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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bon dia.

Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears amb motiu del Dia Universal de la Infància.

Abans de començar el debat del primer punt de l’ordre del
dia, sotmetrem a la consideració de la cambra la declaració
institucional del Parlament de les Illes Balears amb motiu del
Dia Universal de la Infància. Secretària primera, vol llegir la
declaració.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

"Un any més commemorem avui el Dia Universal de la
Infància, 29 de novembre, dia de la signatura de la Convenció
sobre els Drets de l’Infant de 1989. És el tractat internacional
més ratificat de la història i compromet els governs a assumir la
seva responsabilitat cap als ciutadans més joves, a donar una
atenció prioritària a la infància, creant entorns favorables per a
aquesta i a prioritzar la inversió de la infància donant veu als
nins i a les nines.

Tots els programes i projectes d’acció que implementen els
organismes públics i que afecten directament o indirectament
els infants, han d’incloure la Convenció dels Drets de l’Infant
i s’hi han de basar, tot considerant com a principis rectors
d’aquest tractat internacional:

L’article 2. No discriminació. Tots els drets han de ser
aplicats per a tots els infants, sense cap excepció.

L’article 3. Interès superior de l’infant. Totes les mesures
s’han de basar en la consideració de l’interès superior de
l’infant.

L’article 6. Dret a la supervivència i al desenvolupament.

I l’article 12. Dret a la participació.

En un model descentralitzat com és el d’Espanya, són els
governs locals, i en especial els autonòmics, els que han de
comprometre’s també a liderar el procés d’assegurar els drets i
la participació dels infants en els seus entorns més propers.

S’ha de reconèixer la infància com a colAlectiu titular de
drets. Totes les instàncies governamentals, sota el paraigua de
la Convenció dels Drets de l’Infant, han d’impulsar que la
infància sigui subjecte actiu de la ciutadania. És el cas també
dels governants locals, entorns més propers de nins i nines, que
han d’afavorir que l’opinió, les necessitats, les prioritats i els
drets de la infància formen part integrant de les polítiques i dels
programes. Es tracta de crear un concepte diferent de municipi,
en el qual tots els ciutadans i les ciutadanes són tinguts en
compte, fins i tot els més petits.

És necessari, doncs, realitzar un esforç entre tots per
incloure la infància entre les prioritats de l’agenda política i
social a nivell social i a nivell autonòmic perquè:

El desenvolupament de la salut de la infància, de la seva
educació i la seva participació activa és crucial per al futur de
qualsevol societat.

La dependència i l’estat de desenvolupament dels nins i les
nines els fa particularment vulnerables, perquè són més
sensibles que els adults a les condicions en què viuen, tals com
la pobresa, l’habitatge o la contaminació.

Pràcticament la totalitat de les polítiques tenen un impacte
en la vida dels nins i les nines.

Així, el nostre objectiu per a la infància s’ha de transmetre
a tots els agents polítics, socials, econòmics i de qualsevol altra
índole a les Illes Balears, per tal de millorar la vida dels infants,
reconeixent i exercint els seus drets i, per tant, transformant i
millorant les comunitats locals per al present i el futur,
mobilitzant els recursos necessaris per assegurar un
desenvolupament humà just i solidari, basat en el principi “els
infants primer”. Així doncs, apostem per aconseguir que les
Illes Balears siguin “amigues de la infància”, a través d’una
aposta present i futura per a la infància de la nostra comunitat."

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc que queda aprovada per assentiment. Per tant, es
dóna per aprovada la declaració.

El primer punt de l’ordre del dia correspon al debat de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 13627/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a adhesió al Fons de Liquiditat
Autonòmica.

La primera pregunta, RGE núm. 13627/13, relativa a
adhesió al fons de liquiditat autonòmica, que formula el Sr.
Antoni Camps i Casasnovas del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Deia Confuci que el
silenci és l’únic amic que mai no et traeix. Va molt bé recordar
aquesta cita per posar en evidència alguns portaveus...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci.



4616 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 106 / 19 de novembre del 2013 

 

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS.

... de l’oposició que en diverses ocasions han criticat de forma
contundent, jo diria que sense reflexió i amb total
desconeixement, que Balears s’adherís al Fons de liquiditat
autonòmica. Tots recordam quan parlàvem que Balears estava
rescatada o que vendrien los hombres de negro del ministre
Montoro, però al final res de tot això no ha passat, ni estam
rescatats, ni han vingut els hombres de negro de Montoro, ni res
de res.

Aquest Fons de liquiditat autonòmica va ser una
reivindicació històrica de totes les comunitats autònomes, i més
en un moment de fortes restriccions financeres on totes les
comunitats tenien dificultats per poder-se finançar. El Govern
de Rodríguez Zapatero mai no va ser receptiu a aquestes
peticions i hi ha hagut de ser el Govern de Mariano Rajoy que
ha posat a l’abast de totes les comunitats autònomes aquest
mecanisme de finançament.

La nostra comunitat autònoma s’ha adherit als dos fons de
liquiditat autonòmica que s’han posat en marxa, el de 2012 i el
de 2013, precisament perquè les condicions eren molt millors
que les de mercat, els tipus d’interès eren més baixos i el
període de devolució era major, tan senzill com açò. Qui, amb
un mínim de sentit comú, podent-se finançar en millors
condicions que les de mercat no ho fa i prefereix finançar-se a
un interès més alt? N'hi ha alguns dels que s’asseuen davant...

(Remor de veus)

... alguns dels que s’asseuen als escons de l’oposició...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... que defensaven precisament aquesta qüestió.

(Remor de veus)

Veig que es posen molt nerviosos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Veig que es posen molt nerviosos. En tot cas, la qüestió que
vull demanar és atès que el fet d’adherir-se al FLA ha suposat
unes condicions millors que les de mercat, quin estalvi ha
suposat per a la comunitat autònoma el fet d’adherir-se al FLA
de 2013 comparant-ho amb el que ens hagués costat si, fent cas
als partits de l’oposició, s’hagués fet un préstec amb les
condicions de mercat?

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Miri,
efectivament, en un moment de fortíssima restricció del crèdit,
on la prima de risc d’Espanya pujava a 630 punts bàsics, era
necessari coordinar l’endeutament, coordinar l’endeutament de
l’Estat, coordinar l’endeutament de les comunitats autònomes.

Deixi’m dir-li que quan es fa una política on no importa el
que es deu, correm el risc de finançar-nos a tipus molt elevats,
per exemple el tipus de morositat del 8% a proveïdors, que és el
que ens passava a aquesta comunitat autònoma. 

El president del Govern de les Illes Balears juntament amb
altres presidents de comunitats autònomes varen reclamar des
de l’inici la necessitat de coordinar les polítiques d’endeutament
per pressionar a la baixa els preus de finançament per allargar
els terminis de retorn del deute. L’any 2013 el Govern ha
mantingut la permanència de la comunitat autònoma al Fons de
liquiditat autonòmica, la resposta a tot això va ser el Fons de
liquiditat autonòmica, parlam d’hispabons, bé, eren diferents
instruments. La resposta a tot això va ser el Fons de liquiditat
autonòmica, i l’any 2013 l’import inicial signat el febrer
d’enguany va ser 603 milions d’euros que va ser ampliat l’agost
fins a 695 milions d’euros. La previsió, fruit també de la revisió
de l’objectiu de dèficit, és ampliació de l’endeutament amb
aquest fons en 120 milions d’euros més a finals d’any. Per tant,
695 milions d’euros, dels quals 479 anaven a venciment de
deute i la resta a finançament del dèficit. 

L’estalvi d’aquest tipus d’endeutament en l’any 2012-2013,
segons dades del Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, és de 15 milions d’euros anuals al llarg de la vida de
l’endeutament concertat de 99 milions d’euros. 

 Per altra banda, també s’han posat en marxa els mecanismes
de pagament a proveïdors perquè a la nostra comunitat vàrem
haver d’anar a demanar doblers també als estalviadors i
firmàvem l’emissió minorista al 7,5% de tipus d’interès. 

Per tant, amb aquestes operacions del fons de liquiditat
autonòmica concertam un endeutament amb un tipus d’interès
per sota del 4%. Hem estalviat un marge de tipus d’interès de
l’1,5% en un any. I continuarem fent aquesta política de
coordinació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.
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EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

... d’endeutament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 13636/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a recuperació econòmica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 13636/13, relativa a
recuperació econòmica, que formula la diputada Sra. Maria
Pilar Sansó i Fuster del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Govern de les Illes Balears ha
fet una previsió de creixement per a 2014 d’un 1%, però tenint
en compte que les dues darreres previsions que havien fet no
s’han complit, creu el conseller d’Economia i Competitivitat
que els ciutadans comparteixen el seu optimisme sobre la
recuperació econòmica?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta. Sra. Diputada. Estamos totalmente
convencidos de que la previsión del 1% para el ejercicio de
2014 es una previsión cumplible y, es más, hay indicadores y
organizaciones que hablan de un crecimiento mayor del 1%. Por
lo tanto, es un crecimiento conservador dentro de las
previsiones.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, vostès es basen en
xifres macroeconòmiques, però què diu la realitat del carrer?
Quan vostès parlen de la sortida de la crisi no parlen de
microeconomia, d’aquella que afecta les famílies, petites, micro
i mitjanes empreses. Pot ser les grans empreses es recuperen,
però la majoria de ciutadans i ciutadanes no. Creu vostè que surt
de la crisi la petita i mitjana empresa quan cada dia hi ha
negocis que tanquen? Creu vostè que surten de la crisi els més
de 3.800 joves que han hagut de marxar fora d’aquesta terra
perquè no tenen ni present ni futur? Creu vostè que menteix la
CAEB quan fa una previsió de creixement negatiu del 0,4% per
a l’any que ve? O CAEB Restauració o PIMEM quan diuen que
no veuen la sortida de la crisi?

Sr. García, si vol veure la realitat el convid a passejar per
qualsevol indret de les nostres illes, per Palma mateix, durant
mitja hora, no farà falta més per veure com a tots els carrers hi
ha negocis que tanquen o que liquiden per tancar. També veurà
com hi ha moltes persones que es passegen, però no compren,
i sap per què no compren?, perquè perden poder salarial cada
dia els treballadors, el seu poder salarial ha caigut entre el 17 i
el 19%, perquè hi ha més de 100.000 persones a l’atur segons la
darrera EPA i perquè els contractes que es fan són precaris.

És hora que el Govern treballi per millorar la situació de
totes les persones perquè prendre decisions per aconseguir una
societat millor és feina de tots els polítics, i sobretot dels que
governen. Duen dos anys i mig governant i és hora que deixin
de fer oposició a l’oposició i comencin a prendre decisions per
evitar més desigualtat entre la ciutadania.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula el representant del Govern per
respondre?

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta. Sra. Diputada. La verdad es que me
sorprenden cada día más algunas preguntas. Usted está... no, no,
no, y le voy a explicar por qué me sorprende porque, ¿usted
paseaba por la calle en el año 2008?, ¿paseaba por la calle en el
año 2009?, ¿paseaba por la calle en el 2010?...

(Remor de veus)

... ¿y en el 2011? Es decir, desde que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Deixin d’intervenir, deixin d’intervenir.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

... estábamos en 33.000 desempleados en el 2006 y lo cogimos
con 86.000 desempleados, ¿usted paseaba por la calle en esos
momentos? Sí, paseaba, y ¿entonces? Le recuerdo las últimas
palabras de un vicepresidente económico que les representaba
a ustedes y que de alguna forma seguían sus políticas,
“posiblemente no hicimos lo que teníamos que hacer”.
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Le vamos a decir lo que sí hemos hecho nosotros, cambiar
la tendencia. Nosotros no estamos hablando nada más que de
cambiar la tendencia en base a tres actuaciones: reformas,
control del déficit y pago a proveedores. Le voy a decir una
frase, una argumentación contundente que salió en la prensa el
día de ayer, y la ha dicho el responsable de la Federación de
Organizaciones de Profesionales Autónomos y Emprendedores:
“el retraso acumulado en los pagos a proveedores es una de las
causas por la que muchos autónomos y pymes se han visto
obligadas a cerrar sus negocios”. ¿Usted se paseaba por la calle
cuando no pagaba?

Señoría, lo que quiero decir es que tenemos que trabajar
todos juntos, hay un cambio de tendencia, hablamos de
indicadores que muestran el cambio de tendencia, seis meses de
generación de empleo neto, doce meses de descenso del paro,
mejora en el comercio... usted dice que el comercio, los
indicadores dicen que están subiendo las ventas del comercio.
Por favor, trabajemos juntos que es lo que siempre nos dicen
que quieren hacer, pero en el fondo, al final, es eso lo que hacen
ustedes, demagogia.

Muchas gracias.

I.3) Pregunta RGE núm. 13624/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Manuel José Monerris i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a novetats en matèria de
beques.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE núm. 13624/13, relativa a novetats
en matèria de beques, que formula el diputat Sr. Manuel José
Monerris i Barberá del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
El sistema de beques per a l’estudi es deriva del deure
constitucional de garantir la igualtat a l’accés a l’educació fent
imperatiu que ningú no pugui quedar exclòs d’accedir a nivells
obligatoris per qüestió de renda. És indubtable que les beques
constitueixen un dels instruments que contribueixen de forma
més eficaç a fer possible el principi d’igualtat d’oportunitats i
reflecteixen el ferm compromís del Govern amb la dimensió
social de l’educació. Mai no es pot oblidar que el programa de
beques també millora l’eficiència educativa.

El compromís del Govern amb la dimensió social de
l’educació fa que aquest sistema es configuri de forma que
ningú no abandoni els seus estudis postobligatoris per motius
econòmics, mantenint d’aquesta forma la igualtat d’oportunitats
en tots els àmbits educatius a què van dirigits. 

L’objectiu del projecte de beques que té la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes
Balears és, entre d’altres, facilitar i fomentar la integració dels
nous estudiants d’aquesta universitat a la vida acadèmica del
campus universitari i contribuir a facilitar l’accés de persones
amb dificultats econòmiques als estudis universitaris i a superar
barreres de mobilitat per mor de la insularitat i de la distància
respecte del campus universitari.

En un moment d’escassos recursos públics, entre les nostres
prioritats hi ha d'haver la destinada a les etapes educatives no
obligatòries i la de garantir que la insuficiència de recursos de
les famílies no sigui un impediment per a l’accés a aquestes
etapes. El Partit Popular aposta per un sistema de beques que
incentivi la cultura de l’esforç i garanteixi l’accés a l’educació.
Una bona política de beques és imprescindible per millorar la
qualitat de vida dels ciutadans i dels seus nivells formatius.

Sra. Consellera, quina valoració fa la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats amb relació a les novetats en
matèria de beques que du a terme el seu departament?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern, la Sra. Consellera,
per respondre.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Miri, el
Govern, a part de mantenir les beques que ja existien, fins i tot
reactivar algunes que havien desaparegut, té dues iniciatives
molt importants. 

La primera, és la iniciativa quant a les beques generals del
ministeri, la iniciativa que ha tengut a nivell nacional, i a la
darrera Conferència Sectorial el Govern va manifestar al
ministre d’Educació, José Ignacio Wert, la voluntat que tenia
que se’ns equiparés a les Illes Canàries, cosa bastant
complicada, però que finalment vàrem aconseguir. En
conseqüència, becaris d’aquestes illes que percebien, entre altres
conceptes, pel tema de la insularitat 442 euros passaran a
percebre 888 i 937 euros. Açò és un criteri de beques generals
a nivell nacional, que mai no s’havia aconseguit aquesta
equiparació i que creim que és bastant important. 

Un segon avanç quant a beques, que també s’ha de valorar,
és la novetat de les que varen lliurar, precisament dimecres
passat, que són les beques d’allotjament de la residència
universitària de la UIB. Vuit universitaris, en aquest cas, han
estat becats, i açò és totalment nou, on la residència
universitària val 680 euros sense IVA se li bequen 498,18 euros.
Açò vol dir que cada estudiant rep a l’any 4.483,62 euros. Per
què és una novetat? Perquè aquestes beques van destinades als
estudiants d’Eivissa, Formentera, Menorca i als estudiants de
Mallorca amb un quilometratge determinat respecte de la UIB.

Han estat valorades molt positivament, s’intenta ajudar a
aquests alumnes que poden tenir unes mancances especials i, a
més, evidentment valoram també les qualificacions que puguin
treure. Açò ha estat valorat molt positivament i aquest govern,
fins i tot, fia l’any que ve augmentar aquests tipus de beques.

Moltes gràcies.
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I.4) Pregunta RGE núm. 13626/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Torres i Cardona, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Comitè de desenvolupament de rutes de
l'aeroport d'Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE núm. 13626/13, relativa a Comitè de
Desenvolupament de Rutes de l’Aeroport d’Eivissa, que
formula el diputat Sr. Josep Torres i Cardona del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. TORRES I CARDONA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller de Turisme i Esports, allargar i rendibilitzar el
principi i el final de la temporada turística i la diversificació del
mercat són uns dels objectius estratègics recollits en el Pla
integral de turisme, per aconseguir aquests objectius proposa
desenvolupar nous productes especialitzats, potenciar els ja
existents i aquells segments de l’oferta que d’una forma
transversal donin valor afegit a aquests productes, però crec que
podem estar d’acord que la creació i la millora de productes i la
seva promoció no és suficient si no tenim prou vols perquè els
turistes puguin venir, per la qual cosa és fa de vital importància
treballar paralAlelament amb la millora de la connectivitat aèria.

És per això que des del primer moment aquest govern s’ha
posat a treballar per aconseguir aquests objectius i entre altres
iniciatives va posar en marxa un projecte pioner que és el de
desenvolupament del comitè tècnic de ruta dels aeroports de les
Illes, que permeten ajuntar-se i sumar esforços Administració
pública i sector privat amb participació de consells insulars,
ajuntaments implicats, Govern, sector privat i AENA i per
treballar al mateix temps des del vessant turístic i de
connectivitat amb total independència i d’una forma més
pròxima als territoris insulars.

Una volta creats els comitès tècnics i que aquests hagin
aprovat els seus plans biennals, hem sabut que últimament s’han
tornat reunir, concretament pel que fa a Eivissa i Formentera el
passat 11 de novembre es varen reunir el comitè de l’aeroport
d’Eivissa per tal d’analitzar resultats i per programar noves
iniciatives que permetin actualitzar el pla biennal. Per les dades
a les quals hem pogut tenir accés a través de la premsa sembla
que els resultats els podem classificar d’excelAlents sobretot en
el que fa a la temporada baixa.

És per això, per conèixer amb més detall aquestes dades que
li deman és si pot explicar el conseller de Turisme la darrera
reunió del Comitè de rutes de l’aeroport d’Eivissa.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Diputado, la reunión
de este comité tuvo cuatro puntos a destacar. El primero de ellos
fue analizar, lógicamente, el tráfico aéreo en temporada alta, se
informó por parte del aeropuerto que julio y agosto fueron
similares a los del año pasado, pero se constató un notable
crecimiento en los extremos de la temporada de verano. Así, se
registraron aumentos del 12,4% del tráfico en mayo respecto al
mismo mes del año anterior, del 6,8 en junio, del 3,1 en
septiembre y del 10,2 en octubre.

Evidentemente, se informó también que ello se debe en
buena medida a la inauguración del pasado mes de abril de
nuevas rutas de dicho aeropuerto con Holanda, con Gran
Bretaña y con Alemania.

Por nacionalidades se destacó también que, pese a la caída
del 6,1 del mercado nacional, hay incrementos muy interesantes
como el del mercado británico que subió en un 9,8% y el del
holandés en un 30%, también se destacó la importancia que sean
estos mercados que fueron dos de los mercados especialmente
objetivos por el plan bienal del aeropuerto de Ibiza.

En segundo lugar, se analizaron las previsiones para la
próxima temporada baja y se informó que Ibiza va a mantener
todas sus conexiones con los destinos domésticos que tenía el
año anterior, lo cual es una buena noticia con lo cual se
mantendrá Madrid, Barcelona, Palma, Valencia y Alicante y
respecto a las conexiones internacionales, está previsto el
aumento de un 66% de las plazas ofertadas con Londres.

En tercer lugar, se dio cuenta de las actividades realizadas
con el objetivo de incentivar el tráfico aéreo por los distintos
miembros del comité, así AENA informó de que había
mantenido 22 reuniones con diferentes compañías aéreas y que
había asistido a la Feria Reuters de Las Vegas donde contactó
con cuatro compañías aéreas más. La ATB a su vez informó de
la campaña llevada a cabo este año que consistió en 76 acciones
promocionales relativas a las islas de Ibiza y Formentera, 54 de
las cuales estaban dirigidas a los mercados identificados como
preferentes en el plan bienal del aeropuerto de Ibiza. También
informaron de la acción llevada a cabo consistente en cinco
road shows destinadas a compensar la caída del mercado
español. Finalmente, el Consell de Ibiza y también el
Ayuntamiento de Sant Josep informaron de sus actuaciones
promocionales.

Finalmente y en cuarto lugar, se propuso la actualización del
plan bienal con acciones de promoción concretas destinadas al
mercado nacional, así como al mantenimiento de los mercados
objetivos del propio plan bienal de Ibiza.

Muchas gracias.
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I.5) Pregunta RGE núm. 13622/13, de l'Hble. Sra.
Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a
desenvolupament de la Llei 11/2010, de 2 de novembre.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE núm. 13622/13, relativa a
desenvolupament de la Llei 11/2010, de 2 de novembre, que
formula la diputada no adscrita la Sra. Margalida Font i Aguiló.
Té la paraula.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, presidenta. Diputats, diputades, Sr. Delgado, ara fa
un any just que li vaig formular la mateixa pregunta que avui li
tornaré a exposar i ho faré com a mínim amb la mateixa
preocupació que li vaig intentar transmetre en aquella ocasió i
per sobre de tot amb la certesa que en un any no només no han
millorat les circumstàncies, sinó que han empitjorat.

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?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sra. Diputada, como ya le
dije hace un año en esto se está trabajando, en el texto de
posible modificación de la ley, le expliqué los motivos y en
estos momentos estamos pensando que el reglamento pasa a un
segundo plano hasta que tengamos claras las posibles
modificaciones de la ley.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Sr. Delgado, un any, fa un any que treballen en aquesta,
segons vostè, petita modificació d’aquesta llei, però mentrestant
les circumstàncies han empitjorat, li ho torn dir.

Aquest hivern la connexió d’Eivissa amb destinació Palma
de les 8.30 l’han passada a les 8.15, els residents a Formentera
ja no arriben a temps per poder agafar aquest avió i per tant, els
impossibilita arribar a primera hora a Palma i, en conseqüència,
els origina diverses problemàtiques, especialment greus les que
afecten la salut.

Sr. Delgado, la primera barca des de Formentera a Eivissa
surt a les 7 del matí i per tant s’incompleix la Llei d’ordenació
de transport marítim de les Illes Balears en la seva disposició
transitòria tercera, que marca una sortida a les 6 del matí, una
llei -li ho vull recordar- aprovada per assentiment en aquesta

cambra i que qualifica la línia d’Eivissa-Formentera d’interès estratègic.

Una vegada més, Sr. Delgado, reivindic i li exigesc el
compliment de la llei establerta i en vigor, no pot mirar cap a
una altra banda, no ho pot fer això, no pot amagar-se mentre hi
hagi ciutadans que en són perjudicats.

El que vostè hagi manifestat en repetides ocasions que
aquesta llei possiblement sigui modificada, així com el seu
reglament, no eximeix del seu compliment i, per cert, i ja li ho
dic ara, els residents a l’illa haurien de saber en quina direcció
aniran aquestes modificacions i amb qui les parla o amb qui les
dialoga o amb qui les consensua, si és que ho fa, ja que ens
consta que no ho fa ni amb el Consell de Formentera ni amb la
consellera de Turisme de l’illa que tenen alguna a dir o a aportar
en una decisió de cabdal importància per a l’illa.

