, que els ingressos sempre són
previsions, etcètera, no és que ho digui jo, és que són així; si
anàssim a l’any 2002, vagi a veure 66,2 milions d’euros que es
varen pressupostar que no varen arribar, amb tres imposts
concrets, i això representava el 6,2%, és a dir, era un
percentatge més alt, i no passa absolutament res, ningú no va
criticar el conseller per aquest tema. En qualsevol cas, sí que
crec que li he contestat en el tema, com li he dit, que la previsió
d’ingressos sempre és moderada, com hem fet sempre, és a dir
que possiblement sigui més alta, que hi ha diversos aspectes
que els ingressos no poden fer arribar, encara que no arribin
aquests ingressos de Madrid no poden fer arribar a aquesta
xifra i que també, hi havia algunes partides de despesa que
sempre són prudents, com li he dit els tipus d’interès. En cas
que no arribin, el pressupost té factors suficients per ser
equilibrat en aquest aspecte, i per això s’ha d’actuar a mesura
que arribin més ingressos o menys ingressos, o sigui que no
n’arribassin, per tant està totalment assegurat aquest tema dins
l’equilibri. Però ja dic que a l’any 2002 el 6,2% no es va
acomplir i ningú va criticar per això el conseller, crec jo, i ara
pareix que això és un drama, i és un drama perquè el que
molesta és que facem aquesta reclamació a l’Estat i que damunt
uns pressuposts ho posem per donar més força a tots els
recursos que tenim, que aquest és un tema claríssim, és a dir, no
volem renunciar a aquests ingressos que són nostres i els
posarem.

Miri, la comunitat d’Andalusia, el deute històric el va posar
damunt els pressuposts, i no passava res, des del punt de vista
legislatiu es pot fer i aleshores qualque dia s’arriba a cobrar, i
Andalusia el va cobrar i per tant nosaltres també l’arribarem a
cobrar. Però s’ha de donar força a tots els arguments i no
renunciar, perquè seríem uns mal gestors si renunciàssim a 172
milions o a 174 milions d’euros de carreteres, ja dic que la
reclamació és per 190 i busques en aquests moments.

Bé, es deia que en Sanitat no havíem estat capaços d’iniciar
el nou hospital de referència. Jo crec que dins aquesta
legislatura estarà iniciat, però almenys hem construït, cosa que
ells no varen ni aquest ni cap, és a dir, hem construït el de
Formentera, el de Menorca i el d’Inca, o sigui que almenys en
tenim tres, almenys tres a zero, veurem el quatre a zero si ho
feim, però el tres a zero el tenim, Sr. Boned, i no m’ho posi tan
fàcil!

En el tema de l’IBAVI, li repetesc, les dades finals
d’acompliment, del que s’ha fet, són aquestes, tenim molts més
habitatges fets que vostès. Per això he anat a aquest tema, per
no parlar d’execució pressupostària, en habitatges acabats 600
i busques més.

L’IBISEC diu que té un grau d’acompliment del 38%.
Escolti, és que en termes pressupostaris una empresa pública
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quan fa una obra ha de tenir el total del crèdit, jo no autoritz
una empresa pública, la Conselleria d’Hisenda, perdoni per
personalitzar, no autoritza la construcció d’un colAlegi si no té
la totalitat del finançament, no el finançament que necessita per
a aquell any, és a dir, un colAlegi sol tardar 18 mesos a
construir-se, 20 mesos, no ho sé, exactament dependrà, supòs,
de l’institut o del colAlegi, doncs ha de tenir el finançament i si
està dins l’empresa pública per la totalitat dels anys. Per tant,
quan vostè me diu que té un 38% d’execució és perquè
l’anualitat d’aquell any és del 38% i a l’any següent ja té el
crèdit pressupostari per a aquest tema, això és com funciona
una empresa pública amb el criteri de prudència. És a dir, com
podria avançar una obra de dos anys i a l’any següent, per
qualsevol raó que no tengués crèdit pressupostari? N’ha de
tenir la totalitat, i això respecte de totes les empreses públiques
que me diu, no és que no executin, és que, evidentment, quan
parlam d’infraestructures que tenen una construcció de més
d’un any o fins i tot un any pot correspondre a dos pressuposts,
s’ha de tenir en compte aquest tema. Només faltaria que una
empresa pública tiràs, és a dir perquè té per a enguany
autorització per 5 milions d’euros, pogués llançar un pressupost
de 40 milions d’euros, i a l’any que ve quin li pertoca? Home,
seria comprometre els pressuposts dels anys següents, això sí
que no seria una actuació correcta. Ho entenguin, perquè no és
el primer pic que surt aquest tema, tal vegada és un criteri molt
prudent del tipus d’hisenda pública, no ho sé, és el criteri que
segueix aquest govern; jo crec que és el criteri correcte, és a
dir, no podem deixar que una empresa pública llanci obra
perquè té crèdit pressupost a l’any que compromet crèdit
pressupostari dels anys següents, no, no, ha de tenir la totalitat
del crèdit pressupostari. No és falta d’execució, sinó falta de,
és previsió simplement d’aquest tema.

En el tema de carreteres, escolti, l’any passat teníem el
pressupost de carreteres i hem anat pagant. Enguany crec que
per al tema de pagament de carreteres, parl de memòria, crec
que tenim uns 14 milions d’euros o 15 milions d’euros a
partides finalistes de carreteres. Aquestes partides són
començar a pagar algunes liquidacions que vendran de les
carreteres, però que el gruix de carreteres ha estat en els
pressuposts tots els anys anteriors, o sigui que no digui que
aquests 170 milions d’euros els necessitam per l’altre. Les
carreteres s’han anat pagant i dins els pressuposts de l’any que
ve hi ha una partida d’uns 15 milions d’euros que ja
corresponen pràcticament a liquidacions de carreteres, és a dir
les carreteres sempre tenen qualque liquidació i aquest és el
tema, i s’han anat pagant de forma regular les carreteres, per
tant l’endeutament fet correspon a aquestes carreteres.

Del tema d’innovació, repetesc el que li deia, de moment les
dades comparatives tan sols les tenim de l’any 2004 en què
encara no hi havia el Pla de ciència i tecnologia, Sr. Boned;
deixi actuar aquest Pla de ciència i tecnologia el qual va
començar a l’any 2005, quins resultats ens donen, d’aquí a un
mes o dos tendrem els resultats de les primeres dades que
publicarà l’Institut Nacional d’Estadística al respecte. L’esforç
que feim és insuficient? Miri, havíem previst en el Pla de
ciència i tecnologia per a enguany 29,4 milions d’euros, hem
fet un nou increment a 35 milions d’euros, o sigui hi hem
imposat 5 o 6 milions d’euros més, perquè consideram que tot
el que puguem dedicar a aquest tema està molt ben gastat
perquè és invertir per al futur.

Després fa unes referències que per a nosaltres les noves
tecnologies, els correus electrònics i no sé quins temes, és a dir;
miri, mentre no tengui el fax de contestació del Sr. Solbes,
sobre si som quatre moixos en aquestes illes o no, me call els
comentaris que estic pensant en aquest moment. Almenys
donem un temps per saber aquests resultats, però crec que és
molt lamentable que des de Madrid se’ns tracti d’aquesta
manera, si és cert i esperem, la rectificació el mateix.

Me diu el tema del conseller de l’endeutament, que era el
Sr. Mesquida, en paraules de qualcú. Doncs, jo crec que la
persona que els parla passarà per l’eliminació de l’ecotaxa, per
l’eliminació de l’impost de successions, millor dit, i perquè ha
pogut fer possible que un dèficit en infraestructures que tenia
la comunitat autònoma s’hagi superat en aquesta legislatura,
això és com crec que pot passar que es vegi la gestió
econòmica d’aquest govern.

