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EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia, senyores diputades, senyors diputats, si els
sembla bé començarem la sessió plenària d’avui. Començarem
amb les preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 9450/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
Iberia.

Primera pregunta, RGE núm. 9450/12, presentada pel Sr.
Nel Martí i Llufriu del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Mallorca..., en aquest cas és per Menorca, en
prenem bona nota, amb la formulació següent: quines
actuacions ha duit a terme el Govern de les Illes Balears per
conèixer l’efecte que tendrà a les Illes l’ERO anunciat per
Iberia? Té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores diputades,
senyors diputats, Sr. Conseller, fa unes setmanes la companyia
aèria Ibèria anunciava l’expedient de regulació més important
de l’Estat espanyol, que afectarà una quarta part de la plantilla,
dels quals més de 1.000 treballadors són de les Illes, 820 de Son
Sant Joan, 190 d’Eivissa i 60 de Maó, però l’impacte d’aquesta
decisió va més enllà perquè podria tenir un efecte molt negatiu
en la connectivitat, ja prou perjudicada, de les nostres illes.

Què ha fet, què ha fet o com pensa actuar el Govern de les
Illes davant aquesta actuació? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller..., el Sr. Vicepresident
Econòmic, perdó.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Sr. President. Sr. Diputat, el Govern de les Illes està fent un
seguiment exhaustiu d’aquesta situació, que de moment encara
no s’ha manifestat a cap ERO, no hi ha cap ERO fet en aquest
moment, a dia d’ahir i, per tant, el que feim és recaptar tota la
informació per poder actuar en el moment en què sigui oportú.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, el nostre grup considera que
s’ha d’actuar i s’ha d’actuar amb celeritat, s’ha d’actuar en tot
allò que pugui millorar la situació de la nostra connectivitat,
s’ha de reclamar -creim nosaltres- la reunió urgent del comitè de
rutes i de la Mesa del transport aeri i, si cal, cal reunir-se amb
Foment i si és necessari també amb el comitè d’empresa
d’Iberia.

Sr. Conseller, les conseqüències d’aquest ERO quan
tinguem l’escrit i tot el que implica el pla de reestructuració
d’Ibèria pot acabar enfonsant aquesta comunitat. Parlam de més
de mil famílies que es queden, que perden un salari més tots els
efectes colAlaterals que pot tenir sobre el personal d’AENA i de
la resta d’empreses.

Parlam de pèrdua de rutes, parlam de qualitat i de seguretat
aèria. Parlam que es posa en perill la benzina del nostre sector
turístic i tot el que s’estructura en el seu entorn: comunicacions
aèries, arribada de turistes, prestigi com a destinació turística.
Cada dia les nostres opcions són menys optimistes, Air Europa,
Vueling, són incertesa, Ryanair, de Ryanair val més no parlar-
ne, així no anam enlloc, ni com a país ni com a res, és hora de
donar un cop damunt la taula en el Consell de Ministres. Tenim
motius, tenim molts de motius, per fer-ho, i el Govern de l’Estat
té alguna cosa a dir, molt a dir en aquest pla de reestructuració
ja que Ibèria, és cert que és privada, però també és cert que
l’Estat des de la nacionalització de Bankia és el primer
accionista d’Ibèria i aquests accionistes van donar suport al pla
de reestructuració, tot i que ara diguin que piden una solución
negociada. 

Creim que el Govern de les Illes ha de tenir un paper actiu
en aquesta nova situació i no ha de permetre que el pla de
reestructuració pugui perjudicar la connectivitat de les nostres
illes. És per tot això que demanam que el Govern tengui una
acció activa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Vicepresident.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Sr. President. Sr. Diputat, aquest govern té una acció activa
des del primer dia en matèria de connectivitat, en matèria
d’infraestructures i en matèria d’aviació. No tengui cap dubte
que des del primer moment vàrem identificar com un dels
problemes a esmenar tot allò que té a veure amb les
comunicacions tant aèries com marítimes, que són fonamentals
per a la nostra comunitat.

Dit això, ara s’obre un període de negociació, un ERO, que
necessàriament s’ha de deixar negociar a les parts per veure
quin és l’acord al qual poden arribar i sempre tenint en compte
i estant molt vigilant que el benestar i la situació econòmica de
les illes han d’estar per damunt de qualsevol altra cosa. En
aquest sentit, ja dic, no començam a fer feina ara perquè hi hagi
una reestructuració d’una companyia aèria, sinó des del primer
moment.

Moltes gràcies.
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I.2) Pregunta RGE núm. 9461/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Gabriel José Martí i Ballester, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mercat turístic rus a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Segona pregunta, RGE núm. 9461/12, relativa a mercat
turístic rus a les Illes Balears, que formula el Sr. Gabriel José
Martí i Ballester del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
el Sr. Diputat.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

 Moltes gràcies, Sr. President. La meva pregunta va dirigida
al conseller de Turisme i Esports, Sr. Carlos Delgado. 

Sr. Delgado, per obtenir una bona temporada turística és
important que els mercats emissors, fidels a la destinació,
continuïn apostant per la destinació i un altre cop els mercats
alemany i anglès ho han fet, però hem patit el descens del
mercat nacional pels motius que tots sabem. Aquest descens del
mercat nacional s’ha vist reemborsat amb la seva suma d’altres
mercats menors que... en el seu volum de turistes cap a les Illes
Balears, però que han mantingut considerablement aquest
volum gràcies al seu esforç en referència a anys anteriors.

Un d’aquests mercats és el rus. El passat mes de setembre el
director i bon amic de la receptiva del Mallorca, del majorista
de viatge Natalie Tours, el Sr. Pep Cañellas, en el seu discurs
d’agraïment per al lliurement dels premis a la Cambra de
Comerç de Mallorca a la seva empresa, va comentar que des de
Mallorca veim els russos com a un mercat emergent, quan ells,
precisament, són els que ens veuen a nosaltres com a una
destinació emergent. Milions de turistes russos fa anys que
viatgen a altres destinacions competidores de les nostres illes,
com Turquia, si aquests milions de turistes russos venguessin a
Mallorca sense cap dubte canviaríem el punt de vista que tenim
d’aquest mercat. 

També va comentar que les destinacions competidores no
són millors que les nostres, hem de corregir la nostra visió de
ser la guixa del món turístic i sortir decididament cap a ell.
Tenim les condicions i els productes que cerquen, el bon temps,
relax, comerços i restauració de qualitat, meravelloses platges
i hotels de quatre i cinc estrelles i hem millorat les connexions.

Per altra banda, la presidenta del majorista de viatges
Natalie Tours, la Sra. Natalia Vorobieva, va dir que es mostrava
més que satisfeta de la passada fira del World Travel Market
perquè s’estan superant totes les seves previsions cara a l’estiu
2013, amb una alçada del 40% del turisme rus cap a les Illes
Balears, una bona notícia.

La meva pregunta, Sr. Conseller, és: quina valoració fa el
conseller de Turisme de l’evolució del mercat rus a les Illes
Balears?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Diputado, la valoración
lógicamente es muy positiva, vamos a analizar dentro de unos
meses, enero y octubre, puesto que así lo podemos comparar
con el año en el que nos encontramos y porque las llegadas en
noviembre y en diciembre realmente son poco significativas.

En los últimos cinco años, la verdad es que la llegada de
pasajeros rusos se ha ido incrementando, los números son
bastante interesantes, así en 2008 llegaron 25.335 pasajeros a
Baleares; en 2009 llegaron 27.156, lo que supone un incremento
interanual del 7,2% en relación al año anterior; en 2010 ya
llegaron 34.571, siendo el incremento interanual respecto del
2008 de un 27,3, y el aumento ya más significativo se hace en
el 2011 con una llegada de 66.193 pasajeros, un 91,5% más que
en 2010. Finalmente en 2012 las cifras han sido de 87.087, lo
que supone un incremente del 31,6 respecto al 2011. En
resumen, entre 2008 y 2012 el incremento de pasajeros rusos
llegados a Baleares ha sido del 350%. 

La evolución de las pernoctaciones también es muy positiva.
En 2010 fueron 446.000; en 2011, 904.000, y entre enero y
septiembre del 2012 han sido 1.179.000, lo cual demuestra la
evolución, interesante evolución.

En cuento a la evolución del gasto total que han realizado,
son positivos también: el 2010 el gasto total fue de 53.731.000
euros, en 2011, 135.997.000 euros, y entre enero y septiembre
de 2012, 158.379.000 euros. 

La distancia media también ha evolucionado positivamente.
En 2010 fue de 11,2 días, y entre enero y septiembre de 2012 ha
sido de 11,6 días.

Finalmente, cabe señalar que España es el tercer destino
turístico del mercado ruso y, dentro de España, Baleares es el
segundo destino después de Cataluña, dentro de Baleares,
Mallorca es el principal destino. De los 87.078 pasajeros
llegados en lo que va de año a Baleares, 81.835 han venido a
Mallorca.

Muchas gracias.

3) Pregunta RGE núm. 9459/12, de l'Hble. Sra.
Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a
llei d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Tercera pregunta, RGE núm. 9459/12, relativa a Llei
d’ordenació de transport marítim de les Illes Balears, que
formula la diputada no adscrita Sra. Margalida Font i Aguiló. Té
la paraula la Sra. Diputada.
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LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Així és, Sr. President. Diputats i diputades, avui en ús del
meu torn vull continuar reivindicant la creació del grup mixt.
Som ja tres els diputats que ho hem solAlicitat i així com es
presenten els esdeveniments no seria d’estranyar que en un futur
no gaire llunyà s’hi incorporés algun altre diputat o diputada,
ignorar aquesta nova realitat en el si d’aquesta cambra és
amagar el cap sota l’ala. 

Dit això, pas a formular la pregunta: Sr. Delgado, quan
pensa aprovar el decret que permeti desenvolupar la Llei
11/2010, de 2 de novembre, d’ordenació del transport marítim
de les Illes Balears?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Diputada,
efectivamente el gobierno actual tiene..., es plenamente
consciente de la importancia que tiene el Reglamento para
nuestro transporte marítimo y especialmente para la isla de
Formentera, y en eso estamos trabajando. 

Lo que ocurre es que prácticamente al inicio de la legislatura
ciertas entidades del sector se pusieron en contacto con nosotros
porque querían discutir determinados aspectos del articulado de
la ley, no del futuro reglamento, sino de la ley, puesto que
entendían que eran excesivamente taxativos al tratar el
transporte marítimo como si de transporte terrestre se tratara y
entendían que había circunstancias especiales en el mundo
marítimo como pueden ser fuerza mayor, temporales, etc., que
exigían que el texto se modificara para adaptarse a las
circunstancias que le estoy comentando.

Como consecuencia de ello, empezamos a plantearnos que
quizá había que retocar algún artículo de la ley antes de hacer el
reglamento y en ese proceso estamos en estos momentos.
Redactar el reglamento, aprobarlo y luego tener que retocar la
ley podía dar lugar a un ordenamiento obsoleto, anticuado o
incluso contra legem, lo cual no creo que sea nada
recomendable. Por eso en ese sentido le puedo informar que
estamos trabajando la posible modificación de esos artículos de
la ley de acuerdo con el sector y, una vez modificada la ley,
entonces lógicamente aprobaremos el desarrollo reglamentario.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. Conseller Delgado, per la seva resposta. Bé, no
ens ha dit res nou. Miri, com ja sap Formentera és l’única illa
habitada d’aquesta comunitat que no disposa d’aeroport, tenim
com a única forma de connexió amb l’exterior la via marítima,
l’aprovació de la Llei 11/2012, d’ordenació del transport

marítim, aprovada per assentiment -per assentiment- en aquesta
cambra que qualifica la línia d’Eivissa Formentera d’interès
estratègic..., quedà pendent emperò de l’aprovació del decret
que desenvolupa el règim especial de prestació de transport
marítim entre les Pitiüses. 

Això va significar per a Formentera, pel que fa a l’àmbit
insular i local, un reconeixement a l’especificitat de l’illa,
incorporant aquesta llei drets determinants per als residents de
l’illa, i reglant un mínim de connexions entre Eivissa i
Formentera durant tot l’any especificant les franges horàries
d’aquestes connexions. A més, la disposició transitòria tercera
fou de gran interès per a l’illa, vostè ara aquí no hi ha anomenat,
va ser d’especial interès perquè establia les freqüències mínimes
que s’han de garantir fins que s’aprovi el decret que
desenvolupa la llei.

Això, Sr. Delgado, no s’està complint, s’infringeix de
manera clara la norma que esmenta la llei i que condemna els
ciutadans i ciutadanes de Formentera a no poder agafar els
primers vols del matí o a haver de fer nit a Eivissa per no poder
agafar l’última barca cap a Formentera i es repeteixen els
problemes de connectivitat a primera i a última hora.

Aquesta disposició estableix com a freqüències mínimes el
trajecte de Formentera-Eivissa a les 6 del matí i el d’Eivissa-
Formentera a les 21.30 hores. Tots dos sense cobertura avui dia.
Mentre el decret pel qual es desenvolupa el règim especial de
prestació del transport marítim no s’aprovi la connectivitat amb
Eivissa queda a mercè de les decisions de les navilieres.

Conseller, Sr. Delgado, compleixi la llei, aprovin aquest
decret, decret que ja havia passat tots els tràmits, i faci complir
l’addicional transitòria tercera. Mentre vostès no...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputada.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

...actuen, els que ho patiran i ho pateixen són els formenterers
i les formentereres. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Diputada, el Gobierno
es perfectamente consciente de las dificultades en el tema de la
conectividad que tiene la isla de Formentera y se está
trabajando. Se está trabajando en el tema normativo, legislativo
y normativo, y precisamente si hay algunos artículos de
imposible cumplimiento ahí es donde tenemos que trabajar, se
trabajará, se está negociando con el sector y se arreglará.
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Paralelamente el Gobierno también trabaja en otras
actuaciones en aras a la mejora de la conectividad, como ha sido
que se ha conseguido que en invierno se mantenga la
embarcación a las 7 h, de la mañana, se ha negociado con Air
Nostrum que el avión en lugar de salir a las 8.15 salga a las 8.30
para que puedan llegar los de las barcas de las 7 h de la mañana
y se ha conseguido que otra naviera mantenga la barca de las 9
h de la noche.

Sabe usted que hay muy pocos usuarios, pero pese a eso...,
creo que en verano no hay ninguna duda de que la conectividad
es perfecta, pero en invierno queda salvada la conectividad con
una cobertura ciertamente razonable, pese a ello -ya le digo-
seguiremos trabajando en el nuevo texto de la ley y,
posteriormente, en el nuevo texto reglamentario.

Muchas gracias.

I.4) Pregunta RGE núm. 9464/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nou IES de Santa Eulària del Riu.

EL SR. PRESIDENT:

Quarta pregunta, RGE núm. 9464/12, relativa a nou IES de
Santa Eulària d’Eivissa, que formula la Sra. Carolina Torres i
Cabañero del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Diputada.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
Sr. Conseller d’Educació, Cultura i Universitats, com vostè sap
la construcció d’un nou institut a Santa Eulària del Riu és una
demanda de la comunitat educativa eivissenca que ha tengut un
llarg recorregut. 

La setmana passada, vostè i l’alcalde de Santa Eulària varen
firmar un conveni per a la  realització de les obres d’aquest
centre, així com l’ampliació del colAlegi de Santa Gertrudis que
també és una antiga reivindicació, però m’agradaria que
expliqués que suposarà la signatura d’aquest conveni. Hem de
reconèixer, Sr. Conseller, que tant el Govern com l’ajuntament
fan un esforç important per agilitar la construcció d’aquest
institut i l’ampliació del colAlegi malgrat les dificultats
econòmiques que té el Govern per escometre noves inversions
en infraestructures. I ho dic, perquè en aquest parlament s’ha
parlat molt de fer aquestes infraestructures dins aquesta
legislatura i també en l’anterior. Dins aquesta cambra i per
unanimitat s’ha votat no una, sinó moltes vegades, la seva
construcció per iniciativa dels distints grups polítiques, també
el seu antecessor tenia ganes, n’estic segura, de fer un nou
institut a Santa Eulària, però no va aconseguir la manera de dur-
lo endavant. 

Finalment, s’ha posat fill a l’agulla i estic segura que al final
de legislatura el balanç de noves infraestructures educatives a
l’illa d’Eivissa serà molt positiu gràcies al fet que vostè, Sr.
Bosch, no només té molt en compte les necessitats de la nostra
illa, sinó que aconsegueix que aquestes necessitats es vagin
cobrint. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Educació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITAT (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Diputada,
efectivament ganes de construir noves infraestructures
educatives en teníem supòs, n’estic segur, tots els consellers que
hem passat per aquest càrrec, el que passa és que ningú no
discutirà que la situació no havia estat mai tant complexa
econòmicament com per poder fer noves infraestructures.

Santa Eulària del Riu és un cas d’un municipi que
evidentment ja hauria de tenir un segon institut i que gràcies
també a la proximitat d’alguns centres de primària a vila al llarg
de la història d’Eivissa, que tots reconeixem, tots els partits
polítics, que té, fins ara, una manca d’infraestructures
educatives des del temps del Ministeri d’Educació i Ciència per
distintes circumstàncies, que són llargues d’explicar, era
necessària una actuació entre uns i altres, important per esmenar
aquesta situació.

És veritat que concretament, respecte de la pregunta que em
fa, quant a l’estiu passat després de prendre possessió visitàrem
la zona de..., que ho serà si Déu ho vol, el solar del nou institut,
ens adonarem que no hi havia pràcticament res fet ni
preconveni, ni pressuposts ni... en fi, de cap de les maneres
sortir-ne.

Gràcies a una iniciativa gairebé única a aquestes illes i crec
que a Espanya, l’Ajuntament de Santa Eulària és un ajuntament
que podríem dir, respecte de tots els altres, ben administrat, amb
capacitat d’endeutament encara en els temps que corren i amb
solvència econòmica per avançar-se a aquesta circumstància.
Això va fer possible pensar en la possibilitat de treballar amb
Hisenda de la comunitat autònoma i fer un conveni molt
especial de finançament avançat, que no és la cessió de crèdit
habitual i que no és alguna de les cessions que permetia el
Decret de l’Estat de colAlaboració amb administracions locals
perquè els ajuntaments avui dia es troben al límit de capacitat
d’endeutament. 

Gràcies a aquesta circumstància hem pogut signar un
conveni de 7.500.000 d’euros que en el temps que corren és
molt important, amb un retorn 2014-2022 per part d’aquesta
comunitat autònoma per tal de cobrir les despeses
d’amortització i d’interessos que suposarà la inversió per
construcció del centre d’ESO, de secundària, d’aquest centre
que tendrà dues fases, el centre d’ESO i un centre de formació
professional nàuticopesquera, molt important a una illa com
Eivissa i a un mercat, el nàuticopesquer, que necessita tècnic de
formació professional i l’ampliació definitiva del centre de
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primària, que en principi sempre s’havia parlat d’un milió i
busques d’euros i que, realment quan l’hem estudiat a fons i
l’hem dotat complement, suposa més de 2 milions d’euros per
acabar de completar aquesta infraestructura. 

Crec que estam tots d’enhorabona i principalment
l’Ajuntament de Santa Eulària i Eivissa com a beneficiari
d’aquesta inversió.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 9466/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Duran i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a colAlaboració amb la UIB.

Cinquena pregunta, RGE núm. 9466/12, relativa a
colAlaboració amb la UIB, que formula la Sra. Margalida Durán
i Cladera del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Diputada.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. El Govern de les Illes Balears està
decidit a reactivar l’economia i la creació de llocs de feina des
de la inversió privada amb les eines adequades com la Llei
d’emprenedors i el Pla d’internacionalització de les empreses.
Convençuts que una de les bases fonamentals per entrar en un
mercat laboral cada dia més competitiu i més especialitzat,
passa per una formació adequada adaptada a les necessitats reals
de les empreses el Govern aposta perquè els estudis tenguin una
vinculació amb empreses com, per exemple, en la formació
professional dual. La idea és que els alumnes incorporin dins els
seus coneixements formatius i acadèmics una visió més pràctica
de la gestió i de la innovació empresarial. Aquesta integració,
dins la realitat diària d’una empresa, podrà millorar la
preparació dels joves de cara al seu futur professional. És
primordial obrir els estudis i la formació a nous mercats, nous
productes, noves necessitats demandades per la societat com són
totes les referents a tecnologia i innovació. 

En aquest sentit el ParcBit i la Universitat de les Illes
Balears colAlaboren i aposten per fomentar una sèrie d’activitats
d’apropament entre els estudiants universitaris i les empreses
del parc. El ParcBit ofereix una cartera d’empreses punteres en
la innovació empresarial a partir de la tecnologia, moltes d’elles
casos d’èxit de reconegut prestigi no només a les Illes Balears
sinó també a l’àmbit estatal. Quina colAlaboració obre el Govern
amb la Universitat de les Illes Balears per al foment dels
emprenedors, la internacionalització i la innovació? Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Vicepresident Econòmic.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

El Govern a través de la Llei d’emprenedors ha posat en
marxa tot un seguit d’actuacions conjuntament amb la
Universitat i el ParcBit per intentar que aquesta penetració del
món empresarial, penetració del món de l’aprenentatge dins el
sistema educatiu pugui servir per fomentar vocacions, pugui
servir per despertar l’interès dels estudiants i que aquests acabin
apostant també per fer empreses noves, projectes de futur que
tenguin en compte els seus recursos, que siguin capaços
d’arriscar i que siguin capaços de tirar endavant idees
ilAlusionants que poden tenir al final una recompensa concreta
i definida.

En aquest sentit, la Llei d’emprenedors de la petita i mitjana
empresa ha intentat establir ponts a través de tallers,
d’assignatures, de projectes de final de carrera, de tot el que
sigui, de qualque manera, allò que pugui realment acostar el
món de l’empresa als estudiants, i al mateix temps tenint en
compte la feina que es fa des del ParcBit, una feina que ja du un
temps, des d’on s’intenta tenir les infraestructures adequades,
s’intenta tenir la metodologia adequada perquè tot aquell que
tengui una idea, tot aquell que vulgui innovar, tot aquell que
vulgui experimentar directament actuant entre el món de
l’empresa i el món del coneixement ho pugui fer.

Jo destacaria, sobretot, l’aposta per les spin-off, aquelles
empreses que estan participades per professors i estudiants que
a classe han tengut una idea, han tengut un projecte i que no es
queda en una mera idea sinó que s’intenta implementar perquè
sigui una realitat. Tot això ens ha de dur que aquest esperit
d’innovació, aquest esperit de canvi, aquest esperit de
modernització permanent que han de tenir les empreses i que ha
de tenir tota la societat pugui arrelar entre tots.

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 9471/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a aval pels centres que optin pel català.

EL SR. PRESIDENT:

Sisena pregunta, RGE núm. 9471/12, relativa a aval per al
centres que optin pel català, que formula el diputat Sr. Lluís
Maicas i Socías del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula
el Sr. Diputat.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, segons el nou decret de trilingüisme, a més
d’eliminar el de mínims i d’acabar amb la immersió lingüística,
dos aspectes sobre els quals esper tenir l’oportunitat d’adreçar-
me a vostè en propers plens, els centres que optin pel català
necessitaran l’aval del 65% dels pares del cens dels matriculats.
Per què aquest percentatge i no un altre? Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Educació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat. El percentatge
del 65% és habitual i està tret d’ordres del conseller Damià
Pons, de 2000 a 2002, per regular processos anàlegs com els
canvis de jornada que requereixen un percentatge important de
pares que hi estiguin d’acord.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Sr. Conseller, li he de confessar que d’ençà que li vaig
formular aquesta pregunta he tengut curiositat per saber com
argumentaria un conseller d’Educació i Cultura, format en el
rigor científic, una arbitrarietat. Té un concepte d’analogia molt
extens. En tot cas, vostè sap que el Partit Popular governa a
l’Estat amb un 30,37% de vots del cens electoral? Vostè sap que
el Partit Popular governa a les Illes Balears amb un 27,36% de
vots del cens electoral? És a dir, per governar un estat o una
comunitat amb majoria absoluta es necessita un percentatge de
vots molt inferior, menys de la meitat, del que vostè exigirà als
centres per optar a l’ensenyament en català. Vostè sap què és
una arbitrarietat, un acte contrari a la justícia, a la raó, a les lleis,
al sentit comú. És un acte dictat pel capritx, en aquest cas, pel
seu capritx d’eliminar el català de les aules. Intentar argumentar
una arbitrarietat té l’inconvenient d’exposar-se a fer el ridícul,
de semblar menys intelAligent del que un és, perquè una
arbitrarietat no té explicacions basades en la lògica. Només
mitjançant sofismes, que són arguments capciosos, raons
calculades arterosament per enganyar, algú pot intentar explicar
una ocurrència, en aquest cas una ocurrència molt mal
intencionada que parteix de la base que tots els ciutadans,
excepte vostès, són beneits. 

Sr. Conseller, li ho torn a demanar, dirigeixi les seves
energies a lluitar contra el fracàs escolar, a rebaixar les ràtios,
a millorar el sistema educatiu i deixi de perseguir el català. No
vulgui entrar a la història com el sicari de la nostra llengua.
Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Gràcies, Sr. Maicas, per recordar-me la meva formació
científica que sí em fa capaç de fer un percentatge com a
operació elemental d’una multiplicació, d’una divisió respecte
de les majories que han de tenir les lleis per decidir coses que no
són tornar a la immersió. Li ho repetesc, a veure si ens aclarim,
l’avantprojecte permet que aquest avantprojecte sigui legal.

Legal vol dir, pels que no ho vulguin entendre, que les dues
llengües oficials seran vehiculars. Punt un. Segon, si em parla
de percentatges democràtics d’aquest govern facin-se mirar
vostès els percentatges d’oposició i de vots que tenen per dir
allò que diuen. Però dit això, si parlam de legitimitat, que tenc
la sort de pertànyer a un govern que ha tengut la majoria
popular més -em sap greu-, però més àmplia que no ha tengut
mai cap govern en aquesta comunitat autònoma d’ençà que
tenim estatut, el que pretén és, per cert, el remet a una sentència
de divendres recent del Tribunal Superior de Justícia de Galícia
respecte d’unes alAlegacions a un contenciós sobre el decret de
plurilingüisme de Galícia, li remet. Miri les sentències que
invoca, miri allò que diu. 

Aquest decret que duim possiblement serà encertadíssim,
impecable a nivell jurídic i estic segur que molt ben rebut, per
molt que li facin mala propaganda. I en cas que la part de les
àrees no lingüístiques o matèries no lingüístiques impartides en
distintes llengües, inclosa l’estrangera, haguessin de tenir una
variació diferent a la proposada inicialment hi ha d’haver un
consens en norma, un 65% d’un 50% de pares que voten és un
30%. Un 65% d’un 10% de pares que voten és insignificant. Per
canviar un projecte lingüístic i perquè duri en el temps convé
una majoria molt àmplia, com quan en el Parlament demanam
unes tres cinquenes parts. En el Parlament de l’Estat, quan
demanam tres cinquenes parts? Quan demanam un 65%? Quan
són coses que han de tenir molt de consens.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 9472/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a deute amb consells insulars i ajuntaments.