Ens preocupa saber si aquestes modificacions afectaran
directament l’article 28 sobre els drets dels residents
empadronats a Formentera o a la disposició addicional tercera
sobre les freqüències del servei...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada, gràcies.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

....de transport entre Eivissa i...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sra. Diputada. Mire
evidentemente nosotros estamos trabajando, pero no estamos
marcando en un momento de tremendo trabajo en nuestra
conselleria en el que se está sacando una normativa permanente
por parte de la conselleria, no vemos la prioridad y le voy a
explicar por qué, si no, evidentemente estaríamos trabajando
directamente en esto.

(Remor de veus)

Yo le he escuchado a usted, si usted me escucha se lo
agradeceré muchísimo.
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Le alabo su preocupación por la isla de Formentera y le digo
que es común. En estos momentos hay tres compañías que a día
de hoy y en temporada baja están prestando el servicio, que son
Balearia, Transmapi y Mediterránea Pitiusa. En estos momentos
el primer horario de la mañana, la primera barca sale a las 7
tanto de Ibiza como de Formentera y la última sale de Ibiza a las
21.30 y de Formentera a las 20.30. 

La disposición transitoria que usted nombra de la ley, la
nombra a medias, y no hay peor mentira que una verdad a
medias, usted dice que hay obligación de salir a las 6 de la
mañana, pero la disposición transitoria tercera de la Ley
11/2010 establece una coletilla que dice "con servicio a
demanda" -"con servicio a demanda". Usted sabe perfectamente
que las barcas, que tienen una cabida para 250, 300 pasajeros,
tenían una media en temporada baja de 9 pasajeros -de 9
pasajeros- y usted sabe perfectamente que en los presupuestos
del año 2011 no se presupuestó -y no los hicimos nosotros-, no
se presupuestó la continuidad de esta barca y usted lo sabe
perfectamente. Por otro lado, tampoco presupuestaban los 8
millones y medio de la bonificación del descuento de residente
que nosotros sí presupuestamos y aparece en los presupuestos
de este año.

¿Sabe usted qué porcentaje de los 8 millones y medio
destinado a la bonificación del descuento de residente va al
trayecto Ibiza-Formentera, Formentera-Ibiza? 5,9 millones de
euros, 5,9 millones de euros que nosotros hemos presupuestado
y ustedes no tenían narices de presupuestar, así que no nos dé
lecciones absolutamente de nada.

(Remor de veus i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci.

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

Por otro lado...

(Remor de veus)

...por otro lado... y por otro lado le voy a decir rápidamente las
rutas...

(Se sent de fons la Sra. Font i Aguiló que diu: “incompleix
la llei”)

Sí, sí, sí, las rutas, ... y por otro lado hay dos barcas más que
salen a las 7 de la mañana, que están antes de las horquillas
horarias que por otro lado se cumplen al cien por cien, todas las
horquillas horarias que marca la ley están establecidas a partir
de las 7.30 de la mañana y hay dos que son anteriores a las 7 de
la mañana.

Muchas gracias.

(Se sent de fons la Sra. Font i Aguiló que diu: “incompleix
la llei”; una altra veu de fons que diu: “però li és igual”, i la
Sra. Font i Aguiló que repeteix:“incompleix la llei”)

(Alguns aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 13631/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a proves de competència lingüística dutes
a terme per l'IAQSE.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE núm. 13631/13, relativa a proves de
competència lingüística duites a terme per l’IAQSE que formula
la diputada la Sra. Carolina Torres i Cabañero del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Consellera d’Educació, Cultura i Universitats. És
habitual fer avaluacions i fer un diagnòstic per poder prendre
decisions de millora de la qualitat de l’educació. La legislació
vigent reconeix a les administracions educatives la capacitat
d’avaluar el sistema educatiu en l’àmbit de les seves
competències a través d’organismes autonòmics, a més és
necessari fer aquests tipus de valoracions.

A les Illes Balears l’Institut d’Avaluació i Qualitat del
Sistema Educatiu, IAQSE és qui té la corresponsabilitat del
disseny, de la planificació, de l’aplicació i correcció de les
proves, de la coordinació del procés i de l’anàlisi de les dades.

Durant aquest mes de novembre s’han realitzat les proves de
diagnòstic de nivell de competència en comunicació lingüística
de primer, tercer i cinquè curs d’Educació Primària per mesurar
el nivell de comunicació de l’alumnat de les nostres illes, en les
dues llengües oficials i en llengua anglesa. Amb l’informe que
s’elaborarà a partir dels resultats d’aquestes proves, el
diagnòstic de la comprensió oral i escrita de les tres llengües, el
Govern tindrà una eina fonamental a l’hora de prendre mesures
que tenguin com a objectiu la millora dels resultats del sistema
educatiu.

Per tot això, Sra. Consellera, seria interessant que fes una
valoració de la posada en marxa d’aquestes proves de
competència lingüística dels nostres alumnes.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per respondre, Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. La
valoració que fa el Govern és positiva i volem dir que aquestes
proves suposen la posada en marxa d’un nou sistema de
valoració de les competències i dels coneixements lingüístics de
l’alumnat de les Illes amb l’objectiu de fixar paràmetres
comparatius de nivell. Aquestes mateixes proves que s’han fet
ara es realitzaran a final de curs per valorar objectivament la
seva evolució.
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Mitjançant l’IAQSE elaboram unes proves de nivell de
competències en comunicació lingüística a primer, tercer i
cinquè d’educació primària que realitzaran els centres escolars
de les Illes Balears per tal de comprovar el nivell dels alumnes
i analitzar la situació de partida i l’efecte de l’aplicació del
Decret de tractament integrat de llengües. Utilitzam com a
mirall els estudis internacionals d’avaluació educativa com
poden ser les proves PISA, les proves PIRLS TIMSS o les
PIAT.

Hem fet exactament el mateix que s’han fet amb les
valoracions de diagnòstic anteriors. Per obtenir aquesta mostra
representativa, totes les avaluacions internacionals estatals i
autonòmiques solen agafar una mostra aleatòria de 1.500
alumnes. S’utilitzen mètodes de mostreig en dues etapes i per
conglomerats, a la primera etapa se seleccionen 50 centres i en
la segona etapa se seleccionen uns 30 alumnes de cada centre,
seleccionant de la primera etapa fins a 30 de primer i tercer de
primària i fins a 35 de cinquè de primària.

La finalitat d’aquesta avaluació és disposar d’informació per
prendre decisions de millora i... mirar que (...) realment és un
mecanisme idoni per recollir aquesta informació útil que ens
servirà per millorar el sistema, la qualitat del sistema d’educació
de Balears. Esperam que sigui una eina profitosa i es fa amb la
voluntat d’augmentar, com li he dit, la qualitat del sistema
educatiu.

Per finalitzar, li he de dir que aquesta mateixa prova amb les
tarifes que paga actualment l’IAQSE si s’hagués fet
anteriorment els anys 2007, 2011 hagués costat 70.000 euros i
ara, per contra, només n’ha costat 13.000, és a dir, hi ha un 80%
d’estalvi respecte del que costaven les mateixes proves anys
anteriors. Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 13634/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a inici de la investigació per la mort del Sr.
Alpha Pam.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta RGE núm. 13634/13, relativa a inici de la
investigació de la mort del Sr. Alpha Pam, que formula la Sra.
Fina Santiago i Rodríguez del Grup Parlamentari MÉS. Té la
paraula.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots, el nostre grup se
solidaritza amb les víctimes de Filipines i encara no sabem
l’ajuda humanitària que el Govern en nom de tots enviarà a
aquest país.

Sr. Sansaloni, dia 21 d’abril el Sr. Alpha Pam es va morir a
casa seva, un ciutadà sense targeta sanitària es va morir a casa
seva de tuberculosi tot sol i sense atenció sanitària específica.
Dia 3 de maig el Grup Parlamentari MÉS denuncia aquesta
mort. Dia 3 de maig, el mateix dia, vostès treuen una nota
informativa a la pàgina web de la conselleria on expliquen els
fets i aquí no hi ha... en aquest moment no explica vostè que hi
ha una investigació iniciada.

Nosaltres li feim una pregunta concretament que demana:
quin dia ordenà el conseller de Salut iniciar la investigació
relacionada amb la mort del Sr. Alpha Pam. Vostè, dos mesos
després -i permeti’m la ironia-, en un acte de transparència ens
contesta “des que se’n té constància”. Nosaltres li demanam
quin dia és aquell en què en té constància el Servei de Salut, en
què inicia la investigació de la mort del Sr. Alpha Pam, i vostè
en un acte de transparència una altra vegada ens contesta que
“posteriorment a la comunicació de l’Institut de Medicina Legal
de Palma".

Avui és la tercera vegada que li demana, el nostre grup
parlamentari, quin dia, mes i dia, va iniciar vostè la investigació
de la mort del Sr. Alpha Pam? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern, Sr. Conseller, per
respondre.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada, em
reafirmaré en les dues contestacions que vostè ha llegit, o sigui,
som coneixedors des de la conselleria mitjançant el  comunicat
de l’Institut Anatòmic Forense dia 22 d’abril i, per tant, el que
es fa és actuar en dues línies d’actuació, una primera línia
d’actuació -i li ho he explicat- quan ampliam l’estudi de
contactes perquè som coneixedors d’aquest cas de tuberculosi,
a tots aquests contactes que s’han d’identificar per part de la
Direcció General de Salut Pública i en segon lloc també revisam
l’atenció rebuda per aquest ciutadà per part d’Atenció Primària
i de l’Hospital Comarcal d’Inca.

Per tant, activam aquestes dues línies d’actuació, en aquest
cas concret, a partir que en som coneixedors, en les dates que
vostè ha dit, dia 22 d’abril.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, Sr. Conseller, vostè no m’ha contestat. La pregunta és:
dia, mes i dia, de la investigació de la mort del Sr. Alpha Pam.
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Vostè actua... el que m’ha contestat és actuar davant la
notificació d’una detecció de tuberculosi, però no és una
detecció normal de tuberculosi, és la mort d’una persona de
tuberculosi sense atenció sanitària, i que vostè insisteixi en
aquest tema demostra la irresponsabilitat, vostè no és conscient
que això és un fet molt greu a la sanitat pública, una persona
sense assistència sanitària per tuberculosi es va morir a casa
seva. Vostè continua pensant que això és un tema normal, d’una
detecció de tuberculosi normal. I vostè no va iniciar la
investigació fins al 6 d’abril, dia 6 d’abril no va donar l’ordre
d’investigació de la mort una vegada que es va denunciar
públicament, una vegada que nosaltres vàrem denunciar aquest
fet.

Que vostè insisteixi en aquest tema és perquè no és
absolutament conscient d’un fet absolutament greu de la nostra
comunitat autònoma, vostè no pot continuar de conseller de
Sanitat si no s’adona del que ha passat en aquesta comunitat
autònoma, si no s’adona que hi ha realment un buit
importantíssim i que si no s’investiga el més prest possible pot
tornar ocórrer. Vostè ha de dimitir com a conseller, perquè vostè
és l’únic responsable davant la situació tan greu que ha passat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Santiago, la seva
irresponsabilitat política per intentar caure en descrèdit el
sistema sanitari és màxima.

Sra. Santiago, ja he dit que això és un fet lamentable, que és
un fet puntual, la mort del Sr. Alpha Pam l’hem lamentada aquí,
en aquest parlament. El que passa és que la seva actitud en lloc
d’intentar esclarir els fets, ha intentat utilitzar mitges veritats i
ha intentat sempre en lloc d’intentar contrastar la seva
informació, intentar generar notícies independentment que això
pogués caure en descrèdit de l’assistència que es va prestar a
aquest senyor i que vostè sap perfectament que la mateixa
família ha reconegut al jutjat el fet que se li va prestar aquesta
assistència, cosa que vostè en aquest mateix parlament ha negat
en multitud d’ocasions.

Per tant, com dic, vostè no té cap interès ni un més enllà de
l’efecte mediàtic i d’aquesta irresponsabilitat política, com li
dic, el que vàrem fer va ser, des del primer moment en què
vàrem ser coneixedors..., perquè vostè i jo sabem, perquè ho he
dit en reiterades ocasions i també a una de les 55 respostes
referents a aquest tema que he fet a un grup i a l’altre, que sobre
aquest senyor no es va poder actuar abans perquè no es va poder
identificar perquè els estudis de contacte no varen ser
identificats per les persones del seu entorn.

També li vull dir que targeta sanitària no en va tenir mai, ni
quan vostès governaven, ni quan nosaltres hem governat. I així
li hem contestat també. El que passa és que vostè amaga una
part d’aquesta informació. Ni abans del Reial Decret 16/2012,
ni després, aquest senyor no va tenir una targeta sanitària
identificativa. Ni quan governava el pacte de progrés, ni en
aquest cas...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci!

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Per tant, el que vull dir és que a aquest senyor se’l va
atendre i que vàrem iniciar des de salut pública i des del Servei
de Salut les investigacions pertinents.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 13630/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Servei de Família.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta RGE núm. 13630/13, relativa a Servei de
Família que formula el diputat Sr. Oscar Fidalgo i Bestard del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sra. Presidenta. Podríamos decir también que un
servicio público es de calidad, señores diputados, cuando se
presta en condiciones de garantizar la satisfacción de los
usuarios y además es eficiente. Esto es, cuando su coste está
equilibrado y no supone un desagravio para otros servicios
importantes para los administrados. Además, la coordinación
entre las áreas de gestión permite ofrecer prestaciones
integrales, unificando esfuerzos y ordenando prioridades,
distinguiendo lo urgente de lo importante. Todo esto viene
siendo tónica habitual en la Conselleria de Familia y Servicios
Sociales y es justo además mencionarlo así. 

La familia, señores diputados, constituye la columna
vertebral de la sociedad y es en las familias donde surgen y se
solucionan la mayoría de problemas. Los padres y los abuelos
son hoy el garante del bienestar de cientos de miles de familias
en Baleares y en España. La unidad de apoyo y atención a las
familias se ha visto incrementado en los servicios que debe
prestar en este año 2013, así como el grado de especialización
de los mismos, dada la heterogeneidad y casuística de los
problemas que se generan. Es por lo que es importante, Sra.
Consellera, conocer en qué grado se han aumentado los
servicios, si son más eficientes, cuál es la previsión, Sra.
Consellera, de la lista de espera en este servicio.
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Así las cosas, me gustaría preguntarle, Sra. Fernández, ¿qué
valoración hace la conselleria que usted dirige del Servicio de
Familia y qué actuaciones piensa poner en marcha para mejorar
la intervención de este servicio?

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern, Sr. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE FAMÍLIA I SERVEIS
SOCIALS (Sandra Fernández i Herranz):

Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado.
Debido seguramente a la crisis económica y a la crisis social
que vivimos, la demanda de este servicio de apoyo a la familia
se ha visto incrementada en los últimos tiempos. Gracias a una
reorganización efectiva de este servicio, se ha conseguido
atender todo este incremento de peticiones de una forma muy
realista y de una forma que además se ha ido innovando en las
diferentes actuaciones que ha hecho este servicio, para atender
además a las necesidades que cada vez son más complejas.

La valoración que se hace por parte de la conselleria de este
servicio es una valoración muy positiva, pero no solamente la
valoración que hace la conselleria lo es, también es la
valoración que hacen las familias que consideran ese servicio
muy positivo y que concluye sus intervenciones con éxito, tras
los procesos anuales de valoración de resultados que se hacen,
como bien dice el nombre, anualmente.

Respecto a la lista de espera hay una previsión de que a
finales de este año no exista ninguna persona, ninguna familia
en lista de espera para que sea atendida en este servicio.
Además, se está trabajando desde dos vertientes diferentes, una,
respecto a la atención directa a las familias por parte de este
servicio, reforzando los punts de trobada familiar, potenciando
las intervenciones psico-educativas desde estos punts de
trobada, se está mejorando la mediación familiar y de hecho, en
el 2014 la comunidad autónoma tendrá este servicio implantado
tanto en Ibiza y Formentera, como en Menorca como ocurre a
día de hoy. También se van a mantener los talleres que se están
realizando con éxito y se pondrán en marcha algunos nuevos
para atender las nuevas problemáticas que están surgiendo a día
de hoy, como por ejemplo es la violencia filio-parental, que ayer
por ejemplo se hicieron unas jornadas de formación para
profesionales.

También la siguiente vertiente es dar apoyo a los servicios
de atención primaria, especialmente de los municipios que son
los que detectan de primera mano y en una primera instancia
todas estas problemáticas. Para ello se va a poner en marcha un
Plan de formación en materia de familia, que pueda dotar a
todos los profesionales que trabajan en atención primaria, de las
herramientas necesarias para hacer frente a estos servicios.

En definitiva, el objetivo de este servicio de familia es
precisamente empoderar a las mismas familias y facilitarles los
recursos que sean necesarios para que desde su propia
autonomía, puedan afrontar los problemas que les vayan
surgiendo día a día y además, puedan conseguir desarrollarse de
forma normalizada.

Muchas gracias.

I.9) Pregunta RGE núm. 13637/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a amenaça a la bandera de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta RGE núm. 13637/13, relativa a amenaça
a la bandera de les Illes Balears que formula el diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula.

EL SR. BONET I BONET:

Sra. Consellera, li adreçam avui una pregunta senzilleta.
Aclareixi'ns quins criteris seguirà, quines mesures prendrà per
destriar la simbologia que, segons vostès, amenaça la bandera
de les Illes Balears. I li correspon a vostè respondre sobre la Llei
de símbols, de la seva aplicació, tenint en compte que gràcies a
l’esmena del Grup Popular a l’article 4.3, vostè serà la
responsable de donar l’autorització, sempre prèvia naturalment,
és a dir, exercir la censura a quasi 300 docents de les Illes
Balears que depenen de la seva conselleria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per respondre. 

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Jo no aplicaré
cap criteri i faré tot allò que es marca la llei. Aquesta llei, com
vostè sap, és a la cambra per a la seva tramitació parlamentària
i és aquí on vostè pot presentar les esmenes corresponents, i és
la que marca tot el desenvolupament i tot el procediment.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula Sr. Bonet.
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EL SR. BONET I BONET:

Les nostres esmenes són bàsicament de supressió, ja li ho
faig saber. No pretengui eludir la resposta, perquè li tocarà a
vostè, la responsable de 284 centres docents, on haurà d’aplicar
aquesta censura prèvia, gràcies a l’esmena del PP, com ja li he
dit, censura prèvia, perquè què és si no una autorització que
lògicament haurà de ser prèvia,  més que haver de passar pel
sedàs del polític de torn? I és tasca de la Conselleria d’Educació
exercir de censors? Exercir la censura prèvia que havien
eliminat vostès de la llei, després del contundent informe del
Consell Consultiu i que ara tornen introduir? I per què? Per
impedir la lliure expressió d’opinions. Per retallar un dret
fonamental com és la llibertat d’expressió, que com deia fa pocs
dies un catedràtic de dret constitucional, “no només és una
llibertat individual de qui l’exerceix, sinó de tota la societat,
perquè és bàsica per a un estat democràtic de dret”. 

Amb aquesta llei, més que en cap altra iniciativa, demostren
el seu tarannà autoritari, un estil autoritari que ens aboca
l’absurd. Vostè és conscient del que implicarà per a la
Conselleria d’Educació l’aplicació d’aquesta llei? És conscient
que amb aquesta llei a la mà a les Illes Balears, s’haurà de
demanar permís per celebrar el Nadal a les escoles? N'és
conscient? Bé, per poc que conegui un mínim el món educatiu,
deu ser conscient que són molts els centres que exhibeixen
simbologia d’allò més variada, ja sigui per dates festives com
Nadal, Sant Antoni, com el Dia Escolar per la no Violència i la
Pau, ... una escola que pretengui penjar un colom de la pau els
haurà de demanar permís! Es pot trobar, Sra. Consellera,
tramitant quasi 300 autoritzacions prèvies quan s’acosti una data
assenyalada, com la que jo li he esmentat.

Sra. Consellera, a vostès això els pareix normal? Viuen dins
un món d’absurd. Per al PP un Pare Noël, un colom de la pau,
una Jaia Corema o un llaç del color que sigui, s’han convertit en
amenaces a la bandera. Més bé serà que aquestes expressions de
llibertat que pretenen prohibir, allò que amenacen no és la
bandera de tots, sinó que amenacen la seva pretensió d’imposar
una ideologia, costi el que costi, encara que sigui vulnerant drets
fonamentals. Tot plegat no és més que un símptoma
d’autoritarisme i al mateix temps, d’un Govern que té por dels
ciutadans als que governa.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Consellera, té la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Miri, jo
comprenc molt bé totes les observacions que vostè fa, però
aquesta conselleria i aquest Govern no les comparteix. Així de
simple, no creim que es limiti la llibertat d’expressió, en
absolut. Creim que un edifici públic ha de reflectir la voluntat
de tots i no d’una part i precisament per açò es fa aquesta llei i
no per altra. I li reiter una cosa, la Conselleria d’Educació no
farà altra cosa que complir les lleis, com ha de fer tothom i
aplicar-les. Res més que açò, ni inventar-nos procediments, ni

fer altra cosa distinta a allò que digui la llei. És l’imperi i el
compliment de la llei que ens dóna garanties a tots, res més. 

Gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 13638/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a seguiment d'incidències en els centres docents.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta RGE núm. 13638/13, relativa a seguiment
d’incidències en els centres docents, que formula el diputat Sr.
Lluís Maicas i Socias del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Quin seguiment fa, Sra. Consellera,
de les incidències en els centres docents, per poder-hi fer
actuacions de manteniment ràpides, eficaces i adequades?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per respondre. 

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. El
manteniment de les actuacions..., supòs que vostè es refereix als
edificis, als CEIP, com vostè sap el seguiment el fan els
ajuntaments, la conselleria és competent en el tema dels IES.
Així i tot, es fan tres tipus de controls: normatiu, correctiu i
preventiu. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Maicas.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies. Sra. Consellera, vostè ja ens advertí a l’inici
d’ocupar el càrrec que desconeixia el món de l’educació i hem
pogut comprovar que no mentia. Cosa diferent és la seva
experiència en el manteniment immobiliari, però en això i tot
està per davall les expectatives. Amb l’excusa de la crisi, de la
manca selectiva de recursos i la culpa de l’herència rebuda, molt
em tem que deixaran les infraestructures de l’escola pública a
punt de demolició. Tal és, no només és el grau de deixadesa en
el manteniment, sinó el seu no gens discret objectiu de convertir
el dret a l’educació en un privilegi restringit a aquells que la
puguin pagar. Sembla, senyora, que l’hagin contractada per
enderrocar l’arquitectura que fa possible una educació pública
universal, gratuïta i de qualitat, en edificis dignes.

El rosari de desperfectes és tan extens que seria insuficient
el temps de tot aquest ple per fer-ne una detallada enumeració.
Potser si fes servir els inspectors per vigilar l’estat de les
instalAlacions i no per fiscalitzar la tasca dels docents i
l’aplicació del TIL, el manteniment seria més efectiu. Només
com a botó de mostra n’hi llegiré una, de queixa, del CEIP Sant
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Bartomeu, d'Alaró, que tot i que el manteniment és de
l’ajuntament, la seva obligació com a consellera és vetllar
perquè els edificis estiguin en condicions. Diu: “el passat dia 9
d’octubre operaren la meva filla dels tendons d’AquilAles, va
enguixada dels dos peus i la seva classe està al primer pis. Fa
estona que l’ascensor de l’escola no funciona, sense que facin
cas al director. A la meva filla la pugen i la baixen en braços".
Això és vergonyós i incomprensible. 