I després una altra vegada amb el tema de l’endeutament i
de què hem fet amb aquest endeutament, que el pacte va fer un
endeutament de 490 milions d’euros. Va fer un endeutament de
490 milions d’euros, que va ser el 130% del que hi havia i hem
de veure quins són els resultats del que es va fer amb aquest
endeutament, perquè amb aquest endeutament, quan analitzam
un poc els balanços, es varen fer sis instituts, dos colAlegis
públics, perquè la resta es va fer, com ha dit la Sra. Mascaró,
amb finançament extrapressupostari, és a dir, no es va fer cap
centre d’investigació, es varen fer un parell de centres de salut,
cinc o sis centres de salut, perquè la resta es varen fer amb
finançament extrapressupostari; cap hospital. En agricultura, un
any de subvencions sense pagar. Es va fer una residència
únicament de tercera edat, es varen fer 660 habitatges de
protecció oficial, 900 menys dels que hem fet ara; 25
quilòmetres de tren i per això varen haver de fer un
endeutament de 490 milions d’euros.

Bé, doncs nosaltres, amb l’endeutament dels 980 milions
d’euros doncs hem fet la carretera s’Arenal-Llucmajor, la
variant de Llucmajor, la variant d’Inca, la ronda sud de
Ciutadella, hem pagat les expropiacions, hem fet l’autovia
central dotar-la del tercer carril, l’autovia central Inca-sa Pobla,
desdoblament de la segona ronda d’Eivissa, Palmanova-
Peguera, variant de Manacor, variant de Sant Llorenç, variant
de Son Ferriol, el desdoblament de Palma a la Universitat, el
nou accés al port de Sóller pel túnel de sa Mola, hem fet tres
hospitals, a Inca, a Formentera i el de Menorca; hem fet 14
nous centres sanitaris, a Felanitx, Andratx, Bendinat, Fornalutx,
Caimari, Palmanova, Portocristo, Valldemossa, Maria de la
Salut, la part forana, a Sant Agustí, el Terreno.

(Remor de veus a la sala)

Hem conclòs set reformes de centres sanitaris, hem fet
reformes a l’hospital de Manacor, hem fet reforma a l’hospital
Joan March, d’una planta, a l’hospital General, és a dir, feim
residències per a gent gran, deu residències a Santanyí,
Marratxí, Capdepera, Calvià, Montuïri, Sant Joan, Inca,
Pollença, Manacor i Ca’n Picafort; 12 centres especialitzats,
Hospital Militar, centre de demència, centre de residència de
llarga estada, el centre de Joan Crespí, residència de malalts
d’Alzheimer, residència de malalts mentals, és a dir, 12 centres,
per què repetir-los tots? Infraestructures esportives,
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infraestructures destinades a menors, infraestructura municipal
de tot tipus. En colAlegis públics, en centres acabats, Muro,
Maó, sa Pobla, Marratxí, Inca, Eivissa, Alaior, Binissalem,
Sencelles.

(Mes remor de veus a la sala)

El d’Alaior és el que s’ha de fer, és a dir, és el que està
pressupostat que s’ha de fer, el d’Alaior no està acabat, és dels
que s’ha de fer. Però sí a Ciutadella, Campos, Sant Joan, Artà,
Calvià, Santa Eulària, Marratxí, Porreres, Palma, també un altre
a Palma, a Binissalem, Ariany, bé, és a dir, per què continuar?
En depuradores d’aigua, la depuradora des Castell, la
depuradora del Port d’Addaia, la remodelació de la de Cala
d’Or, manteniment de depuradores respecte de les quals no
s’havia fet res en els quatre anys.

(Creix la remor de veus a la sala)

La inversió de la conselleria es de 291 milions, no, no, és a
dir, són les realitats, hi haurà tres centres nous d’investigació,
Sr. Boned, que no en varen fer cap; hi haurà un metro que no
existia o també ho varen fer vostès, una estació intermodal, el
soterrament de les obres del tren, reformes a tots els ports,
iniciades les obres del Port de Ciutadella amb 7 milions
d’euros, és a dir, 982 habitatges més que vostès en habitatges
de protecció oficial. S’han suprimit 16 passos a nivell de l’obra
del tren que varen fer vostès i dos més que s’acabaran l’any
2007; l’estació d’autobusos de Sant Antoni, l’aparcament
soterrani a Inca, les instalAlacions del sistema de frenada
automàtica; substitució del traçat de les vies Palma-Inca,
adquisició de deu unitats de tren, obertura de l’estació de Sant
Joan. Bé, és a dir, el baixador de tal, en definitiva, crec que
veient el balanç, 490 milions de deute contra 980, els ciutadans
de les Illes Balears almenys saben el que hem fet amb aquest
endeutament i que els ha servit per a molt.

Moltíssimes gràcies a tots.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Me creguin si els dic que després de tants anys tenc la sensació
d’haver assistit al debat d’esmenes a la totalitat de pressuposts
més descafeïnat de tota la història, no per part del conseller, el
qual m’ha de permetre també que li digui en aquest to, sobretot
tal com ha transcorregut el debat, que per a mi ha estat
desconegut, la seva aclaparadora informació de dades i sobretot
quan qualcú ha vingut per llana, com deim en menorquí, i se
n’ha anat tos. Jo crec que aquest ha estat un debat que, per
primera vegada, o aquesta vegada, dins aquesta legislatura, es
demostra que avui complim amb un ritual parlamentari i és que

en qualsevol debat de pressuposts hi ha d’haver una esmena a
la totalitat, s’acompleix el ritual, una altra cosa és que els
arguments que s’hagin posat damunt la taula hagin obert les
expectatives de projectes alternatius.

M’ha recordat un poquet la rabiola d’aquells dos pagesos de
Ferreries que discutien un amb l’altre i un sempre es queixava,
fins que l’altre va estar cansat, i li va dir, diu, no te preocupis
tornaran banderes; diu, no, no, el problema no és que tornaran
banderes, és que ens les han pres. Aquí el problema és que el
govern del Partit Popular ha pres certes banderes que,
equivocadament, el Partit Socialista, d’una manera important
...

(Alguns aplaudiments a la sala)

..., acompanyat de la resta de formacions polítiques, volien
fer creure a la societat que eren les banderes seves, com una
bandera de millores en els serveis socials, sanitaris, com la
bandera de la protecció dels menors, com la bandera de les
inversions en medi ambient, com la bandera d’inversions en
infraestructures educatives. Doncs aquestes banderes s’ha
demostrat que quan han anat a la cambra de les banderes no hi
eren, perquè el Partit Popular sí que les tenia, les ha duit
endavant i ho ha demostrat. Perquè mirin, damunt aquesta
tribuna tenim molta facilitat de parlar, uns més, uns manco, i les
paraules, afortunadament, aquí queden enregistrades, queden
gravades, queden al Diari de Sessions, però pot ser ver, pot ser
no tan ver, per a no dir que hi hagi mentides, jo no m’atrevesc
a dir açò, ara, hi ha una sèrie de qüestions que aquí no es duen
però que són inqüestionables, que són aquelles que darrera
tenen un fet i no és altre que es poden anar a visitar, que es
poden anar a veure, és a dir que són fotografiables. Quan aquí
deim s’ha fet l’hospital de Menorca, s’ha fet l’hospital d’Inca
i s’ha fet l’hospital de Formentera, és igual si els dels banc de
l’oposició fan no, no, no; la realitat és que: anem a veure-ho i
veurem si existeix o no existeix, i existeix. Per tant, som davant
un projecte de realitzacions.

Però anem per parts, perquè he de confessar que,
inicialment, abans del debat de pressuposts, vaig tenir un
pensament, bé, en vaig tenir diversos, però que els ho resumiré,
vaig dir quina sort que tens Joanet aquesta vegada de no estar
a l’oposició per haver de presentar una esmena a la totalitat,
perquè no sabria com l’he de presentar a uns pressuposts com
són aquests que ha presentat el Govern de la comunitat
autònoma. Per tant, els reconec la seva tasca titànica, dels tres
grups parlamentaris, d’haver d’argumentar qualque cosa que és
difícil d’argumentar com és una esmena a la totalitat a uns
pressuposts, com són aquests pressuposts de conclusió d’una
legislatura, que és la legislatura del Partit Popular, reconec no
obstant que l’oposició ha fet el seu paper i l’ha fet amb dignitat.
Ara bé, li he notat una certa falta de convicció, és a dir, hi ha
hagut una certa falta de convicció a l’hora de defensar les
esmenes a la totalitat.