EL SR. PRESIDENT:

Setena pregunta, RGE núm. 9472/12, relativa a deute a
consells insulars i a ajuntaments, que formula el diputat Sr.
Marc Pons i Pons del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula el Sr. Diputat.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Des de l’inici d’aquesta legislatura el
Govern ens ha explicat moltes vegades quin és el seu criteri a
l’hora d’establir la prioritat de pagaments i consisteix,
bàsicament en allò que tot el deute generat, tots els
compromisos contrets al llarg d’aquesta legislatura els paguen
al dia i que el deute que es varen trobar senzillament el pagaran
quan puguin. Aquest ha estat el criteri, que en aquests moments
no vull entrar a qüestionar l’absurd que és perquè tampoc no hi
ha temps, el que sí pretenc amb aquesta pregunta és desmuntar
l’afirmació, tantes vegades repetides per part del vicepresident,
que estan al dia en els pagaments de tots els seus compromisos
contrets al llarg d’aquest any i mig, un fet que directament no és
cert, tal com han explicat moltes vegades tant els consells com
els ajuntaments. Per això voldria saber, Sr. Vicepresident, si es
reafirma en la idea que estan al dia en el pagament dels
compromisos contrets o bé s’incrementa el deute tant amb els
ajuntaments com amb els consells i, si és així, quant creu que
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podran aguantar ajuntaments i consells sense que vostès els
abonin els seus compromisos?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Vicepresident.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Sr. President. Sr. Diputat, miri, vostè va ser president, si no
m’equivoc, del Consell de Menorca i crec que no m’equivoc, i
quan va deixar la seva presidència, el juny de 2011, el deute del
Govern al consell era de gairebé 25 milions. Com pensava vostè
fer front a aquesta situació?

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, no em tiri
vostè pilotes fora. Miri, no gastarem res més d’allò que puguem
pagar. Aquesta ha estat la frase repetida tantes vegades per part
del vicepresident. En aquest plenari fa poques setmanes, en la
darrera compareixença, vostè explicava els compromisos
contrets en el 2012 es paguen tots. Doncs bé, jo li posaré
algunes xifres, des que vostè va arribar al Consell d’Eivissa, en
aquest moments se’ls deu 15 milions d’euros més dels que se’ls
devia; al Consell de Menorca, tres quarts del mateix, i ja n’hi
devien, de doblers. Però no només això, la vicepresidenta
econòmica va explicant que com el Govern no li paga agafa els
doblers de carreteres per fer front al dia a dia. Se’n recorda de
les crítiques de la caixa únic que vostès repetien? Doncs, ara ho
fan. En el Consell de Mallorca l’increment, aquesta legislatura,
és de més de 100 milions d’euros i la FELIB fa ara dues
setmanes li remetia a vostè una carta on parlava de les
obligacions pendents de satisfer i on deia, textualment, que la
situació s’ha convertit en insostenible. 

A tot açò encara hem d’afegir el fet, repetit per vostè moltes
vegades, que el rescat solAlicitat davant Madrid permetria pagar
el deute tant a ajuntaments com a consells insulars, i la sorpresa
va ser que fa dues setmanes, en aquest plenari, vostès votaven
en contra que els recursos del FLA es destinassin a pagar el
deute a ajuntaments i a consells. Per aquesta via, d’anades i
vingudes i d’improvisació, Sr. Vicepresident Econòmic, no ens
sembla que sigui la millor manera d’afrontar aquesta crisi
econòmica. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vicepresident.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Sr. President. Sr. Diputat, miri, el deute que està damunt la
taula, el deute heretat durant els anys anteriors, no durant
aquesta època, durant els anys anteriors i que es va reportant al
llarg del temps és d’unes dimensions tan importants que
obliguen, necessàriament, a fer una feina conjunta amb totes les
administracions, una feina que jo crec que es fa de forma molt
acurada tant pels ajuntaments com pels consells. 

Li vull dir que la situació heretada realment era una situació
tan complicada com, per exemple, li vull recordar una vegada
més, que durant l’any 2011 el Fons de cooperació local va
desaparèixer del pressupost, senzillament, va desaparèixer i ara
no només hem de fer front a les despeses que es varen generar
el 2012 sinó també a les de 2011. Aquesta idea es repeteix una
i altra vegada de manera que ens queda una feina per fer
important, una feina per fer que encara ens durà temps, però que
es fa, s’avança de forma accelerada. El deute, en primer lloc, ha
de deixar de créixer i després començar a decréixer. En aquest
sentit li vull dir que aquests dies es fa un pagament als
ajuntaments i als consells de 19 milions d’euros en matèria de
serveis socials. Tenim problemes de tresoreria, hem tengut
problemes de tresoreria en el passat i aquests problemes de
tresoreria se solucionen, se solucionen al ritme que les coses
permeten.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 9467/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Manuel José Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa al programa Viu la cultura.

EL SR. PRESIDENT:

Vuitena pregunta, RGE núm. 9467/12, relativa a programa
“Viu la cultura”, que formula el diputat Sr. Manuel José
Monerris i Barberá del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
el Sr. Diputat.

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, “Viu la cultura” és un programa d’activitats
didàctiques i culturals que la Direcció General de Cultura i
Joventut de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del
Govern de les Illes Balears ha adreçat a tots els centres
educatius i que té com a objectiu principal acostar tots els
alumnes, petits i grans, de les Illes Balears al món de la cultura
i afavorir un contacte directe de la nostra realitat cultural. 
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La Direcció General de Cultura i Joventut de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes
Balears, a través del programa “Viu la cultura”, posa a
disposició dels centres educatius l’oferta d’activitats didàctiques
educatives i culturals per al curs 2012-2013. El programa, que
es presenta en forma digital a la pàgina web de la Conselleria
d’Educació a través de la Direcció General de Cultura, s’ha
renovat per afavorir el contacte directe dels alumnes amb la
realitat cultural, s’ha revisat i actualitzat amb activitats noves
que permeten que tant docents com alumnes puguin gaudir
d’una selecció variada d’esdeveniments com tallers, concerts
didàctics, representacions teatrals o xerrades que tenen com a
objectiu acostar els alumnes al món de la cultura i afavorir un
contacte directe amb la nostra pròpia cultura. Abasta també els
àmbits de la història, l’art, les ciències socials com també
música, cultura popular, teatre i dansa així com les ciències
mediambientals entre d’altres i també material de préstec.
Podríem ressaltar a l’illa de Menorca en l’àrea de ciències
socials, història i art, per exemple, les visites guiades al Museu
de Menorca, al Museu municipal de Ciutadella, als arxius
històrics (...).

Sr. Conseller, quina valoració fa vostè i quines són les
novetats principals del programa “Viu la cultura” per al curs
2012-2013? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Educació i Cultura.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Diputat. Efectivament, és un
programa que du tretze anys de vida i que realment ha permès
a molts escolars de les Illes Balears gaudir de tota una sèrie de
programes per conèixer més a prop tota una sèrie d’iniciatives
culturals, literàries, musicals, científiques. Jo li donaria algunes
dades, si li interessa, lògicament la valoració sempre és, ha estat
i esper que sigui i serà positiva, molt positiva. Per tant, li cit
que, en principi, des de la Direcció General de Cultura i
Joventut duen a terme unes cinquanta-tres activitats
organitzades directament a les quals si afegim totes les altres
que entren de distintes entitats fins i tot d’institucions o de
companyies, programes específics que ens pareixen de qualitat,
gestionats a través de i donats a conèixer a través d’aquest
programa arribaríem a 118 activitats, i 118 activitats suposen
més de 22.000 alumnes de les Illes Balears per a aquest curs. Li
cit algunes activitats importants: una d’elles, arran de l’obertura
de La Llotja, és la represa de la visita, a la part de La Llotja
restaurada, que és un fet que vostè sap que afecta no només la
ciutadania sinó específicament els escolars; programes
lògicament relacionats amb els aniversaris, Any Alcover 2012
i Any Juníper 2013 seran importants; a Eivissa, els tallers
d’història i arqueologia i el programa amb la reobertura del
Museu d’Art Contemporani també ho és; dins l’àmbit de la
cultura popular el clàssic del món de Nadal és dins l’àmbit
musical o un clàssic com és el concert de CapelAla que li diríem
(...) que també és un clàssic dins aquest programa; activitats a
Menorca com els sons de les Illes o els tallers de percussió, etc.,
fins i tot li podria comentar un caramull d’activitats que crec
interessants amb una repercussió important dins els centres, amb

un llistat important de centres que han mostrat el seu interès i
que el mostraran. 

Vull afegir també algunes activitats de tipus científic, que
també el món científic, per exemple, Matemàgia, aprofitant
aquesta paraula, és dins l’àmbit de la difusió de la matemàtica
un programa que destacaria o El món de les àguiles o El secret
de la mar em pareixen programes importants dins l’àmbit
científic que també es duen dins “Viu la cultura”.

Per tant, un programa del qual ens hem de felicitar entre tots,
des de fa tretze anys hi fan feina, felicitar tots els centres i els
tècnics i les persones que hi colAlaboren i que realment és una
eina important per conèixer la nostra cultura i realment el nostre
fet des de molt a prop i des de distintes institucions.

Gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 9468/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projecte de drenatge de l'autovia d'accés a
l'aeroport d'Eivissa.

EL SR. PRESIDENT:

Novena pregunta, RGE núm. 9468/12, relativa a projecte de
drenatge de l’autovia d’accés a l’aeroport d’Eivissa, que
formula el diputat Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, des de l’any 2007 un petit tram del nou accés a
l’aeroport d’Eivissa registra en època de pluges intenses una
acumulació d’aigua que acaba fent del tot intransitable aquesta
via. Des de llavors ençà, des de l’any 2007, el Govern del Partit
Popular, la Conselleria d’Obres Públiques, tenia ja dissenyada
i tenia també en tramitació una modificació del projecte inicial
que corregia aquesta deficiència que s’havia detectat mitjançant
un sistema de drenatge adequat que evacuava l’aigua de pluja
que s’acumulava. Sigui com sigui el cert és que l’entrada del
pacte de progrés a la governabilitat d’aquesta comunitat
autònoma va alentir les coses i de quina manera. Tant és així
que fins dos anys després, parlam de l’any 2009, no s’anuncia
el nou projecte de drenatge i s’anuncia que ha estat aprovat i ha
superat els tràmits de la Comissió Balear de Medi Ambient i
que el projecte és d’execució immediata i absolutament
imminent. Però no només això, també es diu que aquest projecte
de drenatge havia d’haver estat executat mitjançant els fons
estatutaris que havien d’arribar de Madrid. Però, sigui com
sigui, l’any 2009 ni fons de Madrid, ni fons estatutaris, ni cap
execució. 

Però no només això, sinó que l’any 2010, per si no ho
sabíem en aquesta comunitat autònoma, tornen a anunciar que
efectivament, aquest projecte de drenatge s’ha de materialitzar
i anuncien per a això 2,5 milions d’euros, amb una inversió
plurianual, 500.000 euros el primer any i la resta el segon any.
Però l’any 2010 ni arriben ni fons, ni s’executa el projecte. I no
només això, sinó que a un mes de les eleccions tornen a
anunciar el projecte de drenatge de l’autovia a l’aeroport amb



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 64 / 27 de novembre del 2012 2651

 

una dotació pressupostària d’1,9 milions d’euros i el fons ni hi
són ni en aquest moment entenc que se’ls espera.

Per tant, Sr. Conseller, aquesta és una qüestió que preocupa
molt, vostè ho sap, a Eivissa, crec que és el moment d’intentar
executar això aviat, és el moment de reduir la perillositat en
aquest tram. I, per tant, ens agradaria saber, una vegada que s’ha
reprès aquest projecte, en quin estat està l’execució de les obres.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Administracions Públiques.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Miri, el puc informar que
després d’anys de demora, com vostè ha explicat molt bé, l’obra
per resoldre definitivament el problema del drenatge del nou
accés a l’aeroport d’Eivissa ja està en marxa. Concretament
l’acte de replanteig es va firmar el passat 10 d’octubre, amb un
termini d’obra de 10 mesos, és a dir, l’agost de l’any 2013.

En aquests moments s’estan realitzant les obres prèvies i els
treballs arqueològics per iniciar l’excavació. L’actuació
consisteix en l’execució d’una bassa d’eliminació de tempestes,
amb la capacitat suficient perquè es garanteixi el drenatge de la
via, amb un període de retorn de 100 anys, que reculli el volum
de vinguda a la sortida (...), equivalent a una precipitació
màxima en 24 hores de 186 milAlímetres. 

Vull ressaltar que el Govern ha fet un gran esforç
pressupostari, amb les circumstàncies econòmiques que vostè
coneix, per solucionar aquest problema i assumirà el cost de
l’obra i que ascendeix a 2,5 milions d’euros, entre actuacions i
expropiacions. L’autovia es troba en funcionament i la
insuficiència del drenatge actual ha vingut causant diversos
incidents, amb danys materials, reclamacions i denúncies, com
vostè bé sap també. L’Oficina del Defensor del Poble ha
informat diverses vegades sobre les denúncies rebudes i ha
solAlicitat que s’informi de les actuacions previstes i dels
terminis estimats per resoldre aquest problema. 

Vull recordar que la resolució del problema del drenatge de
l’autovia del nou accés a l’aeroport d’Eivissa no s’hauria
retardat fins ara, d’haver pogut comptar amb les inversions
estatutàries que es van comprometre amb la firma d’un conveni
amb l’Estat el desembre del 2010. Però bé, encara que sigui
tard, esperem que les obres que han començat ja puguin resoldre
d’una forma definitiva aquest problema, Sr. Diputat.

Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 9470/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista,
sobre Eivissa a FITUR.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 10, RGE núm. 9470/12, relativa a Eivissa
a FITUR que formula el diputat Sr. Xico Tarrés i Marí del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, dies passats vàrem
parlar de la repercussió que havia tengut Eivissa, la promoció
diferenciada que havien tengut Eivissa i Formentera a la World
Travel Market. Vostè em va dir que estava molt satisfet, però
que era una decisió d’Eivissa i que li pareixia encertada. Jo crec
que l’obligació del Govern és colAlaborar amb totes les illes en
la seva promoció. Properament tendrem la Fira de FITUR a
Madrid, i Eivissa i Formentera tornaran tenir un estand
diferenciat de les altres, perquè jo ja li vaig dir que l’empresariat
i vull suposar que des de les institucions no s’està content, no
s’està satisfet, en la promoció que s’està fent des de la seva
conselleria.

Per tant, nosaltres li volíem demanar si amb aquesta
diferenciació de promoció que es farà a Madrid per part
d’Eivissa i Formentera, l’ATB, la seva conselleria hi
colAlaborarà econòmicament, ja que de moment només ho fan
les institucions d’Eivissa i el sector empresarial d’Eivissa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Diputado. Bueno,
Baleares tendrá en FITUR un estand propio, no dentro del de
Turespaña, porque Turespaña no asiste a FITUR. Y lo que es
Ibiza, igual que el resto de islas, tendrá dentro del estand de la
ATB, su propio espacio para realizar su promoción
diferenciada, como ha venido haciendo hasta ahora. Esta es la
situación, que no ha dado malos resultados y que ha funcionado.
Por lo tanto, tendrá su propio espacio para su promoción
diferenciada, como el resto de las islas y como así ha venido
ocurriendo desde que estamos gobernando.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller. Ja li vaig dir
que això està bé, però que el sector empresarial no estava
satisfet. No puc parlar de les institucions perquè no m’han dit
que estiguessin descontents, els polítics d’Eivissa. Li ho dic així
perquè és així com ho sent. 
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Però sí que m’he preocupat aquests dies de parlar amb
empresaris d’Eivissa, i els empresaris d’Eivissa estan
preocupats, no estan mica contents de la promoció que s’està
fent des de la seva conselleria. Se senten abandonats, fins i tot
ja n’hi ha alguns que en feien broma, deien “que a nosaltres ens
toqui pagar el que no es paga a altres illes, que la promoció que
volem fer d’Eivissa no la puguem fer en un espai adequat, ens
preocupa moltíssim”.

I clar, tots tenim una història, tots tenim una història, i
aquesta història és preocupant en alguns casos. És preocupant
i crec que no és bo per al Govern que algun conseller, en aquest
cas vostè mateix, que a Eivissa se’l comenci a conèixer més i
recordar més per històries passades, per determinats països de
l’Est d’Europa, o se’l conegui per històries recents, algú em deia
l’altre dia: “yo creo que quizás este conseller lo que va a hacer
es pasarse la promoción turística de Ibiza por la cabeza”.
Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, Sr. Diputado, yo entiendo
que usted quiere sacar una confrontación en un tema con la isla
de Ibiza por parte de este govern y no lo conseguirá. Yo ya le
dije una vez que no sacará esta confrontación porque nosotros
aplaudimos y respetamos la iniciativa que ha tomado el Consell
de Ibiza y, por supuesto, los empresarios de Ibiza.

Pero no hay que olvidar una cosa, al margen de que
aplaudimos y respetamos lo que se hizo en Londres, hay que
tener en cuenta cuáles han sido los resultados de la temporada
en Ibiza, con respecto a la promoción que se hizo en Londres
anteriormente. Los resultados, hechos con nuestro sistema hasta
ahora, suponen que en el mismo periodo, es decir de enero a
septiembre con respeto al año pasado, Ibiza ha subido 34.000
visitantes británicos. Ayer mismo creo que fue en el Diario de
Ibiza, salió perfectamente que ha habido un aumento del 9,4%
en la tarifa media de los hoteles de Ibiza. Es decir, la temporada
va de maravilla, los resultados son los importantes.

Cada cual podrá sacar sus conclusiones en cuanto al éxito de
un estand. El éxito del estand se verá el año que viene cuando
se vean los resultados de la temporada y se podrá ver el retorno
que ese gasto adicional ha tenido y que esperamos que sea
fenomenal y que, si es bueno, que sea copiado, con lo cual lo
respetamos al máximo. Pero el éxito del estand no es el
ambiente del estand, el éxito del estand se ve al año siguiente
sobre cómo va la temporada turística. Y en eso, de momento,
vamos bastante bien.

En cualquier caso, las reservas en Londres con respecto a las
otras islas que no tenían estand diferenciado, iban muy bien,
Ibiza tenía un 3% por encima. Pero es que Mallorca tenía un 4%
por encima y Menorca tenía un 13% por encima y no tenían
estand diferenciado. 

Vamos a ver los resultados. No se ponga tranquilo y
preocúpese más de sus asuntos judiciales que creo que le vale
más la pena. Gracias.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

I.11) Pregunta RGE núm. 9474/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a imatge de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Onzena pregunta, RGE núm. 9474/12, relativa a imatge de
les Illes Balears, que formula el diputat Sr. Cosme Bonet i
Bonet del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr.
Diputat.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Lamentam haver de formular aquesta
pregunta, perquè en un temps de dificultats, de descrèdit de la
política, la desconfiança de la ciutadania cap als polítics és molt
preocupant tenir la meitat dels consellers en els mitjans de
comunicació, sent protagonistes per haver, o bé abusat de
mitjans públics en benefici privat, o per activitats de dubtós
gust. No són assumptes privats dels consellers, és el Govern el
que està transmetent una imatge negativa. Mentre prediquen
austeritat i s’aproven retallades, no és precisament edificant
veure’ls de caça o de “saraos”.

Per tot plegat els formulam aquesta pregunta, Sr. Portaveu,
sobre la imatge negativa que transmet el Govern. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Educació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Diputat. I gràcies pel to de
la seva pregunta. Comentar la imatge d’un govern realment no
ha de ser el Govern qui l’ha de comentar, sinó la mateixa opinió
pública. El Govern té imatges positives, negatives, en temps de
crisi aquest i qualsevol govern pren decisions molt contestades,
fa encerts, fa equivocacions. Si en alguna es refereix a nivell
personal, ja he presentat excuses. Les imatges són les que
corresponen en temps de crisi. Li ben assegur que les imatges
que sempre voldria donar un govern són de més pressuposts,
més serveis i més capacitat de servir els ciutadans.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, en parlarem, d’opinió
pública. Però permeti’m que li digui que no és una qüestió
privada ni una qüestió que es pugui considerar un problema
individual de cada un dels consellers. Cap govern no és millor
que els homes que l’integren Sr. Bosch, com a mínim vostè no
n’està orgullós, és cert. Sap que està mal fet i ho va reconèixer
a una entrevista recent, on deia que entenia que la seva
solvència i projecció estaven seriosament tocades, demanava
excuses si la imatge transmesa havia perjudicat el Govern  -el
Govern- i que el major mal que s’havia fet era el de la manca de
credibilitat, solvència, perjudici del Govern i manca de
credibilitat.

És necessari que els servidors públics guardin coherència
amb els valors de la societat a la qual representen i coherència
amb el discurs polític. Aquesta és l’ètica que els ha faltat, l’ètica
de ser coherents amb els sacrificis i l’austeritat que demanen als
ciutadans. I a l’assumpte de Cabrera se li han sumat les
activitats privades d’un altre conseller aficionat a la caça. I els
valors que s’han transmès amb les fotografies que s’han
conegut, han estat motiu de befa no sols a la nostra comunitat,
sinó arreu de l’Estat lamentablement i a nombrosos mitjans de
comunicació internacionals. A llocs tan exòtics com l’Índia,
Alaska, Gran Bretanya a través del Telegraph, Estats Units, a
Itàlia Il Corrieri della Sera mateix, o els mitjans digitals
alemanys se n’ha parlat. 

Li faré dues cites de mitjans espanyols conservadors. La
Vanguardia: “la fotografía de un consejero autonómico, balear
y de Turismo para más señas, con los testículos de un ciervo
sobre su cabeza chorreándole sangre por la cara, ha
inflamado aún más a una sociedad harta de la fanfarria del
político payaso y de las torpezas de sus gobernantes”. O La
Razón -La Razón-: “Bauzá que quiere cambiar las cosas de
antaño que tan mal se hicieron en Baleares, debería cuidar
estos detalles, porque suena a lo de siempre, a todo aquello de
los bolsos de marca y de los tics que acaban en disgusto y de
los gordos. Lo siento por el ciervo, ¡que mala pata acabar en
la cabeza de este tío!”.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Sr. Diputat, jo no sé si dir-li que vostè en aquests moments
tenia una oportunitat de prendre un camí o prendre-ne un altre.
Utilitzar unes fotos aconseguides d’una determinada manera,
referent a un tema particular, per pegar aquesta andanada, em
pareix fora de tot lloc! Punt número 1.

(Alguns aplaudiments)

Punt número 2. Com que ha citat, i fins i tot podria sentir-se
alAludit una persona en concret, no em correspondria a mi i
tendria tot el dret -crec, Sr. President- a un torn especial...

(Remor de veus)

... respecte de la imatge particular i respecte del que fa
referència a la difusió que s’ha fet de la imatge particular,
mesclar-ho amb la imatge d’un govern, que sofreix cada dia per
sortir del merder -i permeti’m l’expressió- on ens ficaren,
realment li assegur que jo a nivell personal vaig fer les coses
que havia de fer, no vaig utilitzar cap euro i si en tot cas, perquè
tenc preguntes escrites, volen més informació, la tendran
totalment a la seva disposició. Però el mal, el dubte, ja està fet.
Per això un demana perdó.

Però si vostès tenguessin aquesta responsabilitat, crec que no
haurien d’abusar d’allò que vostès saben que ja és irreparable,
que és poder restaurar aquesta credibilitat que mai no podrà ser
restaurada. Ara, a partir d’aquí, de la res pública utilitzar fets
concrets, fotos concretes dins l’àmbit de la vida privada, va molt
més enllà d’allò que crec que ha de fer un grup de l’oposició.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 9557/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a sentència sobre la desclassificació de tres
parcelAles a Pollença.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 12, RGE núm. 9557/12, presentada en
substitució de la RGE núm. 9465, relativa a sentència sobre la
desclassificació de tres parcelAles a Pollença, que formula la
diputada Sra. Margalida Prohens i Rigo del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. La meva pregunta és d’un tema sobre
el qual ja se n’ha parlat, la famosa Llei 4/2008, de mesures
urgents per al desenvolupament territorial sostenible a les
Balears, que va aprovar el pacte un 14 de maig i que no els
degué fer molt el pes, perquè la modificaren el gener i el
novembre de 2009 amb dos decrets llei. Dues modificacions
amb poc marge de temps, via decret.

Una llei que sempre vàrem dir que tendria greus
conseqüències per a aquestes illes, ja que es carregava el
principi de seguretat jurídica, protegint urbanitzacions a mig fer,
amb clavegueram, carrers i faroles que de sobte es varen veure
classificades com ANEI. I ara ja hi som, ja han arribat les
conseqüències de les decisions que es basen només en criteris
ideològics i partidistes.
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Però abans que em respongui, Sr. Conseller, quina valoració
fa de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de dia 21 de
novembre, sobre responsabilitat patrimonial de l’administració
per la desclassificació de tres parcelAles a la urbanització El
Vilar de Pollença, volem recordar algunes afirmacions que
s’han fet al respecte. Li han dit, Sr. Conseller, que vostè inflava
les xifres de les indemnitzacions. Li han dit que això és una
falAlàcia, perquè al final mai no s’ha de pagar el que demanen
els promotors. I si s’ha de pagar, no és ni la meitat de la meitat
del que vostè deia, perquè demanar no fa preu. S’han mofat de
la seva defensa de la seguretat jurídica i li digueren que per a
això sempre hi ha els tribunals.

Idò bé, els tribunals són aquí i han dictat sentència. També
defensaven la màxima que aquestes actuacions no tenen preu.
Idò es veu que sí, que tenien preu i que segons la Llei del sòl
estatal de 2007, tenen dret a rebre una indemnització per a la
modificació de les condicions de l’exercici d’execució de la
urbanització. Deu ser que aquests partits d’esquerres segueixen
la màxima d’aquella dirigent socialista que deia que els recursos
públics no són de ningú. Però com sempre ha dit vostè, si hi
posessin enmig el seu patrimoni, farien un altre cantet. Però no,
la seva nefasta gestió aquí, Sr. Conseller, la pagam tots. Perquè
ells, ja ho sabem, pagar, el que és pagar, ells no paguen.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Ordenació del Territori i
Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, efectivament,
hem de començar dient que l’objecte de la reclamació que ha
donat lloc a aquesta sentència és la responsabilitat patrimonial
de l’administració per l’entrada en vigor de la Llei 4/2008, de
dia 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament
territorial sostenible a les Illes Balears que va suposar en aquest
cas, la classificació com ANEI de les parcelAles 137, 139 i 140
de la urbanització El Vilar de Pollença. Repetesc, va suposar
desclassificar com urbà i classificar com ANEI unes coses que
estaven dins una urbanització, concretament tres parcelAles que
més endavant els donaré els metres quadrats que tenen.