Això no obstant, vaig pensar que volien estalviar despeses
per atendre situacions més dolorosos, més dramàtiques, més
urgents, com ara donar menjar a aquells nins que a casa seva no
poden menjar, que si més no poguessin menjar a l’escola. Això
tendria sentit i s’avindria amb les seves creences religioses, amb
la seva devoció cristiana, amb la seva obligació de governar i
protegir els més febles. Però no, no només desatenen les goteres
i les deficiències dels centres, sinó que mentre paguen als bancs
en metàlAlic, adjudiquen els beques en diferit, com si aquells que
no poden arribar a final de mes, poguessin bestreure els doblers
del menjador.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera per respondre. 

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Miri, com
deim nosaltres a Menorca, vostè va de Son BelAlo a Son
CatelAlo, em ralla tan prest de beques, com d’edificis, com de
TIL. A veure, si vostè em demana pel tema dels edificis i en
concret el d’Alaró, vostè hauria de saber que tant de
coneixement té en educació, que el manteniment d’un ascensor
és d’un ajuntament i més si és d’un CEIP. Açò el primer...

(Alguns aplaudiments)

Després dir-li que vostès van mantenir tant i tant les
infraestructures que tenen colAlegis des de fa molts d’anys
carregats d’amiant, que aquest govern ara farà una campanya i
ho llevarà. Tenen colAlegis sense barreres arquitectòniques de fa
anys i anys i aquest govern ara començarà una línia per llevar
aquestes barreres arquitectòniques. O sigui, lliçons, poques.
Gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 13639/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a auxiliars tècnics educatius (ATE).

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta RGE núm. 13639/13, relativa a auxiliars
tècnics (AT), que formula la Sra. Cristina Rita i Larrucea del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, per cert, les
inversions de les escoles infantils i de primària són del Govern,
les inversions, si s’ha de baratar un ascensor li toca al Govern,
no li toca a l’ajuntament...

(Alguns aplaudiments)

Però bé, nosaltres li hem sentit dir moltes vegades que vostè
el que vol és parlar de fillets i filletes, que açò és el que
interessa. A mi també m’interessa, jo també vull parlar aquí de
fillets i filletes. Començaré pels universitaris perquè vostè ha dit
que tindrien unes beques més grosses per una negociació que
vostè ha fet, però el que no ha dit és que n’hi haurà menys que
podran accedir a aquestes beques. Açò vostè no ho ha dit.

Però bé, la meva pregunta fa referència a aquells fillets i
filletes que tenen més dificultats i que es veuen desatesos. Fa
poc dues mares, una d’un alumne d’FP amb paràlisi cerebral i
una altra d’una alumna malalta de càncer, es queixaven
públicament que els havien llevat els auxiliars tècnics educatius.
“No posar auxiliar de suport a la meva filla és inhumà” deien.
Aquests auxiliars tècnics educatius són les mans d’aquests
fillets amb problemes i són les seves cames i són també
l’instrument que tenen per palAliar les diferències amb els seus
companys, però amb estupefacció aquestes mateixes mares el
que sentien era l’anunci de contractació de 140 professors per
aplicar el TIL.

Té coneixement vostè si hi ha prou auxiliars tècnics
contractats per donar cobertura a tot aquella alumnat que ho
necessiti? Què m’ha d’explicar d’açò?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Ja que
vostè ha entrat en temes que no tenen res a veure amb la
pregunta, li diré que aquí s’ha rallat del manteniment d’un
ascensor, no d’un canvi d’ascensor. Siguem correctes.

I de beques, sàpiga vostè que el que s'ha aconseguir
d'igualar-nos amb Canàries no s’havia aconseguit mai en
aquesta comunitat autònoma, mai. Beques de residència no se
n’havien donat mai a menorquins i eivissencs, pagant la
residència, i açò és allò que jo he explicat aquí i no una altra
cosa.

(Alguns aplaudiments) 

Quant als AT, efectivament, coincidim amb vostè, no pot
venir un fillet que li falti l’AT. Divendres es van aprovar 10
nous AT i la idea és que no hi hagi ni un nin a tota la comunitat
autònoma a qui li falti l’AT si ve al cas que el tengui. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Esper que això sigui així i en breu,
perquè el curs va avançant. I és que en aquesta comunitat, Sra.
Consellera, han desaparegut un milenar de professionals en els
dos anys d’ençà que vostès governen, entre mestres, professors,
auxiliars tècnics, d’atenció a la diversitat, de pedagogia
terapèutica, de llenguatge i audició, d’atenció a la diversitat, ...
i també han desaparegut programes com el PROA de reforç
educatiu, els CDA, per cert, s’han quedat sense les beques
compensatòries. Han disminuït les beques de menjador, de
llibres i surten massa tard. S’han augmentat les ràtios i són
moltes les classes en 30 alumnes o més, alguns d’ells amb
necessitats especials o amb nouvinguts que no parlen ni castellà,
ni català, ni anglès. 

No a vostès jo crec que no els interessen els fillets i filletes.
En cas contrari, el Decret TIL establiria de manera clara com
s’ha d’aplicar a l’alumnat amb necessitats especials, però no és
així, sinó que diu que seran els centres els que arbitraran
mesures per atendre aquest alumnat, que és com dir-los, ja us
arreglareu. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Miri, ara el
tema no era el TIL, sinó els AT. Jo li puc assegurar que aquest
govern no vol que hi hagi ni un infant que tengui aquesta
necessitat i que s’agiliti. I és ver que de vegades per temes
burocràtics o per haver de passa diversos procediments, es tarda
més del que s’hauria de tardar a donar aquests tècnics; ara el
Govern està estudiant una fórmula perquè, com vostè sap, els
AT no els posa directament la Conselleria d’Educació, i el
Govern està estudiant una fórmula precisament per agilitar tot
açò i quan la conselleria detecti amb els seus tècnics la
necessitat d’un AT, immediatament es pugui posar per part del
Govern, a fi de donar una resposta immediata a açò.

Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 13623/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla d'Acció 2014.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta RGE núm. 13623/13, relativa a Pla
d’Acció 2014 que formula la diputada Sra. Lourdes Bosch i
Acarreta del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia senyores i senyors
diputats. En primer lloc felicitar al Govern per la reunió que va
mantenir als Estats Units amb 120 operadors turístics,
periodistes especialitzats i agències de viatges nord-americanes,
per la importantíssima promoció que suposa per a les nostres
aprofitar l’enorme potencial turístic nord-americà i el
reconeixement de la figura emblemàtica del mallorquí Pare
Juníper Serra, en el 300 aniversari del seu naixement. De fet,
part important de l’esforç d’aquest govern, està centrat en la
promoció com a modulador i eina per a l’atracció del turista per
les nostres illes.

Fins aquesta legislatura no havia existit una coherència en
l’ús promocional de les marques, la qual cosa va generar gran
quantitat de soroll en el missatge que desitjàvem comunicar i en
la percepció del seu contingut per part del client. La Conselleria
de Turisme i Esports treballa cap a la coherència de les nostres
marques i, per tant, del missatge que es comunica. Això genera,
des de la percepció del client, confiança en les nostres marques,
és a dir, en la nostra destinació.

Per altra banda la confusió dels rols del sector públic i privat
en allò referent a la promoció i comercialització del destí generà
durant anys una baixa eficiència i eficàcia dels recursos
destinats a les marques. Per això s’han establert els rols com a
complementaris en tots dos sectors, però delimitant les seves
funcions. És unint forces que superarem les expectatives dels
turistes.

Amb aquesta finalitat el Govern balear està maximitzant els
esforços a crear, construir i gestionar les nostres marques. Per
a aquest govern la planificació anticipada és el pilar de
l’eficiència i l’eficàcia. Per això, des de l’Agència de Turisme
de les Illes Balears, es planifiquen amb un any d’antelació els
continguts del pla d’acció. Recentment va ser presentat el
contingut del Pla d’acció de 2014. Sr. Conseller de Turisme i
Esports, podria informar-nos del seu contingut.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sra. Diputada. El plan de
acción se enmarca dentro del Plan integral de turismo
autonómico y tiene como objetivo garantizar la presencia de
Baleares en los principales mercados y el reposicionamiento de
todas nuestras marcas.

Dicho plan de acción prevé un total de 145 acciones
promocionales que están distribuidas de la siguiente forma:
asistencia a ferias generales son 18 y 26 a ferias de producto;
participación en 14 jornadas directas, 8 directas conjuntas, y en
14 jornadas inversas; realización de 7 fun trips; realización de
43 press trips individuales y 15 colectivos, en los que se espera
que participen 140 periodistas y bloggers procedentes de los
principales mercados emisores.
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Todas estas acciones han sido consensuadas tanto con
Turespaña como con cada una de las marcas, y el consenso y
todo el debate ha sido realizado dentro de las comisiones
ejecutivas que se crearon dentro de la ATB, donde tiene
representantes cada una de nuestras islas. En dichas comisiones
ejecutivas de la ATB se decidió la presencia de Mallorca en 100
de las acciones, de Menorca en 83, de Ibiza en 85, de
Formentera en 75 y de Palma en 70. Analizándolo por
mercados, 75 acciones van dirigidas a todos los mercados, 17
van al mercado alemán, 12 al español, 9 al británico, 7 al
italiano, 7 al ruso, 6 al francés, y también hay acciones dirigidas
a los mercados suizo, belga, americano, holandés, sueco,
austriaco, danés, finlandés, noruego, polaco y chino. Por
producto, 57 de las acciones son multiproducto, 23 son de costa
y litoral, 15 de naturaleza, 11 de ocio , 10 de náutica, 9 de (...),
7 de cicloturismo, 7 de golf, 4 de cultura, 1 de gastronomía y 1
de producto urbano.

En total la inversión pública de estas 145 acciones asciende
a 2.773.400 euros, y si se compara con los años anteriores, por
ejemplo en el año 2009 se llevaron a cabo 60 acciones que
costaron 7,2 millones de euros, y la media de coste por acción
fue de 120.860 euros. Sin embargo ya en 2013 se llevaron a
cabo 107 acciones que costaron 2,7 millones, lo que supone un
coste medio de 22.000 euros. Y en 2014 las 145 acciones que se
van a realizar costarán 2,7 millones, la media de coste por
acción será de 19.000 euros, lo que supone un 82% menos de lo
que costaron en 2009. 

Muchas gracias.

I.13) Pregunta RGE núm. 13629/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Decret de teletreball.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE 13629/13, relativa a decrets de
teletreball, que formula el diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera
d’Administracions Públiques, el passat mes de juny el Consell
de Govern aprovà el decret de teletreball amb l’objectiu de
regular el treball a distància, contribuint a la modernització de
l’administració i a afavorir la conciliació de la vida laboral i
professional. Aquest decret s’emmarca dins l’acord del Consell
de Govern pel qual s’aproven les línies generals del Pla
estratègic en matèria de funció pública que s’ha de seguir per
racionalitzar i professionalitzar l’administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i per millorar les condicions de
treball del seu personal. Suposa una novetat important en la
regulació de la funció pública de la nostra comunitat autònoma.

Pensam que entre els diferents avantatges d’aquest decret hi
ha la conciliació de la vida familiar i laboral, l’estalvi de temps
i despeses de desplaçaments, i a nivell laboral es redueix
l’absentisme laboral, es millora la satisfacció i la motivació en
l’àmbit de treball, i per descomptat es facilita la feina a les
persones amb discapacitat o amb problemes de mobilitat.

Per això, Sra. Consellera, ens agradaria saber com s’està
produint el desenvolupament d’aquesta norma, d’aquest decret
aprovat pel Consell de Govern, i de quina manera s’està aplicant
aquest decret i també els resultats que està tenint en relació amb
l’empleat públic, els empleats públics que s’acullen a aquest
dret laboral. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern, la Sra. Consellera,
per respondre.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, com vostè deia el
teletreball és una nova modalitat de fer feina dins
l’administració que estava inclosa dins el Pla estratègic de
funció pública aprovat dia 23 de desembre de 2011, i llavors es
va elaborar el decret en el juliol que va entrar en vigor ara en el
mes de setembre, per tant fa menys d’un mes i mig que s’està
aplicant.

En tot cas hem de dir que encara que s’havia fet una prova
pilot en anys anteriors és ara quan s’implanta de forma genèrica
dins l’administració perquè a partir d’ara ja, de forma
indefinida, qualsevol empleat públic de serveis generals que
compleixi els criteris del decret es pot acollir a aquesta
modalitat. En concret fa referència a aquells empleats públics
que no ocupen cabdalies, perquè han de fer unes feines de
coordinació presencial; els que desenvolupen serveis no
presencials, també, evidentment; i aquells que de moment no
fan feina amb dades protegides perquè encara no s’ha establert
un canal de protecció de dades oportú, per la qual cosa les
persones que compleixen aquests requisits poden solAlicitar fer
feina en teletreball.

Fins ara hem de destacar que en aquest mes i mig que duim
de durada la valoració és molt positiva, perquè hi ha més de 40
persones que ho han solAlicitat, repartides entre totes les
conselleries, és a dir, hi ha gent que està fent feina en teletreball
a totes les conselleries, i a més als organismes autònoms, tant a
l’ib-salut, per exemple, o a l’EBAP. Aquesta gent fa feina en
unes condicions, a més, totalment pautades, perquè
s’estableixen uns requisits mínims d’equips informàtics, un
telèfon de contacte, també han de passar una sèrie de proves de
formació, un pla de formació fet per l’EBAP en matèria de
teletreball, i un pla d’autoprotecció, de prevenció de riscos en
relació amb el lloc de feina on desenvoluparan aquestes tasques,
i per facilitar, a més, aquest accés a tots els funcionaris, està
penjada a la pàgina web, a l’apartat de destacats, tota aquesta
documentació amb els models d’instància.
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Funciona molt positivament. Pensam que anirà
incrementant-se aquesta feina dels teletreballadors, per una
banda perquè, com deia vostè, millora les condicions laborals i
la conciliació amb la vida familiar; també perquè és una aposta
que ve forta des d’Europa, precisament perquè, en contra del
que es pensa, millora la productivitat, la feina per objectius, i
millora tot el que és la responsabilitat social pública que tenen
les administracions en relació amb el medi ambient i els estalvis
energètics. 

Per tant per part d’aquest govern es continuarà potenciant i
fent feina en matèria de teletreball i totes aquestes fórmules de
modernització de l’administració. Moltes gràcies.

I.14) Pregunta RGE núm. 13640/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a resoldre el problema educatiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE 13640/13, relativa a resoldre el
problema educatiu, que formula el diputat Sr. Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia. A les Illes Balears tenim molts de problemes sense
resoldre, el més important l’atur en més de 100.000 persones.
Però n’hi ha d’altres d’importants, com és el conflicte que té el
Partit Popular amb la comunitat educativa. 

Sr. Vicepresident, podria dir quant de temps ha dedicat el Sr.
Bauzá a resoldre el problema educatiu?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern, el vicepresident.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados, muy buenos días a todos. Sr. Thomàs, el presidente
y su gobierno dedican todo el tiempo necesario para resolver
todos los problemas de los ciudadanos y para cumplir con los
compromisos adquiridos en las pasadas elecciones. Muchas
gracias.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Vicepresident, no puc estar d’acord amb vostè. Sabem
que tenim un president al qual agrada molt viatjar, però no té
temps d’acompanyar la nostra acadèmica Carme Riera. 

Fa uns mesos el Sr. Bauzá ens va dir que no comanda a les
Balears per mantenir els seus negocis. “Carezco de facultades
ejecutivas o de gestión; a diferencia de los consellers, ostento
únicamente atribuciones de representación y de dirección”.
Ens vol fer creure que les decisions de l’executiu depenen dels
consellers i no de qui els presideix. Això ens deia a les seves
alAlegacions. 

Ara torna de fer les Amèriques, el seu viatge més llarg. Fa
uns dies ens va transmetre que tenia dificultat para expresar sus
sentimientos al poder contemplar donde vivió, trabajó y rezó
Fray Junípero”. Commovedor. Però en Bauzá bona l’ha armada
amb la implantació del TIL i la guerra de símbols. El Sr. Bauzá
ha creat un conflicte que pateix tota la comunitat educativa,
nins, pares i docents. Tenim molts de docents motivats que,
sense fer renou, impulsen projectes innovadors i engresquen els
alumnes, docents reconeguts amb premis, el darrer el Marta
Mata, i aquests docents fan front a totes les seves retallades, uns
docents que el PP ha menyspreat, i estam davant un curs que no
és normal ni adequat, un conflicte educatiu creat pel Sr. Bauzá,
per la seva manera autoritària de fer política. Un govern
autoritari que no vol convèncer, sinó que vol vèncer a una
comunitat educativa quan a l’educació no es pot millorar sense
consens.

Fra Juníper Serra li provoca sentiments i emocions; es veu
que la comunitat educativa, no. El president no hi dedica ni cinc
minuts, el president no actua perquè vol el conflicte, tot perquè
per a ell el conflicte educatiu té una finalitat política. 

Quan s’implicarà directament el president per aconseguir...?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula el representant del Govern per
respondre.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Thomàs, veo que
después de la diatriba que nos ha soltado usted sigue estando a
la altura de lo que esperamos de usted en cada pleno. Como le
he comentado antes...

(Alguns aplaudiments)

...el presidente..., el presidente dedica el tiempo necesario,
como su gobierno, para resolver los problemas de todos los
ciudadanos...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci.

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

...a pesar de ustedes, porque tanto usted como su gobierno están
haciendo todo lo posible para que este gobierno pueda cumplir
con todo aquello que salió y que fue avalado por las urnas. 
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Ustedes confunden lo que es una crítica a la acción del
gobierno al ejercicio activo para impedir que se ejecute con esa
acción de gobierno. Esa es la manera que usted tiene de
entender estos pilares esenciales de la democracia, simplemente
que aquello que avalaron las urnas, que no se cumpla.

Y en concreto en este tema que a usted tanto le preocupa,
con el tema educativo, nos gustaría saber realmente qué es lo
que piensan, porque mientras que usted y algunos miembros
destacados de su gobierno le están pegando estos bombazos al
modelo trilingüe que el Gobierno ha propuesto y dicen que si
gobiernan van a derogar el decreto, resulta que aparece una
corriente en su partido y nos dice que si gobierna va a mantener
el modelo trilingüe...

(Remor de veus)

...y que no va a derogar el decreto. 

Por lo tanto nos interesaría a todos los ciudadanos saber
realmente que es lo que piensan hacer. Porque hay una cosa que
sabemos que no van a hacer...

(Més remor de veus)

...y es ir en contra de los intereses de su partido. Nos interesaría
al menos saber, si gobiernan, que se preocupen de esta sociedad,
que es a la que pretenden gobernar.

Muchas gracias.

(Continua la remor de veus i alguns aplaudiments)

I.15) Pregunta RGE núm. 13628/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a incidència del Pla de ciència a
l'economia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE 13628/13, relativa a incidència del
Pla de ciència a l’economia, que formula el diputat Sr.
Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular.
Gràcies. Té la paraula.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Hace unos días que la
Conselleria de Competitividad, conjuntamente con la
Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, presentó el
Plan de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento de las
Islas Baleares para el periodo del año 2013 al 2017. 

El plan fija los programas de desarrollo tecnológico e
investigación, fomenta la participación en programas de ámbito
nacional e internacional, y determina de un modo muy concreto
los medios y las acciones, y como nos comentó la semana
pasada la consellera de Educación todas las acciones que se
contemplan en el plan son medibles y permiten que si una
acción concreta no está dando el resultado deseado se pueda
detectar por la constante evaluación y modificar a fin de
alcanzar las metas previstas.

Evidentemente en un entorno altamente cambiante y
dinámico cada vez tienen más importancia las políticas de
investigación, desarrollo e innovación, como una de las
herramientas para poder competir con garantía de éxito siendo
fundamental que apostemos por estas acciones si queremos que
nuestras empresas e iniciativas puedan competir en un entorno
global y competitivo.

Como ya comenté la semana pasada, celebramos la
presentación del Plan de ciencia y la apuesta decidida del
Gobierno balear por la investigación, la tecnología y la ciencia
puestas en valor para fortalecer nuestra economía y la forma de
competir de nuestras empresas. Esta apuesta tiene aún más
valor, si cabe, si tenemos en cuenta el peso y la dependencia de
nuestra economía de las islas del sector turístico, y por eso es
importante una innovación constante en este sector, así como en
otros, para poder fortalecer otros sectores que no sólo sean en
turismo. Por ese motivo, Sr. Conseller, querríamos conocer cuál
será a su juicio la incidencia del Plan de ciencia en la economía
de las Islas Baleares.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre la
pregunta.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta. Sr. Diputado, bueno, innovación, desarrollo
e..., investigación, desarrollo e innovación son referencia en
todas las economías. Su mayor o menor madurez da indicadores
y grados de repercusión en el ámbito económico como la renta
per cápita y como la productividad, como la competitividad y
todos aquellos indicadores que demuestran cómo avanza
empresarialmente una economía.

Vamos a llevar el plan a un terreno del ámbito de la
empresa, que es: este plan por primera vez identifica el paso
desde la universidad hasta una oportunidad de negocio, desde la
idea hasta un negocio en funcionamiento que cree riqueza y que
cree valor añadido y evidentemente empleo. ¿Qué incorpora
este plan?, incorpora, como usted bien dice, una revisión
semestral. ¿Por qué?, porque evidentemente tanto a nivel
europeo como el avance del desarrollo del plan nos indicará si
vamos por el camino correcto o no, y evidentemente si tenemos
que incorporar correcciones. ¿Qué más incorpora?, una
potenciación y estar encima de las aceleradoras, tanto las
promocionadas por la Fundación BIT como otros proyectos
empresariales donde sus aceleradoras están generando
economía, y hay que estar con ellos y para ellos.
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¿Qué incorporamos más?, lo que se llama oficina de
proyectos. ¿Qué se ha detectado?, una debilidad. ¿Cómo?, en
buscar recursos europeos y fondos europeos que financien
proyectos de investigación y desarrollo. ¿Qué vamos a hacer?,
una oficina con personal capacitado para que se pueda
desarrollar esta búsqueda de financiación y podamos estar al
lado del emprendedor.

Además la universidad y el parque están cerca. Lo que hay
que... hay que potenciar la actividad entre el investigador y el
negocio, y eso es una de las actividades y los proyectos que
incorpora también el Plan de ciencia.

En definitiva, formación, mejora de la competitividad y
sobre todo atracción y búsqueda de talento. Muchas gracias.

I.16) Pregunta RGE núm. 13625/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reunió del Consell de
capitalitat de Palma de Mallorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta, RGE 13625/13, relativa a reunió del
consell de capitalitat de Palma de Mallorca, que formula el
diputat Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. VERAMENDI MESTRE:

Gracias, presidenta. Palma de Mallorca, por su condición de
capital, con todo lo que implica, requería un estatuto jurídico
especial, reclamado desde hacía tiempo. Fue en 1999, durante
un gobierno municipal del Partido Popular, cuando se crea la
comisión especial municipal que dio origen a la Carta municipal
de Palma de Mallorca, aprobada por unanimidad en el pleno de
22 de marzo de 2002. Luego se le aplicó la Ley 57/03, de 16 de
diciembre, de grandes ciudades. Posteriormente, el 3 de febrero
de 2006, gobernando también el Partido Popular, se constituye
una comisión mixta para tratar la futura ley de capitalidad,
aprobándose la Ley 23/06, de 20 de diciembre, donde se le dota
de un régimen jurídico especial de capitalidad, incluyendo un
régimen financiero especial.

Lamentablemente los socios de gobierno de la pasada
legislatura decidieron que la capital perdiera autonomía, con un
cambio de atribución competencial y de denominación que se
plasmó en la Ley 8/08, de 5 de junio, que modificó tal ley. 