I miri, jo no sé si rompré cap dinàmica o no rompré cap
dinàmica, però per defensar els nostres pressuposts, i per dir
d’entrada ja que no donarem suport a les esmenes a la totalitat,
estiguin convençuts que no faré cap comparació amb temps
passats; primer de tot perquè seria odiós; segona, perquè, bé, no
han de fer llenya de l’arbre caigut, no?, qualsevol comparació
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amb el temps passat el balanç és tan aclaparador que no és
necessari fer-ho. Per tant, en aquest cas he de dir que aquests
pressuposts obeeixen a uns criteris de caràcter polític, a uns
criteris de caràcter social, a uns criteris de modernitat, que són
uns pressuposts que estan arrelats en les necessitats de la nostra
comunitat i sobretot són uns pressuposts que conclouen un
període parlamentari, una legislació, quatre anys de gestió.
Efectivament, són els pressuposts que responen als criteris
plantejats davant la societat per part del Partit Popular i per tant
són uns pressuposts que responen a les expectatives que el grup
parlamentari, el Partit Popular va plantejar a la societat de cara
a unes eleccions.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Per tant, és la conclusió que hem fet del nostre compromís,
del nostre contracte subscrit amb la societat.

Per molt que es vulgui dir, són uns pressuposts eminentment
socials, agradi o no agradi. I ja no només amb xifres, que no
tornaré dir les xifres que ha dit el conseller, perquè, com no pot
ser d’altra manera, té molts més arguments que jo des del punt
de vista, sinó des del punt de vista de realitzacions,
d’execucions, de materialització de polítiques actives en
matèria social. Perquè dir que un 72% o un 73 quasi per cent
del pressupost es destina a acció social, en matèria social,
entesa com a un gran concepte, és a dir que es destinen 2.110
milions de pessetes, d’euros, perdó, a aquesta finalitat, és dir
molt. I açò, com hem dit sempre, només es pot contestar amb
una altra xifra per desmuntar aquesta que digui que no és ver el
que nosaltres posam damunt la taula, perquè és la suma dels
programes en aquest cas des del punt de vista de qualificació
funcional, la funció número 3 i funció número 4 que es
dediquen a assumptes de protecció, benestar social,
transferències als consells en matèria d’acció social, també tot
el que fa referència a matèria educativa, també tot el que fa
referència a una atenció directa, construcció d’hospitals, centres
sanitaris, ajudes a malalts, finançament d’ib-salut, etcètera. No
els hem d’avorrir amb totes aquestes dades que el conseller els
podria donar un llistat que demostren el que aquí acabam de
dir. Per tant, hem de dir que aquest pressupost, el qual
reflecteix perfectament una política de compromís amb la
societat, de millora de les condicions de vida de la societat i
sobretot un compromís ètic, moral i polític destinat a afavorir
aquelles condicions dels més desfavorits és una realitat que ha
estat patent i ha estat senya d’identitat al llarg de tota aquesta
legislatura.

Una altra de les novetats pressupostàries és el
desenvolupament de la innovació, amb una dotació de 45,55
milions d’euros; una innovació que abasta tots els camps de
l’activitat econòmica, però, com no pot ser d’altra manera, té
un reflex importantíssim també en la investigació, en noves
tendències, en nous mercats, en noves tecnologies a la nostra
primera indústria que és la indústria turística. I en aquest sentit,
es fa una gran aposta, es una gran aposta en tota la matèria
d’innovació de serveis, d’optimització de recursos, tant de
recursos naturals humans, de reducció de costs productius, de
millora d’aprofitament de les fonts d’energia, de substitució
gradual per energies renovables, de potenciació de noves
formes de tecnologia amb menys impacte natural d’investigació
sobre l’estalvi energètic, de la recerca d’investigadors en tots

els àmbits de la medicina, de la indústria, de turisme i
d’agricultura. Balears ha aportat ja aquest know how en matèria
turística i per tant tenim un mercat turístic consolidat, i per tant
per lluitar amb altres destinacions turístiques on poden oferir
elements tal vegada més exòtics en preu, nosaltres aquí també
hem d’innovar, i a aquesta matèria també hi dedicam recursos,
com tots vostès molt bé saben.

Perquè nosaltres tenim també les idees clares en el que
suposa tenir un objectiu, encara que hi pugui haver qualcú que
d’entrada ens vulgui fer desistir d’aquest objectiu. Sabem què
és el que volem, sabem cap a on anam i intentam trobar el camí
i, si no el trobam, intentam fer-ne un de nou, que açò és el que
va dir Aníbal Barca quan va haver de creuar els Alps,
muntanyes de més 4.800 metres i el tractaven de boig, que
desistís perquè tenia problemes i segurament no ho podria
aconseguir; ell va contestar que es tractava de cercar o bé nous
camins o que trobaria el camí per arribar. Nosaltres és això,
amb aquesta política hem fet feina.

(Remor de veus)

Hi ha un tema que és important, hi ha un tema que és
important. El creixement econòmic de la nostra comunitat
autònoma l’any 2003 era del 0,6. Açò està, hauran de dir que
no és ver; el creixement econòmic de la nostra comunitat
autònoma, acaba aquesta legislatura, serà de 2,9, no vull dir 3,
de 2,9. M’és igual, deixin-m’ho en un 2,5. Aquí hi ha una
diferència, i hi ha una diferència de reactivació de la nostra
economia, hi ha una diferència perquè s’ha reactivat i hi ha
hagut una posada de confiança del que és el principal motor de
la nostra economia, que no és altre que el turisme, i no es
preocupin, no faré cap comparació amb polítiques turístiques
passades; no fa falta, no fa falta, basta veure i fer una petita
anàlisi imparcial, fins i tot dels analistes imparcials perquè aquí
no importa fer-lo. Jo no el faré, simplement dic el que dic i dic
el que hi ha, amb una dada: un 0,6% de creixement, un 2,9% de
creixement.

Per altra banda hi ha un altre punt, que aquí s’hi ha passat
molt de puntetes. Bé, han de permetre -açò és un joc
parlamentari- jo no hi vull passar, de puntetes, jo vull que es
pronunciïn si és bo o no és bo, si ho farien o no ho farien, o si
pensen presentar una esmena per eliminar-ho, és a dir, a la
baixada precisament efectiva de la pressió fiscal. Aquí s’han de
pronunciar, m’han de dir si els sembla bé o no els sembla bé, si
presentaran una esmena o no presentaran una esmena, si estan
o no estan d’acord amb la pràctica eliminació de l’impost de
successions, i si no hi estan ho han de dir. Si estan o no estan
d’acord amb afegir aquí un gran descens en l’impost de
donacions, i ho han de dir, perquè amb la seva esmena a la
totalitat, d’acceptar-se, açò no seria possible. Com que no
s’acceptarà la seva esmena a la totalitat, almenys amb els vots
del Partit Popular, han de dir si pensen o no pensen de manera
oberta eliminar o presentar esmenes a aquestes reduccions i a
aquestes baixades.

Per tant creguin-me que aquests pressuposts, que intent
evitar en tot moment, si és possible, donar xifres i donar dades
pel que suposa açò de pesat i que ja s’ha fet avui matí, és un
pressupost que a més a més marcarà un abans i un després que
ja es va iniciar amb aquest govern del Partit Popular en el que
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és una política de sensibilitat municipal. Desgraciadament avui
en dia les coses són així. Jo puc dir que tenim molta sensibilitat
municipal, però en què consisteix? Desgraciadament s’ha de
quantificar. Consisteix en doblers, a posar doblers damunt la
taula en benefici dels municipis, i açò és el que fan aquests
pressuposts. No solament açò, i aquí sí que he de reconèixer
que hi ha una colAlaboració i una participació de totes les
formacions polítiques quant a la tramitació de la Llei de
capitalitat, en la qual per primera vegada es reconeix d’una
manera explícita allò que suposa d’esforç al municipi de Palma,
que abasta quasi el 50% de tota la població de l’illa de
Mallorca, per suposat, i quasi el 40% -o sense quasi- de totes
les Illes Balears. Per primera vegada es fa una territorialització
doble, no solament per illes, Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, sinó que a més a més hi ha una territorialització
dins l’illa de Mallorca amb el que és l’Ajuntament de Palma en
relació a la resta de municipis, perquè crec que açò és
necessari, i creim que açò no solament és necessari, sinó que a
més a més és de justícia.