Quina valoració fa aquest conseller davant aquesta
sentència? Sobretot de preocupació, de molta preocupació,
supòs que a altra gent l’importa un pebre això, perquè, com diu
vostè, no paguen dels seus. Però en aquest cas molta
preocupació perquè hi ha molt més rosari darrere. La sentència
reconeix el dret de l’entitat Immobiliària Pollença, SL a rebre
una indemnització per un valor d’1.600.006 euros, més els
interessos legals per a la desclassificació de tres parcelAles en El
Vilar de Pollença. Entre les tres parcelAles sumen un total de
3.400 metres quadrats, menys de mitja quarterada, si fos rústic,
com que és urbà continua sent mitja quarterada però d’urbà. És
a dir, ens surt a 470 euros el metre quadrat, un bon preu, i això
va sobretot per a aquells que tenen el costum de dir que protegir
no té preu, protegir en té, de preu i hem de veure qui és que l’ha

de pagar, si l’hem de pagar entre tots, ho pagarem entre tots.
Però el que passa és que determinats capricis val més que
cadascú es pagui els seus.

(Remor de veus)

Sovint s’ha de posat de manifest en aquesta cambra tot això
i això de 470 euros el metre quadrat no ho dic jo, ho diu el
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears clarament en
aquesta sentència. L’informe pericial marca a més a més que se
n’haurien pogut donar 2.425.000. És a dir, en aquest cas ha fet
curt. I darrere tot això ens vendran un caramull de sentències,
només a El Vilar hi ha 16 milions d’euros de reclamacions. Però
del total dels 46 expedients oberts, ens demanen a dia d’avui,
perquè això està en constant moviment, 703.046.291,53 euros.

Em queden 10 segons i no sé si em quedarà temps. 116.470
milions de pessetes, de les antigues pessetes. Això és una
vergonya. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 9463/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a formació sobre dret civil.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 13, RGE 9463/12, relativa a formació
sobre dret civil, que formula el diputat Sr. Fernando Rubio i
Aguiló, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Diputat.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller
d’Administracions Públiques, tenim notícies d’aquest conveni
de colAlaboració entre la Conselleria d’Administracions
Públiques, la Universitat de les Illes Balears, la Fundació
Universitat i Empresa i el Consell General del Poder Judicial. 

No tenim cap dubte de la gran importància que té el dret
civil especial de les Illes Balears en les relacions jurídiques
entre persones de la nostra comunitat autònoma. La nostra
autonomia és competent, té la competència de manera
exclusiva, i així ho diuen tant l’Estatut d’Autonomia com la
Constitució Espanyola, per legislar en matèria de dret civil
balear, i s’aplica aquest en primer terme. Per tant el Codi Civil
és dret supletori. D’aquí la importància del nostre dret autòcton.
Per això destacam aquesta importància, la gran importància que
té que els professionals del món de la justícia estiguin
degudament formats en el nostre dret civil perquè aquest pugui
ser aplicar amb totes les garanties, segons es desprèn també de
l’article 97.2 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. 
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Pensam que aquest conveni pot aconseguir d’una manera
efectiva la formació requerida als professionals del món jurídic.
Tenint present les institucions que hi figuren, creim que són
ideals per aconseguir aquesta situació: hi ha el Consell General
del Poder Judicial, ja que, segons la Llei Orgànica del Poder
Judicial, el seu article 197.4 atribueix a aquest òrgan l’exclusiva
responsabilitat en la formació i el perfeccionament de jutges i
magistrats; també la comunitat autònoma a través de la seva
conselleria tendrà un paper destacat, i la Universitat de les Illes
Balears, que és l’única que pot oferir de manera acadèmica dret
civil balear, i per tant és l’única que ofereix titulacions oficials.

Amb aquest escenari ens agradaria saber, Sr. Conseller,
quina serà l’aportació de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, del seu departament, i quina opinió li mereix aquest
conveni de colAlaboració. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Administracions Públiques.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Moltes gràcies, Sr. President. El conveni que com ha dit
vostè fa uns dies vam firmar amb la Universitat de les Illes
Balears i el Consell General del Poder Judicial respon a aquesta
necessitat que la comunitat judicial ens ha fet arribar, i en
especial els jutges i els magistrats que fan feina en el territori de
les Illes, per tal que coneguin les normes i els principis que
conformen el dret civil balear. 

Els poders públics amb responsabilitat en aquest àmbit hem
de procurar formar i informar els professionals que hi fan feina
per tal que aquest dret civil propi i diferenciat pugui ser aplicat
amb totes les garanties. És aquí, en la formació dels
professionals, vull dir, on se situa la colAlaboració que realitza
el Govern a través de la Conselleria d’Administracions
Públiques amb la institució acadèmica més important de la
nostra comunitat, com pugui ser la universitat. Aquesta
colAlaboració es plasma en la realització d’aquest curs on line,
de gran prestigi, per altra banda, però sobretot de gran
importància per a la nostra societat, ja que per una part permet
als professionals ampliar i actualitzar els seus coneixements
sobre aquesta matèria, i, per altra, els ciutadans poden confiar
que els juristes i els membres de la carrera judicial estan formats
i capacitats per aplicar el nostre dret civil balear.

La Conselleria d’Administracions Públiques colAlabora
directament en el finançament del conveni amb una aportació
mínima -és senzilla però és el que podem aportar- de 10.375
euros, una quantitat que no és molt excessiva, com he dit abans,
i que no obstant açò permetrà que 30 jutges i magistrats puguin
aconseguir aquesta titulació d’experts en dret civil balear.
Gràcies.

I.14) Pregunta RGE núm. 9460/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reunió amb els comitès de
desenvolupament de rutes.

EL SR. PRESIDENT:

Catorzena pregunta, RGE 9460/12, relativa a reunió amb el
Comitè de desenvolupament de rutes, que formula el diputat Sr.
Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. Este govern tiene un claro compromiso
y trabaja desde diferentes aspectos para la mejora continua de
nuestra conectividad aérea. Así ha constituido y reunido los
comités de desarrollo de rutas de cada aeropuerto insular, al ser
éstos piezas estratégicas para nuestra comunidad. 

Creados mediante convenios, el anterior govern no los
constituyó, igual que nunca reunió el Comité asesor de
cogestión aeroportuaria, otro ejemplo de su inactividad respecto
a la conectividad aérea de nuestras islas, que ahora tanto
reclaman ellos mismos. 

Los comités de ruta están formados por Govern, consell
insular correspondiente, ayuntamiento de ubicació del
aeropuerto, Delegación del Gobierno, cámara de comercio
correspondiente y AENA, conformando una herramienta
fundamental de interlocución y de mayor vinculación con su
territorio más inmediato. Su principal objetivo es promocionar
el destino en origen, sirviendo como interlocutor para canalizar
actuaciones de promoción del transporte aéreo, promoviendo
acciones para fortalecer nuestra conectividad aérea e
incrementar la carga aérea, el pasaje de negocios y la afluencia
de turistas, fomentando la competencia y competitividad de
todos nuestros aeropuertos. 

En la primera reunión de cada uno de ellos, además de
informar de su funcionamiento, sus miembros de
comprometieron, en desarrollo de los citados convenios, a
nombrar representantes para crear la comisión técnica de cada
respectivo comité insular, que redactará un plan de acción
bianual para alcanzar los objetivos establecidos. Éste
identificará los mercados emisores y destinos de interés para
nuestros aeropuertos y así realizar su promoción. Además se
integrarán en la Mesa del transporte aéreo. 

Recientemente, tal como se acordó inicialmente, ha tenido
lugar la segunda reunión de los diferentes comités de rutas
insulares. Por ello, Sr. Conseller de Turismo, primeramente
queremos darle la enhorabuena por el trabajo desarrollado, y
preguntarle concretamente si podría explicar la última reunión
llevada a cabo de los comités de ruta de cada aeropuerto insular.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.
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EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Diputado. La verdad es
que fue muy bien y nos llevamos unas impresiones muy
positivas por cuatro motivos, básicamente. En primer lugar,
porque se puso de manifiesto el incremento de tráfico aéreo en
nuestras islas, concretamente en Mallorca entre enero y
septiembre se batieron récords absolutos, y también se batieron
récords en la isla de Menorca.

En segundo lugar, porque se va a estudiar la apertura de
posibles nuevas rutas: en Mallorca con Copenhague, Estocolmo,
Moscú; en Menorca com Roma, París o Lisboa; y en Ibiza con
Budapest, San Petersburgo, Estocolmo o Helsinki.

En tercer lugar, porque por primera vez se trabaja
conjuntamente en la redacción de los tres planes bienales; se
está trabajando por parte de las administraciones, de manera que
AENA va a dar información aeroportuaria en general y sobre el
sector aeronáutico, y el Govern, los consells y los
ayuntamientos van a dar toda la información turística para que
las comisiones técnicas de estos comités de desarrollo de ruta
preparen el borrador, que nos han dicho que estarán listos los
tres borradores el próximo mes. Con estos borradores podremos
sacar ya las conclusiones para empezar a trabajar.

El Consell Insular de Formentera -éste es un dato
importante-, que inicialmente no estaba en (...) del convenio
inicial, está incluido y está trabajando dentro del comité de rutas
de Ibiza, ya que la isla de Ibiza es la que tiene el aeropuerto más
cercano.

Y en cuarto lugar, porque se constató que los datos previstos
para este invierno, que inicialmente eran tan pesimistas, no son
tan malos como algunos sectores habían dicho y, bueno, parece
ser que finalmente la situación es razonablemente correcta,
sobre todo teniendo en cuenta que no se mantiene ninguna línea
aérea de manera artificial, ya que no se ha otorgado
absolutamente ninguna subvención.

Finalmente daré algunos datos en cuanto a la isla de
Mallorca: se incrementa un 3,8% el número de plazas ofertadas,
pasando de 2.490.000 a 2.585.000, y se mantiene la
conectividad con las principales ciudades españolas, al
registrarse 100 frecuencias semanales con Madrid y otras 121
con Barcelona. En Menorca se mantienen las frecuencias con
las principales ciudades españolas: 29 con Barcelona y 7 con
Madrid, y Air Nostrum aumenta un 23% el número de plazas en
la ruta con Palma y un 6,51 en la de Valencia. Y finalmente en
Ibiza, pese al descenso del 1% de los asientos ofertados, se
mantiene la conectividad con las principales ciudades españolas,
66 con Barcelona, 44 con Madrid y 40 con Valencia, y British
Airways ha anunciado que a partir de diciembre aumentará sus
conexiones semanales con Londres de 2 a 5. 

Muchas gracias.

I.15) Pregunta RGE núm. 9462/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pressuposts 2013.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 15, 9462/12, relativa a pressuposts 2013,
que formula el diputat Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sr. Vicepresident del Govern, fa uns dies va presentar vostè
mateix aquí a la Cambra els pressuposts per a la comunitat
autònoma. Vàrem poder comprovar que eren uns pressuposts
durs i que estan en la línia del compromís de la reducció del
dèficit fixat per l’Estat en el 0,7% per a l’any 2013, per poder
sortir de la situació rebuda com més aviat millor. Vàrem
comprovar, al mateix temps, que són uns pressuposts amb un
gran compromís en polítiques socials. Prova d’això és que 8 de
cada 10 euros dels pressuposts aniran dedicats a sanitat i a
educació. 

Una vegada es varen presentar aquests pressuposts va
començar la ronda de compareixences a la Comissió d’Hisenda
i Pressuposts de tots els consellers per explicar quins seran els
comptes de cada una de les àrees del Govern. En aquestes
compareixences es va donar la paradoxa que en moltes ocasions
els anteriors gestors del pacte recriminaven al Govern fins i tot
que es pagassin els compromisos contrets amb els bancs per ells
mateixos, és a dir, hem creat una nova categoria, Sr.
Vicepresident: el Govern ja no fa bé ni el que ells mateixos
varen signar que s’havia de fer.

Vàrem escoltar també de les seves explicacions com aquest
endeutament rebut pel govern del pacte o més bé, diria jo, pel
govern de l’impacte, ens durarà bastant de temps. No serà una
qüestió fàcil anar fent ajustaments per poder sortir i per poder
fer front a aquest enorme forat generat durant la passada
legislatura. 

Al mateix temps hem vist com es continua amb les
polítiques de contenció de la despesa, racionalització i
optimització dels recursos públics. I és en aquest sentit que avui
li formul aquesta pregunta: per quina via s’ha produït l’ajust als
nous pressuposts prevists per a l’any 2013? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Vicepresident econòmic.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Diputat.
Miri, des que el Govern va prendre possessió està fent un ajust
justament per intentar desfer aquell embolic que venia del passat
i que tenia unes dimensions francament estratosfèriques. I per
desfer aquest embolic hi ha hagut una primera acció i més
contundent que és, de qualque manera, intentar reduir la mida
de l’administració, perquè tot allò que sobrava, tot allò que no
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era eficient pogués quedar eliminat per centrar-se, per desplaçar
recursos d’allà on fes menys falta a allà on fa més falta. Aquesta
ha estat la línia seguida durant l’any 2012 i és la línia que
continuarà durant l’any 2013.

És cert que l’any 2013 hi ha nous ingressos, hi ha
pressupostats nous ingressos, que tenen a veure amb el fet que
durant la legislatura anterior, quan un determinat impost va
deixar de produir ingressos -em referesc a l’impost de
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats- a
conseqüència de la crisi financera, el govern de llavors, el
govern del pacte, va decidir substituir-lo per una apelAlació
contínua al deute, una apelAlació contínua al deute a la qual ara
hem de fer front, i per això presentam una reforma fiscal que
pugui fer efectiu aquest canvi.

Però en qualsevol cas és una reforma fiscal que no és com
a alternativa a la reducció de la despesa, és per accelerar el
procés de reducció del dèficit. Moltes gràcies.

I.16) Pregunta RGE núm. 9473/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a aprofitament privat a l'atenció
sanitària.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 16, RGE 9594/12, presentada en
substitució de la RGE núm. 9473, relativa a acomiadament de
personal dels hospitals públics, que formula el diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula el Sr. Diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia, Sr. President. Ara fa una setmana que el president
del Govern va rectificar la decisió que vostès mateixos
prengueren de tancar dos hospitals, i digué que hi havia un pla
de viabilitat que permet que aquests hospitals romanguin oberts,
i és per aquest motiu, Sr. Conseller, que li demanam si creu que
l’acomiadament de treballadors d’aquests hospitals permetrà
mantenir la seva cartera de serveis i la qualitat assistencial.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Salut.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Thomàs.
Sí, ho crec fermament, i a més crec que des del diàleg i des de
l’eficiència que aconseguirem treure, fruit d’aquest pla de
viabilitat negociat, fins i tot vostè n’estarà content. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat...

(Alguns aplaudiments)

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. Sansaloni, però és normal la preocupació i
l’escepticisme. Fa set mesos que el mateix president va anunciar
el tancament, i un cop més el Sr. Bauzá només encerta quan
rectifica, una rectificació en tota la regla produïda per la pressió
social i que ha confirmat la improvisació de la decisió de tancar-
los. Poc o res no s’havia estudiat sobre la seva continuïtat sota
el prisma de l’eficiència. 

I ara evidentment tenen el repte de definir les noves
condicions en què han de treballar els treballadors. Quina serà
la seva cartera de serveis i quina la qualitat assistencial que
oferiran? I no podem acceptar l’estalvi com a únic pretext. És
veritat que és necessari seguir el camí de millorar eficiència,
però no perdre prestacions ni qualitat. 

Vostè va manifestar la seva submissió al pla d’eficiència,
que preveu no gastar 12,2 milions l’any que ve, i és curiós: la
mateixa quantitat tancant els hospitals i sense tancar els
hospitals, és curiós. I ara vostè està refent el seu discurs, tot allò
que ha deixat pel camí durant aquests setze mesos.

Ara fa pocs dies que tornen a ingressar malalts en aquests
hospitals després de deixar-ho de fer. Ara parla amb els
sindicats; alguna cosa es mou, però haurem de mirar cap a on.
Des d’abril ja han reduït 34 places de treballadors a l’Hospital
Joan March; per això observam amb preocupació l’anunci
d’acomiadaments, i si volen mantenir serveis i qualitat, a pocs
poden acomiadar. Les cures són molt importants, especialment
a hospitals sociosanitaris, i les dones persones, i si prioritza
l’activitat assistencial el manteniment íntegre de la plantilla és
necessari.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

EL SR. THOMÀS I MULET:

No pensi només en els doblers, pensi en les persones.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Thomàs. Jo em reafirm
en totes i cada una de les afirmacions que he fet fins al dia
d’avui, i el que un ha de fer és tenir memòria, tenir memòria
d’allò que diu i d’allò que mana, i dic d’allò que mana perquè
és cert que ahir vàrem estar reunits més de cinc hores per
debatre un pla de viabilitat que hem presentat com un document
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obert, un document per pactar amb ells perquè, si ells ens ajuden
a acabar-lo de confitar, nosaltres ens sentirem orgullosos que
entre tots traguem una feina conjunta.

I dic que és un document obert, i dic que és un document al
qual es rebran aportacions, perquè vostè va manar identificar les
mesures..., diu “identificació i mesura del potencial de millora
en el rendiment de GESMA”; li va costar més de 60.000 euros.
Això data d’1 de març.

(Remor de veus)

Vostè ha dit..., vostè ha dit que hem acomiadat 34 persones
de l’Hospital Joan March. En aquest pla el que és l’estalvi, que
vostè a més va pagar i tenia més directors generals dels que jo
tenc en aquest moment -no devien fer feina-, en aquest pla diuen
que sobraven 17 metges, 42,2 infermeres...

(Més remor de veus)

...55,1 auxiliars, 4 fisioterapeutes, 20 auxiliars
administratius, 6 tècnics, psicòlegs... Puc seguir, Sr. Thomàs.

(Continua la remor de veus)

El que està clar és que vostè va encomanar la feina, no es va
atrevir a fer-la perquè no li agradava el que posava i va pagar el
que això suposava. Per tant és el que li dic, memòria de les
coses que un diu i de les que encomana. I li dic que rastrejant als
calaixos, doblers, no en trobam, però coses d’aquestes que
vostès amagaven quan no convenia treure, moltes.

(Remor de veus i aplaudiments)

I.17) Pregunta RGE núm. 9469/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a resolució judicial en
relació amb l'elecció dels membres del Consell de Direcció
d'IB3.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta..., pregunta número 17, RGE 9469/12, relativa a
resolució judicial en relació amb l’elecció dels membres del
Consell de Direcció d’IB3, que formula la diputada Sra.
Margalida Cabrer i González, de Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el passat
dia 31 d’octubre la Sala del contenciós administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va dictar una
interlocutòria en què declarava la no-admissió a tràmit del
recurs presentat pel Grup Parlamentari Socialista contra l’acord
del plenari d’aquest parlament pel qual es varen elegir els
membres del Consell de Direcció d’IB3 i el nomenament del
seu director.

Som testimonis tots en aquest plenari que si hi ha hagut un
tema en què l’oposició s’ha retratat per no voler consensuar amb
el Govern i voler colAlaborar a aplicar una llei de l’anterior
govern que està plena de llacunes legals i d’incorreccions,
aquest tema era precisament IB3. És l’exemple més clar de pals
a les rodes, de manca de voluntat política de negociació, de
manca de voluntat política de diàleg, que tant ens reclamen, i
que, a més, ho han intentat judicialitzar per intentar generar una
cortina de fum i continuar desgastant un govern que l’únic que
volia era arribar a un acord. Una judicialització de la vida
política que ara els jutges han tombat.

Amb el tema d’IB3 hem de recordar que primer el Partit
Socialista va anunciar que aniria al Tribunal Constitucional, no
va anar al Tribunal Constitucional; després varen dir que anirien
al Tribunal Superior de Justícia, sí que ho ha fet, però, amb bon
criteri, la Sala Contenciosoadministrativa els ha dit que no hi
són per entrar a debats polítics, diu textualment: “que no hi són
per entrar en debats de naturalesa típicament parlamentària”, i
per això declara la inadmissibilitat d’aquest recurs.

Per això, Sr. Conseller, volíem conèixer la seva valoració.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Presidència.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sra. Diputada, como usted
muy bien dice, estamos ante un intento más de judicializar la
vida política. Esta oposición tan irresponsable que tenemos
aprovecha la menor oportunidad para acudir a los tribunales y
en este caso lamentable, como usted muy bien sabe, nunca han
querido pactar nada con los temas del ente público con el
Partido Popular.

Usted recuerda que cuando yo tuve que asumir las funciones
de director general, debido al vacío que se produjo, pues no
quisieron pactar nada, como tampoco quisieron después pactar
con esta cámara ...

(Remor de veus i algunes rialles)

... el nombre del director general ni el consejo de dirección, y
eso que la propuesta que le hacíamos era bastante equitativa,
porque el director general era el que salía, el que proponía la
Mesa del sector audivisual y el resto de miembros nos los
repartíamos al 50%. Pero la oposición en aquel momento
prefirió continuar con la confrontación. Y no contentos con ello,
prefirieron seguir intentando desprestigiar tanto al grupo como
al Gobierno Popular, y acudieron a los tribunales para denunciar
el nombramiento del consejo de dirección acordado en aquel
pleno, aquel acuerdo que, como usted muy bien dice, ahora el
Tribunal Superior de Justicia se lo ha tumbado.
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Estamos, como usted puede ver, ante, otra vez, una actitud
irresponsable del Partido Socialista. Hay que decir, y yo le
calificaría este hecho con las mismas palabras que ellos
calificaron aquel acuerdo de Pleno, como paripé, inmoral y
antiético. Está claro, Sra. Diputada, que tenemos una oposición
muy irresponsable y que sólo piensa en su interés partidista.

Usted lo ha dicho muy bien, primero dijeron que mi
nombramiento como director general de IB3 pues era
inconstitucional, y de hecho hicieron ruedas de prensa
anunciándolo a bombo y platillo. Después, también, el acuerdo
de esta cámara para elegir al consejo de dirección dijeron que no
se ajustaba a derecho, igualmente lo anunciaron a bombo y
platillo.

Yo ahora esperaría o desearía que fueran tan elegantes y
deshicieran el camino andado, es decir que volviesen a hacer
aquellos miembros destacados del Partido Socialista ruedas de
prensa y anuncios a todo bombo y platillo diciendo que se
equivocaron y que el Partido Popular actuó dentro de la más
estricta legalidad. Pero yo creo, Sra. Diputada, que esa elegancia
creo que no la vamos a ver.

Muchísimas.

(Alguns aplaudiments)

I.18) Pregunta RGE núm. 9451/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a hivern
i hotels tancats.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 18, RGE núm. 9451/12, relativa a hivern
i hotels tancats, que formula el diputat Sr. Gabriel Barceló i
Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Sr. President, aquest estiu ha estat
una gran temporada turística i probablement tenim rècords de
turistes, però aquest hivern serà un dels pitjors hiverns que
haurem tengut en molts d’anys, rècord en hotels tancats.

Què hi fa el seu govern, Sr. Bauzá?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President del Govern.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sr. President, moltes gràcies, Sr. Barceló.
Doncs, miri, aquest govern fa molta feina en una sèrie
d’activitat, d’iniciatives per tal de donar a conèixer els atractius
turístics i els recursos que tenen les nostres Illes Balears, els
dóna a conèixer als majoristes de viatges, a les agències de
viatges, a les empreses aèries, al turisme emergent. I tot això
també va combinat amb una sèrie de feines, com reunions amb
majoristes de viatges, generacions de meses de feina

estratègiques, amb fòrums específics, negociar dins el Comitè
de Rutes la connectivitat; és a dir, una sèrie de feines, una sèrie
d’activitats i d’iniciatives que, evidentment, no duran un resultat
a curt termini, però que són les bases per a la recuperació de
l’hivern de cara al futur.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sr. Bauzá. Aquesta feina no deu ser molt productiva,
aquest hivern tendrem només un 14% de la planta hotelera
oberta, com li he dit abans, és la de més places hoteleres
tancades de la història.

La feina que fan per a la connectivitat, i n’he sentit bravejar
avui el Sr. Delgado, només provoca que cada vegada tenguem
manco rutes, si l’any passat ja se’n varen tancar moltes, aquest
hivern encara se’n tancaran més.

La seva llei turística ha demostrat que potser serveixi per a
interessos urbanístics, per satisfer una sèrie d’interessos
urbanístics, però no per millorar la indústria turística ni molt
manco per a la desestacionalització. La seva política no serveix
ni per allargar la temporada turística, ni per desestacionalitzar.

Sr. Bauzá, la seva portaveu, la portaveu del seu grup, la
setmana, en el debat de política general, deia que donarien una
nova imatge turística de les illes. Això ha coincidit amb la
sortida del Govern de l’Institut Ramon Llull, el mateix dia que
s’inaugurava a Londres una exposició amb artistes i creadors de
les Illes Balears; quina millor imatge turística que no aquesta!

Idò vostès se’n surten. Al mateix moment que surten unes
fotos del Sr. Delgado, del conseller de Turisme que no han estat,
la veritat, molt encertades, qualque diari a nivell internacional,
com el New York Daily News, deia: “quin tipus de turisme
tracten d’aportar als centres turístics d’Eivissa, Mallorca,
Menorca i Formentera, que atreuen milers de turistes britànics
cada any, amb una foto que provoca indignació després de la
seva difusió? És un ministre de Turisme, però quin tipus de
turisme vol amb aquesta promoció?” Bé, per desgràcia, aquesta
foto ha sortit pel Daily News, pel Telegraph, pel Corriere della
Sera, pel Der Spiegel, per molts de mitjans a nivell
internacional i no ha estat una bona imatge turística.

Miri, Sr. Bauzá, vostè al final de la legislatura no tendrà cap
èxit econòmic per vendre, no tendrà cap èxit econòmic per
vendre; això sí, les seves obsessions ideològiques intentarà que
tapin aquest fracàs econòmic; les seves obsessions ideològiques
contra els llaços, contra el català i contra les camisetes verdes,
amb això sí que en fan, de feina, però per a l’economia i per a
la productivitat cap ni una.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Barceló, és un fet que
tenim un problema d’estacionalitat, però no és un fet d’avui ni
un fet d’enguany, és un fet de fa molts anys. I el resultat
d’enguany no és conseqüència exclusivament d’enguany, si
vostè mira les xifres, entre l’any 2001 i l’any 2011 hi ha un
descens del 34,7% quant al nombre de places turístiques ofertes.
Per tant, és una qüestió que no només no té color polític, sinó
que sobrepassa les legislatures.

Aquest govern fa feina precisament en això.

Que vostè ens digui a nosaltres que no hi ha resultats en
connectivitat és molt curiós, és molt curiós perquè qui ha
solucionat el problema de connectivitat amb l’illa de Menorca
ha estat aquest partit, però vostès no ho volen reconèixer ...

(Remor de veus)

... i a nosaltres poc ens preocupa. L’OSP està aprovada, agradi
o no agradi.

(Remor de veus)

Que vostè em digui, que vostè em digui ...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

... que vostè em digui que la Llei general turística no és una
solució per millorar la qualitat, francament, 150 milions d’euros
en inversions per a millora de planta hotelera i millora de la
qualitat de cada un dels hotels, si a vostè això no li sembla que
és una millora, doncs francament, pensam evidentment amb un
altre model.