En esta legislatura, la actual, a petición del consistorio, la
capital recupera las competencias mediante la Ley 6/12, de 6 de
junio, dándole mayor eficiencia, autonomía local y
descentralización. Esta ley crea el Consell de capitalidad como
órgano colegiado permanente para coordinar las
administraciones implicadas respecto a sus competencias y
responsabilidades derivadas de la capitalidad y las establecidas
en esta ley, siendo también éste el encargado de determinar las
inversiones destinadas a compensar la capitalidad. 

El pasado 7 de noviembre se reunió en Consell de
capitalidad, presidido por el alcalde, con la presencia de la
consellera de Administraciones Públicas, el conseller de
Hacienda y Presupuestos y la presidenta del Consell de

Mallorca, entre otros, adoptándose un importante acuerdo
respecto a la compensación económica derivada de la
capitalidad mediante un convenio que la reactiva, permitiendo
ejecutar nuevas inversiones.

Por ello, Sra. Consellera de Administraciones Públicas,
¿puede explicar aquí, en el Parlamento, donde se da cuenta de
la acción de Gobierno, la reunión del Consell de capitalidad de
Palma de Mallorca llevada a cabo recientemente? Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per respondre, Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, com vostè comentava,
el Consell de Capitalitat és un òrgan colAlegiat que agrupa el
Consell de Mallorca, el Govern i l’Ajuntament de Palma per
analitzar les responsabilitats i totes aquelles actuacions que
afecten Palma com a capital i, per tant, a la vegada també
compensar-la per aquests costos. En aquest sentit ve regulat,
com deia, a la Llei 23/2006, a l’article 142 s’estableix una
compensació anual de 30 milions d’euros per a Palma per
aquest concepte de capitalitat.

Quan nosaltres vàrem començar a governar aquesta
legislatura ens vàrem trobar que estava sense abonar la
capitalitat des de l’any 2010, l’any 2010 no estava abonat. El
primer que vàrem fer va ser un pla plurianual per pagar en tres
aquesta capitalitat pendent i vàrem començar a reunir-nos amb
l’Ajuntament de Palma per analitzar, entre les tres institucions,
com fèiem la compensació de les anualitats 2011, 2012, 2013
corresponents.

Com ha comentat, dia 7 de novembre, després de tota una
sèrie de reunions, vàrem aprovar el conveni de colAlaboració que
estableix com es regula aquesta compensació per a 2011, 2012,
2013, més de 75 milions d’euros que estan regulats i conveniats
en aquest acord i que es plasmen en aquest acord tenint en
compte, per una banda, que pagam el Fons de Cooperació
Municipal i les inversions en instalAlacions esportives, en
concret les de Son Moix. Queden aproximadament 25 milions
d’euros que s’han de regular a cada un dels tres anys. En primer
lloc, per a l’any 2011 s’ha previst una compensació mitjançant
pagaments dins un plurianual a 8 anys, que es comenci, fins i
tot, a reconèixer dins el pressupost d’enguany, el 2014, fins a
l’any 2021.

Per a l’any 2012 hi ha tres tipus de compensacions, 20
milions d’euros a costa dels deutes en relació amb el Palau de
Congressos, 3 milions d’euros es compensen a l’Ajuntament de
Palma amb els deutes que té a càrrec de lloguer del Parc de
Bombers i, finalment, els 2 milions restants, aproximadament,
amb un plurianual també de 2014 a 2021 on la primera partida
també ja està reconeguda dins enguany. És a dir, nosaltres
complim i reconeixem aquestes partides. 
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Per a l’any 2013, s’estableix una compensació d’aquests 25
milions restants, una vegada establert el fons de cooperació amb
relació al deute corresponent de la façana marítima de Palma. 

És a dir, com deia, són, a part del pagament dels doblers de
l’any 2010, són tres anualitats, més de 75 milions d’euros, on el
Govern, consell i Ajuntament de Palma reconeixen aquestes
compensacions que es necessiten i redundaran, evidentment, en
benefici de tots els ciutadans, no només de Palma sinó amb
relació a totes les Illes Balears. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.17) Pregunta RGE núm. 13632/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a xifres de creixement
econòmic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dissetena pregunta, RGE núm. 13632/13, relativa a xifres de
creixement econòmic, que formula la diputada Sra. Margalida
Cabrer i González del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Avui,
dia del debat de les esmenes a la totalitat de devolució del
pressupost de la comunitat autònoma per a l’any 2014, crec que
és un bon dia per parlar del creixement econòmic a les Illes
Balears perquè precisament aquest pressupost per a l’any que
ve, del qual l’oposició demana la devolució, té com a objectiu
consolidar el creixement de l’economia de les Illes Balears, que
es preveu que se situï en un 1%.

Diversos indicadors econòmics, com ara el descens de l’atur
interanual durant dotze mesos consecutius o la millora de la
despesa turística, confirmen que Balears està ja immersa en un
procés de creixement, després del procés de reforma intensa que
s’ha duit aquests darrers dos anys i que ha permès passar d’una
economia subvencionada i subsidiada a una economia més
oberta i més dinàmica. Ha estat un govern del Partit Popular el
que treu de la recessió econòmica a les Illes Balears. 

Així, Balears lidera, a nivell de tota Espanya, aquest canvi
de tendència de creixement com així ho demostren molts
indicadors: la creació d’ocupació neta durant sis mesos
consecutius; l’índex de confiança empresarial, on som la
primera comunitat autònoma amb millors expectatives en temes
de confiança empresarial, o el creixement d’un 0,3% en el segon
trimestre de 2013, després que el valor afegit brut s’hagi
incrementat a totes les Illes entre el mes d’abril i el mes de
juliol.

Una bona notícia i un bon indicador econòmic que es
reflecteix en el darrer butlletí de conjuntura econòmica que es
va presentar la setmana passada per part del Govern de les Illes
Balears, i per això volem demanar la valoració del Govern sobre
aquest creixement del segon trimestre. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre. Sr.
Conseller.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta. Sra. Diputada. Sí, yo creo que el marco de
referencia es el informe de coyuntura que elabora la Dirección
General de Economía y que en él se establecen indicadores, o
empiezan a mostrarse indicadores, que van por el cambio de
tendencia que venimos hablando. 

Este crecimiento en el segundo trimestre del año del 0,3%
si lo comparamos con el mismo trimestre del año pasado es
pasar de valores negativos a valores positivos, por lo tanto, es
un cambio de tendencia, pero además este cambio de tendencia
se da en cada una de las islas y en una proporción bastante
similar. 

Indicadores de los cuales destaca este informe de coyuntura,
nos habla de indicadores como el comercio, comercio que lleva
cinco meses consecutivos creciendo en volumen de negocio y
en cifras de empleo y, por tanto, con indicadores positivos
también frente a los negativos de ejercicios anteriores; la
inversión extranjera también la matiza porque este ejercicio, el
2013, está teniendo un efecto positivo, estamos hablando de una
inversión hasta el día de hoy de más de 450 millones de euros,
pero es que además es el mejor de los últimos años. Por lo tanto,
es un indicador que también refleja otro cambio de tendencia.
También nos habla de que nuestra economía, frente al resto de
economías a nivel nacional, es la que más fortaleza en
indicadores económicos muestra, por tanto, otro indicador del
cambio de tendencia. 

¿Qué más habla? Bueno, de la mejora en el turismo de esta
temporada. ¿Qué más nos habla? Del incremento del precio en
nuestras plazas hoteleras, nos habla de un 5% de mejora en el
precio, y también nos habla del nivel de ocupación. Y en el
fondo también nos está trasladando que este trimestre, en el que
ahora estamos inmersos, estos datos van a seguir mejorando y
van a seguir en la línea del cambio de tendencia. 

Muchas gracias.

I.18) Pregunta RGE núm. 13635/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a prioritats a l'agenda del Sr. President.

LA SRA. PRESIDENTA:

Divuitena pregunta, RGE núm. 13635/13, relativa a
prioritats en l’agenda del Sr. President, que formula el diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta del Grup Parlamentari MÉS. Té la
paraula.
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EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, aquests darrers mesos
la seva agenda viatgera ha estat molt atapeïda, ni el primer ni el
darrer president que viatja molt, aquest no és probablement el
problema, el problema és una qüestió de prioritats i
d’oportunitat. Aquests darrers mesos ha coincidit que hem
tengut els pitjors pressuposts generals de l’Estat en relació amb
les inversions a les Illes Balears, els pitjors de la història, digui
el que digui vostè; hem tengut el pitjor conflicte educatiu que
haguem tengut mai, i hem tengut també les pitjors dades
d’ocupació en un estiu tan extraordinari com el que hem tengut,
però que ens ha donat una EPA amb 105.000 persones aturades.

I davant això vostè ha viatjat molt i ha solucionat poc els
conflictes i els problemes que hi ha a les Illes Balears. Quines
són les seves prioritats, Sr. Bauzá?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. President del Govern per respondre.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Barceló, idò, miri, les
prioritats de la meva agenda són clares, són totes aquelles
activitats que puguin contribuir a millorar la vida dels ciutadans
de les Illes Balears i totes aquelles activitats que també ens
puguin permetre sortir el més aviat possible d’aquesta situació
de crisi tan tremenda que fa cinc anys que vivim. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sr. Bauzá, jo el que veig és que durant els seus viatges ha
tengut temps per visitar escoles, en el seu dia a Suïssa,
darrerament també a Amèrica del Sud, i no ha tengut temps per
visitar les escoles de les Illes Balears, no ha visitat ni una sola
escola durant tot el conflicte no resolt a hores d’ara, no ha
tengut temps. 

Miri, li posaré un exemple molt clar del que va passar del 4
al 6 de novembre per veure el desgavell del que passa. Dia 4 de
novembre hi ha els actes oficials a la World Travel Market,
vostè no hi va, va a una festa de La Razón a Madrid, per cert on
coincideix amb la Sra. Belén Esteban, i en lloc de venir dimarts
al Plenari se’n va a la World Travel Market per reunir-se amb
el Sr. Aurelio Vázquez, amb qui es pot reunir qualsevol dia a
Palma, president de la Federació Hotelera de Mallorca. I dia 6
de novembre, que ja tornava a ser a Palma, podria haver quedat,
podria haver fet el bot de Londres a Madrid i haver passat a fer
cas a la Sra. Carme Riera, que era nomenada per la Reial
Acadèmia Espanyola de la Llengua. Vostè no hi va, ni hi envia
la Sra. Consellera d’Educació i Cultura.

La veritat és que són mal d’entendre les prioritats i el que
veim nosaltres és que vostè fuig dels problemes, vostè s’amaga,
vostè ja no va a visitar els pobles -per cert, és curiós que quan
va als pobles se'n va rodejat de Guàrdia Civil i en canvi viatja
molt tranquil, ens agradaria que ens explicàs quina por té al seu
poble, als mallorquins i mallorquines-, i com així fuig dels
problemes i s’amaga. Sr. Bauzá, vagi pels carrers, passegi, parli
i escolti els ciutadans, li ho agrairan i li ho agrairà el país.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Barceló, miri, com a
president de la comunitat rep nombroses invitacions d’entitats,
d’institucions, d’empreses i de nombrosos particulars i, com
vostè es pot imaginar, desgraciadament no puc assistir a totes
les invitacions. I també vull aprofitar aquesta ocasió per donar
les gràcies a totes aquelles persones i institucions que conviden
aquest president com a una deferència que tenen. 

Li he de dir que són centenars les invitacions que
setmanalment rebem, són centenars, i és impossible anar a totes
i s’ha de triar i és possible que quan un selecciona determinades
actuacions, invitacions a les quals ha d’anar pugui cometre
qualque error, no ens costa el més mínim, idò, en aquest cas
reconèixer-ho. 

Pel que fa referència a la Sra. Carme Riera li he de dir que
jo personalment em vaig posar en contacte amb ella perquè
m’era impossible assistir a la seva presa de possessió. També li
he de dir que també assumesc que el Govern hauria d’haver
estat al costat de la Sra. Carme Riera i hi havia d’haver anat i
tenir una representació. No ens costa reconèixer-ho perquè és
d’humans equivocar-se, i aquesta errada esperam que no es torni
a produir en un futur i farem tot el possible per restituir aquesta
situació. Jo així, personalment, també li ho he transmès a la Sra.
Carme Riera.

També li puc assegurar que no tengui cap tipus de dubte, que
els interessos dels ciutadans de les Illes Balears, on faci falta, en
el lloc del món on sigui necessari, sempre estaran representats
i sempre estarem vigilants i sempre estarem, en aquest cas,
preservant els interessos dels nostres ciutadans amb la
representació del president, si és necessari, o amb qualsevol
membre del Govern de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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I.19) Pregunta RGE núm. 13641/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a resolució de conflictes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dinovena pregunta, RGE núm. 13641/13, relativa a
resolució de conflictes, que formula la diputada Sra. Francesca
Lluch Armengol i Socias del Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President del Govern, fa dos
mesos i una setmana que va començar una vaga indefinida al
sistema educatiu a les Illes Balears, una vaga a causa de les
retallades que vostè ha practicat a la comunitat educativa i a
causa de la imposició del TIL, el famós símbol de
l’autoritarisme, de la manca de consens i una aberració
pedagògica sense precedents.

Aquesta vaga va dur unes grans mobilitzacions, dia 29 de
setembre, més de 100.000 persones varen sortir al carrer, la
setmana passada hi tornar a haver vagues, s’anuncien noves
mobilitzacions, el conflicte està més obert que mai. I, què fan
vostès, Sr. President? Fa un mes que ni tan sols reben els
representants de la comunitat educativa. I, què ha fet
concretament vostè, Sr. President? És fàcil de respondre,
absolutament res, es dedica a viatjar, però no té temps per al
primer problema que tenen a les Illes Balears els ciutadans i les
ciutadanes.

Creu de veritat, Sr. President, que els conflictes s’han de
resoldre sense atendre les demandes i opinions de la societat
civil? Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Armengol. Miri, aquest govern escolta les demandes i opinions
de la societat precisament perquè està format per persones que
contínuament estan en contacte amb diferents representants de
la societat civil, i per això, precisament, les coses han canviat i
per a millor, encara que vostè no ho vulgui reconèixer.

Però és possible que qui no escolti sigui vostè, és possible,
hauria de pensar que la democràcia és saber respectar i que la
democràcia és saber també respectar i escoltar la legitimitat
d’un govern elegit per la majoria, i és possible que vostè no
pugui compartir els compromisos d’aquest govern, però sí que
seria important, perquè és responsable, que en aquest cas escolti
i reconegui la voluntat de les majories.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Continua en la seva tònica de no dir
res, no?, emprar el temps i no dir res, paraules buides de
contingut. Sr. President, em referesc a com governa vostè que
és a qui li pertoca. 

Dia 11 del 10 de 2013 va remetre una carta al Govern
l’Associació de Directors i Directores de Secundària de
Mallorca, i dia 15 d’octubre de 2013 l’Associació de Directors
d’Infantil i Primària on li demanen coses molt clares, per
exemple, el TIL també és obligat per als nins que tenen
necessitats educatives especials, li demanen: com s’ha de fer el
seu aprenentatge en una assignatura adaptada i que el grup on
està matriculat es faci en anglès? Quina ha de ser la llengua
vehicular de les matèries en anglès en el supòsit que l’alumnat
no tengui la competència adequada? En aquells casos que s’ha
hagut de canviar el projecte lingüístic per la seva imposició i els
pares ja han comprat els llibres de text, han de canviar els llibres
de text i ara l’han de comprar en anglès? Quin pes ha de tenir la
llengua estrangera en els criteris d’avaluació, per exemple, a un
que li fan medi natural en anglès, què compte més el contingut
en medi o si es desenvolupa bé en anglès? Són preguntes molt
clares, com es conjuga l'elecció de la primera llengua
d’aprenentatge i l’obligatorietat del TIL?

Li demanen, Sr. President, tots els directors de primària,
d’infantil i de secundària.

Quina és la resposta del Govern? El silenci, la callada, no
tenen resposta, Sr. President.

Avui mateix, els quatre sindicats educatius, STEI, FETE-
UGT, ANPE i Comissions Obreres li demanen una reunió a
vostè i li diuen, és responsabilitat del president del Govern
l’esforç per a la solució del conflicte mitjançant una implicació
activa en la negociació. Jo em sum a aquesta proposta, Sr.
President, és hora que comenci a governar.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. President del Govern.

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

Sra. Armengol, des del principi hem començat a governar i,
precisament, assumim una sèrie de compromisos, i vostè se
sorprèn que un govern assumeixi compromisos, compromisos
com és el cas de disminuir el nombre d’empreses públiques,
pagar als proveïdors, cosa que sí que a vostè li sorprèn molt, la
modificació de la Llei de serveis socials, l’estabilitat
pressupostària, la seguretat jurídica i el més important, el
compromís d’una millor educació basada en el trilingüisme. 
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Pot ser que sigui vostè que no escolta, perquè si escoltàs
hauria vist que fa unes setmanes va sortir publicat a un diari,
diari Última Hora, unes enquestes a les quals el 77% de la
societat de les Illes Balears està a favor del trilingüisme i només
el 7% està a favor de la immersió lingüística que, curiosament,
vostè ha dit que tornarà a ella si torna a governar. Pot ser vostè
hauria d’escoltar.

(Remor de veus) 

Curiosament, curiosament en aquesta enquesta, que vostè
hauria d’escoltar, no tot fa referència al votant del Partit
Popular, perquè curiosament, i això vostè ho hauria d’escoltar,
el 62% dels votants del Partit Socialista estan d’acord amb el
trilingüisme i el 71% dels altres partits també estan d’acord amb
el trilingüisme. No digui uau!, simplement escolti el que diu el
carrer. 

Però miri, també li diré una cosa, no són dades meves, són
dades publicades per un partit, en aquest cas per un diari. Sra.
Armengol, pot ser que vostè no escolti, però crec que per
primera vegada i des de fa uns dies hi ha algú en el seu partit
que escolta, perquè crec que el seu partit es mereix que aquesta
societat tengui una oposició responsable, no l’oposició del no a
tot que és el que ha fet vostè des del primer moment, és possible
que per primera vegada aquesta societat es pugui merèixer un
partit liderat per una persona que escolti i que no digui no a tot.

Moltes gràcies, Sra. Armengol.

(Alguns aplaudiments i remor de veus) 

II. Debat de totalitat dels pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014,
amb les esmenes a la totalitat de devolució, RGE núm.
13001/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, i RGE
núm. 13582/13, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, i fixació de les quanties globals.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de totalitat del pressupost general de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2014, amb les esmenes
a la totalitat de devolució RGE núm. 13001/13, presentada pel
Grup Parlamentari MÉS, i la RGE núm. 13582/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista. 

(Remor de veus)

Silenci, per favor. La 13582/13, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista. I fixació de les quantitats globals. 

Per a la presentació del Projecte de llei RGE núm. 12920/13,
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2014, té la paraula el conseller d’Hisenda i
Pressuposts, el Sr. José Vicente Marí i Bosó, sense limitació de
temps.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Molt Hble. Presidenta del Parlament, Sr. President del
Govern, membres del Govern, senyores i senyors diputats. El fet
que ens hagi desaparegut una estació meteorològica ha fet que
tengui la veu avui com la tenc, per tant, disculparan les
molèsties.

Puj a aquesta tribuna per defensar, en nom del Govern de les
Illes Balears, el Projecte de pressuposts generals de la comunitat
autònoma per a l’exercici 2014. Es compleixen enguany cinc
anys d’una intensa crisi econòmica...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

... una crisi d’una gran duresa, una crisi que ha suposat, des
d’octubre de 2007 fins a octubre de 2012, la destrucció a la
nostra comunitat autònoma de 50.000 llocs de feina, una crisi
que ha malbaratat segurament projectes personals,
professionals, ilAlusions i esperances. Resulta evident, senyories,
que no pot haver-hi política més desigual que la que deriva
d’una situació econòmica destructora d’ocupació, una situació
econòmica destructora d’ocupació i generadora de desigualtat,
perquè, amb tots els respectes, es va aplicar per sortir d’una crisi
d’endeutament la recepta aplicable a una crisi de demanda,
major dèficit públic i per tant, endeutament encara major.

Resumit tot amb la màxima, que consta al Diari de Sessions
de la passada legislatura, segons la qual, senyores i senyors
diputats, "en ocasions cal fer el que es deu, encara que es degui
el que es fa”. Davant d’això i de les greus conseqüències de
respondre a la crisi amb una política -aquest govern no és
sectari-, amb una política ben intencionada, però que
consideram equivocada, era imprescindible formular un projecte
de reformes àmplies a la nostra comunitat, que permetés
articular respostes ràpides, per tal de retornar amb celeritat a la
recuperació de l’activitat econòmica i a la generació d’ocupació.

Un projecte de reformes, l’encapçalat per aquest govern,
durant aquests dos anys i mig, ha posat en marxa nombroses
mesures de caràcter econòmic, seguint els fulls de ruta dels
plans d’equilibri 2011, 2012 i 2013. I així, com a primera
mesura, el Decret de Presidència 12/2011, pel qual s’establien
les competències i l’estructura orgànica de la nostra
administració, amb reducció de conselleries i alts càrrecs, en la
reducció del nostre entramat institucional; la Llei
d’autoritzacions financeres, durant el període de pròrroga
pressupostària, iniciat l’1 de gener de 2011; la Llei 3/2012, de
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mesures tributàries urgents i la Llei 12/2012, de mesures
tributàries per a la reducció del dèficit; el Decret llei 5/2012 i la
seva modificació per Decret llei 10/2012, de mesures urgents en
matèria de personal i administratives; la Llei de concessió d’un
crèdit extraordinari per poder atendre despeses inajornables a
càrrec dels pressuposts del 2012; els mateixos pressuposts
generals de la comunitat 2012 i 2013; el Decret 6/2013, de
mesures de simplificació documental; l’auditoria de recursos
humans a l’administració i el consegüent concurs de trasllats; i
el Decret llei 2/2013, de mesures urgents de mobilitat
interadministrativa.

Mesures totes aquestes, de reforma estructural de la nostra
activitat econòmica i de la nostra administració, acompanyades
d’una profunda reestructuració del nostre sector públic
instrumental, amb el primer i el segon Pla de reestructuració,
que han suposat que a la nostra comunitat es redueixi en 113 el
nombre d’empreses públiques i una reducció de despesa
pressupostària en tres anys de 311 milions d’euros. Els resultats
d’aquestes intenses reformes estructurals en matèria econòmica,
ha permès passar a la comunitat autònoma d’un dèficit públic de
1.116 milions d’euros el 2011, a un dèficit de només 476
milions el 2012. Això vol dir, senyores i senyors, un ajust
pressupostari de 640 milions d’euros. M’agradaria cridar
l’atenció sobre aquesta xifra perquè és important, 640 milions
d’euros que no es deuen i que es deurien, o bé a entitats
financeres, o estalviadors, o bé a proveïdors, seguint la tònica
dels anys precedents. Un intens programa de reformes
estructurals, senyores i senyors diputats, de vegades
acompanyades de decisions dures i complicades de prendre,
però un intens programa reformista, que al mateix temps el
Govern havia d’acompanyar de mesures legislatives, que han
permès recuperar una activitat econòmica oberta i dinàmica com
sempre hi ha hagut a les nostres illes, front allò que hi havia
hagut els darrers anys, de subsidi i subvenció.

I així les reformes normatives, després d’aquests dos anys i
mig, han permès apuntalar i estimular la nostra activitat
econòmica. La Llei 2/2012 de l’emprenedor, amb l’estímul i
major suport a les línies d’aval de finançament de la Societat de
Garantia Recíproca (ISBA); per primera vegada hem exhaurit
el 100% de la línia de 30 milions d’avals a projectes
empresarials a la nostra comunitat. La Llei 7/2012, de mesures
urgents per a l’ordenació urbanística sostenible. La Llei
13/2012, de mesures urgents per a l’activació econòmica en
matèria d’indústria, energia i altres activitats. La Llei 11/2012,
per la qual es modificava la Llei 11/2001, d’ordenació de
l’activitat comercial a les Illes Balears. La Llei 8/2012, general
turística de les Illes Balears, i el Decret 1/2013, de mesures
urgents de caràcter turístic i impuls a les zones turístiques
madures.