Com també vostès saben que hi ha un increment en aquests
pressupost del Fons de cooperació intermunicipal, un increment
substancial com no hi havia estat mai, i volem condicionar
aquest esforç, quan estic parlant de condicionar és una inversió
a tots els municipis d’ajuda econòmica oberta a tots els
municipis, però que hi haurà criteris de necessitats, hi haurà
criteris de necessitats en aquells municipis que plantegin i que
tenguin més mancances de dotació de serveis. Hi haurà en
aquest cas una política redistributiva d’aquest fons
intermunicipal per afavorir aquells ajuntaments, aquells
municipis que presenten més mancances quant a equipaments,
quant a serveis, i aquest és el criteri que ha marcat i que marca
el Govern de les Illes Balears, amb un increment d’un 67,73%
en relació als pressuposts passats. Bé, que podria ser més?,
indiscutiblement que podria ser més, és clar que sí, però el que
lleves d’un lloc ho has de posar a un altre. La realitat és la que
és, i en relació al pressupost de l’any passat aquí hi ha un
increment del 67,73%.

Amb aquest criteri també hi ha una previsió pressupostària,
que és una previsió i que ens encantaria, estaríem feliços que
aquesta previsió pressupostària ens fos confirmada pel Congrés
dels Diputats amb l’aprovació de la reforma de l’Estatut, i és
quant al fet que, si s’aprova la reforma de l’Estatut, hi ha una
previsió pressupostària de dotació econòmica en el futur
Consell Insular de Formentera perquè pugui començar a
funcionar de manera immediata. I com s’ha fet aquesta previsió
pressupostària? Idò de la mateixa manera que s’ha utilitzar per
fer la previsió pressupostària per a Palma i la part forana, és a
dir, de la territorialització insular, del que correspon a les illes
d’Eivissa i Formentera, es detreu una part d’aquest pressupost
del que abans era el conjunt ja per destinar-ho directament al
que ha de ser la posada en marxa de l’illa de Formentera.

Veig que se m’ha encès ja el llum vermell i el president té
una gran paciència avui matí i li deman, no la mateixa, sinó
quasi la mateixa que hagi pogut tenir amb els altres, i acabaré
molt ràpidament, Sr. President.

Quant a equipaments, bé, quant a equipaments els estalviaré
la relació que ha fet el conseller, però hi ha un tema que no els
agrada que el diguem, i a nosaltres ens agrada dir-lo; aquí hi ha

el re: a vostès no els agrada que ho recordem i a nosaltres ens
agrada i ens encanta reiterar-ho, i ho reiteraré. Agradi o no
agradi, aplicant aquella didàctica pedagògica de la repetició,
aquest govern ha posat en marxa i posarà en marxa l’Hospital
d’Inca, l’Hospital de Menorca i l’Hospital de Formentera,
agradi o no agradi...

(Petit aldarull i alguns aplaudiments)

...i citam també el tema del nou hospital. 

No faré referència a tot el que és la política que podem
incardinar també dels grans esdeveniments esportius, però
sobretot quant a infraestructures esportives, i sí que em vull
centrar només en un tema -ja per acabar, Sr. President-, el que
suposa el transport colAlectiu.

Transport colAlectiu, que quan un ha escoltat certes
declaracions, que deia que si guanyava seria l’any del transport
colAlectiu i fomentaria el transport colAlectiu, té una gran
oportunitat, i és que ja el Partit Popular li dóna els deures més
o manco fets i per tant que se sumi a aquest projecte de
transport colAlectiu, a aquest projecte de transport públic que du
endavant el Govern de la nostra comunitat autònoma, perquè
aquí també no hi ha volta de fulla, quant a increment de
quilòmetres en tren, quant a una línia de metro, quant a
l’estació intermodal, quant al tema del bitllet únic, quant als
autobusos llançadores, de potenciar i activar el transport públic.
Bé, s’ha dir que si no és en aquest que s’estigui d’acord, si allò
que es preveu és un transport públic en globus, per la qual cosa
no farà falta fer infraestructures damunt la pell de les Illes. Bé,
s’ha de dir, però si no en aquest en què no estam d’acord. Jo
puc entendre que no estiguin d’acord amb certes
infraestructures viàries, però quant a transport públic, millora
de la xarxa viària, millora de la xarxa de ferrocarril, la posada
en marxa de metro, l’estació intermodal i preveure mitjançant
el consorci un bitllet únic que serveixi per a tots els trajectes,
açò està posat i açò està previst.

En definitiva, Sr. President, senyores i senyors diputats,
crec que per ser el darrer pressupost, Sr. Conseller, vostè no ha
tengut massa pietat de l’oposició; li ho he de dir i és una petita
reprimenda; no ha tingut massa pietat perquè els ho ha posat
molt difícil a l’hora de presentar una esmena a la totalitat en la
qual es puguin lluir, perquè jo encara no he escoltat aquí,
enfront de les coses que vostè ha dit o de les que jo acab de dir
en aquest moment, quina alternativa plantegen els grups de
l’oposició. Estam esperançats que a través de les esmenes
parcials que puguin presentar en el pressupost coneixerem
aquesta alternativa, perquè aquests, agradin o no agradin,
senyores i senyors diputats, són uns pressuposts...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Huguet, per favor.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

...més socials que mai, són uns pressuposts amb una aposta
decidida pel medi ambient i la prevenció del paisatge, són uns
pressuposts de potenciació del transport públic, són un projecte
de pressuposts i uns pressuposts on la recerca i la investigació
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són peces clau, són uns pressuposts on hi ha una baixa de
pressió fiscal efectiva, són uns pressuposts de vocació
marcadament municipalista, són uns pressuposts que ja d’una
vegada fan justícia a Formentera.

Per totes aquestes raons nosaltres votarem en contra de les
esmenes a la totalitat i a favor de la Llei de pressuposts
presentada per vós, Sr. Conseller.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. 

Senyores i senyors diputats, abans de donar la paraula al
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, tenc a bé llegir-
los un comunicat perquè consider que és adient i per evitar
polèmiques estèrils i crispacions. El Sr. Conseller d’Economia
i Hisenda ha rebut un comunicat de la Vicepresidència Segona
del Govern, del Ministeri d’Economia i Hisenda, i els llegiré
aquest comunitat, i jo crec que es dissiparan tots aquests dubtes
que avui han sorgit aquí.

De la directora del gabinet del vicepresident segon del
Govern al gabinet del conseller:

“Estimado consejero: Contesto en nombre del
vicepresidente a su fax relativo a la información aparecida hoy
en el periódico, y le adjunto la carta que se ha enviado al
director de Última Hora, en la que se pone de manifiesto la
falsedad publicada hoy en dicho periódico.”

“Sr. Director -Madrid, 21 de novembre del 2006- Sr.
Director: en relación con la información aparecida en la
página 28 de la edición del 21 de noviembre, en la que se
atribuye al vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de
Economía y Hacienda Pedro Solbes un comentario
descalificativo hacia Baleares y sus habitantes, quiero
puntualizar los siguiente:

Primero. Es rotundamente falso que Pedro Solbes haya
pronunciado jamás las palabras que se le atribuyen.
Cualquiera que conozca al vicepresidente del Gobierno sabe
que jamás emitiría un juicio de este tipo ni en público ni en
privado.

Segundo. El periódico que usted dirige, en ningún momento
se ha puesto en contacto con el Ministerio de Economía y
Hacienda para contrastar esa falsa información antes de
publicarla. Es absolutamente intolerable que un medio de su
categoría se haga eco de una falsedad semejante, señalando
además como fuente a profesionales intachables como son los
escoltas del vicepresidente.

Tercero. Deseo dejar constancia de la indignación del
vicepresidente por la publicación de este tipo de falsas
informaciones, que únicamente pretenden enturbiar el clima
político, hurtando a los ciudadanos de Baleares su derecho a
un debate serio y profundo sobre su Estatuto de Autonomía.