Però li diré més coses, és que aquest govern ha aconseguit
que el Govern de l’Estat hagi fet una modificació en el concepte
dels fixos discontinus, per si vostès no ho saben, que implica
una modificació del 50% de benefici a la Seguretat Social
d’aquells empresaris que puguin contractar fora de la temporada
turística.

Evidentment, tot això no es veurà a curt termini,
evidentment tot això necessitarà una sèrie d’anys perquè
funcioni, però evidentment si no ens hi posam a fer feina i
deixam de fer demagògia, evidentment l’estacionalitat no tendrà
resultat. Aquesta és la veritat i no com vostè la vol veure.

Moltes gràcies, Sr. Barceló.

(Alguns aplaudiments)

I.19) Pregunta RGE núm. 9475/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a clima de diàleg.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 19, RGE núm. 9475/12, relativa a clima de
diàleg que formula la Diputada Sra. Francesca Lluch Armengol
i Socias, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra.
Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. President del Govern, la setmana
passada tenguérem el debat de política general i poguérem
evidenciar un govern totalment superat, mancat d’idees i sense
cap proposta per sortir d’aquesta crisi econòmica, basta veure
les propostes de resolució que ha presentat el Grup Parlamentari
Popular que només parlen del passat.

És sorprenent que sent així que vivim una crisi econòmica
molt dura, la característica més important del seu govern ha
estat la imposició, no dialogar amb ningú, no consensuar
absolutament res. Aquesta actitud prepotent, junt amb les seves
males decisions polítiques, la incoherència, la falta de rigor i la
improvisació del seu govern han ajudat a crear un clima difícil
de crispació social.

Em podria explicar vostè per quin motiu no li interessa
establir un clima de diàleg social, econòmic i polític per poder
afrontar la sortida de la crisi? Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President del Govern.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, li he de negar
la major, com sempre formula a la seva pregunta una sèrie de
premisses que són falses en el seu contingut inicial, però ja és
una pràctica habitual que a cap de nosaltres ens sorprèn.

Miri, Sra. Armengol, aquest govern dialoga des del primer
dia i dialoga per tal d’intentar millorar les situacions; el
problema que tenim és que hi ha una situació difícil, on hem de
prendre mesures difícils, però no tengui cap dubte que aquest
govern continua dialogant. 

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. President del Govern, deu
dialogar vostè davant el mirall amb vostè mateix, perquè ni tan
sols amb el seu govern moltes vegades pens que dialogui gaire.

La setmana passada ens (...) durant tota la seva llarga
intervenció, durant tres minuts tan sols. En contra del que diu la
Constitució Espanyola vostè va afirmar que vol prescindir de
tots els agents socials i econòmics, vostè ha decidit governar tot
sol i contra tothom. I quan algú protesta li tanquen la boca,
aquesta és la forma de governar que ha tengut, Sr. Bauzá.

Desgraciadament, hem tengut exemples molt clars:
l’eliminació del Consell de la Joventut, perquè no li agradava el
que li deien; l’eliminació del CES perquè va fer un informe de
la Llei general turística que no els va agradar; intentar
desacreditar el CRE perquè va dir que anaven malament;
eliminar de facto la concertació social entre sindicats,
empresaris i Govern; cada decisió que han pres ha forçat un nou
conflicte social i mils de persones més a l’atur, basta veure el
conflicte que han creat al Joan March i al General, que han creat
i mantenen creat; les pensions de jubilats del món de la sanitat;
imposts improvisats absolutament que tenen en peu de guerra
tothom, les grans superfícies, els rent a cars, la CAEB, tothom,
Sr. President. El sector educatiu que demà es tanca a les escoles;
els servidors públics que fan una aturada divendres de dues
hores; els treballadors de l’IBANAT i de l’Espai Natura que
ahir estaven tancats a Eivissa; 80.000 persones que varen sortir
al carrer fa quinze dies per dir-los que basta d’aquesta
imposició.

Per tant, Sr. President, no dialoga amb ningú, està governant
contra tothom i això, amb una crisi econòmica com la que vivim
és totalment inacceptable, li deman que rectifiqui. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Armengol,
evidentment tenim una diferència de criteri amb el concepte de
diàleg social, per a vostè és una cosa i quan nosaltres dialogam
li sembla una altra cosa diferent.

Miri, el que no farà aquest govern és dialogar a 300 euros
per cap cada vegada que ens asseguem a dialogar, això és el que
vostès varen fer, a 300 euros per cap. Nosaltres feim un diàleg
sostenible i continuat.

(Remor de veus)

Per exemple, el Fòrum Balears Competitiva i cada una de les
reunions que jo personalment tenc i els meus consellers amb
cada un dels agents socials. El que no farà aquest govern és
dialogar a 260.000 euros cada vegada que dialoga, ni gastarà
135.000 euros per pagar dietes per dialogar, ni gastarà 27.000
euros en càtering per pagar dietes i diàleg, ni gastarà 97.000
euros en publicitat i propaganda per quedar bé quan dialoga.

(Remor de veus)

Miri, li posaré un exemple, jo ja sé perquè es volia dialogar
tant, clar, quan un paga dialoga tot el dia. Però miri, li diré un
concepte que hem creat, el Fòrum Balears Competitiva; el
Fòrum Balears Competitiva constituït pel president del Govern,
pel vicepresident Econòmic, pel conseller de Presidència, per
diferents consellers de cada una de les matèries, pels presidents
de cada un dels consells insulars, pel president de la Federació
de Municipis, pel president de les organitzacions empresarials
més representatives, pels secretaris generals de cada un dels
sindicats, pel president de la Cambra de Comerç, pel president
del Cercle d’Economia, pel degà del ColAlegi Economista, per
la rectora de la Universitat, pel president de l’Associació Balear
d’Empresa Familiar, més representants del sector financer i
d’associacions de consumidors. Aquest Fòrum Balears
Competitiva, que té cost zero, es reuneix ordinàriament cada
tres mesos i, extraordinàriament, cada vegada que sigui
necessari.

Per tant, aquest govern, per moltes falsedats que vostè digui,
continua dialogant, però dialoga des del primer dia, dialoga
sense que ens costi un euro a cap de nosaltres i dialoga amb la
responsabilitat i amb el compromís, no dialoga per quedar bé i
pagar cada vegada que dialoga, com feien vostès.

Moltes gràcies, Sra. Armengol.

(Alguns aplaudiments)

II. Debat de totalitat dels pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013,
amb les esmenes a la totalitat de devolució RGE núm.
8506/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, i RGE núm.
9392/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i
fixació de les quanties globals.

EL SR. PRESIDENT:

Seguidament, passam al debat de totalitat dels pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2013, amb les esmenes a la totalitat de devolució RGE
núm. 8506/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, i RGE núm. 9392/12,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i fixació de les
quantitats globals.

Per a la presentació del Projecte de llei RGE núm. 8412/12,
de pressuposts generals de la CAIB per al 2013, té la paraula el
vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació,
Sr. Aguiló.

Per tant, Sr. Vicepresident, vostè té la paraula. Sense límit.
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EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Sr. President, senyors diputats, senyores i senyors. Ens
pertoca avui presentar el segon pressupost de la legislatura, el
corresponent a l’exercici 2013, que continua amb el canvi que
es va iniciar amb el primer pressupost presentat en aquesta
cambra ara fa un any. Vivim un moment de la nostra història
molt delicat, molt greu, que afecta tots els ciutadans de les
nostres illes, per això, senyores i senyors, hem de fer un gran
exercici de responsabilitat i hem de tenir ben present que així
com feien les coses no ens va anar bé, hem de canviar, hem de
millorar, i no és fàcil i de vegades tampoc agradable. Perquè, en
general, els polítics tenen por al canvi, les seves vides canvien
cada quatre anys amb les noves eleccions i el fruit de les
reformes es torben més a cristalAlitzar-se.

Però no parlem de polítics, parlem de persones, de
ciutadans, parlem del nostre país de convivència i no es tracta
de proposar una altra forma de fer política, com es diu sovint,
sinó que es tracta de fer una altra política. D’aquesta crisi només
se’n surt amb bona política, amb gran política, capaç d’afrontar
els canvis i les transformacions necessàries, tenint present que
la saviesa sempre és humil i la neciesa, en contra, arrogant.

L’objectiu d’aquest pressupost continua sent superar la greu
crisi econòmica que es perllonga des de fa cinc anys i que va
tenir com a conseqüència principal a l’àmbit de la comunitat
autònoma l’acumulació d’unes xifres de dèficit i d’endeutament
històriques, variables que es varen accelerar de forma molt
perillosa per la pràctica d’unes polítiques antigues i errònies.
Aquells desequilibris generaven una manca de confiança envers
el sector públic i de passada a la resta de l’economia, que
restava credibilitat, afegint dificultats de tot tipus a una acció de
política econòmica que per això mateix calia canviar, i que
desembocaren en una acumulació d’impagaments que també
tenim tots ben present.

És per això necessari, tal com vàrem assenyalar l’any passat,
marcar un rumb que sigui conegut i previsible, aportant certeses
que es vagin convertint primer poc a poc i després amb més
velocitat en correccions dels desequilibris esmentats.

Travessam un procés de reestructuració, de canvi, de
transformació que requereix temps, esforços i sacrificis, amb la
recompensa d’una societat més forta, equilibrada i segura de si
mateixa. Per això hem elaborat aquest pressupost, per continuar
amb aquest procés de reestructuració i canvi, uns pressuposts
que continuen consolidant el futur i que pensen en els més
desfavorits, perquè garanteixen els serveis bàsics de la nostra
comunitat autònoma.

Perquè, senyors, l’esquerra diu que és defensora de l’estat
del benestar, però no diu que si haguessin governat només un
any més ni els serveis bàsics haurien aguantat els seus nivells de
dèficit i endeutament. I és que les reduccions de dèficit públic
són de sentit comú. Tal com va dir el president Felipe González,
fa poc temps, hem arribat a la maduresa política per saber que
els desequilibris de deute i dèficit excessius no són ni
progressistes ni conservadors, sinó que són un disbarat que
impedeix qualsevol acció de política social. L’expresident era
conscient que l’excés de dèficit i de deute és el principi del fi de
l’estat de benestar.

Una dràstica rebaixa del dèficit elimina l’amenaça d’una
crisi de confiança, com a mínim en la sostenibilitat de les
finances públiques, de fet equival a la compra d’una
assegurança per disminuir les possibilitats d’una contracció
econòmica.

Senyores i senyors, el parent més proper del dèficit és l’atur,
per tant no es tracta de desendeutar la nostra economia per
caprici, sinó perquè constitueix una premissa per al creixement
econòmic i per a la reducció de l’atur. No es tracta d’ajustar les
nostres despeses als nostres ingressos per acceptar críticament
les recomanacions europees, tampoc no es tracta de reduir la
inversió pública per deprimir el creixement, sinó simplement
perquè no estam en condicions de finançar-la; ni tan sols es
tracta de continuar amb el nostre programa de reformes per una
revenja ideològica, sinó que es tracta de fer-ho tot així per
nosaltres mateixos, per tornar aquesta comunitat a la senda de
la millora i del creixement econòmic que mai no hauríem
d’haver abandonat.

És una falAlàcia dir que aquest govern no es preocupa de la
reducció de l’atur i que només ho fa per quadrar els comptes. És
una autèntica falAlàcia, perquè, senyors, l’economia s’ha
d’entendre com un conjunt de forma holística, amb les seves
complexes interrelacions, si no arreglam els comptes no podrem
crear riquesa i si no cream riquesa no podrem crear ocupació. 

Recuperar l’equilibri dels comptes públics és, per tant, el
primer pas cap a la recuperació econòmica, amb la judiciosa i
temperada utilització dels recursos públics. L’austeritat no és
(...) del creixement econòmic, sinó que és un dels seus principis
bàsics i fonamentals. No es tracta de renunciar al paper de
l’Estat, que ha de representar la figura d’un gestor de l’interès
públic, controlant la prestació dels diferents serveis socials, en
nom de l’interès general. 

Avui presentam un pressupost per a l’any 2013 que continua
introduint millores en la optimització i la racionalització de la
despesa pública, una racionalització que va començar l’any
2012. I per què ho feim? Doncs perquè ni ara ni en el passat, el
malbaratament dels recursos mai no ha estat el motor del
creixement de cap país ni de cap regió. De fet, el creixement de
la despesa sense control indefinidament, com si els doblers
venguessin dels astres per gastar-se a la terra, és simplement una
quimera injusta envers els més desfavorits.
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No estam davant d’una crisi de consum, malgrat que aquest
hagi estat el diagnòstic de tots aquells polítics ansiosos de fer
populisme, un populisme del qual es va abusar a la passada
legislatura i que sempre acaba passant factura. La crisi té el seu
origen en l’excés de deute i la manca d’estalvis, de forma que
les receptes han d’estar en línia amb aquesta idea, la qual cosa
exigeix dels polítics un plus de responsabilitat molt allunyat de
les pràctiques esmentades.

L’austeritat i la llibertat són fonamentals per corregir els
errors del passat i continuar avançat cap al futur, trepitjant sobre
un terreny molt més ferm i estable. Així el pressupost per a
l’exercici 2013 continua en la senda de la contenció de la
despesa i amb el programa de reformes que hi figura la proposta
programàtica del Partit Popular amb l’objectiu pel qual fórem
elegits en les eleccions del mes de maig de l’any passat: sortir
de la crisi i posar les bases d’una economia sòlida i ben
estructurada.

Ara per ara podem assenyalar, tot i que es mantenguin
algunes incògnites, que la nostra societat ja ha emprès el camí
en la direcció correcta. Amb una política pressupostària
fonamentada en dos eixos. Per una part l’equilibri pressupostari,
això significa complir amb l’objectiu del dèficit, sanejar els
comptes públics i pagar el deute heretat als proveïdors i altres
creditors, és a dir, pagar a persones, a empreses que tenen
contractes amb persones i no tornar contractar allò que no es pot
pagar, perquè si pagam només el que generam, asseguram els
serveis bàsics en educació, sanitat i serveis socials.

Per altra banda, la reactivació econòmica, una reactivació
econòmica fonamentada en la creació d’un marc institucional
favorable, garantint la seguretat jurídica i afavorint la creació
d’empreses i la consolidació de les ja existents perquè hi pugui
haver contractació amb una administració que ajudi i que no
suposi cap entrebanc.

L’única conducta racional estableix un marc de regles
senzilles d’interpretar, que facin la presa de decisions més fàcils
per part dels agents econòmics, evitant les discrecionalitats que
condueixen a la inseguretat jurídica. I tot això té un perquè, si
no aconseguim millorar la nostra economia, negarem a la nostra
gent l’oportunitat de compartir un horitzó millor. Sense una
economia sanejada, no aconseguirem una societat sana i a la
vegada, l’economia encara empitjorarà. 

Som en política perquè confiam en la gent i en les persones.
No som aquí per fer amics, sinó per reconduir la situació cap a
una organització de la producció, en línia amb els països més
avançats i capaços. Si la gent sent que forma part d’una
comunitat, està preparada per aconseguir els mitjans per
mantenir-la i assegurar-la.

Mirin, estam profundament preocupats per l’atur, creguin-
me . La dignitat humana i l’autoestima són minades quan els
homes i les dones són condemnats a la inactivitat. La pèrdua de
l’actiu més valorat d’un país, el talent i l’energia de la gent
converteix en una obligació ineludible de qualsevol governant
una curació real i duradora -repetesc-, real i duradora.
Desgraciadament no es pot pitjar un botó i resoldre el problema
de l’atur. Aquest Govern persegueix l’única política que dóna
esperança de retornar a la nostra ciutadania a una ocupació real
i duradora, perquè no és casualitat que els països allà on el

dèficit fou menor i les polítiques foren més obertes, hagin
experimentat més baixos nivell de desocupació.

Totes les mesures que aquest govern va dur a terme en els
pressuposts de l’any 2012 i les que es programen per a 2013, no
només són, com molts volen creure, per reduir el dèficit, són
principalment per reduir les llistes de l’atur. He de recordar que
després de les reformes fetes per aquest govern, s’ha estabilitzat
el nombre d’aturats, passant d’un augment interanual del 9% el
mes de gener, a un augment interanual del 0,2% el passat mes
d’octubre, sense aplicar polítiques expansives de despesa, que
només servien per distorsionar els mercats i deixar a la
comunitat en el punt de fer fallida. Això suposa fer una altra
política, això suposa fer canvis, uns canvis necessaris perquè la
recuperació econòmica sigui possible. 

Resulta estúpid tractar la societat humana com una màquina
que pot ser guiada mecànicament. L’ordre, la justícia i la
llibertat es poden veure afectats per l’excessiva brusquedat dels
canvis, i aquests, quan són necessaris, han de ser realitzats de
forma gradual i molt raonada. El passat, al capdavall, és una
gran reserva de saviesa. Sempre hem après del passat, aquesta
és una de les raons de la importància que té l’educació i, al
mateix temps, hem de guiar-nos pel principi de prudència, doncs
mentre la providència avança lentament, el diable sempre vola.
Per això la major de les virtuts de l’estadista és sempre la
prudència, en lloc de cercar els èxits immediats, l’augment de
popularitat, hem de reflexionar amb profunditat intentant veure
amb els llums llargs. 

Tota l’economia ha d’estar orientada a la recuperació de la
productivitat perduda, la qual cosa vol dir millorar
l’aprofitament dels recursos, tots els recursos. El nostre país mai
ha aconseguit sortir d’una fase de crisi sense una combinació de
dos elements: la flexibilització dels mercats i la contenció de la
despesa pública. 

En aquests setze mesos hem anat posant les bases de la
recuperació econòmica. Hem fet un gran nombre de
modificacions normatives que ajuden a llevar tot tipus
d’obstacles. La prosperitat és conseqüència de nombrosos actes
de seguretat i autoconfiança personal. I l’èxit somriu a tots
aquells països que estimulen la iniciativa individual i
emprenedora. Aquest és un projecte que continua amb la
política de racionalització i optimització dels recursos públics
i que continua amb la política de reactivació econòmica, sense
subvencions, mitjançant la simplificació administrativa, la
seguretat jurídica, la reforma estructural del sector públic i el
suport a emprenedors. 

Necessitam ser realistes, no podem fer uns pressuposts i
ometre partides, perquè no ens quadren les despeses amb els
ingressos. I així per primera vegada, aquests pressuposts
contemplen partides que mai no s’havien pressupostat, però que
existeixen. Sí, senyors, que existeixen. Partides com les
destinades a dependència, partides destinades a personal docent,
transport marítim, sanejament d’aigües. I són uns pressuposts
que continuen el camí traçat per aquest Govern i que
reflecteixen el seu compromís amb les polítiques socials, com
ho demostra el fet que el 80% del pressupost assignat a les
conselleries es destinen a les d’Educació i Sanitat. És a dir, que
8 de cada 10 euros corresponen a les tres grans partides de
l’estat del benestar.
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Hem d’equilibrar els comptes i mantenir els serveis socials.
Per això presentam una reforma fiscal que garanteix els serveis
públics essencials, pensada per causar el mínim impacte damunt
el conjunt de la nostra ciutadania i que desgrana uns tributs que
estan en sintonia amb les recomanacions europees i d’altres
organismes internacionals i que intenten traslladar l’esforç fiscal
des de les accions socials bones, com el treball o l’estalvi, sobre
d’altres dolentes, com la contaminació i el consum energètic; és
a dir, intenten establir un sistema d’incentius que de cada cop
serà més important en la gestió de política i economia.

La nostra comunitat, des del principi de l’autonomia, ha
gaudit de dos fons fonamentals d’ingressos: en primer lloc el
propi sistema de finançament de les comunitats autònomes, que
ha experimentat canvis importants al llarg de tot el procés; i en
segon lloc els anomenats tributs cedits, d’entre els quals el de
major capacitat tributària ha estat l’impost de transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats. Aquest fet va
provocar que la comunitat autònoma experimentés un important
increment dels seus ingressos durant els anys del boom
immobiliari, que es va destinar en bona mesura a finançar
despesa estructural, sobretot a partir del govern del pacte, quan
la reacció davant la crisi fou accelerar la despesa pública fins a
uns límits clarament imprudents.

És a dir, que en els darrers anys una part considerable del
finançament de la CAIB ha tengut el seu origen en una activitat
immobiliària, no tan sols excessiva, sinó que a més
probablement no tornarà en els propers anys, ingressos que
varen ser substituïts per endeutament durant el govern del segon
pacte. És per aquest motiu que s’ha d’encetar un procés de
reforma fiscal, on la capacitat contributiva passi d’un sector
immobiliari que torni a assolir dimensions més raonables, a un
altre amb elevat grau d’acceptabilitat per part de la població que
hi ha de participar.

En aquest sentit, la (...) dels sistemes tributaris en els països
desenvolupats, constitueix una tendència majoritària i ha
demostrat un elevat grau d’arrelament en els països del nord
d’Europa. Justament aquells que varen viure la crisi d’excés
d’estat abans que la resta. La reforma fiscal verda permet un
doble dividend: s’associen els canvis tributaris amb la protecció
ambiental, una recaptació que en un futur pròxim permeti una
reducció de la tributació dels imposts tradicionals, i aquest
binomi s’emmarca en un enfocament més ample de la reforma
fiscal que ara presentem.

Com que l’eix sobre el qual se sustenta la reforma fiscal
verda ve de l’aplicació d’imposts ambientals, és immediat
plantejar quins són els principis que han de regir la fiscalitat,
sobretot si un dels objectius prioritaris de qualsevol reforma
fiscal és la minimització dels excessos de gravamen. En aquest
sentit, una apropiada elecció dels imposts s’ha de sustentar amb
els següents criteris: primer, ha de cercar l’efectivitat
recaptadora, la capacitat tributària de cada un dels imposts en
relació amb la seva administració i els costs derivats; segon,
aconseguir l’eficiència econòmica, és a dir, analitzar el grau en
què aquests instruments economitzen recursos econòmics, l’ús
de capital, treball, matèries primeres i energia; tercer, cercar
l’efectivitat ambiental i dit d’una altra manera, fer que l’impacte
dels instruments fiscals s’aproximi als possibles objectius
perseguits; quart, analitzar el seu impacte distributiu sobre la
renda i sobre els nivells regionals i sectorials de producció i

ocupació sobre la competitivitat i la localització industrial; i
cinquè i molt important, examinar el grau d’acceptabilitat, de
manera que provoqui el mínim rebuig entre els agents
econòmics directament o indirectament afectats.

La diversitat d’imposts ambientals és cada vegada major,
formant part de l’instrumental tradicional, els tributs sobre
envasos no retornables, també d’altres com sobre fertilitzants i
pesticides, sobre residus sòlids i líquids, sobre emissions de
diòxids de sofre i de carboni a l’atmosfera. Aquest últim impost
sobre les emissions de CO2, instrumentat normalment a través
del consum de combustibles fòssils, constitueix un element
fonamental en les discussions sobre política ambiental i fiscal,
que mantenen els països de l’OCDE des del començament dels
anys noranta.

Per tant, senyors, no feim res que no s’hagi fet abans.
Pensem en sortir de la crisi de la millor manera possible.
Pensem en una reforma fiscal que garanteix -repetesc-,
garanteix els serveis públics essencials amb el desenvolupament
de tributs sota el principi d’incentivar els comportaments més
responsables i com a element de consolidació fiscal. Hem de
recordar que aplicar imposts no entra dins la filosofia d’aquest
govern i que aquests que ara presentam són de caràcter
extraordinari i per tant, temporals. 

També vull aclarir que no és el mateix posar imposts quan
la despesa dins l’administració és expansiva, ja que només fa
més gros el forat, que aplicar imposts quan s’està fent una
reducció molt significativa, ja que l’efecte que pot produir és
precisament de catalitzador, amb l’objectiu que la recuperació
econòmica arribi abans.

En definitiva, per controlar el dèficit el realment perniciós
és pujar els imposts com alternativa a la reducció de la despesa.
No obstant això, quan aquests últims estan sent controlats, un
increment provisional dels imposts pot contribuir a assolir els
objectius amb menys temps. Sense oblidar mai que els imposts
són suportats pels ciutadans de forma obligatòria, així que per
legitimar-los és cabdal gastar en eficiència, en polítiques
conegudes i eficients que aconsegueixen les finalitats previstes.
Tal i com vàrem assenyalar l’any passat, el debat no pot ser
únicament sobre què gasta l’Estat o la nostra comunitat, sinó
que abans s’ha de discutir sobre si es gasta bé o no. I en aquest
sentit resulta essencial avaluar la despesa pública. 
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Senyors, aquest govern té, per tant, un full de ruta clara, una
ruta que durà a aquesta comunitat al creixement econòmic i a la
recuperació econòmica. No en tenguin cap dubte. Amb totes
aquestes idees hem elaborat uns pressuposts amb un marcat
caràcter social i prova d’això és que el pes de la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social, en relació amb els pressuposts
globals de la comunitat, és d’un 35%, el més alt de totes les
seccions pressupostàries, atès que uneix dos dels pilars bàsics de
l’estat del benestar: la salut i el benestar social. La baixada del
pressupost inicial de l’ib-salut d’un 3,8% és inferior a la
disminució que es va produir en la despesa sanitària des del
segon semestre de l’any 2011. Això suposa per primera vegada
haver trencat amb una tendència alcista en la despesa sanitària.

Perquè el nostre objectiu és continuar garantint als ciutadans
de les Illes Balears una assistència sanitària de qualitat, sota els
criteris de màxima eficiència i que sigui al mateix temps
sostenible. A més, el pressupost destinat al finançament de
convenis amb ajuntaments i consells insulars de la Direcció
General de Família i Benestar Social i Atenció a les Persones en
Situació Especial augmenta un 13,24%, fet que demostra
precisament el compromís d’aquest Govern amb les polítiques
socials.

Aquests pressuposts garanteixen el pagament en matèria
d’educació i permeten destinar recursos a ajudes bàsiques per a
menjadors i transport escolar, entre d’altres. 

D’altra banda, iniciam ja el que serà el nou model de
finançament de consells insulars. Actualment els consells es
financen amb la Llei 2/2002, on quedaven dos elements fora: els
serveis socials i les carreteres. A partir de l’any 2008 es va
generar una pràctica pressupostària més que discutible, amb un
sistema de bestretes que consistia a avançar uns doblers de
forma extrapressupostària. A l’anterior legislatura s’havia de fer
aquesta reforma del sistema de finançament, per tal de
solucionar el problema que generava al Govern el fet d’haver
d’aportar bestretes fora del pressupost, però no es va fer. L’any
2012 serà el darrer any de finançament amb bestretes perquè no
és una bona pràctica i condueix a una situació inestable. 

Estam treballant conjuntament amb les institucions afectades
per tenir una llei el 2013 de finançament de consells que ho
integri tot, finançament ordinari, serveis socials i carreteres,
però no podem oblidar que som en un moment de
reestructuració i canvi en el qual tots sense excepció hem de fer
esforços de contenció de la despesa. Per tant, aquest 2013 hem
d’aplicar una solució definitiva i pensada a llarg termini, en un
exercici de responsabilitat per part de tots i, al mateix temps,
hem de fer una anàlisi de competències per evitar duplicitats
sobre els principis d’eficiència i eficàcia per tal de subministrar
als ciutadans els mateixos serveis amb menys recursos.