Totes aquestes reformes, tots aquests esforços, acompanyats
de dues decisions de política econòmica a nivell estatal, que han
donat bons resultats, podem dir que estan donant bons resultats:
d’una banda la política de coordinació de l’endeutament a nivell
estatal, que com veníem reclamant ha estat decisiva per baixar
els preus de l’endeutament, per baixar la prima de risc de 630
punts bàsica a 231 punts d’aquests dies, i que en l’àmbit de la
nostra comunitat suposa l’estalvi de 16 milions d’euros anuals
i 99 milions d’euros al llarg de la vida de l’endeutament; i d’una
altra banda, els mecanismes de pagament a proveïdors de la
nostra comunitat que han permès pagar aquells deutes de les

coses fetes i que segons la màxima que s’aplicava, es podien
deixar a deure, amb un volum de més de 1.000 milions d’euros
i que han suposat igualment un estalvi de 12 milions d’euros
anuals i 77 milions al llarg de la vida de l’endeutament.

El gran projecte en comú d’aquesta hora dels espanyols i
dels ciutadans de les Illes Balears ha estat i és sortir d’aquesta
greu crisi econòmica i tornar a la senda del creixement i tornar
a la generació d’ocupació. I en aquest trajecte era
imprescindible formular un projecte reformista que situés
l’administració autonòmica a l’alçada de les circumstàncies,
perquè els ciutadans, juntament amb el seu esforç, trobessin una
administració que s’esforça, que s’adapta, més eficient i que
constitueix un referent en el camí de la recuperació.

Avui quan les xifres de creixement de la nostra activitat
econòmica són positives, amb un creixement incipient del 0,3%,
quan parlam ja de tres temporades turístiques positives a la
nostra comunitat; avui, quan les xifres de vendes del nostre
sector comercial, del nostre petit comerç que ha patit anys de
restriccions, les xifres de vendes són també positives; avui quan
hi ha 8.000 persones més a la nostra comunitat que entren un
sou a les seves llars i que l’any passat no hi entrava, és el
moment d’agrair l’esforç als ciutadans i d’afirmar que l’esforç
comença a donar resultats i que les polítiques desenvolupades
pel Govern comencen a donar fruits. 

És gràcies a tots que estam sortint d’aquesta crisi, que estam
començant a sortir, a sortir bé, a sortir junts. Ara ens toca ser
consistents, ara ens toca perseverar, ara toca que el Govern
dissenyi com ha fet fins ara, les polítiques que permetin
consolidar el creixement i la recuperació econòmica. I a això
responen els comptes de 2014 de la nostra comunitat, a la
necessitat de perseverar en la consolidació fiscal, de garantir els
nostres serveis públics essencials en educació, salut i serveis
socials, i alhora, a la necessitat de consolidar el creixement de
la nostra comunitat, per estendre molt i molt més a molta i a
molta més gent el creixement incipient de les nostres illes.

Uns pressuposts, senyores i senyors diputats, que continuen
sent de contenció, amb una pujada de despesa no financera del
2,29%, passant de 3.091 milions d’euros de l’any 2013 a 3.162
milions d’euros per a l’any 14 i que es basen en una previsió de
creixement prudent de la nostra economia de l’1% per a l’any
vinent. 

Durant la setmana passada la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts, les diferents conselleries van desgranar els
pressuposts de 2014, pel que fa a les seccions pressupostàries
que gestionen. Voldria doncs centrar l’atenció en cinc trets
destacables del projecte de pressuposts aprovats pel Govern.
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Primer, són uns pressuposts prudents pel que fa als ingressos
pressupostats, que no toquen l’estructura fiscal a la nostra
comunitat. És a dir, mantenim les reformes ja fetes en els anys
anteriors, però no es produeixen modificacions a l’alça de tipus,
ni la creació de noves figures impositives. Mantenim
l’estructura fiscal a la nostra comunitat. Però, alhora, en matèria
d’ingressos, es produeix la paradoxa que, malgrat la nostra
activitat econòmica està en creixement positiu enguany i la
previsió és de major creixement l’any que ve, els ingressos de
recaptació per IRPF i IVA baixen. Això és a causa de la
disfuncionalitat, que jo crec que tots estam d’acord, senyories,
és a causa de la disfuncionalitat, del nostre sistema de
finançament autonòmic, que no s’adapta al cicle econòmica de
la nostra economia i que perjudica seriosament a la nostra
comunitat. 

Malgrat les nostres illes han de complir amb la senda de
consolidació fiscal, amb la senda d’estabilitat pressupostària i
fer l'esforç en despesa o, millor dit, les necessitats en despesa sí
que s’ajusten al cicle econòmic, en canvi, el 70% dels ingressos
de la comunitat van a un altre aire, segueixen els vents
indesxifrables de les entregues a compte del sistema de
finançament autonòmic. És necessari, ho hem parlat en aquesta
cambra, una modificació del sistema de finançament, en això
estam treballant, amb la previsió de comptar amb totes les dades
pertinents, primer les derivades del grup de treball per l’estudi
de com ha funcionat el sistema de 2009, en el si del Consell de
Política Fiscal i Financera; segon, la publicació de les balances
fiscals, compromeses pel Govern central a finals d’aquest
exercici; tercer, les conclusions de la comissió per a la reforma
fiscal en el nostre país i que pot suposar la distribució entre les
diferents administracions o una reordenació entre les diferents
administracions dels diferents fets imposables. Quan tinguem
aquestes dades, amb aquestes dades i amb el camí que estam
fent aquests dies, hem d’assenyalar quines són les modificacions
que s’han de fer en el sistema de finançament.

Segon. El segon aspecte a què vull fer referència d'aquests
pressuposts generals de la comunitat autònoma és el de les
operacions financeres que recull el projecte. Aquesta segona
part de la màxima que els referia abans -"encara que es degui el
que es fa"-, té molt a veure amb l’endeutament de la nostra
comunitat. Les polítiques de despesa pública a crèdit, és a dir,
deixant a deure, solen oblidar sovint que el dèficit públic s’ha de
finançar i finançar-lo vol dir endeutament.

Per altra banda i seguint amb aquest raonament, és necessari
recordar que mentre es liquidin pressuposts de la comunitat
autònoma amb dèficit públic, l’endeutament de la nostra
comunitat seguirà creixent. Únicament és possible iniciar la fase
de desendeutament de la comunitat generant superàvit
pressupostari. La senda de consolidació fiscal marcada té aquest
objectiu, desendeutar la nostra comunitat al ritme adequat,
perquè no provoqui el colAlapse, però al ritme que asseguri el
funcionament de la nostra administració ja que la sortida d’una
crisi de deute és desendeutar-se, ben bé com ha fet i està fent el
sector privat i les famílies del nostre país.

El que assegura també la reducció del deute de la nostra
administració és el compliment de la senda de consolidació
fiscal, per primera vegada el 2012 la nostra comunitat va reduir
el dèficit públic i aquesta reducció, passar de 1.100 milions a
476, va permetre complir pràcticament el pressupost de la

comunitat autònoma del 2012 i va suposar 640 milions menys
de deute. Vull afegir també que ens trobam en l’execució
pressupostària de l’actual exercici en la senda de complir també
l’objectiu de dèficit de l’any 2013. És a dir, en la senda de
complir els pressuposts generals de la comunitat de l’any 2013.

Ja és en certa manera discutible dir que el que té el deure de
fer alguna cosa l’ha de fer, encara que es degui, però allò que no
resulta responsable és afegir que encara que es degui, a més a
més no es pagui. És més, senyores i senyors diputats, qui digui
això no està acreditat per fer-se càrrec del govern de tots i qui
ho diu queda en el descrèdit. En els moments d’angoixa entre
els empresaris, treballadors i autònoms de la nostra comunitat,
aquests moments d’angoixa es van fer palesos a part de l’any
2010 i de l’any 2011, perquè vèiem com a la falta de crèdit de
les institucions financeres, s’hi afegia l’ofec de la morositat de
l’administració pública. La progressiva normalització dels
pagaments de l’administració ha resultat ser millor recepta de
reactivació econòmica que la recepta de deixar a deure i alhora
ha suposat també un endeutament financer per valor de 900
milions d’euros a deu anys.

Per altra banda, la política de coordinació de l’endeutament
permet que la despesa financera que figura en el projecte de
pressuposts de la comunitat autònoma disminueixi, el que ha
possibilitat que aquests recursos es puguin destinar a altres
necessitats de despesa. 

Tercer, amb aquestes reformes que el Govern ha posat en
marxa durant aquests dos anys i mig, un tret destacable també
és el compromís del Govern en la reforma de la nostra
administració i, en aquest sentit, en el projecte de reformes dins
l’administració pública, el compromís del Govern amb els
consells insulars i les entitats locals de les nostres illes. En la
perspectiva de l’aprovació d’una nova llei de finançament de
consells, incrementa la secció 32 dels pressuposts en un 19%,
passant de 184 milions d’euros a 212 milions d’euros, una llei
de finançament que ens permetrà establir variables objectives de
repartiment, que eliminarà convenis fonamentals per a l’exercici
de competències pròpies de les nostres institucions insulars
d’autogovern, dotant-les de finançament incondicionat que
permetrà participar any rere any en l’increment d’ingressos de
la comunitat autònoma i que estableix també un sistema de
revisió de variables cada quatre anys, per adaptar la llei a la
realitat de cada moment. Al mateix temps, es mantenen les
dotacions als nostres ajuntaments, amb els fons de cooperació
local i el fons de seguretat pública, com en anys anteriors, i
participam i finançam les polítiques socials municipals a través
de la dotació de prestacions bàsiques i rendes mínimes.

Vull fer també a l’hora de parlar de la intensa reforma de la
nostra administració pública, una menció especial al personal al
servei de l’administració de la comunitat autònoma. Comptam
a la nostra administració amb un personal d’una altíssima
qualificació, unes persones que perceben retribucions molt per
davall segurament de les que percebrien en el sector privat i que
malgrat això, anteposen la seva vocació de servei públic molts
dies i moltes vegades cada dia. El seu esforç, i el Govern ho ha
de reconèixer així, ha estat i està sent cabdal per al manteniment
dels serveis que presta la nostra administració.
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Com a quart punt a destacar, s’ha de dir que els pressuposts
generals de la comunitat autònoma que presentam, aquests
pressuposts, en una fase incipient de recuperació, pretenen
ajudar a consolidar el creixement econòmic a la nostra
comunitat. Per això es veu incrementada la partida d’inversió
real en un 9,6%. Ja va dir el president del Govern que era precís
que l’administració autonòmica comptés amb un pla seriós i
rigorós d’inversió, que afegís valor al nostre principal sector que
és el sector serveis, amb tres grans vectors d’inversió en matèria
de depuració, tractament d’aigües i obres hidràuliques, en
matèria d’energies renovable si en matèria d’I+D+I. Així, les
polítiques de promoció econòmica representen el 13% del total
de pressuposts generals de la comunitat, i hi destaquen
l’augment del 25% del pressupost de la Direcció General
d’Energia, per a les polítiques de desenvolupament en matèria
d’energies renovables, amb una inversió induïda de 8,8 milions
d’euros a l’exercici 2014; el Pla d’inversions d’obres
hidràuliques de 32 milions d’euros en el trienni 2014-2016, a
més de l’increment d’inversió en carreteres en 7,1 milions, així
com la dotació de 3,3 per a les modificacions de carreteres
abans de la seva cessió als consells insulars; la dotació en 6,5
milions del Pla integral de turisme, així com la dotació de les
bonificacions de transport marítim, la inversió plurianualitzada
del dic de Son Blanc, amb 7,5 milions i de 8 milions l’anualitat
de 8 milions que correspon a la primera anualitat del deute per
a la construcció del Palau de Congressos a Palma. 

Per tant, consolidar el creixement de la nostra comunitat
amb una política d’inversió adient i acurada i una acurada també
política de promoció econòmica. Aquest és l’objectiu, com els
deia a l’inici.

I cinquè, uns pressuposts que pretenen garantir els nostres
serveis públics essencials. Les polítiques públiques en l’àmbit
de la salut, l’educació i els serveis socials, representen el 56%
del total del pressupost i el 80% del pressupost de les
conselleries. Val la pena destacar-hi l’increment del pressupost
de salut, on destaca la posada en marxa i la posada en
funcionament de la principal infraestructura pública que es
construeix i es posarà en funcionament a l’actual legislatura,
l’hospital de Can Misses, amb una dotació pressupostària de
27,3 milions d’euros; 2,8 per pagar la primera anualitat també
dels equipaments d’aquesta infraestructura i la dotació també
per al servei d’oncologia radioteràpica.

Per altra banda, s’incrementen els pressuposts de la
Conselleria de Salut en projectes d’inversió i per a
desplaçaments de malalts en un 9,2% en aquest darrer cas.

A l’àmbit educatiu, els pressuposts de la comunitat han fet
un esforç per tal de reforçar el personal docent, amb atenció
preferent a les necessitats educatives especials, amb dotació
aquest curs de places d’auxiliar tècnic. Incrementam un 33% les
partides destinades a ajudes de menjador i es consoliden les
polítiques culturals i lingüístiques. I al mateix temps, també, es
consoliden les polítiques actives d’ocupació.

I dic que es consoliden, perquè amb l’antiga excusa de deure
el que es fa la situació de les polítiques actives d’ocupació era
d’un gran forat de 90 milions d’euros. Així doncs, era
important, pas a pas liquidar les subvencions que s’anticipaven,
destinades a formació i a l’hora era important redirigir els
objectius a aconseguir, amb eficiència, per tal d’assolir la
reconversió i la recapacitació de la nostra força de feina. Perquè
tot aquell que cerqui feina honestament a la nostra comunitat
mereix l’atenció d’aquest govern i l’atenció dels ciutadans de
les Illes.

I pel que fa als serveis socials, l’esforç dels pressuposts es
concentra en les línies d’inclusió socials, les quals incrementam
un 4% el pressupost, amb convocatòries de subvencions
destinades a entitats socials. Les línies de suport a persones amb
discapacitat, amb un increment de les partides pressupostàries
del 22%. A això hi hem d’afegir l’augment en partides de la
Conselleria d’Economia i competitivitat per als centres
especials d’ocupació, on s’incrementen els pressuposts en un
20,3%, arribant als 4 milions d’euros per a l’exercici vinent. Les
línies en matèria de menors i família, les quals també passen de
9,9 milions a 11,4 milions. I les de dependència, a la
dependència hi destinam 75,7 milions d’euros, dels quals 28
corresponen a la nòmina de la dependència, amb la dotació
inicial pressupostària més alta dels darrers pressuposts generals
de la comunitat autònoma.

Per tant, senyores i senyors diputats, els pressuposts del
2014 persegueixen consolidar el creixement de la nostra
comunitat i la generació d’ocupació i amb això s’ocupen de la
nostra gent, perquè ho he dit a l’inici, no hi ha política més
desigual que la derivada d’una situació econòmica destructora
d’ocupació. Al mateix temps, els pressuposts del 2014
garanteixen els serveis públics essencials de la nostra comunitat
i per això s’ocupen igualment de la nostra gent, perquè no fem
passes enrera en el nostre estat del benestar, estam pendents en
major mesura de situacions d’exclusió que qualsevol greu crisi
genera i es garanteix l’eficiència, perquè aquesta és la major
garantia de les polítiques de salut, educació i serveis socials.

Aquest ha estat, senyores i senyors diputats, el camí traçat
per aquest govern en política econòmica durant aquests dos anys
i mig i en el projecte de pressuposts del 2014 es defineixen les
línies bàsiques de la política econòmica que haurem de
continuar duent a terme durant el proper l’any per ser
consistents.

Jhon Kennedy, dirigint-se als seus conciutadans, va dir a
l’any 1961: “Però hem començat, ni el vent ni la marea ens
acompanyen sempre, no sempre pot ser clar el rumb que seguim
amb un vaixell obscur i procelAlós, però hem hissat les veles i
l’horitzó, si bé recobert de núvols, està també ple d’esperances.”
Aquest és també el convenciment d’aquest govern, un govern
que vol estar a l’alçada de les circumstàncies, que no dimiteix
de les seves obligacions per ser referent a un moment dur de
crisi econòmica i que assenyala, amb el projecte de pressuposts
que avui defensam, les línies necessàries a seguir per tal de
retornar a la senda del creixement i a la generació d’ocupació,
la qual ja es produeix.
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Amb una seguretat, que és que els ciutadans de les Illes
Balears tampoc no dimiteixen i amb el seu esforç demostren dia
a dia la seva ambició de construir una societat més pròspera i
inclusiva i, en perseguir aquesta ambició, el Govern de les Illes
tampoc no defallirà.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabada la intervenció del Sr. Marí, passam al debat de les
esmenes de totalitat, de devolució.

II.1) Esmena a la totalitat, de devolució, RGE núm.
13001/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, als
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2014.

En primer lloc, passam a la defensa de l’esmena a la totalitat
RGE núm. 13001/13, presentada pel Grup Parlamentari MÉS,
té la paraula el Sr. David Abril, per un temps de quinze minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia, diputades, diputats, conseller. Em sap greu, però
em sembla que amb la meva intervenció li desdibuixaré una
mica aquest final èpic en la seva intervenció, fins i tot amb cites
de Kennedy, però bé, forma part de la tasca d’oposició i esper
que ho entengui.

No és cap novetat si els dic que aquests no són uns
pressuposts que agradin al Grup Parlamentari MÉS, i no ens
agraden perquè ni són socials, com ha dit el Govern, ni
serveixen per sortir de la crisi ni marquen cap punt d’inflexió en
relació amb els pressuposts anteriors, i recordam que aquest ja
és el seu tercer pressupost, hi ha hagut dos consellers, però és el
seu tercer pressupost, és el pressupost del Partit Popular, així
que poca herència en aquest pressupost, són més del mateix i
per això no ens agraden aquests pressuposts, per això no hi
estam d’acord, perquè són uns comptes que no són, al nostre
parer, a l’alçada del moment històric, com no hi està el Govern
amb bona part de les seves polítiques.

I ho podem afirmar rotundament, malgrat aquest reguitzell
d’adjectius, i ja li vaig dir en comissió, amb els qual el Govern
i la Conselleria d’Hisenda han volgut acompanyar i vestir
d’alguna manera aquest projecte de pressuposts a la seva
presentació, i vostè ara n’ha fet una mica de recull, i jo li
contestaré desmentint-los un per un, tots i cadascun d’aquests
adjectius, desmentint-los i girant-los per acostar-los -i aquest és
l’exercici que intentaré fer amb la meva intervenció- a la realitat
del carrer.

Primera qüestió o primer adjectiu que posen vostès a aquests
pressuposts, diu que són uns pressuposts consolidats, uns
pressuposts consolidats. I allò que es consolida més, al nostre
parer, és la gran mentida per la qual se suposa que havien estat
fent tants d’esforços, tants de ciutadans i ciutadanes fan
esforços, tota la societat ha fet esforços i se suposa que
treballàvem perquè minvàs el deute, idò la seva obsessió pel
dèficit ens ha dut a augmentar aquest deute. I aquest deute avui,
vostè em va citar en Lakoff a la comissió, No pensis en un
elefant; aquest elefant, al nostre parer és el deute. I si vol no hi
pensi, ja sap quin és l’efecte d’aquesta sentència, no pensis en
un elefant, en què és el primer que pensa, amb el deute, en un
elefant i l’elefant és el deute d’aquest govern, i no hi pensi si no
vol, però serà un element recurrent a la intervenció d’aquest
diputat.

1.088 milions d’euros per a enguany de deute és l’element
més significatiu del creixement d’aquest pressuposts, no són uns
pressuposts expansius, estàvem en pocs més de 700 milions
d’euros l’any passat i estam en més de 1.088, aquesta obsessió
pel dèficit ens du a això, ha passat aquí i ha passat a Espanya.
Vàrem començar la crisi amb un 40% de deute en relació amb
el producte interior brut, amb la retallada de Zapatero va
començar a augmentar aquest deute, fent que això del gratis
total vull recordar que no són les polítiques socials les que han
causat aquest forat, sinó els regals a la banca i a les
multinacionals, sobretot elèctriques, i ja som al cent per cent del
producte interior brut. En relació amb el producte interior brut
de les Illes Balears la situació no és tan greu, però comença a
ser realment preocupant i afecta realment els comptes públics,
i això es veu i fa que l’únic que es consolidi en aquests
pressuposts, malgrat els esforços, malgrat el Pla d’equilibri
financer, sigui justament el dèficit.

Diu que són uns pressuposts dinamitzadors, i entendrà que
justament la imatge d’un elefant, el qual vol representar aquest
deute, no és justament la imatge o no pot representar cap
metàfora justament de dinamisme, sinó més aviat el contrari i
els pressuposts pateixen d’això, d’aquest elefant, d’aquest deute.
I fan unes previsions macroeconòmiques basades en indicadors
que els convenen, perquè els que no els convenen, per exemple
amb l’EPA sempre els passa igual, ni els citen, els menyspreen,
però les xifres són les que són i, malgrat el lleu augment, la
inversió pública real és només del 2,9%. Vull dir que si això, si
l’elefant és el deute, la inversió pot arribar a ser un ratolí, de
laboratori, però un ratolí al cap i a la fi, en comparació amb el
que hauria de ser.

La inversió real és d’un 2,9%, del tot insuficient perquè a
l’esfera d’allò públic es pugui liderar ni el més mínim la
recuperació econòmica, el redreçament de tot el que s’ha de
redreçar, malgrat aquest reformisme que reivindiquen. I la
resposta ja la sé i és ideològica la seva resposta: l’Estat o les
administracions hi és per acompanyar els mercats, no per liderar
res. Idò jo li dic que sí, que quan tenim la temporada turística
més intensa en visitants i en despesa de la història recent i això
no es tradueix en llocs de feina, en prosperitat compartida i en
esperances per a la majoria de la població, doncs s’ha de fer
qualque cosa. Si resulta que hi ha només sis famílies que
manegen més de 6.000 milions d’euros i la distància entre rics
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i pobres, i ho diu Cáritas i ho diu la Xarxa d’entitats contra la
pobresa, en aquesta comunitat augmenta dia rera dia, els poders
públics poden i han de fer alguna cosa per reequilibrar aquesta
balança i els pressuposts són l’eina perfecta, l’eina per
excelAlència per fer-ho possible. Una altra cosa és que no es
vulgui fer perquè en el fons aquest és el seu model social.

Tercer adjectiu, pressuposts responsables, diuen, perquè
acompleixen, cit textualment, els compromisos acordats amb
totes les administracions públiques per tal d’aconseguir
l’equilibri de les seves finances i contribuir així a l’activació
econòmica. Resulta còmic que es parli de compromís de les
diferents administracions quan el principal compromís electoral
del Partit Popular a totes les administracions l’han incomplert
i fan a la pràctica el contrari del que moltes vegades havia
promès. Responsables amb qui? Amb la Troika? I la Troika és
molt responsable amb els pobles? I amb els pobres? I Espanya
és responsable amb les Illes, a millorar, almenys a liquidar a
temps o quan toca i com pertoca el sistema de finançament, en
inversions estatutàries en els pressuposts generals? Ja no en
parlem en complir l’Estatut d’Autonomia, llei orgànica
espanyola, simplement, està clar que no! Per tant, poca
responsabilitat i sí molta submissió. I jo els dic que millor
insubmissos, perquè amb la submissió s’ha aconseguit canviar
molt poques coses a la història i en el món, per a no dir res. I
aquests són els pressuposts de la submissió, no de la
responsabilitat.