Por todo lo anterior exijo una rectificación de la
información publicada en su periódico en virtud del artículo
1 de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del
derecho de rectificación.

Atentamente, María Jesús Luengo Martín, directora de
Comunicación del Ministerio de Economía y Hacienda.”

Dit això continuam el debat. Sr. Ramon, vostè té la paraula.

(Remor de veus)

Per favor... Sr. Ramon...

A veure, senyores diputades, senyors diputats, jo no és que
hagi de fer d’àrbitre, però sí que com a president he de dir que
aquí en cap moment ningú, cap conseller, no ha dit que això fos
ver, i si és ver demanarem explicacions. S’han demanat
explicacions, el conseller tot d’una que ha rebut la informació
ha tengut l’elegància i l’ètica de fer-la arribar a Presidència, i
la Presidència ho comunica perquè..., òbviament, Sr. Rosselló,
ens ho podríem haver callat, i ara el Sr. Ramon... Ah, bé,
perdoni, jo no hi veig, aquí darrera. D’acord.

Sr. Ramon, té l’ús de la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, i he d’alegrar-me d’aquesta
rectificació del Sr. Solbes, que no havia fet aquelles
declaracions. Encara no he vist rectificacions de quan deien que
els 22.000 que ens manifestàvem contra les autopistes també
eren quatre gats. Però bé, no passa res.

Anant a la intervenció del Sr. Huguet, bé, d’entrada
m’hauria de perdonar, Sr. Huguet, si em troba amb una mica de
falta de convicció, com ha dit abans. No és això, però després
de l’aclaparadora relació d’obres fetes o no fetes, amb projecte,
amb plànols o com sigui, un ja està que no està massa clar i
potser no trob prou convicció.

Bé, començant una mica quasi pel final, vostè ens reclama
que ens hem de definir sobre la baixada de pressió fiscal en
l’impost de successions i donacions. Home, cap problema, jo
a la primera intervenció ja m’havia definit, a l’esmena a la
totalitat en el seu moment ja m’havia definit, cap problema: hi
estam en contra, hi estam en contra, i estam en contra d’una
argumentació que es diu per aquí, que es diu que això és per
afavorir l’accés a l’habitatge. No, això és per afavorir que
aquells que reben un habitatge sense haver-se’l de treballar, és
per afavorir que no paguin tant, amb la qual cosa hi ha recursos
que podríem destinar a l’habitatge, per exemple, que ja no
tendrem. Queda clar, Sr. Huguet?, queda clar? I per exemple
aquesta és una de les diferències entre l’esquerra i la dreta, que
veig que vostè ho té una mica confús.

Per cert, s’aprovi o no s’aprovi l’esmena de totalitat, no té
res a veure amb el fet que entri en vigor la reducció de l’impost
de successions i donacions, té a veure amb el fet que vostès
portin aquí al plenari l’aprovació definitiva de la llei, que
l’estan retardant. No mescli coses, no té res a veure. Potser no
s’ho ha llegit massa.
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Com tampoc té res a veure el debat que estam fent ara, el
debat que estam fent ara...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor...

EL SR. RAMON I JUAN:

...amb el Consell de Formentera, res a veure;
lamentablement, res a veure. Estam amb la Llei de pressuposts,
no amb la Llei d’acompanyament, que entren per la porta falsa
unes transferències que havien de venir amb llei específica.
Estam amb la Llei de pressuposts. Em pot dir, Sr. Huguet, em
pot dir on hi ha un sol euro destinat al Consell de Formentera
en aquests pressuposts. On és que hi ha un euro destinat a la
creació del Consell de Formentera? Jo no l’he trobat i per això
feim esmenes concretes, també perquè hi hagi partida
pressupostària perquè no l’han posat.

I miri, allò de pressupostos més socials, per més que ho
repeteixin els pressupostos són els que són, i com li he dit
abans són uns pressupostos que incompleixen la Llei d’acció
social, i que no hi destinen el 6%. Perquè, clar, aquí social és
tot; pagar els salaris també és social, perquè lògicament un
funcionari que faci la feina cobri és social, però jo crec que
això no és el tema dels pressupostos socials. No han pogut
rebatre que no compleixen la Llei d’acció social. Aquesta
afirmació reiterada em recorda un exdirigent important del seu
partit quan insistia una vegada i una altra que estava
absolutament demostrat que hi havia armes de destrucció
massiva a Iraq. Tenen la mateixa credibilitat aquesta afirmació
que fa vostè i que fa el conseller que són els pressupostos més
socials, que aquelles afirmacions que feia el Sr. Aznar per
justificar la intervenció per causes petrolieres a Iraq. Per cert,
que s’ha fet molta befa de l’Aliança de Civilitzacions; serà
perquè el que és..., propugna deu ser les invasions i aquestes
coses.

Una altra qüestió. Tanta vergonya els fa a vostès dir que són
de dretes, que el conseller, vostè, diuen que han sobrepassat a
l’oposició per l’esquerra? Bé, això, a part de ser fals, mala
consciència tendran. Serà perquè els seus socis de pacte de
governabilitat els situen ja a l’extrema dreta, que ara han de dir
que són més d’esquerres? Però no, facin pràctiques d’esquerra
i no diguin això.

Uns pressupostos per a un major benestar social, ha dit
vostè. Però vegem, hi ha més pobres ara que abans, sí o no?,
més percentatge? Hi ha més dificultats per aconseguir un
habitatge, sí o no? Jo crec que sí, jo crec que sí que hi ha més
dificultats. És cert que s’han creat llocs de feina, no fa falta que
minimitzin els que es crearen abans, ho hem reconegut tots, és
cert; també és cert que els llocs de feina creixen més que el
creixement del PIB; conseqüència lògica: els salaris són pitjors,
els llocs de feina en general són de molt baixa qualitat. S’ha
crescut, sí, però tenim assignatures pendents amb aquestes
qüestions.

Que vostès saben el que volen, coneixen..., com era?,
coneixen els camins i si no els fan, en tenim lamentables
experiències, de camins absolutament innecessaris que ens

destrossen les Illes, d’això sí que reconeixem que en saben.
Evidentment els elefants d’Aníbal al costat de les seves
excavadores no són res, vostès són molt..., arrasen molt més
que no arrasaven aquells. Però allò cert és que estam en uns
pressupostos que generen un endeutament, el que es veu i el
que no es veu, el que ens quedarà després, i que no resol bona
part dels problemes dels ciutadans de les Illes Balears.

I la construcció d’hospitals, vostès l’han donat per feta i jo
crec que fa tres anys que donen els hospitals per fets. Bé, amb
sort inauguraran allò que es trobaren en marxa, però és que es
trobaren a punt de licitar també l’Hospital de Son Dureta, i ni
hi ha la primera pedra ni hi ha un sol euro en aquests
pressupostos.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Pel Grup Parlamentari PSM té la
paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. El Sr. Huguet ha trobat el
debat una mica descafeïnat i ell ho ha intentat arreglar amb el
seu “saleru” ferrerienc, no faltaria més. Ens diu que hem vengut
a complir un ritual parlamentari, cosa que també ha vengut a
complir, evidentment, el Sr. Huguet, i a més ell ho escenifica
molt bé; el Sr. Huguet té una habilitat natural per alabar la gent,
per dir-li com de bé ho fan tot, i si són dels seus no en parlem,
no n’hem de parlar. Vull dir que el ritual l’ha complit avui
vostè.

Estava preocupat perquè deia que no sabia de quins temes
parlaríem avui l’oposició. Jo crec que l’oposició ha tret prou
temes, però vostè està tan convençut que els seus tot ho fan bé
que no s’havia mirat els pressuposts, i avui ha hagut de sortir
aquí a posar “saleru”, parlant de ferrierencs...; i parlant dels
pagesos ferrierencs, de les banderes que els han pres i aquestes
coses, efectivament, les banderes a vegades un arriba, troba
banderes i se les fa seves o no, i algunes banderes les han
trobades ben fermades, quan varen arribar vostès: l’Hospital
d’Inca, l’Hospital de Formentera, l’Hospital de Menorca... La
bandera estava ben fermada, que forçosament se l’havien de fer
seva; ni la podien cremar, ni la podien amagar, perquè era
massa evident. Per això hi ha tres hospitals en construcció a
punt d’acabar. Ara, n’hi havia una altra de bandera molt més
grossa que aquesta, molt més important, que era la bandera del
nou Son Dureta, i com que no estava fermada, estava penjada
però no havíem tengut temps de fermar-la, aquesta l’han
despenjada, l’han amagada i l’estan cremant a Son Espases.
Aquestes són les banderes dels ferrierencs, Sr. Huguet. Dels
ferrierencs com ell, aclarirem aquí.