D’altra banda, la Conselleria de Turisme inclou per primera
vegada la bonificació de transport marítim, una partida
fonamental per a la ciutadania de les Illes Balears i que mai no
havia estat pressupostada. 

Ara bé, la necessitat de reduir la despesa i contenir el dèficit
per aconseguir els objectius marcats es reflecteix en la baixada
dels pressupostos de les conselleries d’Administracions
Públiques, de Presidència i de Vicepresidència perquè, senyors,
és possible fer més amb menys.

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori té un
pressupost que també inclou per primera vegada la subvenció
del túnel de Sóller i el manteniment de les instalAlacions de
sanejament d’aigües. L’aigua és un bé escàs a la nostra
comunitat i si aquest tipus d’inversions eren necessàries ara
també ho és el seu manteniment, unes despeses que tampoc mai
no s’havien pressupostat i que tenen un efecte, a més, positiu
damunt al nostra competitivitat.

Per últim, cal destacar que augmenta el capítol 3 que fa
referència a interessos, principalment per la posada en marxa
del mecanisme de pagament a proveïdors. No obstant això, el
capítol 9, que es correspon a les amortitzacions de deute, té una
davallada de l’11% a causa de la millor redistribució dels
terminis de pagament que ha duit a terme el Govern durant l’any
2012.

No ens quedem, però, només amb l’austeritat, aquests
pressuposts continuen en la línia de donar suport als nostres
emprenedors i a facilitar l’accés al finançament a través de les
línies que es posen al seu abast en colAlaboració amb la Societat
de Garantia Recíproca, ISBA. Així, aquest any 2012 gràcies a
l’aportació de la CAIB al fons de provisions tècniques d’ISBA
mantenim 2.200 empreses i 32.000 llocs de feina a les Illes;
s’han creat les línies d’aval bonificades ISBA CAIB i s’ha
possibilitat l’accés al crèdit a 432 empreses i 96 emprenedors i
s’han creat diverses línies de bonificacions fiscals.

Aquest govern continuarà a més amb la realització
d’iniciatives dirigides al foment de la internacionalització de les
nostres empreses, tal com va passar durant l’any 2012.

Apostam també per la progressiva implantació de les
energies netes, tant en el sector públic, mitjançant la
incorporació d’aquestes energies a la seva administració, com
en el sector privat, amb accions de foment a l’autoconsum.
Invertir esforços en energies netes no només tendrà efectes
mediambientals, sinó que permetrà obrir un nou mercat en
aquest àmbit i una major independència de l’exterior que
redundarà necessàriament en el creixement dels llocs de feina
a la nostra comunitat.

A més, el Govern creu fermament que la innovació serà una
de les activitats que més contribuirà a sortir de la crisi, però no
es confonguin, no només volem potenciar-la amb subvencions,
sinó també creant el marc adequat perquè les empreses puguin
ser més competitives gràcies precisament a aquesta innovació.

Per tot això, cream el Pla de ciència, innovació i
emprenedoria que engloba els tres plans amb què el Govern
pretén ajudar a reactivar l’economia, definim per primera
vegada l’enllaç des de l’entorn educatiu fins a la pràctica
utilització del coneixement en l’entorn empresarial.
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Estam convençuts que és el sector privat el que ha de crear
llocs de feina, no el sector públic. En el model que defensam
l’Administració, que ha de ser forta, s’ha de limitar a crear les
bases necessàries, el millor marc possible per crear riquesa i
ocupació i donar suport als  nostres sectors productius. 

El model que l’oposició promulga és el que ens ha duit a
pràcticament la vorera de l’abisme, es va apostar per un
pressupost expansiu, de despesa pública desmesurada, molt per
damunt de les possibilitats financeres d’aquesta comunitat
autònoma que va provocar el tancament de les empreses que no
cobraven de l’Administració. L’Administració fou l’entitat
contractant, la que creava llocs de feina ficticis, això sí que és
una política dolenta d’ocupació, una política falsa i
irresponsable que ara estam pagant tots. 

Així és que no ens demanin continuar amb la política
d’incompliment pressupostari, no ens demanin que continuem
gastant allò que no tenim. No, no ho facin, perquè estarem
cometent un greu error, un error que es reflecteix avui en els
impagaments a proveïdors, en el deute amb entitats financeres
i en l’atur. No ens ho demanin perquè no podem crear bitllets,
hem de quadrar al màxim possible les despeses amb els
ingressos perquè hem de fer una altra política, una política que
canviï la situació, amb responsabilitat.

Senyors, ningú no hauria d’acceptar falses monedes ni falses
alquímies com la que sosté que per a un ràpid creixement s’ha
d’abandonar l’euro per retornar a una devaluada pesseta o
deixar de pagar els creditors financers. 

És veritat, ningú no ha descobert encara la poció màgica. De
fet, s’ha dit que no és possible trobar dos economistes que
estiguin d’acord al cent per cent, però ara bé, molts coincidim
que és l’hora d’un plantejament nou, és hora de fer les coses
d’una altra manera, de canvi, de posar fre a les nostres
ineficiències, se surt de la crisi amb reformes, tant en quantitat
com en qualitat, sense fer taula rasa de tot, però amb
consistència del canvi necessari i amb la intensitat idònia per a
cada cas. En aquest sentit, la sortida més ràpida de la crisi passa
necessàriament per un major estalvi públic i també privat
adreçat a finançar inversions productives i rendibles i a
amortitzar l’excés de deute anterior en un marc de llibertat de
mercat. 

Res, o com a mínim res important, no es construeix sense
cap esforç i dificultat. Les nostres llibertats, el nostre progrés i
el nostre benestar són conseqüències tan treballoses com fràgils,
en moltes ocasions forjades a la vorera de l’abisme, justament
per això hem de continuar treballant pels grans principis. Moltes
gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Acabada la intervenció
del Sr. Aguiló, passam al debat de les esmenes a la totalitat de
la devolució. 

II.1) Esmena a la totalitat, de devolució, RGE núm.
8506/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, als pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
al 2013.

En primer lloc passam a la defensa de l’esmena a la totalitat
RGE núm. 8506/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. Té la paraula la Sra.
Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, ens heu
demanat un plus de responsabilitat, permeteu-me que vos ho
demani també a vós. És cert que s’ha d’aprendre del passat, però
el passat no comença el dia que va a començar a governar el
segon pacte de progrés, el passat en aquestes illes té molts i
molts i molts i molts d’anys i el passat democràtic no en té tants,
però hi ha governat també el seu partit i tots -tots- en som
responsables d’allò que ha passat i també, Sr. Vicepresident,
d’allò que no ha passat. Per tant, responsabilitat per a tothom.

I fent exercici d’aquesta responsabilitat ens hem decidit a
presentar una esmena a la totalitat, una esmena a la totalitat
perquè són uns pressuposts impresentables, injusts, que
empitjoraran l’economia i que provocaran molt més patiment
dins la societat. Són uns comptes que no garanteixen cap futur
a les Illes Balears, no estan adaptats a la situació econòmica ni
a la global com a país ni a la situació particular de les famílies
i les persones. 

Si hi ha alguna garantia als pressuposts per a 2013, Sr.
Aguiló, és de la vostra obsessió pel compliment dels objectius
del dèficit, però en res no milloraran les persones que estan a
l’atur ni el treballadors que temen perdre el seu lloc de feina ni
les famílies que no poden arribar a final de mes ni les que ja no
saben com l’han de començar, ni les empreses que veuen com
dia sí, dia també perden competitivitat, ni aquelles que tenen
dificultats per mantenir-se. 

Ens deia vostè, ha dit avui que eren uns pressuposts
presentats per als més desfavorits, quins?, quins?, perquè per als
d’aquesta terra no, eh? Heu fet uns pressuposts que en el
moment en què l’atur presenta xifres catastròfiques es carreguen
gran part de les polítiques actives d’ocupació, que quan més
necessari que mai és la despesa social representa només el 56%
del pressupost, només 5,6 euros de cada 10 destinau a despesa
social, que continua retallant i molt les inversions estancant
encara més l’economia, i amb una reforma fiscal verda que no
sé com no n’està empegueït, encara no ha entrat en aquest
parlament, ens ve aquí a defensar una reforma que no ha entrat
en aquest parlament. 

Tot això és la demostració que tenim un govern que
improvisa, que no té cap vocació de servei públic, que no té cap
objectiu concret i que més enllà de l’objectiu del dèficit no sap
cap a on ha de tirar.
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Aquest cap de setmana, Sr. Aguiló, l’hem pogut llegir i
veure als diaris, li he de dir que la lectura ha estat molt
aclaridora i a la vegada molt decebedora, dèieu vós que els
pressupostos que heu elaborat fins ara segueixen dues fases:
posar un tap a la despesa i posar en marxa el procés de reforma.

Sr. Aguiló, els partits amb vocació de servei públic, primer
-primer- la primera passa, és analitzar les necessitats, cercar les
millors solucions i, si no hi ha recursos per a tot, prioritzar -
prioritzar. Hi va haver un temps que el seu partit defensava que
governar era gestionar prioritats, podíem no coincidir en les
prioritats que tenia el seu partit i el nostre, però almenys en
tenia i era mínimament coherent amb les que tenia, però ara el
Partit Popular ja no gestiona prioritats, perquè només en té una:
reducció del dèficit, reducció del dèficit.

Sí que és cert que fa coses que no s’havien fet mai, Sr.
Aguiló, sí que és cert que les fa i a un preu molt elevat perquè
aquesta reducció del dèficit va a costa de la destrucció de l’estat
del benestar, a costa d’això, Sr. Aguiló.

En una cosa de les que heu dit als mitjans de comunicació
vos he de donar la raó, quan afirmàveu que un pressupost és
pura política, és pura acció i reflecteix l’orientació que heu
agafat, en això sí que vos he de donar la raó. Efectivament, el
pressupost és pura política i pura acció i quines són les accions
més significatives del Govern a part de les brutals retallades?,
les encaminades a fer contents aquells que només persegueixen
fer desaparèixer la llengua i la cultura d’aquesta terra, els més
viscerals dins el seu partit, aquells que els obliguen a treure del
seu grup i del seu partit persones com el Sr. Pastor, aquestes són
les principals accions del seu govern, pura política, sí, senyor,
sí, senyor, i queda ben reflectida la seva pura política dins
aquests pressuposts, per començar podem parlar dels ingressos
que, a més d’impresentables i injusts, reflecteixen bé aquesta
desorientació del Govern.

Fins fa quatre dies predicàveu que per reactivar l’economia
havíem de baixar imposts, ara resulta que és quan més
malament va que els hem de pujar, qui és qui ha canviat
d’opinió aquí?, l’oposició?, no, el Partit Popular.

A més, ho fa amb una manca de respecte total, al Parlament
i als ciutadans, perquè ens ve aquí a defensar uns ingressos que
ni tan sols ha creat, no existeixen encara. No existeixen. Jo sí
que demanaria tal vegada al Sr. President que abans de votar les
quantitats globals algú de la casa ens digués si és possible,
perquè vostè ha defensat una cosa que no existeix i no podem
aprovar unes quantitats globals que no són certes, perquè no hi
ha cap document que justifiqui les quantitats globals que avui
vostè ens defensarà.

Per tant, si és impresentable a més a més pressupostar
ingressos falsos, ens sembla una vergonya el capítol d’ingressos
de l’Estat, Sr. Aguiló, fa anys que el nostre grup denuncia
l’espoli, fa anys que denunciam l’espoli per part de l’Estat,
vostè encara el defensa, a l’Estat, encara el defensa. El 2011 els
ciutadans de les Illes Balears pagaren entre tots 8.000 milions
d’euros, 8.000 milions d’euros, un 10 i busques per cent o un 11
va anar per ajuntaments i consells, un 26% va quedar per
gestionar la comunitat i un 62% a l’Estat, dels 8.000 milions de
l’any passat, només un 26% va quedar a les Illes Balears, i

vostès encara els defensen i, a més a més, han hagut d’acudir al
deute.

El 2010 de cada cent euros que teníem de pressupost, 60
eren d’aquest 26% de finançament, 16 i cosa eren de deute i 22
venien de l’Estat, del 62% que es queda l’Estat, ens enviava
algunes coses en forma de convenis o inversions estatutàries.

El 2013, de cada 100 euros d’aquesta comunitat, 81 són del
26%, per tant, els hem de fer créixer més. És veritat que ha de
fer menys amb més, perquè no va a cercar-ne allà on n’hi ha,
19,3 del deute evidentment, destinam més doblers als bancs i
allò que és més trist, no és que no en venguin de l’Estat, aquells
vint i busques que venien els altres anys, el 20% o el 29%, no,
és que de cada 100 n’haurem de tornar pagar 1 a l’Estat. 

Ja em dirà si això no és un robatori i si s’ho mereixen els
ciutadans d’aquestes illes i tot això sap per què ha passat?
Perquè en el moment en què el Sr. Montoro feia números i
decidia que les Illes Balears el 2013 serien especialment
maltractades, vostès, sap què feien?, passejaven el president per
Europa a veure si trèiem res, excursions a Cabrera, festes de
blanco, alguna anada a pujar bales de paia i tot això ha estat una
monada i així ens ha anat amb el pressupost de 2013 i això fa
que els ciutadans hagin de pagar més, el fet que vostès no hagin
sabut negociar més doblers amb Madrid.

Deute i ciutadans que pagaran més, hauran de pagar per a
tot, també per anar a bussejar per Cabrera, però -i és
especialment vergonyós- per revisar el grau de discapacitat o el
grau de dependència.

A l’estiu han fet això, vostès, fiestas, saraos i entre i entre
maquinar com ho feien per treure més doblers als ciutadans i ara
ens vénen les eliminacions dels beneficis fiscals, ara ve tot això.

La deducció per compra de... o habitatge als joves, les
deduccions per lloguer a joves, a discapacitats, a famílies
nombroses, el tipus reduït d’IRPF per discapacitat, tot això ara
desapareix, tot això desapareix.  No només paguen més, sinó
que aquells que per les seves necessitats pagaven una mica
manco, els faran pagar el doble, el que li havien descomptat i el
que paga tothom.

Bé, i amb el deute ja, què vol que li digui? Em dirà..., ha
explicat, diu..., bé, ja n’hi parlaré més tard del deute i entraré
dins les despeses perquè el temps passa.

En tema de despeses, és veritat que el Partit Popular havia
decidit que volia aprimar el consell, però és que el 2013 ja no hi
ha res per aprimar, directament l’ofegaran, si fins i tot la
presidenta que era una de les que el volia aprimar es queixa, un
17% manco als consells i un 38% manco als ajuntaments i això
que tenim un president que volia ser el batlle de les Illes Balears
i, per què devia voler ser el batlle de les Illes Balears?, per
comprar uniformes nous a la policia?, perquè això és la gran
despesa i gestionar bé. El 2013 hem de gastar doblers amb
uniformes nous de la policia, gran gestió, Sr. Vicepresident,
gran gestió, aquesta és la gran gestió! 
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Molta austeritat, moltes retallades i llavors vénen les
despeses innecessàries, com al capítol de personal, tornen baixar
el capítol de personal, que vol dir més persones a l’atur, però és
curiós, la partida destinada a alts càrrecs puja i la partida de
personal eventual puja, carai!, Sr. Vicepresident, on és
l’austeritat? No havien de fer més amb menys o només és per a
segons qui això?

El problema, Sr. Vicepresident, és que les seves polítiques
ultraliberals no creuen en el servei públic i envien el personal a
l’atur per privatitzar els serveis públics. Ho veim en el
pressupost de la comunitat autònoma, que puja un 12% i en el
de les empreses públiques, ib-Salut, IB3, pugen totes, totes les
partides d’externalització de serveis. A IB3, per exemple,
mantenen el pressupost, incrementen el pressupost destinat a
altres empreses, i en canvi l’empresa que gestiona els
informatius anuncia un ERO perquè la cosa no va bé. Què
passa? Fan comptes privatitzar tota IB3 l’any que ve?
Convendria que ho aclarís, a això. Aquesta transparència seva
convendria que quedàs ben clara aquí dalt.

A Salut, a Salut, Sr. Vicepresident, aprofiten la crisi,
l’excusa de la crisi, per canviar el model. És veritat que hi ha un
canvi de model, i molt preocupant, hi ha un canvi de model
perquè vostès no creuen en el servei públic i prefereixen
privatitzar. Qui s’ho pot pagar que s’ho pagui, i els altres caritat.
I aquest no és el nostre model, no és el nostre model enviar
professionals sanitaris a l’atur ni que els ciutadans tenguin
menys prestacions i de menys qualitat i d’incrementar les llistes
d’espera, i mentre fan això destinen més doblers a alts càrrecs
i a personal de confiança. A això li diuen racionalització de
despesa. 

Ja em contaran quina racionalització hi ha a deixar d’invertir
en educació, de 2010 a 2012, 120 milions menys, 10 milions
menys cada mes, i encara el tornen a baixar per a 2013, 24
milions li retiren. Les autopistes de l’educació del Sr. Bauzá
s’han convertit en camins de carro.

S’han eliminat programes d’inclusió social, només reforcen
la segregació lingüística. El pressupost destinat a cultura és
patètic; el de política lingüística ni programa té ja; allò que
destinen a joventut és ridícul després d’haver-se carregat el
Consell de la Joventut perquè la participació molesta en aquesta
terra, la participació vol dir haver d’escoltar gent que pensa
diferent, haver de pactar amb gent que pensa diferent i per això
ha desaparegut el Consell de la Joventut i el Consell Econòmic
i Social. 

En temes de serveis socials, ja ho va dir el president la
setmana passada en el debat de política general, no han fet cap
servei nou, i el pressupost que hi ha és insuficient. Li falten 12
milions per a dependència; no pugen la renda mínima d’inserció
quan la demanda ha pujat un 30%, i hi ha un retrocés en la lluita
contra el maltractament, una baixada d’un 15% en les polítiques
d’igualtat, i llavors ens duen a llegir manifests a favor de la
igualtat i en contra de la violència de les dones, un 15% menys
en aquestes polítiques. 

I són tan racionals que la seva racionalització arriba a cotes
del tot irracionals. Han fusionat, perquè han d’aprimar
l’administració, l’Agència d’Immigració i Cooperació, però
mantenen els dos alts càrrecs. Ara hi ha dos alts càrrecs per
gestionar 980.000 euros, la major part dels quals se’n van al
Fons de Cooperació de cada una de les illes, tendrà dos alts
càrrecs per no gestionar quasi res, firmar una vegada a l’any que
els doblers s’envien a una altra banda i s’ha acabat. És aquesta
la bona gestió que ens reclamava?, és aquesta, Sr. Aguiló?

En temes de medi ambient, territori, transport es nota, i molt,
l’efecte de no tenir inversions estatutàries. Hi ha un
abandonament dels espais naturals. Tots els programes de parcs
naturals, educació ambiental, totes aquestes coses, totes, queden
pràcticament a zero i llavors tenen la barra de dir que aquelles
coses que fan és promocionar el turisme natural. Això encara
tenen la barra de dir-ho. 

Una gran diferència donen vostès al tractament entre el
conveni de carreteres i el conveni ferroviari, només que
aconseguissin una mínima part d’allò que l’Estat destina a
l’AVE, una minúscula part, podríem acabar les obres d’un tren
que estan començades. Però en matèria de transport continuen
igual que sempre, això sí, o hi ha asfalt o no hi ha transport. 

El sector primari, la confiança la tenien posada en Europa,
ja hi varen passejar prou el president. En aquest aspecte és
veritat, li hem de reconèixer, havien fet feina en un document
per recaptar doblers d’Europa, però, de moment, fins i tot
Europa ens mira malament, s’han aturat. Per tant, ni el Govern
d’aquí ni el Govern de l’Estat no veig que tenguin alternatives
per allò que de moment Europa ens diu que no per al sector
primari.

I pel que fa a inversions continuen la brutal frenada que
varen començar quan varen arribar, no hi ha inversions
públiques, vostè no hi creu. Mentre tots els sectors diuen que la
inversió pública té un efecte multiplicador sobre l’economia, ho
diuen els empresaris d’aquesta terra, ho diuen polítics d’altres
partits, ho diu el Fons Monetari Internacional, però el Sr. Aguiló
no. No hi ha d’haver inversions per sortir de l’economia. Què
hem de fer? R+D+I és el futur, no és el futur? No és un sector
estratègic? I també baixa. On és l’estratègia d’R+D+I? 

En turisme, ho descrivia perfectament el Sr. Pastor la
setmana passada a un twitt, tota la vida, tota la vida hi havia
hagut un consens a incrementar la promoció turística, era un
consens que hi havia de tots els partits, i ara el mèrit és tot el
contrari, no haver-hi inversions en promoció. No hi ha d’haver
duplicitats, si el consells volen fer promoció turística se l’han de
pagar. Un suplici perquè la passada legislatura hi havia un
conveni entre el Govern i el Consell de Mallorca, i el Consell de
Mallorca pagava amb els doblers que li havia traspassat el
Govern, ara no, ara si el consell la vol separada ha de pagar la
seva.
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El tema del deute, és curiós, Sr. Vicepresident, s’han
disparat un 43% les despeses financeres, el capítol 3, per
interessos. Diu vostè bàsicament per pagar les factures, però és
curiós perquè la liquidació del pressupost de 2011, aprovada per
vostè, feia una previsió de càrrega financera per a 2013 de 683
milions d’euros, 128 d’interessos i 554 d’inversions. Aquests
683, entre el 31 de desembre de 2011 i a dia d’avui, es
converteix de cara a l’any que ve en 808, 808, 504
d’amortitzacions, 50 menys dels que feien comptes tornar, per
tant, ja li va bé tenir deute, no digui que no, però els interessos,
303 d’interessos i no tot, i no tot és el mecanisme de
finançament de factures. Vostè sap, i jo també, que ha
renegociat pràcticament tots els crèdits que tenia a alça amb un
increment d’interessos vergonyós, vergonyós, perquè molts dels
doblers que es destinen a pagar uns interessos innecessaris
perquè els tenien més baixos podrien anar realment a polítiques
socials, a polítiques d’ocupació o a polítiques d’increment de
l’economia.

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

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Diputada.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Per tant, no és aquesta la seva intenció. 

I no diguin que no volen dèficit, perquè la Llei de
pressuposts permet als ens públics, a les empreses, a les
fundacions i als consorcis, abans estava permès tenir-lo dos
anys seguits, i ara li donen permís per tenir-lo cinc anys, el
dèficit, i si el Consell de Govern ho considera l’hi pot allargar.
Per tant, el dèficit només hi pot ser quan els altres no ho saben,
però si no ho saben en podem tenir. Si no ho saben en podem
tenir.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, vagi acabant.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, ja acab, Sr. President, ja acab. I bé, després li parlaré de
personal. Però dèieu vós que no sou aquí per fer amics,
evidentment, no sou aquí per fer amics, però tampoc no és
obligatori fer-se enemic de tota la societat. Dugui-se’n els
pressuposts, Sr. Vicepresident, vagi-se’n a Madrid, negociï
millor aquells 811 menys que tenen allà davant, miri de treure
inversions estatutàries i torni’ls a elaborar. Nosaltres no el
renyarem si no els té fets fins el gener o fins el febrer de 2013,
prorrogui els que té, però és més que necessari per a la societat,
per a les persones, per a l’economia i per a les empreses que en
facin uns de nou. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

II.2) Esmena a la totalitat, de devolució, RGE núm.
9392/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista als
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2013.

En segon lloc, passam a la defensa de l’esmena a la totalitat
del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra.
Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Vicepresident Econòmic, ens ha vengut avui a presentar el
pressupost i m’ha transmès una sensació de desilAlusió, de
desànim d’un home acabat i sense cap idea de com afrontar
aquesta crisi econòmica. Sr. Vicepresident, li falta ilAlusió, li
falta valentia, li falta lideratge, li falta molta empenta. 

Avui vivim un dels debats més importants de cada any, el
debat de pressuposts. Vostès han volgut que coincidís la
setmana passada el debat de política general i avui el debat de
pressuposts. La setmana passada havia de ser el debat d’idees,
no vàrem veure cap, avui el debat dels fets, i d’això parlaré, dels
fets d’aquest govern i de la seva política econòmica, d’un
pressupost que presenten avui i que durà més recessió, més
desigualtats i més atur. I ja ho apunt des del principi, Sr.
Vicepresident. 

Examinem uns pressuposts, els pressuposts s’examinen,
quina prioritat han fet de despesa, que parlaré al final, però de
quin pressupost partim, de quins doblers, de quins ingressos. Hi
ha un pecat original, Sr. Aguiló, vostè no ha fet els deures i
partim d’uns ingressos que són injusts, insolidaris, segons
vostès varen dir quan varen qualificar el pressupost general de
l’Estat, i efectivament, eren injusts, insolidaris amb les Illes
Balears i, per tant, els pressuposts autonòmics també són injusts,
insolidaris amb les Illes Balears. Per què? Examinem-ho. 

Vostè no ha fet la feina, ni vostè ni el president, quan tocava,
quan s’havia de negociar el pressupost general de l’Estat, que
tenim la inversió pitjor de tota la història democràtica
d’Espanya i de les Illes Balears, 70 euros d’inversió per cada
habitant de les Illes Balears, la mitjana nacional, 225. Aragó,
250; Galícia, 481; Castella-Lleó, 643. Aquesta és la realitat del
seu fracàs, Sr. Vicepresident, de la seva mala negociació a
Madrid. 

I no em digui el que em varen dir la setmana passada, que
ahir havien de presentar una esmena per aconseguir els doblers
del conveni de carreteres. Bé, idò escoltin bé, senyors diputats,
ahir el Grup Popular efectivament va presentar una esmena en
el Senat sobre el conveni de carreteres, no és ver que el
president ens va dir 92 milions d’euros?

(S’escolten veus de fons que diuen: sí)
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Què diu l’esmena del Grup Popular? “Se añade una
disposición adicional, se autoriza al Gobierno para que en el
marco de lo dispuesto en los vigentes convenios de
colaboración suscritos con el Consell de Govern de Baleares
pueda iniciar las actuaciones necesarias para garantizar el
cumplimiento de los compromisos adoptados para la
financiación de los proyectos en materia de carreteras -
escoltin bé- ejecutados de conformidad con lo dispuesto en los
citados convenios". Paper banyat, Sr. Aguiló, ni un euro més
per a les Illes Balears. Paper banyat, i 111 pressupostats, 111
pressupostats.

Per tant, mala negociació perquè no tenim les inversions
necessàries per a les Illes Balears, mala negociació perquè vostè
ha acotat el cap i ha assumit el 0,7% de dèficit per al pressupost
de 2013. Per què no va fer com el president Griñán que va
demanar una flexibilització del dèficit i tota la flexibilització del
dèficit se l’ha quedada el Govern Rajoy? No, no, vostè va dir
que era bo el 0,7% i per mor d’això tenim un mal pressupost per
a les Illes Balears. 