Pressuposts austers, però pugen, una miqueta però pugen en
despesa corrent, i no estam en contra que pugi la despesa
corrent si són doblers ben gastats. Ara, nosaltres eliminaríem
algunes coses, per exemple, Marivent, si hem de ser austers com
cal, doncs mira, d’entrada 1,5 milions d’euros ens els podem
llevar de damunt, que la Casa Reial ja trobam que va prou
servida entre pressuposts oficials i el que repleguen per altres
mitjans. I pugen també i augmenten personal, perquè les
remodelacions de govern, com la que es va fer enguany, no són
gratis. I augmenten, per tant, també, els alts càrrecs amb la
mateixa proporció, gairebé 118.000 euros més en alts càrrecs a
capítol 1, a part dels 443.000 en personal eventual, que esperam
ben sincerament que sigui per reforçar les plantilles d’educació
i sanitat que han quedat ben tocades d’ençà que hi són vostès, i
són encara molt enfora dels nivells de l’anterior legislatura.
Perquè, per a vostès l’austeritat és relativa, és una excusa per
imposar tot el que imposen, per imposar l’austericidi; per a
nosaltres un valor, defensam que es pot gastar poc però donar
serveis dignes, vostès retallen o estalvien en nom d’aquesta
austeritat perquè tenen altres objectius que acaben pagant el
conjunt de ciutadanes i ciutadans, ja sigui pels serveis sanitaris,
malalts crònics, medicaments. D’obediència estatal em diran:
això ho hem de fer perquè ve imposat des de l’Estat, però poden
ser també desobedients, en aquest cas, insubmissos si volen,
perquè ho han fet també altres comunitats autònomes. Ja sigui
també per les taxes que incrementen novament i en creen de
noves, convertint la relació de qualsevol ciutadà d’aquesta
comunitat cada vegada que s’adreça a l’administració en un
haver de treure la cartera de la butxaca.

Pressuposts compromesos amb la prestació de serveis
públics essencials. I aquí també té molta gràcia que diuen que
són uns pressuposts socials, perquè fa poc que sembla que
s’hagin adonat que justament l’estat del benestar en aquest país
el gestionen les comunitats autònomes i els ajuntaments, i que
en aquesta comunitat va ser el pacte qui va reequilibrar aquesta
disfunció històrica que hi havia entre una administració, que no
només acompanyava l’especulació i els mercats i la bombolla
immobiliària, sinó que fins i tot l’alimentava, si no, pensem amb
Matas o altra gent que és a la presó també, o, ell encara no ha
entrat, esperem que entri un dia d’aquests, per al bé del país.
Això es va reequilibrar i es varen donar uns serveis públics de
cobertura universal, sobretot en educació i en salut; això es
reverteix amb les seves polítiques i això no ho corregeixen
aquests pressuposts. I de fet, què passarà amb els ajuntaments
que presten serveis socials? Els prestarà la CAIB o deixarà gent
a l’estacada? Perquè ni ho va aclarir l’altre dia la consellera
d’Afers Socials ni ho va aclarir tampoc la conseller
d’Administracions Públiques a la seva compareixença.

Integradors, diuen, amb la gent necessitada, però obvien que
és justament l’austericidi i unes receptes que es deixen a molta
gent pel camí i expliquen les cues a les portes dels menjadors
socials o de les oficines d’ocupació, i que si s’han corregit
mínimament per a enguany també ha estat, per exemple en
matèria de renda mínima o els plans de prestacions bàsiques,
gràcies a esmenes com les que va presentar el nostre grup
parlamentari l’any passat.

Competitius, diuen, en inversions productives. Quines
inversions productives? No ens voldran passar despesa corrent
i de manteniment com a inversió productiva? Perquè nosaltres
allò de les depuradores i de millorar i tal, hi estam d’acord, més
d’acord estaríem si arribàs qualque euro quantificable, tangible,
via pressuposts de l’Estat, que hi podrien colAlaborar; però és
que només amb els regals enverinats, com les dessaladores que
ens va regalar el Sr. Matas, les quals ens costen més d’1,5
milions d’euros cada mes, només de manteniment, perquè
siguin la major part tancades, hi hauria molt per poder invertir
si es giràs aquesta truita. Pensen fer res en això?

I bé, per tant, ja ho veu, és fàcil girar el vestit i els adjectius
amb els quals han volgut vestir aquests pressuposts de la
comunitat per al 2014 i exhibir les seves vergonyes, com li va
passar al rei del conte.

Però anem als ingressos i a les despeses, com quadra els
comptes aquest govern, perquè el seu antecessor, el Sr. Aguiló,
presumia d’ortodox, i val a dir que vostès són pocs ortodoxos i
són capaços de fer quadrar qualsevol cosa que els posin davant,
com acabaran de quadrar, supòs, els pressuposts d’enguany,
malgrat haver-se’n rigut d’aquest parlament i del poble, en el
seu conjunt, amb la previsió d’ingressos que hi havia l’any
passat, amb tota una previsió d’imposts i una llei que, en teoria,
no s’havia aprovat, però ja varen aprovar a la Llei de
pressuposts que vendria en el futur, que va entrar en aquest
parlament i que al final han acabat retirant, però bé, supòs que
ho faran quadrar tot -crec que hi ha Cuarto Milenio, que és un
programa sobre fenòmens paranormals que fan a la televisió-
preparen un especial sobre com fer quadrar els ingressos i les
despeses en aquest projecte de pressuposts que debatem avui i
en el d’enguany també.
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És cert que el pressupost creix, però no me’n puc estar de
recordar-li que té poc o gens a veure, i li he dit al principi,
aquesta pujada amb la dels ingressos, per tres qüestions: primer,
el que creix sobretot és el deute, el seu elefant; perquè les
previsions d’ingressos, malgrat les pujades de taxes i imposts
indirectes que plantegen són molt minses, de fet en el rànquing,
i vull recordar que en el pressupost del 2013 el deute era a baix
de tot, l’educació, per primera vegada en aquest pressupost ha
quedat per darrera del deute. Jo ja li augur, em voldria
equivocar, que l’any que ve serà el deute, la conselleria del
deute, enguany la segona en despesa, la que passarà per davant
també de Salut, en el pressupost del 2014 potser no, però en el
del 2015, li puc assegurar que amb les xifres a la mà i, si no,
m’ho demostri i m’ho demostri amb fets, el deute passarà per
sobre de Salut i d’Educació en aquesta comunitat.

Segon, perquè fins i tot hi ha davallada en ingressos, com
l’IRPF i l’IVA, i vostè ha dit que sí, que bé, que això va a dos
anys vista, la liquidació, i bé, però 2014, 2012, el 2012 els
darrers mesos de l’any hi va haver una pujada, la gran pujada de
l’IVA, hi va haver molta més recaptació en IVA, i a més el 2012
hi va ser una excelAlent temporada també, segons vostès, per tant
se suposa que haurien d’haver millorat aquests ingressos si ens
creiem les previsions macroeconòmiques i els escenaris
macroeconòmics que ens volen dibuixar per dir que anam per
bon camí. Bé, anem a veure-ho.

I tercer, perquè en el capítol 4, de transferències corrents, i
en el capítol 7, de transferències de capital, és allà on es veu
com ens fibla l’Estat i com perdem doblers anys rera any i
encara al seu partit tenen la barra de dir aquí, en seu
parlamentària, que estam millor que mai i no han estat capaços
ni de posar una quantitat mínima a l’esmena de les depuradores
que han presentat al pressupost general de l’Estat, quina panda
de cínics.

Compartim, però, una cosa, conseller, pel que fa als
ingressos, i és el reconeixement d’aquesta injustícia històrica
que es fa més gran dia rere dia en el tracte fiscal entre l’Estat
espanyol i les Illes Balears. En el que no coincidim és en la
recepta, vostès estan instalAlats -i els ho vaig dir també aquí fa
unes setmanes- en la política del kleenex, en el plorar, i
nosaltres som partidaris de negociar en base a una exigència de
justícia, sistema de finançament estatutari, inversions
territorialitzades i REB si és que ha d’arribar. Perquè mentre
aquí aquests pressupostos gestionen misèria, a Extremadura, on
també hi ha els seus companys del Partit Popular, aproven uns
pressuposts i s’atreveixen a fer tota una campanya publicitària
en què diuen “presupuestos expansivos”, i a mi em cauria... no
és que et caigui la cara de vergonya, és que m’indignaria si a
més fos del seu partit. Què en pensa aquest govern de tot això?

Ja hem dit mil vegades des del nostre grup que això no és
solidaritat, que això és una injustícia com unes cases i que no
s’arregla plorant. Vostès no es tiren a la piscina, perquè si fos
per mi, si fos pel nostre grup parlamentari posaríem almanco
una partida o diverses d’inversions amb càrrec als fons
estatutaris perquè ens creim l’Estatut, encara que aquest diputat
l’hagi promès per imperatiu legal.

Això per una banda, i per l’altra hi ha la seva política fiscal,
i en tenen de política fiscal, estic convençut que els pressuposts
els han retirat perquè els grans empresaris els han dit: ei!, téntol,
que ara vindrà una altra reforma fiscal a nivell de l’Estat i convé
aturar-ho; però, què és mantenir la taxa a la targeta sanitària,
encara que creïn exempcions per a situacions de necessitat,
famílies nombroses, mentre baixen taxes als casinos? Quadrar
comptes, vostè diu que és quadrar comptes, per a mi té un nom
que m’estim més no dir. No hi podem estar d’acord mai de la
vida amb això i és una foto molt clara de la seva política de
duresa amb els dèbils i flexibilitat amb els forts. 

Per acabar-ho d’arreglar retallen l’Agència Tributària, amb
uns pressuposts que en teoria creixen. I també li ho vaig dir en
comissió: renuncien amb això a desplegar en condicions -en
condicions- un instrument més que necessari per avançar el
termes de sobirania fiscal. No veig que preparin la maquinària
per gestionar cap millora del sistema de finançament, de cap
augment de la recaptació pròpia de la gestió dels tributs,
d’avançar en les liquidacions dels fons estatals ni del REB, tot
el contrari, el que veim és subsidiarietat absoluta del que digui
Madrid. I renúncia també a una altra qüestió que és perseguir el
frau fiscal, justament quan sabem que aquí hi ha gent, dels
nostres o dels seus, de la llista de Forbes que fins i tot ara, quan
les coses van malament, tenen milions d’euros guardats...

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÀS:

... dins caixes fortes. Jo no sé si aquí hi ha el director del
Tresor, vostè ho ha estat també, si el Govern per exemple, la
Tresoreria guarden els doblers, milions d’euros, dins caixes
fortes.

Com que és la meva primera intervenció de pressupostos,
m’he quedat com a la meitat, per dir-ho..., amb això del càlcul
del temps he perdut una mica els papers. M’estalviaré la part de
despeses, només he tengut temps de parlar dels ingressos, per la
meva segona intervenció.

He de dir que al parer del nostre grup parlamentari en tot cas
aquests comptes del 2014 són uns pressuposts -i ho hem dit
altres vegades- de renúncia, de renúncia a fer la política
necessària, ja li ho vaig dir aquí fa unes setmanes amb una capsa
de kleenex, que s’ha d’abandonar el mode kleenex, s’ha de
passar al mode feina, al mode negociació, però deixar de plorar,
perquè vostès tenen possibilitats, fins i tot a pesar de les
dificultats objectives que ens imposa aquest desequilibri fiscal
profund entre Espanya i les Illes Balears, de fer coses. 
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Des del nostre grup parlamentari els hem posat damunt la
taula alternatives en matèria d’ingressos, ho vàrem fer a
l’anterior projecte de pressupostos, a la llei d’impostos
seudoverds que ja han retirat d’aquest parlament, a altres
proposicions de llei, augment de l’IRPF a les rendes més
elevades, impost sobre el luxe, impost d’estades turístiques,
imposts ambientals a les grans empreses, imposts de dipòsits
bancaris, no ens n’han comprat cap i per a nosaltres és immoral
que mentre hi ha a Magaluf turistes russos que es dutxen...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Abril, ha d’acabar.

EL SR. ABRIL I HERVÀS:

...sí, acab, amb Moët & Chandon, hi hagi a la cua dels
Caputxins, als menjadors socials, cada vegada amb més gent.

Que no hi ha ingressos? Creïn-ne, no s’alentirà l’economia,
afirmar això forma part també de les seves consignes, és pura
ideologia, igual que no hi ha prosperitat compartida perquè
mitja dotzena de famílies en aquesta terra manegen més de
6.000 milions d’euros...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Abril, s’està passant...

EL SR. ABRIL I HERVÀS:

...gairebé el doble del que representen els comptes d’aquesta
comunitat. 

El paper d’un govern no pot ser mai el de replegar-se a
contemplar aquesta situació i renunciar a fer uns comptes amb
sentit comú i sentit comunitari que diria Eduardo Galiano. Si no
ho fan, des del grup MÉS almanco els recordarem el seu elefant.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril.

II.2) Esmena a la totalitat, de devolució, RGE núm.
13582/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista als
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2014.

En segon lloc passam a la defensa de l’esmena a la totalitat
RGE núm. 13582/13, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista. Per defensar-la té la paraula la Sra. Portaveu
Francina Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors convidats, diputats i
diputades, Sr. Conseller d’Hisenda, no podem saludar el
president del Govern perquè es veu que els pressuposts
d’aquesta comunitat no li interessen, ni tan sols això.

Som a una setmana cabdal d’aquesta comunitat autònoma i
del Parlament, avui han volgut que sigui el debat dels
pressuposts, la setmana que ve el debat de política general, és el
súmmum de la incoherència d’un parlament, Sr. Marí, primer es
debaten les idees i després les recollim als números, que són els
fets, idò aquí anam al contrari, avui debatrem els números i la
setmana que ve aquestes idees si és que alguna en tenen. Com
que ja sabem que hi ha sequera d’idees...

(Alguns aplaudiments)

...com que ja sabem que hi ha sequera d’idees, ho podem fer
d’aquesta manera.

Molt bé, idò passam a debatre el tercer pressupost d’aquesta
legislatura, el tercer pressupost del Govern Bauzá i del Govern
de Mariano Rajoy, el darrer que executarà íntegrament aquest
govern del qual vostè forma part; un pressupost que és fruit
primer de tot d’un canvi profund d’aquest govern i a això em
vull referir.

El mes de maig, encara que ja ho hem oblidat, varen canviar
el Govern, el varen ampliar bastant amb més alts càrrecs, amb
més consellers, vostè un d’ells, perquè havien de fer dues grans
coses en aquesta comunitat autònoma: havien d’apostar pel
diàleg i havien d’apostar per un impuls econòmic de veritat com
necessitam en aquesta comunitat autònoma.

Bé, d’impuls econòmic més aviat res de res, Sr. Marí, i de
diàleg, bé, la Sra. Camps que ens ha duit l’incendi més gran que
hem tengut en aquesta comunitat autònoma, no podem parlar
que aquest sigui un govern de diàleg, més aviat tot el contrari,
aquesta consellera ens ha duit, aquesta consellera nova d’aquest
nou govern d’aquest nou impuls, ens ha duit un incendi com mai
no s’havia vist en aquesta comunitat autònoma a la comunitat
educativa que lluny d’extingir-se sembla que de cada vegada es
fa més gran i que creix; un incendi provocat per una imposició
que denota molt la seva manera de governar: la imposició del
tractament integral de llengües, del famós TIL, que, per cert, no
només hi està en contra la gran majoria de la comunitat
educativa, la ciutadania que ha sortit al carrer, sinó els batlles
del Partit Popular que no només han parlat, sinó que han votat
als seus ajuntaments en contra d’aquesta imposició.

(Alguns aplaudiments)

Parlam de diàleg zero, d’impuls econòmic i millor
finançament desgraciadament, Sr. Mari, res de res. Les Illes
Balears, la trista realitat: la darrera EPA, 105.000 aturats a la
nostra comunitat autònoma; 65.000 infants en situació
d’exclusió social, segons UNICEF; 25.600 famílies sense ningú
fent feina, sense que ningú pugui tenir un treball; 2.600 joves i
això tal vegada és el més greu, 2.600 joves treballant menys que
a l’any 2011, com nosaltres l’hi vàrem deixar, Sr. Marí; més de
5.000 persones que tenen una dependència i que no tenen cap
prestació. 
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Aquestes són algunes de les xifres dramàtiques que són la
realitat del carrer, que vostès obliden, de la nostra comunitat
autònoma a les quals aquest pressupost no els dóna cap resposta
ni una. Per no haver-hi, en aquest pressupost, ni tan sols hi ha
pressupost extraordinari, doblers per afrontar el famós pla
d’ocupació que ens varen presentar com a una gran novetat i
que encara no és cap realitat.

Aquests pressuposts, en definitiva, evidencien la seva forma
de governar, vostès, aquí i a Madrid, s’han servit de la crisi
econòmica per canviar el model de societat que tant ens va
costar construir, Sr. Marí, i aquesta és la profunda realitat
ideològica que acompanya els seus nombres. Se serveixen de la
crisi com a excusa perquè volen canviar el model social que no
ha agradat mai a la dreta d’aquest país i avançam a marxes
forçades cap a una societat més desigual, una societat on no
existeixin drets de ciutadania, sinó privilegis per a alguns
ciutadans, una societat a dues velocitats. 

Des que vostès governen, Sr. Marí, i això ens ho haurien
d’explicar, hi ha més persones, poques, però n’hi ha més
multimilionàries i hi ha moltes més persones que estan en una
situació realment dramàtica. Des que vostès governen la
desigualtat ha crescut a les Illes Balears i a tota Espanya, des
que vostès governen tenim una societat molt més desigual.
Estan acabant amb la classe mitjana i les diferències de cada
vegada són més abismals i això és el fruit de la seva política
econòmica i de les seves decisions.

Els pressuposts, Sr. Marí, si no està d’acord amb això,
haurien de servir per corregir aquesta situació de desigualtat,
però aquests pressuposts precisament són molt ideològics i
consoliden això que jo li estic parlant, consoliden la desigualtat
i la precarietat a la qual estan sometent als ciutadans d’aquesta
comunitat autònoma. 

Avui, discutim uns pressuposts que consoliden allò que li
hem dit moltíssimes vegades. Vostès des que governen han fet
una cosa que a mi em sembla molt curiosa: allà on hi havia
problemes, que n’hi havia quan varen començar a governar, no
els han arreglat, alguns encara són majors i allà on no hi havia
problemes, on li havíem deixat una situació tranquilAla, vostès
han creat un incendi. És que això és curiós, Sr. Marí, se n’adona
que un governant en una situació de crisi econòmica com la que
vivim no pot fer això de cap de les maneres? Idò això han fet i
per tant, han creat crispació i problemes a sectors on no teníem
problemes, el més significatiu sense cap dubte és el conflicte
educatiu. I ara podríem pensar, després d’aquesta situació
conflictiva tenim uns pressuposts que intentaran resoldre
aquestes demandes de la comunitat educativa, idò tot el contrari,
és una altra cosa sorprenent.

Enguany augmenten el 2,29%, cert, el pressupost
d’educació, però després d’una baixada de més d’un 3 de l’any
passat, a qui volen enganar? On anam? Pressuposten 761
milions d’euros, menor que la seva pressupostació de l’any
2012 que era de 767, Sr. Marí, aquesta és la realitat i
evidentment molt lluny del darrer pressupost nostre en què
parlàvem de 819 milions d’euros per a educació. Si ho volem en
termes de PIB, amb vostès ara 2,8% del PIB; la mitjana
espanyola, 4,7; l’europea, un 5,3. 

En realitat, Sr. Marí, ha de dir la veritat, en educació vostès
ni tan sols han pressupostat la nòmina, 5 milions d’euros més és
el que posen, en un any en què hi haurà una paga doble més, Sr.
Marí, i en teoria 120 auxiliars més. Per tant, no basta ni per
això, de la promesa de l’absent president del Govern de les
autopistes de l’educació ens anam als camins de muntanya amb
moltes, moltes dificultats per poder travessar-los. 

Per tant, si una societat la mesuram, si ha de tenir futur amb
aquella inversió que facin els seus poders públics en formació,
en educació, en innovació, podem assegurar que amb vostès, Sr.
Marí, aquesta societat no tendria futur, tanta sort que només
queda un poquet més d’un any perquè governin altres forces
polítiques.

(Alguns aplaudiments)

Però si mesuram el futur d’una societat amb la inversió en
educació, també la podem mesurar amb la inversió en salut, en
el benestar de la seva ciutadania, és clau, i en una comunitat
com la nostra ho és molt més perquè hem de recordar que
l’absent conseller de Salut també en aquest debat, és el tercer
d’aquesta legislatura, el tercer conseller de Salut. És una
legislatura on han decidit que la sanitat ja no és ni universal ni
gratuïta amb la desgraciada mort d’Alpha Pam, que sempre
recordarem i sempre serà l’exemple de la seva política de treure
les persones del sistema sanitari públic i universal d’aquest país.

(Alguns aplaudiments)

Amb la seva política han augmentat les llistes d’espera i per
tant, haguéssim pogut pensar bé, idò invertiran en salut, idò
tampoc. Per primera vegada sanitat només és el 30% del
pressupost d’aquesta comunitat autònoma i saben vostès que és
del tot insuficient perquè fa poquet han hagut de fer una
modificació de crèdit, fins i tot corregint el del 2013. Per tant,
tornen enganyar amb el pressupost d’enguany.

Però salut -i ho agafaré com a exemple de servei públic- ens
ha servit per demostrar quina és la seva careta real, de la dreta,
de vostès, que ja estan a la dreta més extrema, però bé, de la
dreta. Primer de tot fan una cosa que és terrorífica que és
desprestigiar allò públic, a tot allò que és públic, li cerquen
problemes, connotacions negatives; després fan una qüestió, que
és rebaixar pressupost del servei públic que s’ha de garantir, en
sanitat és clar, han eliminat 1.200 professionals, molts de drets
de la ciutadania, s’han augmentat les llistes d’espera de manera
que la gent comença a pensar a veure si això d'allò públic no és
el que... no és gairebé bo, i tot això és el seu plantejament
ideològic. Després, en el pressupost de l’any passat -se’n
recorda, Sr. Marí?- conviden els ciutadans que agafin una
assegurança privada i els fan una desgravació. Quan ho tenim
tot així, diuen, repeteixen durant tot aquest temps que no es pot
pagar, que no ens podem pagar la salut, que no ens podem pagar
l’educació, que no ens podem pagar la política social i van amb
aquest discurs intentant convèncer la ciutadania i per tant diuen
“bé, heu de colAlaborar”.
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Amb aquesta excusa ara els ciutadans paguen 10 euros per
la targeta sanitària, amb aquesta excusa paguen pels
medicaments els pensionistes i les persones que menys recursos
tenen i Sr. Marí, digui la veritat, vostè ha recaptat 10 milions
d’euros dels ciutadans que menys poden, que els ha fet pagar els
medicaments i abans no els pagaven i per això té ara aquest
pressupost en salut,...

(Alguns aplaudiments)

... però la factura de salut la paguen els pensionistes
d’aquesta comunitat autònoma, cosa que és indigne, Sr. Marí,
indigne!

Després de tot això, quan tenen el descrèdit aconseguit
damunt allò públic diuen: ara és l’hora de fer els negocis, ara
passem a donar el negoci a un privat. I què farem amb la
radioteràpia d’Eivissa? Pugi aquí i digui que no la privatitzarà,
Sr. Marí, pugi i digui-ho.

(Alguns aplaudiments)

Si salut i educació son fonamentals, sense cap dubte ho és la
política social, aquella que va dirigida als que menys tenen, la
seva consellera tampoc no és en aquest debat.

Bé, ha dit una frase terrorífica, diu vostè: “sortim junts de la
crisi, estam sortint junts, estam sortint tots i estam sortint junts”,
jo he quedat espantada, 18,5% de ciutadans en el llindar de la
pobresa i em diu que en sortim junts? Es pot comparar vostè o
el Sr. Bauzá amb un ciutadà que és al llindar de la pobresa
d’aquesta comunitat autònoma? On són els recursos econòmics
per a aquests ciutadans als seus pressuposts, Sr. Marí?