(Remor de veus)

La realitat és la que és i és fotografiable. Jo li puc assegurar
que els ferrierencs, siguin dels seus o no, quan vénen a
fotografiar les carreteres de Mallorca perden el seny. És la que
és, és fotografiable. I era que feia falta arreglar carreteres?; sí.
Que era vera que l’Estat no ens havia donat doblers mai per
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arreglar carreteres?; també. Però no feia falta fer aquesta
ostentació que han fet, provocant tot el que han provocat: més
cotxes damunt les carreteres, per tant més saturació a les
entrades i sortides de Palma, que Palma ja pot créixer en
aparcaments subterranis que un dia d’esfondrarà, si els hi han
de posar tots, els cotxes; més entrades i sortides: vagi a les
hores punta a les entrades de Palma, gràcies a les carreteres.
Increment del cost de l’habitatge en aquells municipis que
tenien un creixement relativament normal, increment del cost,
que els joves se n’han d’anar a viure enfora de la família, que
a Mallorca 10 quilòmetres és enfora, perquè amb les carreteres
fan més via per arribar, fan més via per córrer, més via per
arribar als pobles, però a l’hora d’arribar a Palma els que hi fan
feina tarden molt més.

Després ens ha dit..., bé, allò del debat descafeïnat ja n’hi
he parlat. I conclouen un període parlamentari. Efectivament,
es conclou un període parlamentari, tot el que comença acaba
i sobretot en períodes democràtics, efectivament. I ja ho tenen
tot fet. Que ha llegit vostè el seu programa d’agricultura, Sr.
Huguet?, l’ha llegit, el programa electoral del Partit Popular
d’agricultura? No és que no ho tenguin tot fet, és que no han fet
res del seu programa electoral d’agricultura. 

En turisme els ha anat molt bé; per sort per a vostès i sort
per als empresaris i sobretot per als treballadors ha pogut
arribar més turisme per la situació econòmica que envoltava i,
sobretot, per desgràcies d’altres països. 

Diu que saben què volen. Ho sé ben cert, que saben què
volen, vostès, que no vol que coincideixi amb el que volen els
ciutadans. Saben cap a on van. També ho crec, que ho saben
vostès; els altres ho sospitam, només. I que si no hi ha camí, el
fan. No ho dubt, no ho dubt. El que passa és que n’Aníbal al
final no li va anar tan bé, eh?; va fer camí però el resultat final
no va ser tan bo.

I després, ja per concloure perquè tampoc no parlaré..., ja
he dit tot el que havia de dir en anteriors intervencions i tampoc
no m’entendré gaire, però dues coses. La sensibilitat municipal.
La sensibilitat municipal era tanta que el Govern tenia previst
destinar als ajuntaments el 0,23% del pressupost, això; el que
passa és que després n’hi hagut que els han passat per la dreta
o per l’esquerra o volant, i quan han vist que a la Llei municipal
li demanaven fins i tot l’1%, com li demanàvem nosaltres,
necessitaven posar més que Unió Mallorquina, que demanava
el 0,4, uns altres demanaven el 0,5, i el PSM li demanava l’1%,
i al final ens donaran el 0,7, que benvingut sigui, però si ningú
no l’hagués vengut a capolar i no hi hagués hagut eleccions
l’any que ve no hi seria, aquest 0,7, eh? Això és la seva
sensibilitat municipal.

I després una cosa, i ja acab, Sr. President, una cosa que no
entenia de cap manera era aquesta gran defensa que ens ha fet
de la territorialització dels pressuposts, que enguany venia tot
aclarit i que si la territorialització..., i jo deia: “El Sr. Huguet de
què va?”. Llavors ho he entès: per poder parlar de Formentera.
Necessiten parlar un dia i un altre de Formentera. Han de fer
vots a Formentera. De totes maneres val més que els facin així
que no com els havien fet altres anys, però hi ha coses molt més
importants, Sr. Huguet, que la territorialització en els
pressuposts per a Formentera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President, i voldria fer una consideració prèvia
a allò que ha de ser la meva intervenció ajustada al tema de
pressupost: crec que tots agraïm la lectura del comunicat que ha
fet el president, però volia fer constar per part del nostre grup
un tema molt concret: el Sr. Conseller a la seva intervenció ha
fet una acusació falsa. El comunicat que ens ha llegit el
president l’únic que fa és comprovar, hem pogut comprovar
tots que la notícia del diari és també incorrecta. Jo crec que
seria d’agrair que a tots els efectes per part del Sr. Conseller se
solAlicitàs la retirada d’aquesta falsa acusació perquè no consti
com a tal en el Diari de Sessions. Crec que si és així tots ho
agrairem; si no, ja ho tendrem en compte. Gràcies.

(Remor de veus)

Com sempre, parla qui menys ha de parlar, però... Passarem
ara al nostre torn, a pesar de qualque gallet que hi ha per la
dreta.

Sr. Huguet, només que sigui pel temps que portam uns i els
altres en aquest parlament és més que evident que la facilitat de
paraula, les intervencions han de ser més fluïdes i més acurades
les que segurament farà vostè que les que pugui fer jo, ja li dic,
només pels anys que portam un i altre aquí. Ara, també li vull
dir, amb modèstia i amb molta correcció, que vostè sí que
compleix un ritual, i ho fa molt bé, ho hem de reconèixer. Però
també li he de dir que el Sr. Conseller a vostè no li posa mica
difícil, perquè la feina que ha de fer vostè és sortir aquí, alabar
tot el que fa el conseller, destacar les bonances del pressupost,
arraconar tot allò que és crític o el que és rebutjable, i amb això
vostè ha acomplit amb el seu paper, i li ho reconec que ho fa
molt bé, però, haurà de reconèixer també que no és el paper
més complicat que hi ha en el dia d’avui en aquest ple de
pressuposts, Sr. Huguet.

Però bé. Hi ha una cosa que és la que més em preocupa, una
frase que ha dit vostè i que, a més, no l’ha argumentada,
casualment, perquè vostè sol argumentar, però aquesta vegada
no ho ha fet. Diu “aquests pressuposts són socials”, i la resta
d’aquest parlament hem de creure que són socials perquè vostè
ho diu, sigui cert o sigui mentida, però com que vostè i el Sr.
Conseller ho diuen, això va a missa i són socials. Idò no, no són
socials, i mantenim la nostra idea que no ho són. Vostè el que
fa és que no parlar en absolut ni de la ficció pressupostària, ni
de l’endeutament ni de tot allò que resulta crític, Sr. Huguet.
Està molt bé que vostè accepti l’explicació que es dóna dient
que bé, com que hi ha la meitat de l’endeutament previst per a
l’exercici del 2007 que no figura dins el CEC, hem de dir a tots
els ciutadans que no es preocupin, perquè les empreses són
públiques, les empreses depenen d’alguna manera d’aquest
govern, però com que no són al CEC, és un endeutament que
no hem de tenir en compte. Molt bé, si vostè queda content
amb això, endavant, per la meva part no hi qued, i crec que
molts de ciutadans tampoc no s’hi quedaran. 
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Més ficció. Els 174 milions de carreteres. Miri, jo ja no
entraré a discutir amb vostè si s’han pagat o no s’han pagat,
deixem això al marge, jo li preguntaré una cosa. De moment, la
realitat és clara, tenim un pressupost quadrat en ingressos i en
despeses, si d’aquests ingressos tenim la certesa que hi ha 174
milions que són ficticis, hem de tenir forçosament en algun lloc
174 milions en despesa que no es podran executar, si no hi ha
una alternativa. I li ho repetesc, m’importa molt poc si es
defensa per part del conseller o per part seva si estan o no estan
pagats. Pressuposts, ingressos, despeses, realitat, un ingrés que
no arribarà, una despesa que ja veurem si es fa. Això és legal?
No ho és, Sr. Huguet, tant si li agrada com si no.