Una altra renúncia, Sr. Vicepresident Econòmic, les
inversions estatutàries ja no hi són. 400 milions d’euros signats
entre Govern estatal i Govern de Francesc Antich ja no hi són
des que vostès governen, han renunciat a defensar l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears. 

Sumem més, des que vostès governen ens deu 1.000 milions
d’euros el Sr. Rajoy, això és el que els estima, 1.000 milions
d’euros que vostès no reclamen i que, per tant, no existeixen en
aquest pressupost. 

Després es queixen si jo els dic que vostès són uns
escolanets de Madrid, que vostès són una delegació provincial
del Partit Popular aquí, a les Illes Balears. Es queixen i no es
poden queixar, Sr. Vicepresident, perquè el dolor no el pateixen
vostès, el pateixen els ciutadans de les Illes Balears per la seva
manca de feina, per la seva manca de rigor, per la seva manca
de pes en el Partit Popular estatal tenim el pressupost que tenim,
tenim uns ingressos que no són els que ens mereixem els
ciutadans de les Illes Balears. Aquesta és la realitat. 

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

I què fa vostè que era l’home de l’ortodòxia per quadrar
aquest pressupost? Què fa? Infla ingressos, se’ls inventa, Sr.
Vicepresident, se’ls inventa i puja imposts. Tot el contrari del
que havia dit que faria. Com infla ingressos? Li pos dos
exemples. Li he dit abans, 111 milions d’euros que figuren en
els ingressos d’aquest pressupost i estan vinculats a una despesa
que el Sr. Vicepresident s’ha tret de no sé on, però no té cap
document que l’acrediti per poder posar aquests 111 milions del
conveni de carreteres. I això ens sona a l’època del Sr. Matas i
de la Sra. Cabrer, com a consellera de carreteres. Infla
ingressos, 111, una borsa. 

Posem una altra borsa més petita, però que vol dir la seva
forma de governar des de la manca de rigor absoluta. 11 milions
d’euros posen per a ingressos patrimonials el 2013, el 2012
varen pressupostar 10 milions, no hem ingressat ni un, ni un, Sr.
Vicepresident. Zero euros per ingressos de venda de patrimoni
malgrat han fet subhastes amb més del 30% de rebaixa. Per tant,
no ens podem fiar que aquest any venguem el que no hem venut
l’any passat. 

I tal vegada el més sorprenent, Sr. Vicepresident, és el seu
canvi absolut en la política impositiva d’aquesta comunitat
autònoma. Vostè ja ha oblidat absolutament el seu discurs de
l’escola austríaca, la improvisació i la incoherència han estat
determinants en la seva forma de governar. El president ens deia
la setmana passada “continuarà interessant-me més el que feim
que el que deim”. Bé idò, què feim?, què fan, Sr. Vicepresident?
Contra tot el que havien dit, pujada d’imposts massiva, alguns
tard i malament com l’impost de patrimoni. Seria enriquidor per
a tots nosaltres rellegir el Sr. Camps, la Sra. Cabrer, el Sr.
Mercadal i el Sr. Fidalgo sobre les seves i nombroses
intervencions en aquest parlament que pujar impost era el mal
enorme d’aquesta comunitat autònoma. Ens varen dir que
baixarien l’IVA turístic, que l’IVA no es tocaria, que l’impost
de patrimoni era un drama nacional si l’aplicàvem per a l’estalvi
d’aquesta comunitat autònoma, ... En definitiva, perles d’aquest
parlament, que, Sr. Vicepresident, vostè també en té algunes. Li
recoman la lectura de la seva intervenció de dia 20 de març on
ens citava Marshall i Pigou i ens alertava del desbarat absolut
que suposaria la pujada d’imposts. Sí, Sr. Vicepresident,
rellegeixi’s. 

Vegem què ha fet. Què ha fet? Un augment acceleradíssim
de tots els imposts indirectes i de les taxes de forma que no paga
més qui més té sinó que paga més tothom en aquesta comunitat
autònoma. Per tant, injusta i regressiva. Des que governen aquí
i a Madrid tenim més IVA, tenim més IRPF, la benzina més
cara, tenim el llum més car, tenim el gas més car. En definitiva,
ens ho han augmentat tot, Sr. Vicepresident.

En aquest pressupost, a més, canvien a l’alça tres imposts
que ja existien i en creen tres de nous, tres de nous que no
coneixem, que està pressupostat l’ingrés, però que no està
aprovada la llei que explica i que aplica l’impost. Per tant,
obscurantisme absolut, falta de rigor absoluta. Això devia ser
l’ortodòxia que predicava el vicepresident econòmic. Tres nous
imposts que ens han posat en peu de guerra a tots els sectors
econòmics d’aquesta comunitat autònoma, Sr. Vicepresident. 

Vegem, els han definit com a imposts mediambientals, quan
això no és veritat, quan això no és veritat. No corregeixen cap
externalitat aquest imposts, Sr. Vicepresident, aquests imposts
només són recaptadors per quadrar un pressupost perquè vostè
ha tengut por de demanar-li al Sr. Rajoy el que ens pertocava.
Aquesta és la realitat, i ara li feim pagar als rent a car, als
envasos i a les grans superfícies perquè vostè no ha fet la feina
que li pertocava. Aquesta és la realitat. Amb l’agreujant, Sr.
Vicepresident, que les empreses de cotxes de lloguer ens diuen
que s’aniran a tributar al País Basc si no canvia la seva política
econòmica, que en el tema dels envasos és un desbarat absolut
perquè ja pagam per reciclatge i per retorn d’envasos, en les
grans superfícies que avui mateix una persona d’una gran
superfície diu clarament que si s’aplica l’impost hauran
d’acomiadar 540 treballadors, només d’una gran superfície. Sr.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 64 / 27 de novembre del 2012 2671

 

Vicepresident, aquesta és la política econòmica de més atur i de
més retallades del Partit Popular.

O sigui, que la seva coherència, la seva falta de rigor, Sr.
Vicepresident, ja és coneguda per tota la comunitat autònoma i,
què podem esperar d’una persona que s’inspira per prendre
aquestes decisions en Maquiavel, autor del segle XV. Jo li
recoman lectures més actuals, li recoman que es llegeixi el Fons
Monetari Internacional, on diu clarament que s’han de fer
polítiques d’estímul de l’economia, que en moments de crisi
econòmica s’han de fer polítiques anticícliques, Sr. Aguiló, i no
llegeixi coses que crec que ja no ens serveixen per enfocar una
crisi com la que vivim.

Crec que li he pogut demostrar i els he pogut demostrar que
el Govern fa una política d’ingressos totalment erràtica,
equivocada, improvisada, falta de rigor i de renúncia a defensar
el que és nostre davant Madrid.

La situació econòmica que vivim és molt dolenta i el
pressupost hauria de ser un revulsiu, i no procurar més dolor a
la ciutadania. La causa, Sr. Vicepresident: la bogeria de
l’austeritat que vol practicar el seu govern. El president ens va
dir la setmana passada que les seves prioritats eren les persones;
em podria demostrar per què el pressupost, que són 3.550
milions d’euros, solucionarà els problemes reals dels ciutadans
d’aquesta terra? En què millorarà per a una persona que espera
una operació?, en què millorarà per a una persona amb
dependència, per a un alumne, per a una escola, per a un
professor, per a un servidor públic?, per a una persona que no
pot pagar la hipoteca la treuen de ca seva, com està passant cada
dia?, per a un empresari del sector turístic que té un lloguer de
cotxes?, per a un petit comerç, per a un aturat que cerca feina,
per a una persona que està al llindar de la pobresa? Jo li contest,
Sr. Vicepresident: empitjorarà per a tothom. Vostès no tenen
cap proposta per estimular l’economia, ni cap proposta per
mantenir l’estat del benestar. 

Quina és la realitat d’aquesta comunitat autònoma en el mes
de novembre? El 85% de la planta hotelera de Mallorca tancada,
el pitjor resultat de la història de les Illes Balears, un 2,7% més
que l’any passat. Estam en alerta vermella i vostè ho nega. No
és una emergència social tenir 13.000 aturats més que l’any
passat?, que tenguem 122.600 persones que cerquen feina?, que
hi hagi 50.000 persones inscrites al SOIB que no cobren cap
prestació?, que en un any en nombres absoluts no s’ha creat ni
un lloc de feina, Sr. Vicepresident econòmic? No és emergència
tenir 554 autònoms menys que l’any passat?, que el mes
d’octubre s’acceleri la destrucció de llocs d’ocupació com mai,
Sr. Vicepresident?, que tenguem 366 empreses menys que fa un
any?, que hi hagi 200.000 persones a les Illes Balears que estan
al llindar de la pobresa? No és això emergència social? 

I davant aquesta emergència social, què fan vostès?, en un
pressupost que hauria de servir per equilibrar aquestes
desigualtats. Doncs amb un nombre màxim d’aturats a la nostra
comunitat autònoma el SOIB desapareix de facto, no podran fer
cap nova convocatòria amb recursos propis. Baixen els recursos
per als dependents, baixen les beques, baixen les ajudes als
infants amb dificultats, baixen la Universitat de les Illes Balears.
La seva preocupació per les persones és passar d’1.100.000
euros als ajuntaments per al sosteniment de les escoletes
infantils a només 300.000 euros. 

Mantenen la mateixa quantitat per a renda mínima d’inserció
quan la pobresa ha pujat d’una forma exponencial. Mantenen,
això sí, a IB3 el mateix pressupost, 30 milions d’euros, i en
canvi en baixam 9 a la Universitat de les Illes Balears. 

Zero euros a la construcció de nous centres de dia; és una
gran notícia per a les persones d’aquesta comunitat autònoma,
Sr. Vicepresident. Pensar en les persones, segons el Partit
Popular, és disminuir la meitat del pressupost des del 2010 a
menjadors escolars; de 4,7 milions d’euros en el 2010 hem
passat a 1,2 per als programes d’atenció a la diversitat; destinam
22 milions d’euros a la nòmina per la dependència quan en
realitat en fan falta més de 30. 

És pensar en les persones marginar les institucions més
properes als ciutadans, Sr. Vicepresident? Disminueixen els
fons de cooperació municipal de 20 a 14,3 milions d’euros, el
que incompleix la llei. A Palma només 1 milió d’euros per
capitalitat, quan en realitat n’hi pertoquen 25, Sr. Vicepresident.
I als que destrossen d’una forma clara i notòria és als consells
insulars; basta veure que el mateix Consell de Mallorca ha
decidit fer una pròrroga pressupostària pels desacords que té
amb vostès, Sr. Vicepresident Econòmic.

(Alguns aplaudiments)

Vostès amb els consells insulars incompleixen la legislació.
Conveni de carreteres, els pertoquen 31,8 milions d’euros; els
passen a 17,9, no basta per a res, Sr. Vicepresident, i vostè ho
sap. No tenen pressupostades les bestretes, o sigui que alerta als
consells insulars; els 31 milions d’euros de bestretes no estan
pressupostats per a l’any 2013, i això a què afecta, Sr.
Vicepresident?, afecta les persones, les més fràgils, perquè li
record que qui té la competència en política de benestar social
són els consells insulars.

Sr. Vicepresident, i tal vegada les retallades més sagnants
encara les veurem en un altre capítol fonamental per a la nostra
comunitat autònoma: la salut pública. Traspassen una línia
vermella molt delicada, Sr. Vicepresident, molt delicada. Per
primera vegada, per primera vegada en aquesta comunitat
autònoma els ciutadans de les Illes Balears rebran menys de
1.000 euros per càpita per atendre la seva salut, menys de 1.000
euros per càpita, i això és una xifra molt delicada, perquè la
mitja nacional, que és baixa, és de 1.250 euros. Per tant, Sr.
Vicepresident, amb aquest pressupost no garanteix la salut de la
nostra comunitat autònoma. I encara van més enllà. Lleven 68
milions d’euros per pagar a professionals de la sanitat, que tant
els necessitam. Zero euros en noves infraestructures. Zero euros
en campanyes de prevenció de malalties. Zero euros per
rebaixar les llistes d’espera, que han pujat de forma exponencial
des que vostès governen. En definitiva, menys qualitat, menys
metges, menys infermeres, pitjor salut per a les persones. 
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Aquest és el seu pressupost, aquesta és la seva realitat. Mala
política d’ingressos i mala política de despeses, Sr.
Vicepresident. Perquè amb els 3.550 milions d’euros que són els
que tenim a les Illes Balears, què ha prioritzat vostè? És fàcil,
és fàcil: 808 milions d’euros van a pagar interessos i
amortitzacions, a causa també de la mala negociació amb els
bancs que ha fet vostè, Sr. Vicepresident econòmic; 808 milions
per als bancs, 37,4 per a polítiques actives d’ocupació. Això és
l’interès per les persones que té el Govern de les Illes Balears.

I vaig acabant. En un moment de recessió econòmica
necessitam un pressupost amb mesures d’estímul a l’economia,
de lluita clara contra l’atur, de lluita clara contra la pobresa i
l’exclusió social, de manteniment de l’estat del benestar, una
política d’ingressos adequada a través d’una fiscalitat
progressiva, una bona negociació amb Madrid i basat en el
diàleg social, tan necessari en aquesta comunitat autònoma. 

Desgraciadament vostès ens han presentat tot el contrari,
vostès utilitzen la crisi econòmica per executar una
contrareforma ideològica, per carregar-se drets i serveis de
l’estat del benestar, i aquest pressupost ho exemplifica, Sr.
Vicepresident, un pressupost que exemplifica la seva
incoherència, la seva falta de rigor, la seva improvisació, la seva
manca d’iniciativa per superar la crisi, la seva única obsessió
per l’austeritat i el compliment del dèficit i l’oblit de les
persones que viuen en aquesta terra. 80.000 persones varen
sortir al carrer fa dues setmanes a dir-li prou, que rectifiquin. Jo
li deman formalment avui que retiri aquest pressupost i que
n’elabori un de nou basat en el diàleg social, basat en el diàleg
amb agents econòmics, socials i polítics d’aquesta comunitat
autònoma.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol.

(Aplaudiments)

Sr. Vicepresident.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Sr. President, senyories, mirin, l’oposició té una
característica en aquest moment, i és no aprendre dels errors. He
fet una suma de totes aquelles partides que vostè vol gastar de
més i tornam a tenir una situació d’un dèficit de 1.000 milions.
Això significa que vostè el que vol és incrementar en aquest
moment el pagament d’interessos com a mínim en 80 milions,
com a mínim, tirant per baixa. Aquesta és una mica la línia que
m’estan repetint una i altra vegada, que ens estan repetint als
governants del Partit Popular una i altra vegada, com si no
hagués passat res, com si no haguessin estat mai al capdavant
d’aquesta comunitat i com si els doblers, com he dit en el
discurs, venguessin del cel i els poguéssim gastar en allò que
trobàssim més oportú i més adient.

Amb la seva política el desastre està garantit, absolutament
garantit, i això és realment preocupant, perquè una vegada
passats pel govern, una vegada havent tengut responsabilitats de
govern, el que és important és reconèixer el que s’ha de fer,
reconèixer quins són els errors i intentar canviar-los i millorar-
los, i això està clar que no passa. Està clar que no passa perquè
quan ens trobam en la situació en què ens trobam l’única
política possible, l’única política realment seriosa, és la que
estam proposant.

Ens parlen d’inflar ingressos. Carai!, inflar ingressos. Saben
que durant l’any 2012 les previsions d’ingressos que ens va fer
la Sra. Salgado estaven per damunt de les reals en prop de 200
milions d’euros? Carai!, inflar ingressos; això sí que s’ha de
tenir en compte i s’ha de saber. 

Perquè vostès ens parlen de sistema de finançament. Si
varen ser vostès els que varen fer el sistema de finançament i els
que varen dissenyar el sistema de finançament, un sistema de
finançament que, per cert, passa d’un fons de suficiència negatiu
de 350 milions l’any passat a un sistema de fons de suficiència
negatiu de 600 milions enguany, un sistema negociat pel Sr.
Antich.

Ens parlen d’inversions estatutàries. Carai!, inversions
estatutàries; inversions pintades a un paper, no varen venir mai
les inversions estatutàries. No hi havia...

(Remor de veus)

No varen venir mai les inversions estatutàries. Hi havia un
primer any, un primer any, un primer any...

(Continua la remor de veus)

...un primer any conseqüència d’un increment de les necessitats
de finançament. A partir d’allà saben que la normativa està
sotmesa a les possibilitats de l’Estat, i per això hi hagut
sentències en contra d’aquesta situació. Una negociació
realment lamentable la que varen fer vostès, i ara ens vénen a
donar lliçons.

I podríem continuar parlant, podríem parlar de prioritzar i
podríem parlar de desfavorits. Realment si vostès estan
preocupats amb els desfavorits el que haurien de fer és un mea
culpa i canviar l’orientació del seu discurs, perquè realment si
estan preocupats pels més desfavorits el que és important és que
hi hagi una sostenibilitat financera, el que és important és que
l’economia pugui donar sustentació a totes aquelles necessitats
que volem satisfer dels més desfavorits.
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Podríem dir el mateix una i altra vegada, podríem repetir-ho
mil vegades, però està clar que no aprendran de cap manera.

L’estructura del deute de la comunitat autònoma és
important i reflecteix una mica aquesta orientació que ens estan
donant. Si agafam l’estructura del deute de les Illes Balears
veurem com la gran part, la majoria d’aquest deute prové dels
darrers anys, dels darrers quatre anys. És allà on tenim
pràcticament el 65% del deute, perquè a mesura que anaven
caient els ingressos i a mesura que vostès acceleraven la
despesa, evidentment cada vegada més els terminis dels
venciments eren més curts i els tipus d’interès eren més alts.

Ens parlen d’un sistema de despesa que tengui en compte
partides destinades a colAlectius concrets, sense tenir en compte
el que hem dit una i altra vegada, sense aprendre: l’economia és
un tot, un tot que s’ha d’enfocar de forma global perquè pugui
millorar, de forma que pugui funcionar de forma completa i
encertada, i no pensant en parts petites. 

I, carai!, no podem tenir en compte els clàssics, això ja és
tremend. No podem en compte els clàssics, hem de tenir en
compte només aquells que preconitzen polítiques populistes,
polítiques realment populistes, gastar més per tenir content un
o tenir content un altre, això és el que realment volen...

(Alguns aplaudiments)

...polítiques que ens han duit a aquesta situació, una acceleració
permanent de la despesa durant el seu mandat i que fa que ara
s’hagi de posar ordre a tot allò que era un caos.

Ens parlen d’acceptar el dèficit del 0,7%. Però és que vostès
no són conscients, i sembla mentida que no en siguin conscients
a hores d’ara, que tenim 1.000 milions d’euros en factures
damunt la taula, 1.000 milions és no pagar interessos perquè ho
estan suportant les empreses i ho estan suportant les persones.
Pagar interessos en aquest cas és realment un benefici que està
donant els seus fruits a moltes persones, a moltes empreses, que
l’únic que havien fet malament era fer feina per a
l’administració.

Realment crec que necessitam canviar el discurs de
l’esquerra, necessitam modernitzar-lo, necessitam donar-li una
altra orientació...

(Remor de veus)

...necessitam donar-li una altra orientació..., perquè realment,
realment..., realment és un discurs antic, és un discurs que no
val i és un discurs que només fa abundar en la situació de crisi
i malbaratament que hem tengut fins ara. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident.

(Alguns aplaudiments)

Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, la línia que
du l’oposició i els doblers... La posició deu ser seva, la seva, que
no sempre ha estat la que ha defensat el seu partit, ja li ho he dit
abans. Fins al 2010 el seu partit defensava una altra cosa, és ara
que han agafat el comandament els neoliberals i els “neocons”
aquests que han tirat cap a un altre costat. Fins al 2010 el Partit
Popular volia més doblers, no gastàvem prou en educació,
castanyes perquè no gastàvem prou en salut, en serveis socials
no fèiem ni la meitat del que era necessari... La situació
econòmica era més o manco la mateixa d’ara, començaren a
haver de frenar en algunes coses innecessàries, però no, i el
deute era pesta, i es va notar bé, que era pesta, perquè l’any
passat, el 2011, no en varen voler fer i així ens ha anat després,
així ens ha anat després que han hagut d’anar a demanar el
rescat.

Que els doblers no vénen dels astres, ens ha dit a la primera
intervenció, que estava un poc més tranquil, ha estat així com a
més elegant; a la segona ja venia una miqueta més dur, però
també és vera que amb educació, una persona ben educada sap
quan pot ser un poc maleducada, també forma part de
l’educació. Els doblers no vénen del cel. Efectivament, els
doblers no vénen del cel, Sr. Aguiló, no hi vénen, vénen de les
butxaques dels ciutadans d’aquestes illes, de les persones que
fan feina, dels treballadors, dels empresaris..., vénen d’aquesta
gent, vénen d’aquí.

I no és vera, quan vostè diu “no podem gastar el que no
tenim”; no és vera que no ho tenguem, no és vera, és mentida.
Són vostès que permeten que més del 60% del que tenim s’ho
gastin els altres. Perquè és vera que és injust el sistema de
finançament, nosaltres l’hi consideram, però és millor del que
hi havia, i vostès estaven d’acord amb la reforma perquè
trobaven que no podia ser que les comunitats gestionassin. A
vostè li pareix normal que dels 8.000 milions que paguen els
ciutadans a la comunitat només en quedin 2.500 i els altres
4.000 i busques a l’Estat? Sap què fa, això?, que vostè hagi de
posar treballadors a l’atur, hagi de complir tots els dèficits... És
cert que, a vostè, li agrada fer-ho, és cert, però per ventura
podria ser més suau. Mentre que a Extremadura, que també hi
governa el Partit Popular, no els llevaran la paga extra de Nadal,
la pagaran el mes de gener però tendran paga extra, i part
d’aquests doblers són nostres, Sr. Aguiló. No vénen del cel però
se n’hi val, al cel. I això és una cosa que vostès no han volgut
denunciar.

Inversions estatutàries i sentències. Jo no sabia que hi
hagués cap sentència sobre inversions estatutàries. Sí sé que
quan hi ha sentències no s’ha d’anar a negociar quin any ens ho
pagaràs i ens ho posaràs al pressupost; s’ha de demanar
execució de sentència. I ara fan la ridiculesa -com que ja varen
fer el ridícul en el Congrés- de fer una esmena al Senat, que ens
havien promès, ens havia promès que en el Senat n’hi posaria
molts, de doblers, ens ho havia promès, i va venir la senadora a
dir que tenia totes les esmenes preparades, i ara tornarem
demanar que torni a venir, que ens les mostri, aquestes esmenes
amb tants de doblers. Veu, aquí n’hi ha una altra, que podrien
baixar aquest euro de cada 100 que hem de tornar a pagar a
l’Estat, el podríem baixar si ens donassin doblers per inversions
estatutàries, si ens pagassin el que ens deuen, perquè aquesta de
carreteres ja hi està, damunt el pressupost, no l’hi pot tornar a
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posar, estan pendientes de cobro. No ho pot ingressar dues
vegades! El Sr. Matas l’hi havia posat, en el pressupost.

Res. Falsejar ingressos, inflar ingressos que diu vostè. Jo no
l’he acusat d’inflar ingressos, l’he acusat de falsejar els
ingressos, els falseja. A quin document té vostè que diu que
podrà cobrar l’impost sobre les grans superfícies? On és l’eina
per cobrar l’impost als envasos? Com ho farà per a l’impost
aquest verd?

És que el posa verd tothom, Sr. Aguiló, tothom! Quina
vergonya de no tenir aquesta llei en aquesta casa, quina
vergonya! Jo li he demanat al president si s’ho miraran; és
possible fer-ho això? Altre temps venien conjuntament, llei
d’acompanyament, però quan arribaran aquestes coses?

I llavors parla que els altres gestionaven malament.

(Remor de veus)

Clar, perquè vostè, sap quin és el seu problema? Que veu els
papers i els números han de quadrar i ja està! Però darrera els
papers, quan obren la porta, hi ha persones i darrera altres portes
hi ha més persones, que ho passen molt malament. Però vostè
ha de llevar els papers. Quadrarà els pressuposts, però enfonsarà
la comunitat.

L’economia s’ha de pensar com a un tot i no en parts; si són
parts coordinades és ben necessari, perquè si no hi hauria el
president tot sol, no tendria un conseller per a cada cosa, amb
direccions, i per tant tot es pot anar desglossant en parts.

Que l’estructura..., bé, del deute ja li he dit abans, paguen
més interessos perquè volen, alguns interessos han pujat el 200
i busques per cent del que pagàvem. Per què? Perquè fan
exactament el mateix que fan quan van a Madrid, acoten el cap
davant els poderosos; els neoliberals estan al servei dels
poderosos i el mercat ha decidit que qui ha de fer doblers són els
bancs i au, ja està, faran doblers els bancs! Això és coherent
amb la seva línia, però és fatal per a la comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Mascaró, vagi acabant, per favor.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, ja vaig acabant.

Res, a mi em sap molt de greu, perquè la comunitat en
aquests moments ho passa malament, hi ha èpoques on les
famílies van tirant, tenen feina i ens podem queixar de moltes
coses, podem discutir, però la gent no té massa problemes; avui,
cada dia hi ha més gent que té problemes, cada dia hi ha més
empreses que tenen problemes, i la seva política pura, Sr.
Aguiló, el seu pressupost només farà incrementar la depressió
social i la depressió econòmica, i això la gent, les persones, no
s’ho mereixen.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident, qui calla atorga,
tenia una oportunitat magnífica, si no és ver el que deim, de
contrarestar-ho en aquesta tribuna, tenia tot el temps del món,
perquè vostè no té temps limitat, sis minuts s’ha torbat i no ha
contradit ni una de les qüestions que nosaltres li hem plantejat.
Per tant, Sr. Vicepresident, deu ser que tenim raó, perquè vostè
té temps ...

(Alguns aplaudiments, petit aldarull i remor de veus)

... i si té motius els digui per dir que no és veritat el que jo
li he afirmat. I li he fet acusacions dures, de manca de rigor, de
manca de treball, de manca de serietat, d’hipotecar els ciutadans
de les Illes Balears per una por política d’enfrontar-se davant els
que governen a Madrid. I aquestes acusacions, Sr.
Vicepresident, vostè no les contesta perquè sap, i sap tothom ja
a aquestes alçades, que són certes.

Em diu que ha fracassat l’esquerra, no entraré en aquest
debat, qui fracassa és vostè, vostè i el seu govern, aquesta és la
realitat, fa setze mesos que governen, setze, s’ho fiqui dins el
cap. Vostè és el vicepresident Econòmic, vostè ha de donar
solucions als ciutadans, que esperen sentir de la seva boqueta
alguna cosa més que parlar-nos del passat, de l’herència i de no
ser què; la gent necessita que li diguin què fan i què pensen fer.
I el problema sap quin és? Una sequera absoluta d’idees, Sr.
Vicepresident, no saben com se n’han de sortir, i ho demostra
perquè ens ha explicat un pressupost que no ens ha explicat,
vostè no ha dit ni una mesura de reactivació econòmica, ni ens
ha dit com afrontarà el manteniment de l’estat del benestar, ni
ens ha dit absolutament res, Sr. Vicepresident.