(Alguns aplaudiments)

Ni tan sols hi ha pressupostada la nòmina per als dependents
i li ho he dit: més de 5.000 persones esperen una prestació
econòmica.

Miri, avui hem signat un pacte per la infància, abans de
començar aquest plenari, i jo em deman, digui’m a quina partida
hi ha el pressupost per fer efectiu que no tenguem 65.000
infants que segons UNICEF amb què acabam de firmar un
protocol d’actuació, 65.000 infants que tenen problemes de
malnutrició a la nostra comunitat autònoma i vostès lleven la
beca de menjador escolar! Sr. Marí...

(Alguns aplaudiments)

...sí, Sr. Marí, i si no hi ha recursos per als més necessitats,
Sr. Marí, tampoc no n’hi ha per al problema número 1 de les
Illes Balears que és l’atur, 105.000 aturats a les Illes Balears. 

Facem una reflexió, Sr. Conseller, què dediquen vostès a les
polítiques laborals, que hi dediquen? He entès que al Palau de
Congressos, 8 milions, no? A les polítiques laborals, les dues
conselleries, poquet més de 7 milions d’euros, poquet més de 7
milions. Polítiques... i això suposa 85 euros per cada aturat, Sr.
Conseller, 85 euros. És una vergonya, és una vergonya.

Polítiques actives del SOIB, baixa una vegada més, un
0,33%; el Pla d’ocupació, no hi han posat cap partida
pressupostària, com el complirà, Sr. President, Sr. Conseller, si
no hi ha els recursos al pressupost de l’any 2014? 

Queda de sobra demostrat, crec que amb aquests exemples
ràpids, que no són uns pressuposts socials. 

Passem a veure-ho ara: no són socials per tant no
garanteixen drets, no donen equitat d’oportunitats, no donen
igualtat d’oportunitat als nostres ciutadans, consoliden la
desigualtat, crec que està més que demostrat. Ara bé, reactiven
l’economia? Són uns pressuposts inversors? Són pressuposts
d’aquells que diuen. facem una inversió pública potent per
intentar ajudar aquesta comunitat autònoma? Tampoc, perquè
els 24 milions d’euros, deu ser una broma que això serveixi per
reactivar una economia que està en una situació com la que està,
Sr. Marí, home!, idò tampoc no hi ha aquests doblers. Per tant,
no són uns pressuposts de diàleg, no són uns pressuposts socials,
no són uns pressuposts d’impuls econòmic i continuen com
sempre, sense escoltar ningú, amb el seu full de ruta. 

Ara volen parlar de recuperació, però els comptes són els del
dolor, els dels retalls i els del pagament als bancs, aquests són
els seus comptes, Sr. Marí.

Per poder fer inversió en polítiques socials necessitam
recursos; per poder fer inversió pública necessitam recursos i
això és el gran quid de la qüestió, senyores diputades i senyors
diputats, és la seva gran creu.

És veritat, baixen els ingressos per llevar IRPF i s’oblida de
dir una cosa, Sr. Marí: a causa de les polítiques d’austeritat del
Partit Popular des de l’any 2012 que han fet baixar els ingressos
perquè la gent no té capacitat de consum i les rendes de treball
han disminuït a Espanya, i ara per això ingressam menys. Per
tant, ens cauen els ingressos per aquest costat i ens cauen perquè
la seva política impositiva, Sr. Marí, és un desastre -és un
desastre-, aquí hi ha passat de puntetes, però varen intentar
posar tres imposts verds i ens han tengut tot un any despistant
tota la comunitat autònoma. 

Nosaltres fa molt de temps que els diem: impost de
patrimoni. Sap què ens varen dir vostès? Només ingressaríem
20 i busques de milions d’euros i no interessa. Quants ens duem
d’ingressats en un any? 43. No és ver Sr. Marí? 43. Per què en
varen perdre 43 els primers i per què no varen gravar el primer
any la gent que tenia més patrimoni, Sr. Marí?

(Alguns aplaudiments)

Aquests 43 milions d’euros els podria dedicar a l’educació
pública o als infants que no poden menjar, aquesta és la realitat
de la seva política impositiva, que és la de sempre, la de la
dreta, a mi no em preocupa perquè sempre ha estat així.
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I l’altre gran quid de la qüestió és què ha aconseguit de
l’Estat? Hem fet una conselleria nova d’Hisenda, el president
ens va dir que fèiem això perquè tendríem un gran pressupost
públic; Sr. Marí, ha superat el Sr. Aguiló, a mi em semblava
impossible, em semblava impossible però l’ha superat, hem
quedat a la cua d’Espanya, 66 euros per habitant. Això és un
insult, una vergonya, és que és impresentable! Com venen aquí
a dir això i quedar-se tan amples? 66 euros per habitant, quan la
mitjana és de més de 200 a nivell de tota Espanya i a sobre
venen amb la poca intelAligència de dir-nos mentides. És poc
intelAligent, Sr. Marí, les mentides tenen unes cames molt curtes,
l’any passat ens varen dir els 90 milions d’euros, encara no han
arribat; ara ens diuen 74, l’esmena del PP no existeix, no hi és,
el propi Partit Popular de Canàries ha hagut de sortir dient que
no diguin mentides. Per favor, ja no ho dic jo, és que ho diuen
els seus propis companys de Canàries, per tant deixin de dir
mentides!

(Remor de veus)

Miri, baixen els ingressos, reparteixen molt malament i
augmenten el deute, perquè clar, allò de què nosaltres no
gastarem el que no tenim, i on ha quedat aquella gran frase? En
dos anys, en dos anys, hem passat d’un deute de 4.364 milions
d’euros a un de 5.900 milions d’euros, Sr. Marí, això és el que
diu el Banc d’Espanya, per tant el deute creix i vostès continuen
igual.

I tal vegada una cosa que em sembla important dir-li, tota la
seva forma de fer política queda molt evidenciada com han
tractat els consells insulars, aquí que tenim presidents de
consells insulars el que els fan és una vergonya. Han deixat de
respectar el pes i el poder institucional dels consells insulars, els
han ofegat econòmicament. Vostè diu: nosaltres pagam el deute;
bé, idò, paraules seves, Sr. Conseller, no meves, a la Comissió
d’Hisenda de dia 17 de setembre: “Hem generat un deute de 100
milions d’euros, ara el tenim de 300 amb els consells insulars,
hem augmentat el deute en 100 milions”, paraules seves, Sr.
Conseller. Vostès no paguen als consells insulars els quals són
els prestadors de serveis fonamentals per a la nostra comunitat
autònoma. Però és que, a més, ara ja els fan un xantatge jo crec
que impresentable, els diuen: 35 milions, escoltin bé presidents
dels consells insulars, 35 milions a la secció 32, que només
cobraran si accepten la llei de finançament que nosaltres els
diem, el mateix tarannà que el TIL, ...

(Remor de veus)

... la mateixa forma de funcionament, imposició, res de parlar,
res de negociar, un xantatge polític sense precedents.

En definitiva, aquests pressuposts demostren la seva
incompetència perquè no resolen els problemes dels ciutadans
i la seva ideologia, la qual ens posa de manifest que la crisi
només té una sortida per al Partit Popular, passa per la
precarietat econòmica, social i laboral dels ciutadans.

I vull acabar fent una proposta, Sr. Marí, una proposta
seriosa, jo crec que el que ha succeït no pot tornar a succeir i
crec que les retallades en drets socials, educatius i sanitaris no
es poden tornar a fer d’aquesta manera, perquè és sagnant per al
futur de la comunitat autònoma. I crec que s’ha d’apostar d’una
forma clara per la recerca, el desenvolupament i la innovació, si
volem créixer de veritat.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Armengol, acabi.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sí, acab, Sra. Presidenta en dos segons.

Jo li propòs que blindem aquestes retallades, que blindem
aquestes polítiques, que blindem aquests drets i que qualsevol
govern que vulgui retallar ho hagi de consensuar, no només amb
els grups parlamentaris, sinó amb els sectors afectats. Nosaltres
li farem una proposta concreta i esper que vostès l’acceptin.
Perquè, Sr. Conseller, així no anam, si continuam per aquest
camí aquesta comunitat autònoma no té futur.

I acab, Sra. Presidenta, vostè m’ha citat Kennedy, me l’ha
citat i jo li acabaré citant, amb una cita que crec que s’hauria
d’aprendre, deia ell: “Si una sociedad libre no puede ayudar a
los muchos que son pobres no podrá salvar a los pocos que son
ricos”. N’hi ha molts que són pobres. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller d’Hisenda i Pressuposts, el Sr.
José Vicente Marí i Bosó, sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, senyors diputats. El debat
de les esmenes a la totalitat del projecte de pressuposts de la
comunitat autònoma, Sr. Abril, George Lakoff l’hem de llegir,
jo el llegesc amb autocrítica, perquè Lakoff de veritat el que fa
és defensar molt una política polaritzada, una política molt
polaritzada. Aquest govern el que defensa és una política de
reformes, és una política reformista, no de trencament. Per tant,
no pienses en un elefante, no?, l’elefant l’han engreixat a base
de bé, l’elefant, el deute al qual vostè es referia l’hem engreixat
a base de bé, no per a res, sinó perquè la màxima era que había
que hacer lo que hay que hacer, aunque lo que hay que hacer
se deba. Bueno, pues, la consecuencia es que se debe mucho,
la conseqüència és que es deu molt.

(Remor de veus)
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Vostè planteja, donarem la culpa a la falta de temps, vostè
planteja una crítica acurada des de les seves posicions
d’insubmissió a l’economia de mercat, que es pot respectar, i
evidentment no planteja cap alternativa. Ha volgut girar el vestit
i s’ha dedicat a desvestir-nos a tots, però no ha plantejat quin
vestit proposaria vostè per als recursos i per a les despeses dels
pressuposts de la comunitat autònoma per a l’any que ve.
Voldria dir-li que utilitza, amb respecte, 1088 milions d’euros
són ingressos per endeutament, ingressos; la despesa per
endeutament, amortitzacions, són 712 milions d’euros, la
diferència amb 504 de l’any passat són 200 milions d’euros que
han de tornar als estalviadors de la nostra comunitat.

El seguit de deutes, li exposo la meva visió, va ser: mentre
ens finançàvem la despesa pública no hi havia problema, en el
moment que no ens la financen vàrem haver d’allargar terminis
a proveïdors. En el moment que els terminis de proveïdors feien
vergonya, varen haver d’anar als estalviador i fer una emissió de
deute públic, 300 milions d’euros, per demanar diners al 7,5%
amb devolució a 1 any. I es va fer, i aquella emissió de deute es
va fer i no tenc cap crítica més que aquest recorregut del deute,
aquest recorregut. Havíem de tornar, el 2012 vàrem nosaltres
una emissió per refinançar aquests 300 milions d’euros, en
vàrem cancelAlar 25, vàrem fer 75 a un any i 200 a dos anys. Bé,
aquests 200 s’han de tornar ara, en el febrer del 2014, i per això
es pressuposta el pagament en despesa d’operacions financeres.

Respecte de la reforma fiscal, crec que hem de debatre amb
un poc més de profunditat i bé, fa comparances demagògiques
que no crec que valgui ni la pena que entrem en això. 

L’esforç a l’ATIB, és veritat que es retalla mínimament,
tècnicament, el pressupost de l’Agència Tributària de les Illes
Balears, però no renuncia a res, això no significa que renunciem
a res, ni renunciem a una política de lluita contra el frau fiscal,
que és important que un govern desenvolupi també sempre,
sempre.

I al final fa una reflexió i assenyala que vostè veu el Govern
arreplegat. Quan hem pres decisions, s’han queixat de què
preníem decisions. No estam arreplegats, estam amb coratge
d’enfrontar la situació i els resultats de dos anys i mig
comencen, comencen, comencen a canviar, i jo crec que
consoliden mínimament una tendència que reivindica la feina
feta durant dos anys. Davant això, ineptos, ineficaces, vagos,
ya, ya, però avui els resultats comencen a reivindicar el que s’ha
fet aquests dos anys i mig.

Sra. Armengol, li agraesc l’exposició que ha fet en moltes
coses, però em preocupen dues qüestions simplement, dues
qüestions: una, fer una lectura de la realitat en negre,
absolutament, em preocupa. He volgut trobar a la seva
intervenció alguna paraula d’alè, alguna paraula d’esperança,
alguna paraula de coratge, no l’he trobada, ha fet una
intervenció en negre, totalment. I ha començat parlant del
tractament integrat de llengües i parlant de ... Miri, jo vul dir-li,
per entrar, només un segon, han comparegut a aquest debat
vostès envoltats d’una bandera instalAlada, han cremat tot el que
podien cremar amb aquest debat, no són posicions assenyades
d’un partit que ha estat govern i que vol ser govern.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Les dades econòmiques que vostè planteja, podem
contraposar dades econòmiques, al final, Sra. Armengol, també
amb tot el respecte. Cada vegada, perquè de vegades fan unes
lectures, determinades lectures de la realitat des d’una posició
de superioritat moral i això és el que el Govern no pot acceptar,
no pot acceptar lectures de la realitat des d’una posició de
superioritat moral, perquè cada vegada que vostès governen hi
ha 80.000, hi ha 40.000 persones que se’n van a les llistes
d’atur, reconfortades ...

(Remor de veus)

... reconfortades, reconfortades moralment, però se’n van a la
cua de l’atur. Si la xifra d’atur a octubre del 2007 eren 37.000
persones i la xifra d’atur a octubre del 2011 són 86.000, què vol
que li digui. Segurament és qüestió del cicle econòmic, no és
perquè governi el Partit Popular, quan governa el Partit Popular
generam ocupació, quan vostès governen la destrueixen, però
hem començat per reconèixer,...

(Remor de veus)

... o jo he començat per reconèixer que la intensitat d’aquesta
crisi ha suposat la destrucció de 80.000 ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, senyors diputats.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

... ha suposat la destrucció de 80.000 llocs de feina. I els
resultats de dos anys de feina i els resultats de l’esforç dels
ciutadans de les Illes Balears, dels empresaris, dels treballadors,
moltes vegades els treballadors deixant i admetent que se’ls
pagàs 15 dies després perquè la seva empresa es mantengués,
l’esforç, aquest esforç que vostè, quan descriu la realitat en
negre, desconeix, aquest esforç ha valgut la pena perquè ara
començam a tenir xifres d’atur, és igual, l’Enquesta de Població
Activa és correlativa també amb les xifres del SOIB, vostè avui
ve aquí a emprar la xifra de 105.000, fa dos debats emprava la
de 87.000, avui estam en 82.000. I amb les xifres de l’EPA
8.000 persones menys, o 8.000 persones que entren un sou a ca
seva que no l’entraven l’any passat.

La política reformista d’aquest govern o la política de
reformes d’aquest govern no vol canviar el model social de la
nostra societat, en això s’equivoca, fa una altra vegada una
lectura anquilosada, ideològica, pretèrita. Escolti, és una política
de reformes, no es canvia el model que hem construït durant
quaranta anys, no es canvia el model, encara que vostè
prefereixi apuntar-ho així.

Amb aquest debat de l’ocupació, com sempre, vostès
s’aproximen des d’una posició de superioritat moral i sempre
tenen raó; però miri, al principi era las cifras de paro son una
catástrofe, i nosaltres vàrem dir: té raó. Però miri, dotze mesos
baixant les xifres d’atur, ja, ja, ja, però hem de fixar-nos en les
altes a la Seguretat Social; i nosaltres vàrem dir, té raó, però
miri, sis mesos incrementant les altes a la Seguretat Social. Ja,
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però és que això és la precarietat, i ara diem: té raó i anem a
canviar aquestes coses. Vull dir que el debat el podem anar
estirant com vulgui, però poc a poc les polítiques del Govern
canvien la tendència, canvien el signe en matèria de generació
d’ocupació, la qual torn a dir: la major situació de desigualtat la
produeix una situació econòmica destructora d’ocupació i això
és el que ens ha passat durant aquests cinc anys.

Vostè també planteja una altra cosa, perquè ara que
començam a canviar la tendència de creixement econòmic a la
nostra comunitat, ara vostès posen en focus en: però hauríem de
tornar la despesa de fa tres anys, no? Un poc aquest és el focus
o aquí és on dirigeixen el focus. M’agradaria fer una reflexió
que jo estic segur que vostè comparteix i crec que el seu partit
a nivell nacional comparteix, amb els matisos que puguem tenir:
que aquesta crisi econòmica ens ha empobrit? Sí, ens ha
empobrit a tots. Com sortíem d’aquestes crisis econòmiques
abans? Dient que l’empobriment real l’equiparàvem al nominal
i devaluàvem la pesseta, no podíem fer amb aquesta crisi. Què
hem hagut de fer? Una devaluació interna, és el que hem fet, és
aquest en el procés que hem estat. I al mateix temps que havíem
de fer això havíem d’apuntalar i mirar que ningú no se’ns
quedàs enrera; vostè ha agafat el rábano por las hojas, com la
frase aquella de què sortim junts, sortim junts; jo crec que sí,
crec que tothom s’esforça perquè el gran projecte en comú
d’aquesta obra és sortir d’aquesta crisi, de tots. I el que ens ha
de preocupar al Govern, també vostès amb les seves
aportacions, és mirar que no ens quedi ningú pel camí i si ens hi
queda recuperar-ho. Això és el que el Govern pretén fer.

Després fa una crítica i anota determinades coses que vostè
considera que els pressuposts no acaben, no arriben o que són
irreals. M’agradaria també fer-li una reflexió, escolti, un
pressupost irreal és quan, no ho sé, pressupostam uns ingressos,
unes despeses, la diferència de despeses i ingressos, diem,
doncs, l’1,5 de dèficit i el finançam; un pressupost irreal és el
del 2010, en què vàrem arribar al 4% de dèficit, perquè això vol
dir que la despesa va ser molta més que els ingressos que varen
pressupostar. O el que ens va passar el 2011, que hi havia
pròrroga pressupostària i igualment ens vàrem anar al 4%, la
qual cosa vol dir que la despesa va ser molt més elevada que els
ingressos.

Un pressupost molt més real és el d’aquest govern de l’any
2012, el qual va pressupostar una diferència entre despeses i
ingressos de l’1,5 i vàrem acabar a l’1,78, és molt més real
aquest pressupost, o no? I el 2013 li garantesc que el pressupost
de la comunitat autònoma en l’execució del pressupost també
serà real, perquè complirem, i la diferència entre despesa i
ingressos serà de l’1,7 del PIB.

He volgut contraposar amb respecte dues idees de política
econòmica, les seves idees, que són que entrin els ingressos que
entrin, perquè record debats de política pressupostària en què
ens queixàvem que faltaven 1.000 milions en ingressos, 1.000
milions en ingressos, l’any 2009 es deia que, per als pressuposts
del 2010, faltaven 1.000 milions en ingressos. I jo li vull dir que
els ingressos entre el 2008 i el 2009, doncs no varen caure 1.000
milions d’euros; varen caure, això sí, l’ingrés liquidat l’any
2011, això sí, varen caure 200 milions, 250 milions d’euros.
Però què fèiem al mateix temps entre l’increment de la despesa
corrent, corrent, perquè no és inversió, vostè proposa que sortim
fent inversió, però és que no la feien, Sra. Armengol,

l’increment de la despesa corrent del 2007 al 2010, un
increment del 20%, 20,1; i en canvi, la despesa en capital, és a
dir, inversions, l’increment només va ser del 6,7. I la despesa no
financera va créixer un 18%. És a dir, l’increment no el varen
destinar a inversió, el varen destinar a despesa corrent, d’acord?

I respecte dels ingressos, el 2010 respecte del 2007, varen
caure 237 milions d’euros, un 8%, el 2010 respecte del 2007.

Vull dir amb això que el Govern de les Illes Balears ha de
tenir un pla d’inversió pública seriosa? Sí, ho he dit i ho ha dit
el president del Govern i ho hem plantejat, nosaltres creim que
la inversió ha d’afegir valor. I on ha d’afegir valor? En
tractament i depuració d’aigües, energies renovables, I+D+I,
aquest és el projecte d’inversió. Ha de ser inversió pública que
puguem pagar? També, hem de mirar, ara, a la fase incipient
d’inici de la recuperació suportar, però amb el suport a la
inversió pública que puguem pagar.

En el tema de salut, clar, vostè diu, en el tema de salut és
important també una altra reflexió. Escolti, la nostra salut, i les
medecines formen part de la salut, no?, la despesa en farmàcia
forma part de la salut, no és gratuïta; es paga perquè totes les
polítiques públiques es paguen amb recursos públics, amb
ingressos tributaris. I a l’àmbit de Salut, igual que altres àmbits
a la nostra comunitat, a la nostra activitat econòmica, es fa una
mixtura entre ingressos tributaris i uns pagaments dels que
gaudeixen del servei. I en aquest sentit, la despesa en farmàcia
i les prestacions farmacèutiques es financen així, amb una
mixtura entre els que compren els serveis, els béns, i els
ingressos tributaris.

Per una altra part, també, a l’àmbit de Salut, i no només a
l’àmbit de Salut, perquè vostè ha fet una referència a la
radioteràpia a Eivissa, la reflexió general és: els recursos públics
hem de controlar-los tant si es gestionen de forma directa per
l’administració com si es gestionen de forma indirecta, és a dir,
a través de concessions administratives. Els hem de controlar
tant igual, de vegades és veritat que a l’àmbit de l’administració,
fem la concessió i ens oblidam del concessionari; no, s’ha de
controlar el concessionari, però també s’han de controlar els
recursos que es gestionen públicament, perquè al final ens
trobam, si no, amb un forat de 327 milions d’euros en el Servei
Públic de Salut de les Illes Balears.

En matèria de dependència es pressuposten inicialment més
diners per a la nòmina de dependència que mai, que cap
pressupost anterior. I fem aquest esforç.

Al final vostè planteja que la nostra recepta és equivocada
i que la seva recepta és la que dóna èxit, no obstant això els
resultats no són aquests, els resultats no són aquests. Ja hem
parlat de les xifres de desocupació i dels resultats en les xifres
d’ocupació que es presenten ara.
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Respecte dels recursos i dels ingressos, clar, està bé parlar
d’això i dels increments en matèria impositiva i on van els
increments de matèria impositiva. Els recursos en un determinat
moment servien perquè el president Zapatero baixàs
cotitzacions a la Seguretat Social, i mantenir això, o sigui, la
crisi del totxo ens va servir per repartir diners i després, quan ja
no ens va sortir aleshores criticam. No? Hem fet un procés de
creixement econòmic massa apalancat, i això és així, en el
sector privat també, massa apalancat, fem ara l’ajustament
d’aquest procés.

L’impost de patrimoni, tècnicament és un poc embullós,
però quan el Sr. Zapatero va dir: llev l’impost de patrimoni, al
mateix temps va dir a les comunitats autònomes, perquè era un
tribut cedit, va dir: ús don la recaptació equivalent a l’impost de
patrimoni. Per tant, la comunitat autònoma rebia 58 milions
d’euros per patrimoni, als comptes de la comunitat, en el
sistema d’entregues a compte sumaven aquests ingressos. El que
va haver de fer aquest govern és tornar a posar per incrementar
la recaptació. I ara el ministre Cristóbal Montoro el que fa és
retornar íntegrament durant aquests dos anys en què
determinades comunitats autònomes han hagut de posar
l’impost de patrimoni, retornar aquestes quantitats.