Més enginyeria pressupostària. IBISEC, record molt bé que
el passat pressupost ja el nostre portaveu, el Sr. Quetglas, li va
destacar un fet referent a l’IBISEC, precisament. I crec que
vostè no ho recorda, i el Sr. Huguet potser tampoc. I és que
havien fet una nova política pressupostària, havien reconvertit
partides que no eren plurianuals de sobte en plurianuals, i és el
mateix que ens acaba d’explicar avui el Sr. Conseller, i a vostè
tampoc no li hem sentit dir res. Sr. Huguet, digui si és cert o no,
quan una partida que no és plurianual posa a capítol 6 “per a
inversions, 55 milions”, vol dir que l’exercici que s’aprova
aquest pressupost s’han d’invertir 55 milions, no ens serveis
que se n’inverteixin 20 i que diguem, a la resta ja n’invertirem,
no, cada exercici pressupostari té el seu capítol 6 i té la seva
inversió, i aquesta inversió prevista s’ha d’executar i, si no, si
no es fa, i aquest sobrant d’aquesta inversió que no s’executa,
com ja li va dir el Sr. Quetglas, segur que va en algun altre lloc,
i segurament no 
és a escoles, com hauria d’anar.

El tema de la pressió fiscal. Només li diré una cosa, estic en
desacord amb la seva afirmació que baixa la pressió fiscal, i ens
diu “vostès presentaran una esmena perquè s’elimini la
reducció de l’impost de successions”, no, el nostre grup,
almenys, no ho farà, Sr. Huguet, no ho farà i vostè sap
perfectament que no ho farem, perquè en alguna cosa tenim
tendència a anar pel mateix camí, encara que siguin poques,
afortunadament, ho he de reconèixer, però bé, però hi ha una
altra cosa que vostè no ha dit aquí, i és que aquesta pressió
fiscal no és cert que no baixi, s’incrementa cada any, perquè
vostès fan reduccions i fan bonificacions que només afecten
una part de la població, però en canvi el que fan és increment
d’imposts que afecten tots els colAlectius, a més, li posaré un sol
exemple d’un increment fet pel seu partit i per aquest govern,
l’impost sobre els actes jurídics documentats. Miri, l’any 2004
es varen recaptar 62 milions d’euros per aquest concepte, hem
passat en aquest 2006 a 169 milions d’euros per a aquest
mateix concepte.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Boned, per favor.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, vaig acabant, Sr. President.

Però és que per al proper exercici, i a pesar de l’eliminació
d’aquest impost de successions i donacions, resulta que aquest
impost d’actes jurídics documentats també torna a pujar i se’n

va en previsió de 206 milions d’euros, Sr. Huguet. La pressió
fiscal no baixa de cap manera.

I, per acabar, dir-li que per a vostès són socials, per a
nosaltres no, però al marge d’aquesta discussió, el que sí és cert
és que aquests pressuposts tenen mancances clamoroses, i
algunes d’elles corresponen a propostes o projectes que vostès
mateixos han anunciat per a aquest proper exercici 2007, com
pot ser, per exemple, el nou model de transport aeri interinsular
on no hi figuri ni un euro als seus pressuposts per fer front al
que haurà d’aportar el Govern, el finançament del Consell de
Formentera, que no hi ha ni un euro, a pesar del que diu, i, si
no, així ho va reconèixer el mateix conseller a la
compareixença a la comissió on, a pregunta d’aquest diputat, va
reconèixer que no és que no trobàssim nosaltres en el
pressupost on era l’aportació per al Consell de Formentera, sinó
que directament no existia, i figura al Diari de Sessions, i per
a un tema tan fonamental com és per resoldre el tema de
l’habitatge s’ha dit aquí ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant. Sr. Boned. 

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, tot d’una.

... que era importantíssim que totes les administracions
aportassin sòl per fer habitatge de protecció en aquests
pressuposts, en aquests brillants i socials pressuposts tan sols
figura 1 milió d’euros per a compra de sòl per a VPO, Sr.
Conseller.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, Sr. President. Senyores i senyors diputats. D’una manera
molt breu i telegràfica, perquè he de contestar tres portaveus
amb el mateix temps. Sr. Ramon, en cap moment no he volgut
ferir la sensibilitat de la seva intervenció, perquè ni he dit que
no se l’hagués preparada, ni tampoc no he dit que els seus
arguments no fossin coherents amb el seu pensament ideològic.
No ho he dit, simplement he dit que em semblava que hi faltava
part d’entusiasme, no com altres anys. És una percepció
subjectiva, en qualsevol cas, sí que és ben cert, que vostè
defensa uns principis i ho ha demostrat aquí avui i, per tant,
només amb la defensa d’aquests principis, encara que hi estigui
diametralment en contra, des d’una actitud democràtica em
descobresc. Vostè aquí ve i diu que està totalment en contra
que s’elimini l’impost de donacions i successions, perfecte,
perfecte, jo crec que és un error, però vostè és coherent amb el
que han dit i el que pensen. Però li diré per què crec que és un
error, perquè no és ver que afecti els més poderosos o els que
tenguin més propietats, no, quantes i quantes famílies, el pare
i la mare, al llarg de tota la seva vida, amb la suor del seu front,
no con el sudor de los de enfrente, sinó amb el d’ell, s’ha pogut
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fer un petit patrimoni que després el pot passar als seus fills?,
quants? La majoria, hi pot haver mil casos de gent benestant i
de molt de patrimoni front, tal vegada, 30 o 40, 100.000 dels
altres, gent senzilla que se’n beneficiarà d’una manera directa.
Aquest és el tema. Punt. Però he de reconèixer la seva
honradesa i la hi reconec.

No és cap privilegi, sinó que simplement és un acte, en
aquest cas, de justícia. Miri, per a un que ja du molts d’anys de
barraqueta, dir de dretes, d’esquerres, jo crec que és un debat
superflu ja avui en dia, aquí hi ha una ideologia d’una doctrina
liberal, que és la que nosaltres abraçam i hi combregam, un
liberalisme social, i hi ha un altre tipus de plantejament polític
que abraça una altra doctrina política. I punt. I aquells que no
són a un liberalisme social, com puguem ser nosaltres, seran a
una altra dimensió, i aquells que siguin a la doctrina que no hi
són vostès, que són me's a l’esquerra que vostès, són a una altra
dimensió. És tan absurd que jo els digui a vostès que són
l’extrema esquerra com que vostès em diguin que el PP és
l’extrema dreta. És que és un absurd que cau pel seu propi pes.
Per tant, aquest debat és un debat estèril que no hi caurem.
Només per respecte als 10 milions de votants, perquè si vostès
ens tatxa a nosaltres d’extrema dreta, vol dir que hi ha 10
milions d’espanyols que ho són?, no, per favor, ja canviarà. Bé.
Per tant, en aquest sentit, crec que estam equivocats.

Que són uns pressuposts socials, no fa falta que jo ho torni
a explicar. Sr. Ramon, amb molt de gust, vostè em convida a un
cigarret, que sap que n’hi deman algun -i perdoni la consellera
de Sanitat que digui açò aquí-, i jo el convid a anar a fer una
excursió i pos la càmera fotogràfica per retratar tot el que li
hem dit aquí. Anem a retractar-ho, que deim a Menorca, facem
un retracto a veure si és ver que l’Hospital de Menorca està bé
i estarà acabat, si el d’Inca també, si el de Formentera, si s’han
millorat els centres sanitaris, si hi haurà el centre d’Alzheimer,
si hi haurà el centre de Parkinson, si es farà l’Hospital Militar,
anem a veure-ho. Aquesta és una realitat, per açò nosaltres
deim el que deim, i és una realitat irrefutable que el 73% del
pressupost es destina al que és el concepte de pressuposts
socials, però és que aquest no és un concepte que ens hem
inventat nosaltres, és un concepte funcional que ve a la Llei de
pressuposts generals de l’Estat i que ho explica així i ho
estableix per funcions, per tant no ens digui a nosaltres el que
no es pot dir a una altra banda. La realitat és la que és i no la
que de vegades voldríem que fos.