Si diu que jo li dic xifres econòmiques o macroeconòmiques
que no li agraden, fins i tot ha acusat de populisme el Fons
Monetari Internacional, jo això ja ho trob molt gros, Sr.
Vicepresident, ho trob molt gros!

(Remor de veus)

Vegem, vegem, avui, avui, les dades que dóna el Fons
Monetari, l’Eurostat, l’OCDE, xifres, ens fan una previsió a
Espanya de l’atur de l’any que ve del 27%, un decreixement de
l’1,4%, i què ens diu el Sr. Aguiló que passarà a les Illes
Balears? Que creixerem un 0,3. I com ho farem, Sr.
Vicepresident? Com ho pensa fer? Això és el que ens ha
d’explicar, com fa aquests miracles vostè?
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Vostè, el que li passa és que engana en tot, en tot i a tothom,
ens varen enganar quan ens varen dir que ens baixarien els
imposts, i tothom paga més del que pagava des que vostès
governen; ens varen dir que vostès farien una ortodòxia
pressupostària i que tot el que pressupostarien seria el que es
gastaria, idò res quadra, Sr. Vicepresident.

Li he explicat la seva mala política d’ingressos, li he explicat
que vostè té pressupostats 111 milions d’euros de carreteres,
que hem digui d’on els treurà; em digui, em passi per escrit el
compromís del Govern d’Espanya amb aquests 111 milions
d’euros. El Sr. President del Govern ens va dir una mentida la
setmana passada, en seu parlamentària, ja no és la primera que
diu, però aquesta és que també és molt grossa, és que és molt
grossa, i vostè ni la contesta, té l’oportunitat i ni la contestat, Sr.
Vicepresident!

(Alguns aplaudiments, petit aldarull i remor de veus)

I enganant la gent no aclarirem res, dient mentides no
aclareixen res, Sr. Vicepresident Econòmic, vostè no ha
negociat amb Madrid perquè s’han dedicat a altres coses, que
sabem el que els agrada, s’han dedicat a les festetes, a beure
xampany, a anar a Cabrera, a això s’han dedicat, aquesta és la
realitat, la trista realitat d’aquest govern.

(Remor de veus i petita cridòria)

La trista realitat d’aquest govern, a costa de qui? Dels
ciutadans d’aquesta comunitat autònoma, ja en parlarem...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor, per favor? Un momentet.

(Remor de veus i petita cridòria)

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Sí, sí, sí, sí, exaltin-se, exaltin-se. Sr. Aguiló, quan vulgui
pugi aquí a un debat amb mi i li contestaré al que vulgui, al que
vulgui, al que vulgui, a veure si vostè sap fer el mateix.

(Remor de veus, petita cridòria i alguns aplaudiments)

Molt bé, molt bé, s’exalten. Incompleixen la seva obligació
de negociar amb Madrid.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Uns ingressos que no ens mereixem els ciutadans de les Illes
Balears i com distribueixen els 3.550 milions d’euros, 808 als
bancs, aquesta és la seva prioritat, Sr. Vicepresident Econòmic,
aquesta és la seva responsabilitat i és la seva prioritat.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

A vostè, Sr. Vicepresident, i a tot el seu govern ja no els
creu ningú, van per allà on van i la gent els posa blaus, ho
entenen? Els critiquen, per què, per què, Sr. Vicepresident?

(Remor de veus)

Ho ha pensat dos segons, ha pensat com és que té en peu de
guerra tots els sectors econòmics? Havia passat mai una
manifestació del sector del comerç, de les patronals? Havia
passat mai que els empresaris anunciïn que aniran a tributar al
País Basc? Havia passat mai que cada setmana tenguem una
manifestació al carrer? Havia passat mai que els servidors
públics d’aquesta comunitat autònoma s’hagin de tancar a les
instalAlacions públiques, perquè tenen davant un govern que és
sord, que no els escolta, que no negocia, que no consensua?

(Remor de veus)

Això no havia passat, Sr. Vicepresident. I el Partit Popular
havia governat altres vegades en aquesta comunitat autònoma,
però la supèrbia que duen vostès no s’havia atrevit ningú, Sr.
Vicepresident Econòmic. I a la supèrbia hi afegim la falta de
rigor, la incoherència, hi afegim tot això que estan fent vostès,
la improvisació, una darrera l’altra.

(Remor de veus)

Improvisació amb uns nous imposts que creen, perquè veim
un ingrés pressupostari, però que no desenvolupen, no estan
aprovats en aquest parlament aquests nous imposts, no estan
aprovats, Sr. Vicepresident; ni tan sols no ha tengut la decència
de demanar una compareixença per explicar-los, per dir-nos qui
els pagarà i com es cobraran i a partir de quan i què pensen
ingressar, Sr. Vicepresident Econòmic.

Miri, no ens pot donar lliçons de res, de res, Sr.
Vicepresident, de res, ja no n’hi acceptam ni una, ni una.

(Remor de veus)

És ver que varen treure majoria absoluta i és ver que la gent
els va votar molt i els varen prometre dues coses: baixada d’atur
i baixada d’imposts. Ni baixada d’atur, ni baixada d’imposts,
per tant vostès de credibilitat zero, zero, zero, absolutament res,
ni una lliçó més, Sr. Vicepresident Econòmic, ni una lliçó més.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Perquè, amb tots els defectes del món, amb tots els defectes
del món, vàrem deixar una comunitat autònoma que creixia a
l’1,8% del PIB, la tenim al menys 0,1 des que vostè governa,
des que vostè és vicepresident Econòmic, li agradi o no li
agradi, aquesta és la realitat de la nostra comunitat autònoma,
gràcies a les seves polítiques equivocades, Sr. Vicepresident
Econòmic.

(Remor de veus)
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Acab,...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, un poc de silenci, per favor.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Acab, miri, intentaré resumir-li el que evidencien aquests
pressuposts per a l’any 2013. Evidencien la seva incapacitat del
seu govern de negociació davant Madrid, cosa que és vital per
a una comunitat autònoma com la nostra. Evidencien un càstig
duríssim als ciutadans perquè fan unes retallades en drets
socials, en drets sanitaris, en drets educatius, que són totalment
inassumibles per la nostra comunitat. Evidencien una
contradicció del Govern del Partit Popular entre el que diuen i
el que fan, i em referesc als imposts. Evidencien un càstig
duríssim contra el consum en aquesta comunitat autònoma.
Evidencien una manca total de rigor a l’hora d’establir les
previsions macroeconòmiques, Sr. Vicepresident. Evidencien la
renúncia que han fet a mesures d’estímul econòmic.

Conclusió: un govern derrotat que no té cap idea, cap idea
de com sortir d’aquesta crisi econòmica.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Sr. President, senyories, està clar que la manca de projecte
de l’esquerra en aquest moment doncs fa que ...

(Algunes rialles i remor de veus)

... veu, fa que no tenguin una orientació ni un discurs que pugui
ser coherent ni que es pugui confrontar amb el discurs del Partit
Popular. I en aquest sentit, crec que en aquesta comunitat mai
les coses no havien estat tan clares en matèria de política
econòmica, mai. En aquest sentit, també vull dir que les línies
seguides, a més a més de venir d’una situació tremendament
difícil, conseqüència d’uns governs anteriors que varen tenir
molt de populistes, que varen tenir molt de populistes,
conseqüència d’això, les línies, les grans línies estan marcades,
estan marcades d’una forma clara, i no hi ha cap contradicció
entre el pressupost de l’any 2012 i el pressupost de l’any 2013;
no hi ha cap contradicció perquè el compromís del Partit
Popular és sortir de la crisi, és sortir de la crisi.

(Remor de veus)

I aquesta línia de sortida de la crisi, com hem dit tantes i
tantes vegades, té dos eixos principals: un, els comptes públics,
perquè són una realitat; vostè ha fet un pressupost aquí mateix,
ara, amb 1.000 milions més de despesa, clarament, amb 1.000
milions més que no podria finançar, que no podria finançar i
deixaria una altra vegada tots els proveïdors sense cobrar
damunt la taula, una altra vegada, que allò greu és que sigui per
segona vegada, que encara pugui defensar aquesta idea.

I al mateix temps, aquesta manca de línia, d’actuació, de
reflexió, d’aprendre dels errors del passat, els du a fer
desqualificacions de caire general: que si no són rigorosos, que
si no han fet la feina, etc.

No senyora, miri, està clar que la feina que tenim per
endavant, la feina que fa aquest govern és una feina d’unes
dimensions colossals, perquè colossal, ...

(Remor de veus)

..., colossal és el desastre heretat del passat. I en aquesta línia de
fer feina cap al futur, es posen les bases, poc a poc, i tendrem els
resultats per a un canvi estructural, per un canvi estructural que
té una conseqüència clara el canvi estructural, un canvi de tots
els eixos principals en què s’ha suportat l’activitat del Govern.
I la conseqüència és que la recuperació serà sòlida, es torbarà
una mica més, però serà sòlida, serà sòlida i serà duradora.

Miri, vostè em parla que els pressuposts haurien de tenir
molta més despesa i al mateix temps diu que tenen uns ingressos
inflats; ni una cosa ni l’altra, si aquest govern es caracteritza per
qualque cosa és per tenir dues línies clares en matèria
pressupostària: una, una prudència exagerada en matèria
d’ingressos que ens durà que la liquidació del 2012, per primera
vegada en molts d’anys, en molts d’anys, estarà per damunt en
matèria d’ingressos del pressupostat, i així esperam que també
passi l’any 2013. I també en una línia diferent i pròpia respecte
d’altres comunitats autònomes, perquè mentre la majoria de
comunitats autònomes fan un ajustament més fort, que, per cert,
també era més fort el que varen fer vostès l’any 2010, que la
comunitat de Balears ens quedam en un 2%.

(Remor de veus)

Tot això ens du a una conclusió i és la primera que els he
intentat respondre, quan  parlam d’inversions estatutàries,
aquestes estaven realment mal negociades, en el seu moment, en
el moment del naixement, conseqüència que hi ha normes de
caire superior que les fan complicades, que les fan difícils, i que
hi ha sentències no a favor, sinó en contra. I aquí tenim el
problema, un problema que haurem de solucionar, que haurem
d’analitzar, que haurem de treballar, que de fet treballam i que
també intentam solucionar i que tendrem fruits i resultats en els
terminis adequats.

No podem canviar el món ni amb un any ni amb setze
mesos, no el podem canviar, però sí podem canviar les línies
mestres d’actuació, i això és el que fem de cara a sortir
d’aquesta situació d’impasse i realment de dificultats que tenim
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La bogeria de l’austeritat, em diuen, la bogeria de
l’austeritat; l’austeritat és el primer principi per al bon govern,
és el primer principi per tenir una economia potent i sòlida.

I en definitiva, em reiter, crec que l’esquerra manté una
voluntat interventora i dirigista que no té cap projecte alternatiu
i que l’única oposició que pot fer no és una oposició
constructiva ni d’idees, sinó tot el contrari, és una oposició on
la desqualificació pràcticament és l’únic argument que es posa
damunt la taula.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. En torn en contra de les
esmenes defensades, té la paraula el Sr. Antoni Camps, del Grup
Parlamentari Popular.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
Grup Parlamentari Popular, una volta hem escoltat tots els
arguments dels partits de l’oposició, i escoltades també les
explicacions del vicepresident Econòmic del Govern, no pot fer
altra cosa que rebutjar avui les esmenes a la totalitat als
pressuposts de la comunitat, presentades pel PSOE i pel PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. I ho farem des del
convenciment que els pressuposts que avui es debaten són els
que ara necessita la nostra comunitat autònoma, uns pressuposts
que continuen en la senda ja iniciada amb els pressuposts del
2012 i que suposa un canvi de rumb respecte de les polítiques
econòmiques aplicades durant l’anterior legislatura; uns
pressuposts fets des del rigor i la prudència; uns pressuposts
reals i creïbles; uns pressuposts que necessàriament són austers
i que continuen amb les polítiques de contenció de despesa i de
millora de la productivitat.

En definitiva, es tracta, i ho hem dit moltes vegades, de fer
més amb menys, de gestionar millor aquesta comunitat amb
molts menys recursos i garantir la sostenibilitat dels serveis
bàsics essencials i fer viable el nostre estat del benestar.

I quina alternativa hem escoltat avui? Perquè evidentment si
un fa una esmena a la totalitat és perquè té una alternativa;
quina alternativa hem escoltat avui? Què ens ofereixen els
partits de l’oposició? Més inversió pública? Com la pagam?
Augmentar les despeses? Com les pagam? Hem de recórrer als
bancs, ens hem d’endeutar més i hem d’anar a aquells bancs que
vostès mateixos diuen que no paguem? Clar, és que, açò és una
alternativa, açò és el que vostès volen per a aquesta comunitat,
és una alternativa real i creïble i seriosa? Escoltin, no, no, per
molt que vostè digui que sí és que no, és que no, ...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... açò, perdoni que li digui, però açò són idees de bomber, açò
són idees de bomber.

Mirin, quan un presenta una esmena a la totalitat és perquè
té una alternativa solvent a allò que presenta el Govern, i avui
si una cosa ha quedat clara és que no hi ha alternativa, no hi ha
una alternativa creïble ni una alternativa factible, perquè
d’alternatives en podem tenir moltes, però que es puguin fer,
que siguin realitzables cregui’m que avui l’única alternativa
possible són els pressuposts que avui es debaten.

Els diré més, i ara els contaré una anècdota... 

(S'escolten veus de fons que diuen: no, no)

... sí, sí, comprenc que sigui un sofriment per a vostès, però
m’escoltaran aquesta...

(Alguns aplaudiments)

És una anècdota que no té importància, però que posa en
evidència quina classe d’oposició tenim. Mirin, dia 6 de
novembre varen entrar al Registre del Parlament els pressuposts,
RGE núm. 8412/12, dia 6 de l’11 de 2012, 11,18 hores. El
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, amb RGE
núm. 8414/12, dos registres després, no va arribar ni a una hora,
56 minuts després, varen entrar ja una esmena a la totalitat...

(Remor de veus)

Increïble, no, no, escoltin, increïble! Increïble, no, no... 

(Alguns aplaudiments)

No havia passat ni una hora, són molt bons vostès! No havia
passat ni una hora i el PSM ja havia entrat l’esmena a la
totalitat, amb menys d’una hora ja s’havien estudiat el
pressupost, ja l’havien analitzat, ja havien repassat 700 i
busques de fulls que hi ha i ja sabien que aquests pressuposts no
eren bons per a aquesta comunitat autònoma. 

Home!, l’altre dia vàrem descobrir que tenen superdotats en
el grup del PSM, l’altre dia vàrem descobrir que un diputat del
seu grup amb 15 anys ja havia tret les oposicions a secretari
d’ajuntament!

(Alguns aplaudiments)

Comprenc..., és que són molt bons, els senyors del PSM són
molt bons, sí, sí, realment, sí. I avui tenim un altre superdotat,
que en menys d’una hora s’estudia els pressuposts. 

En fi, crec que tenim per desgràcia una oposició de “pito i
pandereta”, una oposició del no pel no, perquè ja sabíem que
diríem que no, vull dir..., no feia falta ni estudiar-ho i sabíem
que dirien que no, una oposició per tant que actua sense rigor,
sense estudiar els temes, sense llegir-ho, ho hem vist ara. En fi,
una caricatura del que hauria de ser una oposició seriosa i
rigorosa.
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Mirin -i ara també ho dic pel PSOE, pel PSOE i pel PSM-,
estan repetint els mateixos arguments de l’any passat, han fet un
copiar y pegar, un copiar y pegar de la mateixa intervenció que
varen tenir l’any passat, continuen repetint el mateix de sempre,
que si els pressuposts no tenen en compte les persones, que si
prioritzen els bancs enfront dels més necessitats, que si paguen
menys els que més tenen i paguen més els que menys tenen, que
som forts amb els febles i dèbils amb els forts... Mirin, haurien
de canviar el disc, allò dels rics i els pobres, això ja no cola,
això són debats, discursos dels anys seixanta, és que això avui
dia ja no cola, això ja és obsolet.

Mirin, crec que els pressuposts, que és la llei més important
que s’aprova en tot un any, s’haurien de debatre fugint de
tòpics, fugint de perjudicis i s’haurien de debatre des del rigor
i des de la responsabilitat, coses que jo, desgraciadament avui
amb els partits de l’oposició, no ho he pogut veure.

En el nostre grup estam convençuts que és imprescindible
continuar pel camí de l’austeritat, del rigor pressupostari i del
control de dèficit i per açò aquests pressuposts són
imprescindibles per continuar amb aquest canvi de rumb ja
iniciat a partir del mes de juliol del 2011, un canvi de tendència
que ja dóna els seus fruits, un canvi de tendència que ha evitat
que aquesta comunitat autònoma entri en fallida.

Ho hem repetit moltes vegades, és necessari fer més amb
menys i quan ho deim, ho deim des del convenciment i també
des de la necessitat, és que ho hem de fer perquè no tenim altra
alternativa. De fet, una de les característiques d’aquest
pressupost és que tendrà 136 milions d’euros menys de
disponibilitat pressupostària i 447 milions menys de pressupost
disponible respecte del darrer pressupost aprovat pel pacte de
progrés de l’any 2010. 

Hem de gestionar, per tant, la comunitat autònoma amb
menys doblers i ho hem de fer garantint els serveis bàsics.
Aquest és el repte i aquesta la responsabilitat d’aquest govern i,
quan parlam de fer més amb menys, no és per tant una frase
feta, és una necessitat i una obligació, una necessitat derivada de
l’augment de les amortitzacions i els interessos dels préstecs. 

Si l’any 2010 vostès governaven pagant amortitzacions i
interessos amb només 171 milions d’euros, ara haurem de pagar
808 milions d’euros, hi ha una gran diferència, uns doblers que
lògicament s’han de treure d’altres partides i que és una
conseqüència de les polítiques d’endeutament massiu que es
varen fer a l’anterior legislatura. 

Hem de pensar que d’aquests 808 milions d’euros, el 65%,
65%, 70% prové de préstecs fets a l’anterior legislatura, que si
no s’haguessin fet otro gallo nos cantaría. Si ara no s’haguessin
de pagar aquests deutes que vostès varen firmar a l’anterior
legislatura, segurament no s’hauria de reduir el pressupost en
sanitat ni en educació; si ara no s’haguessin de pagar els deutes
de l’anterior legislatura segurament no faria falta pujar imposts;
si ara no s’haguessin de pagar els deutes de l’anterior legislatura
segurament es podrien augmentar les partides d’inversió. 

Si ara feim aquest pressupost, en certa manera és perquè està
condicionat irremeiablement per una política que varen fer
vostès a l’anterior legislatura. Es varen fer unes polítiques en
què no es va pensar si amb aquella gestió s’hipotecava el futur
d’aquesta comunitat, ni es va pensar en com es pagaria després
tot aquell endeutament i dèficit i ara, per desgràcia, sofrim -i de
quina manera- les conseqüències d’aquells anys de gestió
irresponsable i, el que és més greu, ho haurem de sofrir encara
durant molts d’anys.

Mirin, l’endeutament global que es va trobar en aquesta
legislatura el Govern del Sr. Bauzá va arribar a uns 6.000
milions d’euros. 6.000 milions d’euros que no varen anar -i això
és el greu- a inversions, sinó a despesa ordinària, fins i tot -i
abans rallaven de les inversions estatutàries-, fins i tot les
inversions estatutàries que varen arribar l’any 2010 i que ara
reclamen amb tanta força, ara les reclamen, el 2011 no les
reclamaven, es varen destinar també a despesa ordinària, a pagar
nòmines, a pagar venciments de deute, tot un despropòsit que
ara pagam amb escreix.

L’alternativa o una de les alternatives que se’ns diu des de
l’oposició és que pagam massa als bancs, que prioritzam els
bancs enfront de les persones, i se’ns insisteix que deixem de
pagar-los, una absoluta irresponsabilitat! Els mateixos que ens
varen endeutar fins a les celles, ara ens diuen que no paguem els
préstecs que ells mateixos varen firmar.

I parlen vostès de credibilitat?, parlen vostès de rigor?, però
quina credibilitat tenen?, cap ni una, la credibilitat d’un govern
es demostra pagant i els bancs s’han de pagar i s’han de pagar
els bons patriòtics que també afecten persones i s’han de pagar
els proveïdors. 

Senyors de l’oposició, siguem seriosos per una vegada, s’ha
de donar credibilitat. Aquest govern és un govern solvent, que
compleix els seus compromisos i que recupera a poc a poc la
credibilitat que amb tanta contumàcia varen malmetre durant la
darrera legislatura.

Només tenc quatre minuts i em queda molta cosa per dir, no
sé si... supòs que tindré un poc de marge, eh?

Em volia referir també a l’objectiu de dèficit, al compliment
de l’estabilitat pressupostària, són uns pressuposts que també
compleixen l’objectiu de dèficit del 0,7% del PIB. Vostès diuen
que és una obsessió, no, és un compromís, un compromís de
totes les autonomies amb el Govern d’Espanya i amb Europa.
Si vostès volen saltar-se tots els compromisos, és que no tenen
serietat ni res, no tenen rigor, no tenen cap tipus de credibilitat,
els compromisos són precisament per complir-se i el compromís
de dèficit és un compromís que s’ha de complir i aquest govern
el complirà. Aquesta comunitat passarà en només dos anys d’un
dèficit de 1.065 milions d’euros a un dèficit el 2013 de 188
milions d’euros, és la demostració claríssima que les coses es
fan bé.

El vicepresident ho deia fa una estona, un cosí germà del
dèficit és l’atur. Per tant, com menys dèficit tinguem, menys
atur també tindrem. Per tant, aquest és el camí per a la
recuperació econòmica i també per a la recuperació dels llocs de
feina. És molt fàcil augmentar despeses, vostès en són
especialistes. Construir estructures de despesa, això és molt
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fàcil, el difícil -i és el que fa aquest govern- és tornar enrere
aquesta situació. Això ho fa aquest govern amb valentia i amb
seriositat. 

Vaig saltant coses, però em voldria detenir a la reforma
fiscal que ha emprés aquest govern, una reforma fiscal, vostès
diuen que encara -és evident- no estan aprovats els tres imposts
nous, però no es preocupin que s’aprovaran, dins l’any 2013
tindran aquests imposts aprovats i aquests ingressos prevists
segurament els tindrem també recaptats. 

La prova per tant, tres imposts nous: l’impost sobre envasos
de begudes, l’imposts de danys mediambientals en
l’actualització de vehicles de lloguer, impost també sobre el
dany mediambiental causats per les grans àrees de venda, etc.,
i es recupera l’impost de patrimoni, l’impost desitjat, aquell
impost que ho havia de solucionar tot, aquell impost que fins i
tot -i ens hauríem de mirar les actes de les sessions-, alguns fins
i tot deien que podíem recaptar fins a 80 milions d’euros, idò
mirin, aquest govern que infla els ingressos, d’aquells 80
milions que vostès haguessin posat als pressuposts, només en
posam 24,8. Escoltin, això és inflar ingressos.

Aquí, allò d’inflar ingressos només té... hi posarem una
frase, cree el ladrón que todos son de su condición. Una cosa
és que vostès inflassin els ingressos i menyspreassin les
despeses i d’aquí els dèficits descomunals que ens vàrem trobar
i una altra cosa és que els altres també ho facin, i açò, a més, ja
es demostra -i el vicepresident també ho ha dit- en els
pressuposts del 2012, en els ingressos del pressuposts del 2012,
que, com ja he dit, s’estan comportant molt millor del previst.

Comprenc que qui mai no ha fet un pressupost rigorós es
pensi que els altres tampoc no ho poden fer, però bé, no és el
cas d’aquest govern. El pressuposts s’estan fent des del rigor i
des de la prudència i els ingressos prevists són reals.

Un altre aspecte que també m’agradaria destacar d’aquest
pressupost, un pressupost que... però també per aquest motiu no
li donarem total suport és que a pesar de les restriccions,
malgrat que es continua amb una política d’ajustaments es
dedicaran 4 de cada 5 euros a polítiques socials, a sanitat, a
educació i a benestar social. 

Són uns pressuposts eminentment socials, preocupats pels
més desfavorits, dedicats a les persones, uns pressuposts en què
les partides de benestar social s’incrementen un 13,24%, en què
la partida de dependència puja en 10 milions d’euros i, cal
recordar-ho també, en què les partides de benestar social són
ampliables, per tant, fins i tot es podrien augmentar.

Qui pot dir que aquests pressuposts no pensen en les
persones?, però encara vaig més enfora, mentre que a l’anterior
legislatura es gastava sense partida pressupostària, es creaven
forats pressupostaris per exemple de 800 milions d’euros a
sanitat, es deixaven de pagar associacions de discapacitats, per
cert que ja no vénen aquí a protestar davant la porta d’aquest
parlament, perquè no cobren, ara ja cobren, no cobraven quan
vostès governaven, quan més de 3.500 empreses no cobraven,
algunes varen haver de tancar, i tot això també eren persones,
tot això afectava persones. Les seves polítiques també afectaven
persones, afectaven de manera negativa, les persones i ara tenim
un pressupost i una gestió que va en favor de les persones.

Ara, a diferència de tot això, hi ha control pressupostari, no
es gasta res sense partida pressupostària, es paga l’associació de
discapacitats, vàrem pagar 842 milions d’euros per 250.000
factures a 3.500 empreses. Això són polítiques a favor de les
persones i no el que feien vostès que eren polítiques sustentades
o construïdes sobre arena, sense fonaments.

Per últim, sí que m’agradaria fer referència a una altra
herència de l’anterior legislatura que afecta... perquè les
herències també afecten ara i aquests pressuposts estan
condicionats a una herència rebuda, una herència d’endeutament
i dèficit, i ara rallaré d’un altre tema que també afecta aquests
pressuposts. Hem parlat abans..., ho dèiem, els 808 milions
d’euros que hem de pagar en concepte d’amortitzacions i
interessos i també vull parlar del sistema de finançament
autonòmic, que també se n’ha rallat abans.

La Llei 22/2009, aprovada pel Govern de Rodríguez
Zapatero, que regula el finançament de les comunitats
autònomes, aquesta llei és absolutament nociva per a Balears,
és absolutament negativa per a Balears. La nostra comunitat
autònoma amb aquest model de finançament continua a la cua
del finançament autonòmic, és imprescindible modificar aquesta
llei per poder millorar la nostra situació. Ens podem queixar
molt, ens podem queixar molt, modifiquem aquesta llei.
Necessitam un finançament que estigui, com a mínim, a la
mitjana de la resta de les comunitats autònomes. Hem de ser
reivindicatius amb açò, el Govern ja ho és, necessitaríem que tot
el Parlament també ho fos, perquè és clar, curiosament, l’altre
setmana, dijous passat, a la Comissió d’Economia el portaveu
del Partit Socialista va presentar una proposició no de llei i no
va acceptar una esmena del Partit Popular que simplement
afegia a la seva proposta, sense modificar-ne el sentit, la
modificació de la Llei 22/2009.