Passant ja a la portaveu del Grup Parlamentari PSM. Bé, la
seva funció és criticar el conseller i dir el que troba que fa
malament, la meva funció no és destacar i remarcar la seva
postura, sinó intentar veure que el que vostè diu té matisos. I si
aquests matisos em duen a poder dir que el conseller
d’Economia i Hisenda ha fet uns pressuposts equilibrats i que
ha fet uns pressuposts que són la culminació de tot un projecte
polític al qual ens vàrem comprometre davant els ciutadans per
a quatre anys, si açò és una alabança, jo he alabat el conseller.
Però cregui’m que no l’he alabat perquè tengui pretensions
d’altres llocs, la meva vanitat ja està coberta, no necessit alabar
ningú per continuar. Per tant, no és aquest el camí.

Tema d’hospitals. Si vostès tenien la bandera i tenien el pla,
és igual. Val, perfecte. Jo els reconec que hi ha hagut un passi
de bandera, però la realitat és que la inversió s’ha fet en aquesta

legislatura, que els doblers s’han aportat dins aquesta
legislatura i que s’inaugura dins aquesta legislatura, per què?,
perquè és un procés continuat. Ara, en temes educatius, en
temes de serveis socials, en temes esportius i en temes sanitaris,
hi ha més començat, iniciat i començat per aquest govern, que
no per altres governs, per altres governs, no se cenyeixi ni tan
sols a quatre anys, per altres governs, n’hi ha molts més aquesta
legislatura que no en altres legislatures.

Sensibilitat municipal. Sí, sí que hi és la sensibilitat
municipal. Que vostè ens va haver d’esperonejar com a
cavallets joves perquè reaccionessin? Molt bé, han reaccionat,
n’han sabut, no es queixi, sigui moltes gràcies, molt bé, ha anat
molt bé, açò es demostra que quan hi ha coses que es poden
millorar a nosaltres no ens cauen els anells per millorar-les,
però el que és clar és que si s’ha millorat és perquè hi ha hagut
voluntat del grup majoritari que ho ha volgut millorar, per tant,
això és clar. Que vostè els va haver d’esperonejar? Perfecte.
Que ho han acceptat? Ho han acceptat, molt bé, però avui és
una realitat que hi haurà més inversions als municipis i que
aquestes inversions es prioritzaran per a aquells que tenen més
necessitats d’infraestructures i socials.

Quant al tema de Formentera, de la territorialització. Miri,
jo, amb tots els respectes, no és un invent d’aquest pressupost,
és que és obligat per llei general de pressuposts fer la
territorialització en els pressuposts, sempre, sempre, ja ve
obligat per llei, has de territorialitzar el pressupost en aquest
cas, per illes. Jo el que he explicat és que es dóna una doble
circumstància, que dins l’illa de Mallorca hi ha una doble
territorialització que és Palma, en relació amb la part forana, i
que el que era el conjunt abans d’Eivissa i Formentera, també
n’hi ha un altre que és Eivissa i Formentera.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Huguet, per favor.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

I punt. I és una realitat que és als pressuposts, agradi o no
agradi.

Bé, tenc molt poc temps o gens de temps, perquè ja em
diuen que vagi acabant, i hauria de contestar el Sr. Boned. Miri,
jo no li discutiré a vostè els paràmetres d’endeutament, li don
el benefici que vostè pugui tenir part de raó i me la doni a mi,
també. Hi ha una cosa clara, l’endeutament que nosaltres hem
fet ha estat per inversió directa, no hem fet endeutament ni per
despesa corrent ni per inversions immaterials, no n’hem fet, ni
hem amagat l’endeutament com molt bé ha dit aquí, no el
conseller ni aquest portaveu que no s’atreveix a dir-ho, com ha
dit aquí la portaveu del Grup Parlamentari Entesa Nacionalista,
que feien endeutament indirecte i que el tenien amagat, jo no ho
he dit, açò, però és la realitat. L’endeutament que nosaltres hem
fet ha estat per fer inversions i per fer inversions de caràcter
directe.

Bé, el president em cridarà l’atenció, però miri, jo amb molt
de gust li faré, quan vostè vulgui, la lectura de per què deim
que és un pressupost social i ho deixarem en empat, encara que
nosaltres siguem 31, empatarem. Vostè continuï mantenint que
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no és social i demostri que no ho és, que nosaltres ens armarem
d’arguments i de xifres i dades per dir que són els pressuposts
més socials, que aquesta legislatura haurà estat una legislatura
marcadament d’inversió social, entenent aquesta inversió social
com inversió en equipaments sanitaris, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, per favor, si és tan amable.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

... en benestar social, en polítiques actives de treball, en
polítiques educatives, en polítiques de joventut, de gent gran,
etc. Per tant, per totes aquestes raons nosaltres continuam
mantenint, ho lament molt, el mateix criteri de votar en contra
de les seves esmenes i votar a favor els pressuposts entrats pel
Govern.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet.

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

26 vots a favor, 33 en contra, cap abstenció.

A continuació, es passen a votar les quanties globals de
pressuposts de la CAIB per al 2007. Votarem separadament les
quanties globals del pressupost de la comunitat autònoma i les
quanties del pressupost de les entitats de dret públic, de les
societats anònimes, públiques, així com del Servei de Salut de
les Illes Balears i de les entitats de dret públic dependents del
Servei de Salut de les Illes Balears.

En primer lloc, votarem la quantia global del pressupost de
la comunitat autònoma i de les seves entitats autònomes per a
l’exercici del 2007, els estats de despeses i d’ingressos de les
quals s’eleven a 2.894.384.596 euros. Per tant, senyores i
senyors diputats, passam a votació.

33 vots a favor, 26 en contra, cap abstenció. En
conseqüència, queda fixada la quantia global del pressupost de
la comunitat autònoma i de les seves entitats autònomes per a
l’exercici del 2007.

Passam a la votació de la quantia global de les entitats de
dret públic de la comunitat autònoma per al 2007, els estats de
despeses i d’ingressos de les quals s’eleven a 451.084.436
euros. Per tant, senyores i senyors diputats, passam a votació.

33 vots a favor, 26 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 2007.

Passam a la votació de la quantia global de les societats
anònimes i  públiques de la CAIB els estats de despeses i
d’ingressos de les quals s’eleven a 112.474.700 euros.
Senyores i senyors diputats, passam a votació.

33 vots a favor, 26 en contra, cap abstenció. En
conseqüència, queda fixada la quantia global de les societats
anònimes i  públiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’exercici 2007.

Es passa a la votació de la quantia global de l’ib-salut per
al 2007, els estats de despeses i d’ingressos de la qual s’eleven
a 1.060.177.603 euros. Senyores i senyors diputats, passam a
votació.

33 vots a favor, 26 en contra, cap abstenció. En
conseqüència, queda fixada la quantia global de l’ens públic
Servei de Salut de les Illes Balears per al 2007.

Es passa a votació la quantia global de les entitats de dret
públic dependents del Servei de Salut de les Illes Balears per al
2007, els estats de despeses i ingressos de les quals s’eleven a
67.191.276 euros. Senyores i senyors diputats, passam a
votació.

33 vots a favor, 26 en contra, cap abstenció. En
conseqüència, queda fixada la quantia global de les entitats de
dret públic dependents del Servei de Salut de les Illes Balears
per al 2007.

Senyores i senyors diputats, s’aixeca la sessió. Tornarem a
començar a les 16,30.

Correcció d'errates del Diari de Sessions núm. 118

- Pàg. 5910 i 5952

Allà on diu: V) Debat del Dictamen de la Comissió
d'Assumptes Socials, de la Proposició de llei RGE núm.
8610/06, presentada pel Grup Parlamentari Popular, de
mediació familiar.
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Hi ha de dir: V) Debat del Dictamen de la Comissió
d'Assumptes Socials, de la Proposició de llei RGE núm.
8610/05, presentada pel Grup Parlamentari Popular, de
mediació familiar.
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