Mirin, una vegada més crec que el PSOE s’hauria d’aclarir,
els agrada el model actual de finançament i, per tant, ja estem bé
així com estem?, ja ho tenim bé amb allò que ens arriba?, o en
volem un de millor? El PSOE ho hauria de dir, açò, estaria bé
que la portaveu socialista ens pogués treure de dubtes i ens
digués amb claredat si creuen que la Llei de finançament de les
comunitats autònomes, la Llei 22/2009 és bona per a Balears o
no ho és i si creuen que l’hem de modificar o no. L’esmena no
va prosperar, nosaltres presentàvem una esmena i vostès la
varen rebutjar. Estaria bé que avui s’aclarís això i anàssim tots
junts per tal que es modifiqués aquesta llei.

En qualsevol cas, en aquest debat, ja ho veim, tenim per una
banda aquells que encara es pensen que els doblers públics no
són de ningú, que els préstecs no s’han de tornar, que podem
continuar gastant sense limitació i els que gestionen pensant que
cada euro costa molt guanyar-lo i que s’ha d’administrar amb
seny i traient-ne la màxima productivitat.
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En aquest sentit, queda clar que el pressupost del 2012 i ara
aquest del 2013 són la confirmació, són la constatació d’un
canvi de model econòmic. Ho hem dit moltes vegades, el Partit
Popular té un model radicalment distint al model que defensen
els partits de l’oposició, ja ho va dir recentment el vicepresident
econòmic, passam del caos al cosmos, passam del desordre a
l’ordre, de la disbauxa al rigor. 

S’havia de canviar de rumb, era imprescindible canviar les
polítiques anteriors, que s’han demostrat totalment fracassades,
i donar per tant un gir de 180 graus a les polítiques que s’havien
fet fins a aquell moment i açò és el que fa aquest govern, un
procés de canvi que lògicament troba les seves resistències, la
resistència d’aquells que abans cobraven subvencions i ara no
en cobren, la resistència d’aquells que ara els hem d’aplicar un
impost i abans no els aplicaven o la resistència d’aquells que ara
tendran una major competència.

És cert, aquestes resistències hi són, és la resistència a
rompre l’estatus quo, la resistència a rompre l’estat habitual de
les coses.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, li preg que vagi acabant per favor.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, tres línies. 

El més important, però, és que aquest govern no governa per
a un sector en concret ni per a unes persones determinades, sinó
que governa pel bé comú i açò és el que, personalment..., més
valor don a aquests pressuposts, governa per a tots i per a
cadascun dels ciutadans de Balears, no per a ningú en concret.

Ja ho va dir Alfred Einstein, no podem pretendre canviar les
coses si continuam fent el mateix, i açò és el que fa aquest
govern, implementar una política diferent per canviar les coses,
per transformar aquesta societat, per reactivar la seva economia
i per crear nous horitzons.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. En torn de rèplica, Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Camps, n’ha hagut de
saber fer de voltes per poder parlar al mateix temps que els
altres per defensar una cosa que és indefensable. 

Efectivament, 55 minuts després, jo pensava que era abans,
d’haver-se registrat el pressupost ja havíem fet l’esmena a la
totalitat, és cert, però és que ens va bastar el power point que va
aprovar el Govern el divendres abans. En veure el power point,
les xifres globals i les explicacions que donaven ens sobraven
arguments, ens sobraven 54 minuts dels 55 per presentar les
“daixones”.

Ens demana rigor i responsabilitat, i jo, sincerament, més
dels que hi posam crec que no n’hi podem posar. La situació
econòmica, Sr. Camps, és greu, i vostè ho sap; el que passa és
que a vostè li ha tocat avui sortir, crec que era la persona més
indicada del seu grup per defensar avui un pressupost com el
que li ha tocat defensar, perquè vostè ho sap fer, això. Així en
sortirem i ja està...

(Algunes rialles)

De totes maneres m’han quedat... Sí, ho fa, això, és capaç de
defensar blanc i negre, i ja està.

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

No em sentiu? No se sent bé?

EL SR. PRESIDENT:

Per favor... Per favor...

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Ens ha dit que el pressupost era la constatació d’un canvi de
model. Efectivament, efectivament, Sr. Camps, és la constatació
d’un canvi de model, molt preocupant, molt, molt, perquè va
cap a la privatització dels serveis públics i cap a la política al
servei dels poderosos, i eliminam tota aquella cosa que sigui
participació social. I això des del nostre punt de vista, Sr.
Camps, no és governar per a tothom, és governar per a uns pocs.

I ja que vostè sap tant i abans no m’ha contestat el
vicepresident, vostè sap si l’any que ve privatitzaran IB3? Ens
pot explicar quines àrees de salut privatitzaran l’any que ve?
Quins serveis de medi ambient es privatitzaran? Ho sap vostè?
Això és la gran transparència. Per ventura vostè ho sap, però el
Govern no ens ha contestat, no ens ha contestat.

Després ens diu que fan una gran gestió i molta austeritat.
Quina?, quina, Sr. Camps? Quina?, perquè cada vegada que
diuen això jo crec que es riuen dels ciutadans. Quina? Què és
gran gestió i austeritat? Modificar la llei per poder contractar
més directius a les empreses públiques sense que figuri damunt
els estatuts?, o sigui sense que ho sàpiguen els que no són dels
seus? Això és transparència o bona gestió o austeritat?, poder
tenir més directius dels que fins ara consideraven? En podem
contractar més i ningú no ho sabrà. O poder contractar
professionals sense haver d’acudir al criteri de competència
professional ni d’experiència? Ho sap, que la Llei de
pressuposts modifica això? Vostè segurament dirà “clar, si
podem contractar-ne dels nostres, per què hem d’anar a fer el
paperot de fer un concurs i cercar gent competent?”; però
això..., no li vull dir el que sembla.
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I millorar..., diu vostè que milloram la productivitat
d’aquesta comunitat. Com, incrementant els alts càrrecs? Ho
sap, també, que la partida global d’alts càrrecs de la comunitat
incrementa? És això fer més amb menys? Sí, clar. Sí, és així, és
així, anam per aquest costat.

El deute, perquè la meitat dels arguments per defensar el
pressupost era riure’s un poquet d’algunes anècdotes i, l’altra,
parlar, evidentment, del passat. El deute, el deute que pagam.
Compte general del 2011, compte general del 2011, aprovat per
l’actual govern, eh?, té una sèrie de papers de tot el que s’ha de
pagar cada any. A 31 de desembre de 2011 la comunitat tenia
previst pagar el 2013, o sigui, ho havia aprovat el Sr. Aguiló,
deia que el 2013 havíem de pagar 550 milions en amortitzacions
i 128 en interessos, 31 de desembre del 2011, feia mig any que
vostès governaven. Encara no som a 31 de desembre del 2012,
i ja fan comptes que aquests nombres que varen aprovar ells,
amb el deute evidentment que els venia heretat, passin a 808,
504 d’amortitzacions -per tant n’amortitzen 50 manco, que ja
m’explicaran com ho fan-, però d’interessos passen de 128 a
303. Ja m’ho dirà, també, com ho fan, perquè no basten els 842
milions de factures.

Hi ha tota una sèrie de renegociacions, des que seuen al
Consell de Govern renegocien amb els bancs interessos a l’alça.
Teníem interessos que pagaven Euribor +0,01, que l’hem passat
a 3 i escaig, i vostè sap que 3 i escaig per cent sobre molts de
milions quants de doblers són que es podrien destinar a altres
coses? Però no, vostès prefereixen destinar-ho als poderosos.
Ningú no li ha dit que s’aturin de pagar tot el que deuen al banc,
sinó que facin unes altres polítiques. A això tampoc no m’ha
contestat el vicepresident.

Per tant no sé on és aquest seny i on és aquesta mala
herència que havien rebut. La gestió de l’herència crec que
també els ha duit a perdre el seu seny, fins aquí.

Bé, se m’està posant una altra vegada vermell, supòs que el
president a més m’ho dirà. Jo crec que ja no importa dir-li res
més. D’on trauríem més inversions públiques? Perdoni, de les
negociacions amb l’Estat. Tenim un Estatut d’Autonomia que
és una llei orgànica, per tant d’obligat compliment per a tothom,
per a totes les administracions, que diu que ens toca cada una
sèrie d’inversions per arribar a la mitjana. Qui l’està
incomplint? El Partit Popular, el Partit Popular l’està
incomplint. No, aquest estatut el varen aprovar no fa gaires
anys, era el 2007, i n’arribaven de doblers d’inversions, n’han
entrat. El 2011 no en va entrar cap, i el 2012 tampoc.

Què més faríem? Fer complir la Constitució. La Constitució
diu que s’ha de compensar per la insularitat. Que ens
compensen? Tururut!, de cada 100 euros de pressupost 1 se’n
torna a anar a Madrid, per tant ja em diran. I el sistema de
finançament, no faci riure, no faci riure. És ver que és injust.
Però si el Partit Popular no el va aprovar perquè el trobava
massa, perquè el trobava massa!

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Mascaró, per favor...

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Nosaltres l’acompanyarem a Madrid a canviar-lo, però per
favor, siguem un poquet seriosos, que en el carrer hi ha molts i
molts de maldecaps.

Moltes gràcies, Sr. President, per la seva paciència.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, veig que el Grup Popular ha
trobat un valent que ha volgut donar la cara per aquest
pressupost, que és bastant indefensable. 

A veure, Sr. Camps, ens començava dient si tenim
alternativa a aquest pressupost. Alternativa sí, clara, claríssima;
l’hem explicada. El problema sap quin és?, que amb aquest
govern aquesta alternativa no serveix. Per què?, perquè
l’alternativa es basa, i ho he explicat des del principi, en el fet
que hauríem d’haver fet la feina que tocava quan tocava, i que
per tant partiríem d’uns ingressos molt diferents dels que vostès
parteixen, no partiríem de 3.550 milions d’euros, partiríem
d’una negociació ben feta amb el Govern d’Espanya, cosa que
no ha fet el govern que tenim. Com que tenim el govern que
tenim, l’alternativa que jo els propòs no és vàlida perquè aquests
senyors no saben fer la feina que pertoca. 

Vostè em diu que aquest pressupost és real i creïble. Bé, idò
expliqui’m els 111 milions de carreteres que estan pressupostats
pel Govern en el pressupost com a ingressos, expliqui’m no són,
d’on vénen, on hi ha el compromís del Govern d’Espanya, a
quina comissió mixta s’ha aprovat. És paper banyat, Sr. Camps.
Ningú no m’ha discutit, i és molt important, l’esmena que va
presentar ahir el Grup Popular en el Senat, que els convida a
negociar, els convida a negociar! Per fer això no importava fer
res, ja estaven convidats a negociar; no convidats, estaven
obligats a negociar, que és molt diferent. Per tant no és cap
pressupost real ni creïble, falten 111 milions, de moment 111.

Els 11 de venda de patrimoni expliqui’m per què pensen que
si enguany no han venut res l’any que ve vendran per valor de
10 milions d’euros; expliquin-m’ho, perquè jo ja veig un forat
de 121 milions d’euros, i només li mostr dues coses, i aquest
forat va lligat a una despesa que no podran fer, que significa
més retalls en polítiques públiques per a les persones. Això és
el que significa, Sr. Camps, li agradi o no li agradi.

Em diu que nosaltres no tenim l’alternativa, i jo li dic que
l’alternativa és d’ingressos. Clar, que és d’ingressos, d’ingressos
i de prioritat de despesa. Ara li parlaré d’ingressos. Vostès, des
que governa el Partit Popular a Espanya, han aconseguit que
quedem a la cua d’Espanya en inversió pública; estam en 70
euros per habitant. El Sr. President va dir, en un atac de fer-se
valer, que se n’aniria a Madrid i diria que, d’això, ni parlar-ne
perquè era injust i insolidari. No ha canviat res, és injust i
insolidari, i ens quedam amb els 70 euros per habitant, Sr.
Camps, aquesta és la realitat del seu pressupost.

(Petit aldarull)
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Em diu que inversions estatutàries són paper banyat. Res de
banyat, varen venir i es varen invertir a les Illes Balears, per cert
en economia productiva: en turisme, en medi ambient, en
innovació..., que és allà on necessitam invertir a les Illes Balears
si volem créixer econòmicament.

(Remor de veus)

Des que vostès governen no vénen els doblers. De qui és
culpa?, meva o de vostès, que són els que governen i que han de
negociar? És seva! Sap què diu l’Estatut d’Autonomia de com
han de venir aquests doblers?, perquè el Govern ha de presentar
uns convenis al Ministeri d’Hisenda. Quants n’ha presentat el
vicepresident econòmic?, cap, cap. De qui és responsabilitat?,
del vicepresident econòmic. Qui s’ha quedat sense aquests
doblers?, els ciutadans de les Illes Balears, perquè tenim un
govern que és inepte, aquesta és la realitat, Sr. Camps.

(Més remor de veus)

I em diu que és la nostra culpa. Idò no. 

I em diu: posicioni’s davant el finançament autonòmic. Idò
li diré: nosaltres estam molt orgullosos de la negociació que va
fer el govern del Sr. Antich amb el govern del Sr. Zapatero amb
el finançament autonòmic.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

I li dic més, jo no m’he oposat mai al fet que es canviï,
perquè l’any que ve toca, toca. Ara bé, que sigui superior el que
arribi del que arriba ara, que sigui superior, Sr. Camps, perquè
amb vostès tot això és molt incert, perquè de la liquidació del
pressupost del 2011, gràcies a aquest model de finançament
autonòmic que vostè descarta, rebrem 558 milions d’euros que
li salven el pressupost. Fins i tot ho ha dit el Sr. Montoro, que
en reben 532 més del que rebríem amb el model de finançament
del Sr. Aznar. Per tant, Sr. Camps, ho tenc clar: que el que
tenim es compleixi, el problema és que des que vostès
governen, com que tenen molt poc pes a Madrid, no es
compleixen les lleis que està obligat a complir el Govern
d’Espanya. 

M’ha parlat d’herència i jo no n’hi parlaré perquè no tenc
temps. M’interessa més centrar-me en la política impositiva
d’aquest govern. Vostè ara avui ens diu que és molt bo l’impost
de patrimoni. El varen sentir, el Sr. Camps, dient el que va dir
de l’impost de patrimoni?

(Remor de veus)

Vostè què fa?, canvia de discurs segons com canvia el
temps?, perquè ens va dir que l’impost de patrimoni era
dramàtic per a l’estalvi de les Illes Balears, i ara em diu que és
bo. I jo dic que és bo, però sap què és dolent, Sr. Camps?, que
fa més d’un any que el podríem haver cobrat. Amb 30 i escaig
milions d’euros -anem amb la seva pressupostació- quantes
coses haguéssim salvat en aquesta comunitat autònoma? A mi
se m’ocorren moltes coses que haguéssim salvat, i sobretot pens
en aquells que estan a l’atur, i sobretot pens en aquells que estan
al llindar de la pobresa, que amb aquests 30 milions d’euros
haguessin pogut fer alguna política.

(Petiti aldarull)

I no em digui que és demagògic fer discursos sobre rics i
pobres, perquè no és demagògic, és una realitat, i des que vostès
governen de cada vegada hi ha més pobres a la nostra comunitat
autònoma, malgrat que no els agradi sentir-ho, 270.000 persones
que no poden menjar. Aquesta és la seva realitat.

(Continua un petit aldarull)

I després m’ha dit que és un govern fantàstic, un govern que
ho fa tot molt bé. Bé, idò, vegem què han fet amb el pressupost
del 2012. Un govern que és tan bo..., li posaré tres exemples
d’execució del seu pressupost, d’execució; amb el seu
pressupost què han fet? SOIB, a 30 de setembre del 2012 han
disposat de 13,3 milions d’euros, la xifra global era de 55,4, o
sigui, han executat un 24%; això és aquest govern que ho fa tot
tan bé. De la partida de responsabilitat social, autònoms i
economia social, un projecte de 2,1 milions d’euros, n’han
executat -escolti’m bé- 11.800 euros, un 0,52% en economia
social i autònoms!, que hauria de ser senyera d’un govern en
època de crisi. Dels centres especials d’inserció i incentius, a la
Direcció General de Treball, de 5,6 milions d’euros, n’han
executat un 26%. Per tant, Sr. Camps, el problema és que no
pressuposten bé i no fan feina, no fan feina. Aquesta és la
realitat i no executen els pressuposts, aquesta és la realitat.

I ara em diu que tendrem romanent. Clar, clar, perquè no fan
feina, perquè no fan la despesa que toca, perquè no estan fent
res per solucionar la situació de crisi que viuen els ciutadans de
les Illes Balears. 

I després em diu que hem de pagar als bancs perquè tenim
deutes. Jo, dels deutes, no tenc temps però n’hi parlaria, perquè
deutes de l’època del Partit Popular en tenim molts, i són
totalment innecessaris i els estam pagant a dia d’avui. Perquè jo
defens que nosaltres vàrem fer escoles, vàrem fer centres de
salut, vàrem fer centres de dia... Sí.

(Remor de veus)

...i això es paga. Sí, sí!, sí, sí!, es paga. 

(Continua la remor de veus)

Es paga i es va fer amb endeutament. Ara bé, Palma Arena,
Palau de Congressos, metro..., tot això ho estam pagant i és molt
discutible.

(Petit aldarull)
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I jo li dic: jo hagués fet una millor negociació amb els bancs,
Sr. Camps. La seva prioritat és pagar als bancs i mantenir el
pressupost d’IB3, és l’únic que surt beneficiat del pressupost de
la comunitat autònoma. I es pot renegociar amb els bancs, i es
pot fer una millor política pressupostària, i vostès no l’han fet
bé, com a mínim ho coneguin. 

Per tant, des que vostès governen el dibuix és molt clar: hi
ha més atur, hi ha més destrucció de llocs d’ocupació, cada dia
es destrueixen llocs d’ocupació a les nostres illes, augmenten de
forma exponencial les persones en situació de pobresa,
augmenta el neguit de la ciutadania, hi ha una recessió
econòmica que empitjora, i hi ha una sensació d’incertesa
absoluta. Sr. Camps, a vostès els qualifica la falta de rigor, la
falta de coherència, la improvisació absoluta; la falta d’ilAlusió,
la valentia i el coratge per pensar en el futur i deixar de mirar
pel retrovisor, per pensar en el futur d’aquesta comunitat
autònoma. 

Efectivament el PSOE té una proposta alternativa, la té i
l’anirem debatent; el problema és que amb aquest govern és
impossible. Per aplicar-la esperarem que hi hagi un altre govern.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Fa una estona em deien..., clar,
si vostès són tan bons, com és que no governen?, si tan bons són
com és que la gent no vol que governin?

(Alguns aplaudiments)

És curiós açò!, és curiós, és curiós. No devien ser tan bons,
vostès, quan governaven, i la gent ho va saber i ho va percebre.

Jo segurament, Sr. President, m’hauré de..., perquè, clar, en
cinc minuts no sé si podré contestar a tothom i a tot, però bé...

Mirin, fa una estona volia fer una referència a la Sra.
Mascaró quan parlava dels 8.000 milions d’euros que paguen
els ciutadans de Balears i que el 60% se’n va a Madrid, o més
del 60%, i és que..., o els pensionistes d’aquí no cobren de
Madrid? O és que els subsidis de l’atur no cobren d’aquest
60%? Escoltin, és que vostès diuen autèntiques falsedats.
D’aquest 60% evidentment que arriben coses aquí. O sigui, la
seva idea de les balances fiscals i tot açò, que un dia en podríem
parlar molt detingudament, des del meu punt de vista és una
falAlàcia absoluta i només serveix per deliris independentistes
que evidentment avui no sé si tenen gaire futur. 

En qualsevol cas sí que m’agradaria recordar algunes coses.
Ens parla la Sra. Armengol d’ingressos, que hem de ser valents
amb Madrid. I vostès van rebre una sentència del conveni de
carreteres que ens deia que havíem de cobrar 333 milions i ho
van amagar dins el calaix, i vostès ens diuen que nosaltres
defensem ingressos a Madrid? 

(Alguns aplaudiments)

Si vostè és tan bona reclamant a Madrid com a mínim hauria
d’haver fet alguna passa per reclamar el que era una sentència
judicial que ens deia que ens corresponien 333 milions del
conveni de carreteres...

(Remor de veus)

...que, per cert, aquest govern ha aconseguit. 

I no es preocupin, que 92 milions d’euros dins el 2013
arribaran a les Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. (...), per favor...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Aquests 92 milions d’euros arribaran a Balears. Dels 111, 92
estan ja compromesos. Vostè no es preocupi, açò ho veurem,
açò ho veurem, dins el 2013 ho veurem.

Mirin, ens parlen també d’atur. Només una dada: el gener
d’enguany, 2012, hi havia interanualment, és a dir, respecte del
gener de l’any passat, més de 8.000 aturats més. El mes
d’octubre d’enguany, la darrera dada que tenim de l’INEM,
unes 200 persones més. S’està reduint la taxa d’atur interanual,
estam reduint l’atur almenys a nivell interanual, i no es
preocupin que a poc a poc les polítiques que duim duran una
reactivació econòmica i duran, per tant, una recuperació dels
llocs de feina.

Mirin, els interessos, que deia que pujaven els interessos la
Sra. Mascaró, clar, a 31 de desembre de 2011 evidentment
encara no s’havia fet el préstec de 842 milions d’euros del
mecanisme de pagament a proveïdors; el deute, el teníem, de fet
teníem més deute d’aquest, però, el deute, el teníem, i el
suportaven els proveïdors, el suportaven petites empreses, petits
autònoms. Aquests 842 milions d’euros que es van convertir de
deute comercial, de deute a proveïdors a deute bancari,
evidentment tenen uns interessos, o no? O no hem de pagar
interessos d’açò tampoc? I per tant, lògicament pugen els
interessos.

Mirin, jo en aquests moments crec hi ha clarament dos
models, ho hem dit moltes vegades. Un, el seu, que s’ha
demostrat que ha estat un fracàs, no només van deixar uns
comptes públics al llindar de la ruïna, no només açò, sinó que
van triplicar les taxes d’atur. Vostès durant els quatre anys que
van governar, quatre empreses tancaven cada dia! Avui quatre,
quatre i quatre; 60 persones anaven al carrer cada dia, cada dia.
Vostès no ens poden donar lliçons a nosaltres, nosaltres estam
reduint l’interanual d’atur...
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(Remor de veus)

Mirin, nosaltres seguim pensant que aquests pressuposts són
els millors possibles per a aquesta comunitat autònoma. I ho
repetesc, es pot fer el mateix amb menys doblers. Han de
canviar el xip. No sempre un major pressupost vol dir una
millor gestió o un millor servei. Vostès relacionen directament,
major pressupost amb un millor servei. No és exactament així,
açò no és necessàriament així.

Tenen conceptes del segle passat. Avui hem de prioritzar la
productivitat. Podem fer molt més amb molts menys recursos.
I l’altre dia, aquest diumenge sortia una notícia, que és un
exemple més de molts que es poden dir. I era el cas de
l’Agència Tributària de les Illes Balears. L’Agència Tributària
de les Illes Balears ha revisat enguany 75.945 expedients, un
41% més que l’any passat; s’han recaptat 6,37 milions en
executiva, un 15% més que l’any passat i un 41% més que l’any
2010. Vostès ja sé que feien lluita contra el frau, era la seva
especialitat, vaja! S’ha detectat una bossa de frau de 22 milions
d’euros, el que representa un 27% més que l’any passat. I tot
açò, després d’haver reduït el pressupost de l’ATIB en un 26%
menys respecte de l’any anterior. Açò és fer més amb menys,
açò és gestionar millor els pocs recursos que tenim. I açò és el
que fa aquest govern i vostès haurien de donar suport a això i
estar-hi a favor.

S’estan reduint despeses, l’altre dia ho comentava el
vicepresident, un 60% de despesa telefònica. S’està reduint amb
la central de compres, hi ha una previsió de reduir 74 milions
d’euros en despeses. Escoltin, açò és el que realment interessa,
açò és el que realment fa que aquests pressuposts siguin creïbles
i siguin bons per a aquesta comunitat autònoma.

Realment hem vist avui un nou exercici d’irresponsabilitat
per part de l’oposició, un nou exercici de manca de rigor i de
manca de credibilitat i en moments com els que estam vivint
actualment, de crisi econòmica, jo crec que tots hauríem de fer
un esforç per ser més responsables per tirar endavant, per estirar
el carro d’aquesta comunitat autònoma. Jo crec que és un
moment en què tots hem de fer un esforç per tirar endavant i és
un moment que vostès avui, desgraciadament, han perdut.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. 

Atès que les dues esmenes solAliciten la devolució del
projecte de llei, procedirem a la votació conjunta, si els sembla
bé.

Sí, Sr. Pastor?

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. Sabent que el Reglament no permet
explicar el vot i tenint en compte que és el debat més important
de l’any, si com a mínim podríem explicar quin és el sentit del
nostre vot, sense cap tipus de debat amb menys de 5 segons.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies. Per anunciar que no votaré a favor de l’esmena a la
totalitat, perquè, malgrat que no és el millor pressupost, crec que
el més important avui és tenir pressupost.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, passam a votar. Votam.

24 vots a favor, 34 vots en contra i cap abstenció.

A continuació votarem les quantitats globals del pressupost
general de la CAIB per al 2013. Votarem conjuntament les
quantitats globals del pressupost de la comunitat autònoma i les
quantitats de les entitats públiques, empresarials, de la societats
mercantils públiques, de les fundacions del sector públic de la
CAIB, de l’ib-salut i de l’Agència Tributària de les Illes
Balears.

La quantitat global del pressupost de la CAIB i dels seus
organismes autònoms per a l’exercici 2013, els estats de despesa
i ingressos dels quals s’eleven a 3.574.246.871 euros. 

La quantitat global del pressupost de les entitats públiques
empresarials de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
al 2013, els estats de despeses i ingressos dels quals s’eleven a
387.752.411 euros.

La quantitat global del pressupost de les societats mercantils
públiques de la CAIB per al 2013, els estats de despesa i
ingressos dels qual s’eleven a 54.311.097 euros.

La quantitat global del pressupost de les fundacions del
sector públic de la CAIB per al 2013, els estats de despesa i
ingressos del qual s’eleven a 57.110.966 euros.

La quantitat global del pressupost de l’ib-salut per al 2013,
els estats de despesa i ingressos del qual s’eleven a
1.141.163.338 euros.

I la quantitat global del pressupost de l’Agència Tributària
de les Illes Balears per al 2013, els estats de despesa i ingressos
del qual s’eleven a 8.288.250 euros.

Votarem conjuntament les quantitats relacionades.
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Senyores i senyors diputats passam a votar. Votam.

33 vots a favor, 24 vots en contra i 1 abstenció.

En conseqüència queden fixades les quantitats globals del
pressupost general de la CAIB per a 2013.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.

Els record, senyories, que a les 16.30 ... va bé?, va bé a les
16.30? Idò a les 16.30 començarem la sessió.
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