En matèria d’inversions estatals, ho hem parlat, crec que...,
no crec que ens entenguem en això, el Govern i el Partit Popular
va entrar una esmena als pressuposts del 2013 a l’efecte que
començassin a pagar-se els 333 milions d’euros als quals
aquesta comunitat autònoma va haver de fer front a pulmó,
derivat d’una decisió de rescissió unilateral d’uns convenis, això
és així. Ho vàrem negociar, es va presentar l’esmena i li torn a
dir: 90 milions d’euros del conveni del 98, que és el primer que
s’ha liquidat, hem de continuar durant l’exercici del 2014, amb
la comissió bilateral, liquidant el conveni del 2004; aquests 90
milions d’euros que computen com a ingressos de la comunitat
autònoma en el 2013 i que es paguen, perquè per pagar-se en via
pressupostària, es paguen el 2014, però computen com a
ingressos al 2013. I la seva crítica era que faltaven ingressos en
el pressupost del 2013, ...

(Alguns aplaudiments)

... computen.

Sra. Armengol, Sra. Armengol, ho comprovarem el febrer
amb la xifra de dèficit, ho comprovarem el febrer amb la xifra
de dèficit.

(Remor de veus)

I amb el tema del finançament dels consells insulars, miri,
la llei era del 2002, el 2007 s’hauria d’haver modificat, no es va
modificar, vostès varen optar per un sistema de bestretes a
compte. Quina condició els posaven vostès als consells per
entregar-los les bestretes a compte? A compte del nou sistema
de finançament.

(Remor de veus)

Què feim ara, Sra. Armengol? Retornam 152 milions
d’euros? Ah, no! Vostè posa coses a la llei que li són igual? Sra.
Armengol, siguem seriosos, no em digui que vostè posa coses
a la llei que li són igual! Bé, bestretes a compte, quina condició
posava? A compte del sistema de finançament; és a dir, vostè,
que era presidenta del Consell es gastava el que s’hauria d’haver
gastat ara, vostè per avançat es gastava el que s’hauria d’haver
gastat ara.

(Alguns aplaudiments)

I a més, i a més, i a més, com que les competències eren del
2002 i el cost efectiu era del 2002 i l’únic que es preveia era un
increment per l’IPC, doncs s’havien de fer convenis perquè els
diners que venien d’aquell sistema de finançament evidentment
no eren prou, s’intentava tapar un dèficit estructural de consells
amb bestretes a compte i amb convenis de justificació. És a dir
que per exercir competències pròpies, els consells, pròpies,
seves, que poden exercir ells lliurament, els demanàvem i els
exigíem justificació, de tal manera que si no justificaven vostè
no enviava els diners o vostès no els enviaven els diners des del
Govern, si no justificaven. Si justificaven malament, si
justificaven bé no hi havia problema, però si no justificaven no
els enviava -que això s’ha produït, Sra. Armengol, que s’ha
produït durant aquests anys, d’acord? Que podien firmar un
conveni de 5 milions d’euros, però com que no justificava el
consell, només arribaven 1.500.000. No, són competències
pròpies, financi-les vostè i ja està, ells que facin el que hagin de
fer, això és autonomia, això és creure’s, això és creure’s!

Com varen comunicar a la Intervenció General de l’Estat el
pagament de l’única bestreta que varen pagar, la del 2009,
perquè això era dèficit de la comunitat autònoma aquell any?
L’única que es va pagar. Per tant, en aquest tema crec que
l’important és, i ho vàrem parlar l’altre dia, crec que els equips
econòmics, la gent dels consells, els presidents dels consells,
dels quatre consells, saben separar perfectament el gra de la
palla, saben perfectament identificar que som davant una llei
que els permet participar dels ingressos cada any de la
comunitat autònoma, que no subjecte l’exercici de les seves
competències a justificació davant del Govern, que permet
evolucionar amb el temps en funció d’un criteri d’evolució de
variables o de modificació de variables de cada quatre i que
estableix variables objectives de finançament i de repartiment
entre els diferents consells.

Per tant, Sra. Armengol, crec que debatem dos models de
política econòmica, això és veritat, no crec que des de
prevencions ideològiques, almenys des de la part d’aquest
govern, però debatem dos models de política econòmica
diferents i he volgut centrar la meva primera intervenció dient
això, dient que el que es proposava des d’un punt de vista del
Govern de les Illes Balears era que s’havien de fer determinades
coses encara que aquestes coses es deixassin a deure. El
plantejament inicial del president d’aquest govern i de tots els
membres d’aquest govern i del partit de la majoria ha estat, des
del principi, el contrari: anem a pagar el que contractem.
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I encara li diré una cosa més, durant aquests dos anys i mig
hem pagat 1.998 milions d’euros d’obligacions pendents de
pagament entre els exercicis pressupostaris 2007 i 2011, que és
el que ens pertoca com a obligació de govern, no ens queixam
d’això, però tampoc no ens donin lliçons.

Bon dia.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica, té la paraula el Sr. David Abril, del Grup
Parlamentari MÉS, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, a veure, abans m’he quedat curt parlant d’ingressos,
m’ha quedat tota la part de despeses, intentaré compensar-ho
amb aquests cinc minuts i aquesta vegada no passar-me del
temps.

He acabat dient-li que trobàvem, des del Grup Parlamentari
MÉS, que aquests pressuposts no són els que necessita aquesta
terra en un estat d’emergència i aquest diagnòstic de situació
d’estat d’emergència és compartit cada vegada per més gent que
ho passa malament; gent que està immersa en aquest bucle
d’atur, pobresa, precarietat, una situació que compartim també
amb altres pobles del sud d’Europa, per mor d’aquestes
polítiques que apliquen tant a nivell local com a nivell global.

Parlàvem d’ingressos, i com diuen en castellà de aquellos
polvos, estos lodos, i també el vull advertir, que vostè ens ha
acusat de no plantejar alternatives, quan he parlat d’ingressos li
he anat plantejant alternatives, una altra cosa és que vostè i el
seu partit no ens hagin comprat, per exemple, en aquest
parlament cap ni una d’aquestes alternatives. De fet, són tan
responsables, malgrat que ens diuen que som antisistema, que
amb les esmenes, ni amb les que presentarem enguany ni amb
les que presentàrem l’any passat, plantejam creixements
expansius de despesa, cosa que sí feien vostès, el Grup
Parlamentari Popular, quan ja estàvem en plena crisi, que, vaja,
el deute que vostè ha de gestionar, aquest elefant que vostè ha
de gestionar i que se’ns va de les mans seria brutal.

Però bé, vaig amb el tema de les renúncies a les despeses.
Educació, malgrat la previsió només d’interins per aplicar el
TIL, encara estan 60 milions d’euros per davall del pressupost
liquidat el 2010 en capítol 1, de personal docent, i vostès i el
Partit Popular sap què deien el 2010? Que no gastàvem
abastament, que no gastàvem a bastament, i tal vegada jo hi
estic d’acord amb això, però això és el que deien vostès. Per
tant, la coherència, comencin amb vostès mateixos.

SOIB, la que hauria de ser la política de les polítiques, la
retallen, la retallen. Vostè em dirà, no, però dedicam més
doblers..., una formiga devora l’elefant, això és el SOIB. El Pla
d’ocupació, encara no saben, que demà ens han convocat a
veure què ens presenten, encara no saben com el finançaran el
Pla d’ocupació, quan aquesta hauria de ser la política de les
polítiques, perquè hi ha més de 80.000 persones que ja no tenen
ni feina ni prestació.

En Salut, no han augmentat el pressupost, i ja s’ha dit,
destinat a la xarxa pública, sí a la concertada. El que ens
agradaria saber, i no ha estat capaç de respondre-ho en múltiples
ocasions el conseller de Salut a la nostra diputada, na Fina
Santiago, és què costa excloure 16.000 persones del sistema
sanitari, de la cobertura sanitària universal? Quin estalvi hi ha,
li demanam des del Grup Parlamentari MÉS? I no ens ho saben
dir i nosaltres el que veim i d’alguna manera ens ho confirma
amb la seva intervenció és que, en tot cas, si està malalt pagues
més i com més malalt estàs més pagues, i d’aquí supòs que
l’estalvi, ho deuen tenir quantificat, a mi em semblaria immoral
quantificar aquesta qüestió.

En Afers Socials el creixement és bàsicament perquè creen
una conselleria nova, ja els ho hem dit, clar que sí, clar que sí,
si encara tenen..., un moixet devora un elefant, clar que sí, sí, sí,
sí..., 

(Remor de veus)

Bàsicament per això, i encara tenen partides sense dotar, les
ajudes a les famílies falten 20 milions. Llavors es posen
superescrupolosos quan nosaltres tal vegada ens passàvem a la
liquidació d’Afers Socials, però és que vostès es passaran, com
ja es passen enguany, i no passa res. En aquest cas han d’estar
fins i tot orgullosos d’endeutar-se, no passa res, amb altres coses
no tant.

Medi Ambient, creix una mica Agricultura, però tot el que
és realment despesa en Medi Ambient, de la qual es va retallar
al 50% educació ambiental, qualitat ambiental, canvi climàtic,
cura dels espais naturals, malgrat els avisos com els que hem
tengut enguany en el tema d’incendis, ni un euro s’incrementa.

Parlen també d’inversions productives en el departament
d’economia en renovables, però realment el que fan és passar
doblers del capítol 6 al capítol 7 per al tema de convocatòries,
però l’increment és molt lleu i queda absolutament invalidat
amb la política que impulsen a nivell d’Estat, la qual és
antirenovables i anti tot el que soni a verd.

En Turisme, pujada, sobretot per pagar el Palau de
Congressos, però res d’inversió productiva i aquí la gent menja
365 dies de l’any i la temporada cada vegada s’escurça més, i
aquesta hauria de ser la prioritat de la prioritat de les seves
polítiques, zero inversió en aquest sentit. I el poc que es puja en
promoció turística més valdria que ho passassin als consells
insulars, que és el que diu l’Estatut que s’ha de fer.

I uns consells que novament pateixen aquest xantatge de
posar una partida testimonial quan es reconeix a la vegada que
hi ha un deute de 300 milions d’euros i tot subjecte a una llei
que bé, supòs que arribarà, però bé que corren en altres
qüestions a fer decrets, lleis o el que faci falta, amb una celeritat
sorprenent.
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I finalment hi ha el capítol de la despesa financera, i ja els
ho vàrem dir l’any passat, els ingressos, aquests 200 i busques
de milions d’euros, més del doble del pressupost de la
Conselleria d’Afers Socials, el qual ens sembla immoral, que ja
els vàrem dir l’any que estava inflada i que és el que sospitam
que els ha permès quadrar -tal vegada no importa esperar a
veure el programa Cuarto Milenio- els comptes d’enguany. Tal
vegada si els haguessin aprofitat per aprovar alguna esmena més
de les que els plantejàrem l’any passat, ho hauríem corregit.

Em parla vostè del recorregut del deute, recorregut del
deute, i se’ns posa selectiu. Li vaig dir enguany, enguany, el
deute ha passat per davant d’Educació, l’any que ve el deute
passarà per damunt de Salut i, si no, -ens jugam un sopar, si vol-
estaré encantat de discutir-ho. Però se’ns posa selectiu, diu: per
a vostè el deute és a partir d’aquí. Però vostè s’imagina que el
pacte i els partits d’esquerres ens haguéssim passat quatre anys,
i vàrem estar una bona estona amb minoria, lamentant-nos de
l’herència que ens va deixar en Matas, de què el 2010, quan ja
fallaven els ingressos, vàrem haver de començar a pagar
amortitzacions per a coses i projectes i megaprojectes que eren
absolutament innecessaris? Doncs no, teníem la responsabilitat
de governar, la que vostès tenen ara, i es feia, eh, però bé, es
posa selectiu, el deute és també el que ve d’enrera.

(Remor de veus)

A Lakoff jo l’utilitz per a dues coses amb els meus alumnes
de gestió de polítiques públiques, una per explicar els marcs
cognitius, que és la dreta i els think tanks, com els de la FAES
del Sr. Aznar també treballen, i com maquillen i posen damunt
la taula conceptes fantàstics i en positiu, que poden tenir una
percepció positiva (...) com l’estalvi, en lloc de parlar de
retallada, fins i tot els Pro-Vida, que són normalment els que
estan a favor de la pena de mort, es diuen Pro-Vida, com es van
posant tots aquests grans conceptes damunt la taula quan darrera
el que tenen són projectes destructors, però també per explicar
com es desvirtua el cicle de la política pública i com es desvia
respecte de l’objectiu de prosperitat compartida de recerca del
bé comú que haurien de tenir aquestes polítiques públiques. I
malauradament això és que fa el Partit Popular i el Govern amb
aquest projecte de pressuposts que tenim aquí, allunyar-se
d’aquest objectiu el qual hauria de ser i que seria àmpliament
compartit per moltíssima gent, per amples sectors de la població
i dels pobles de les Illes Balears; uns sectors amb els quals, a
més, s’hauria de dialogar al màxim en aquests moments, diàleg,
una paraula novament inexistent en el seu diccionari.

Hi ha alternatives, des del nostre grup parlamentari, els
n’hem plantejades i els en continuarem plantejant, però la
primera alternativa a aquests comptes que són profundament
injustos, des de qualsevol punt de vista, és la seva retirada. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica, té la paraula la Sra. Armengol, del Grup
Parlamentari Socialista, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, m’ha dit que s’ha
reflectit una diferència entorn de dues formes de fer política,
entorn del pressupost, d’acord, tant de bo que començam a
parlar d’ideologia i això és el que li explicava. El pressupost és
l’ànima d’un govern, és l’instrument que et permet fer les
polítiques a les quals et compromets amb els ciutadans, per tant
reflecteix allò que vol fer el Govern. I jo li dic, i ha quedat
demostrat, i vostè no m’ho ha contestat, Sr. Marí, perquè és
impossible, que aquest pressupost és el pressupost que consolida
la desigualtat i la precarietat dels ciutadans.

I és molt evident, hi ha una gran diferència entre uns i altres,
és que no som iguals, Sr. Marí, és que no som iguals i no feim
les polítiques de la mateixa manera i les prioritats polítiques no
són les mateixes quan nosaltres hem governat i quan governen
vostès, i això, efectivament, és el que es reflecteix en aquest
pressupost. I em diu vostè: és que fa una mirada negra; no, no,
jo faig la mirada de les persones que tenen problemes i crec que
és la meva obligació com a cap de l’oposició, sí.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I si no es passegessin per tot amb la Guàrdia Civil i el
president fos al Parlament i no se’n anàs tot el dia de viatge a
fora i fos capaç de seure’s amb la gent que va a un menjador
social i fos capaç de seure’s amb els docents i fos capaç de
seure’s amb els sanitaris i amb els metges i amb les infermeres
i amb els pensionistes, els quals no poden pagar els
medicaments, tal vegada s’adonarien que aquesta és la realitat
de la nostra ciutadania.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I les persones que no tenen veu, perquè vostès no les
escolten, ho he dit moltes vegades, el Partit Socialista
s’enorgulleix d’això, els que no tenen veu, perquè quan governa
la dreta no se’ls escolta, es tapa, nosaltres els posam veu en el
Parlament de les Illes Balears i n’hi posarem sempre, Sr.
Conseller.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

No, no, cridin, cridin, perquè és cert, així és, així és. I
després em diuen “no, és que tenen superioritat moral”. És que
quan hem governat ho hem demostrat.

(Petit aldarull)

Sí. I si teníem dret a una sanitat pública i universal és perquè
hi va haver un govern socialista, i si teníem una educació
pública i gratuïta és perquè hi va haver un govern socialista. I si
teníem un sistema...
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(Més aldarull)

Això... Mirin, això denota, denota la irresponsabilitat del
partit que ens governa...

(Continua l’aldarull)

Sra. Presidenta, que els sent, que em molesten?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, (...).

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

...la irresponsabilitat de qui governa. El partit que governa, en
una situació de crisi econòmica i social com la que vivim, no es
pot permetre aquest espectacle.

Perquè els ho explicaré. Jo conec molts de pensionistes que
en aquest moment no es mediquen perquè no poden pagar els
medicaments. Això fa rialles? Jo conec molts de professors...

(Remor de veus)

...que han estat acomiadats després d’una gran trajectòria, i
alguns expedientats injustament. Això fa rialles? Jo conec molts
de pares i mares que estan molt preocupats pel futur dels seus
fills perquè tenen un nin amb una necessitat especial i ja no té
reforç a les seves aules. Això fa rialles?

(Més remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci, per favor. Silenci.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Jo conec moltes persones que tenen discapacitat i que ja no
reben cap prestació d’aquest govern. Això fa rialles? Això els
fa rialles?, perquè a mi no me’n fa, a mi no me’n fa, Sr. Marí.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats... Senyors diputats, no poden intervenir,
d’acord?

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

A mi no me’n fa. I anam d’una societat de drets a una
societat de privilegis, i això és la política del Partit Popular, i
això és el que els exalta i els estimula, perquè això és així. I què
denota la seva forma de fer política?, precisament això, que
obvien l’interès general i ens anam als interessos particulars,
que és el que han fet sempre. Per tant no reconeixen ni hi ha el
pressupost, Sr. Conseller, per pagar aquests drets que estaven
reconeguts a la nostra societat, i no hi són, els doblers.

Política d’inversió, que m’ha dit: “vostè diu que hem
d’estimular la inversió”. Sí, ho pens, ho pens, i quan nosaltres
vàrem governar ho vàrem fer, i ens vàrem endeutar per a què?,
per fer escoles, per fer hospitals, per fer centres de salut, per fer
millors prestacions per als ciutadans.

(Remor de veus)

I n’estic orgullosa, sí senyor!, i vostès es continuen
endeutant per fer el mateix de sempre, quatre amics i els bancs,
i això no és la prioritat que defensa el Partit Socialista.

I després els falta una cosa que és fonamental: orgull de
país, orgull de la comunitat autònoma que els toca representar,
i anar a Madrid i defensar el que han de defensar, i no anar amb
el cap acotat tot el dia acceptant qualsevol misèria per als
nostres ciutadans i ciutadanes, perquè ha estat incapaç
d’explicar-me, Sr.  Marí, com és que ens ha posat a la cua
d’Espanya, com és que estam a 66 euros per habitant, com és
que amb un govern del Partit Popular aquí i un a Madrid ens han
deixat a la cua, Sr. Marí. Com és possible que des que vostès
governen tenim zero euros en inversions estatutàries? I miri, li
ho dic, miri, li ho dic, vostès mateixos ens han contestat: quants
de projectes han presentat al Govern central per poder tenir cap
dobler en inversions estatutàries? Vostè ho contesta: cap, no
n’han presentat cap. Sr. Marí, després em diu que no li digui que
és incompetent. Idò com vol que ho defineixi, si la seva funció
és cercar el finançament i no l’ha trobat?; què li he de dir?, que
ho ha fet molt bé? Idò no, ho ha fet fatal, Sr. Marí, fatal!, zero
inversions estatutàries, el pressupost general de l’Estat ens ha
deixat a la cua d’Espanya.

Després em diu “és que nosaltres hem pagat els proveïdors”.
Però..., però... i a qui es pensa que enganya? Dues solAlicituds de
documentació que vostès ens han contestat, Servei de Salut de
les Illes Balears, el deute amb les empreses que donen prestació,
productes i tecnologia sanitària, data de 31 de 2011, els devien
43.914.000 euros; 31 de maig del 2013, els deuen 102 milions
d’euros. I vostè paga als proveïdors?

(Petit aldarull)

I vostè paga als proveïdors, Sr. Marí? La realitat és que
tenen un problema greu de ser mal gestors, de fer una mala
política d’ingressos, no saben reclamar a Madrid el que ens
pertoca, no fan una política impositiva adequada, i li ho he
explicat. 

I vostè em fa blufs comptables, Sr. Conseller. L’impost de
patrimoni ja pot cantar missa, pot cantar missa. L’impost de
patrimoni l’hagués pogut cobrar un any abans del que ho ha fet,
i punt, i hem perdut 43 milions d’euros per la seva caparrudesa,
aquesta és la realitat, 43 milions d’euros que haguessin pogut
invertir a sectors més necessitats d’aquesta comunitat autònoma.
O haguessin pogut optar per posar un impost a les indústries
contaminants; vostès no ho han volgut fer i hem perdut recursos
en aquesta comunitat autònoma. Per tant mala política
d’ingressos. Pressuposts bastant irreals, Sr. Marí, perquè allò del
forat dels 100 i busques milions d’euros dels imposts que havien
de cobrar, això no és irreal?, això no és irreal, amb una llei que
han traginat durant un any per dins el Parlament de les Illes
Balears? Per tant són mals gestors polítics.
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Però a més tenen una ideologia, Sr. Marí, els denota, que els
explica, i van a això, i van a això, i de cada vegada n’estic més
convençuda. O no han perdut drets els treballadors amb la
reforma laboral?, o no han perdut drets els ciutadans? Sr. Marí,
no torni a dir als usuaris de la sanitat pública que els presten un
servei, no els digui clients, que és el que ha dit aquí. És que amb
el seu parlar es nota, es nota el que estan dient. No han perdut
drets els usuaris de la sanitat pública, que ara han de pagar?; no
han perdut drets els infants a les escoles que ja no tenen
professors de suport i d’atenció a la diversitat?; no han perdut
drets els dependents al quals han llevat la Llei de dependència?
No em digui això, Sr. Marí. 

És evident que la gent està pitjor, i és que vostè ha dit, ha
tornat a repetir, m’ha tornat a dir..., no sé on ho he apuntat, m’ha
tornat a dir “en sortim junts, de la crisi; la crisi ha empobrit la
societat”, i jo li dic que aquesta és la gran diferència entre
l’esquerra i la dreta...

(Remor de veus)

A uns els ha fet molt rics i a altres els ha fet molt pobres.
Aquesta és la realitat, la desigualtat ha crescut, la desigualtat...

(Alguns aplaudiments)

...i això és el que ha de corregir el poder públic, això és el que
ha de corregir el poder públic, Sr. Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Armengol...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sí, acab, Sra. Presidenta. Però, Sr. Marí, això és el que
hauria de corregir el pressupost públic. Aquest pressupost
consolida la desigualtat i la precarietat, oblida les necessitats,
oblida els aturats, acota el cap davant Madrid, té una mala
política d’ingressos i per tant té unes males decisions per a la
comunitat autònoma.

Jo he acabat fent-li una proposta, Sr. Marí, a la qual no m’ha
contestat: vostè estaria d’acord que blindàssim per llei que
qualsevol retall en educació, en sanitat, en serveis socials o en
polítiques de creixement en innovació, recerca i
desenvolupament fos blindat per una majoria agreujada d’aquest
parlament i comportat...?, no, agreujada no és absoluta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi, Sra. Armengol, acabi.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sí, sí, acab, però és que el Sr. Fidalgo tot el temps intervé.
Estaria d’acord que fos amb una majoria agreujada qualsevol
retall i parlat amb els sectors als quals han de retallar l’ànima,
com han fet en aquesta legislatura? Hi estaria d’acord? Aquesta
és la nostra proposta, nosaltres la plantejarem.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara del Govern, del conseller d’Hisenda, per tancar
la qüestió incidental sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Armengol, Sr. Abril.
Bé, és veritat que vostè ha plantejat una sèrie d’alternatives
d’ingressos als pressupostos i les hem anat parlant també en
comissió, però això no lleva que jo crec que vostès plantegen un
model totalment alternatiu a l’economia de mercat, i per tant és
molt complicat que ens posem d’acord en aquestes coses.

Una puntualització: per fer bé la comparació al gràfic, que
és ocurrent, ha de posar 711 en despesa; és una beneitura,
perquè no direm que la immensa preocupació del Govern i jo
crec que també de vostès, de tots els diputats, és que tenim un
problema d’endeutament molt seriós. Vostè ho diu, utilitzant la
xifra d’ingressos en comptes de la despesa posa 1.000 i diu que
està per damunt d’educació, no? Són 711, estaria per baix, però,
bé, és igual, és un problema que tenim d’endeutament. Però,
escolti, és que amb la política que es feia era igual endeutar-se,
d’acord? Endeutar-se amb entitats financeres, endeutar-se amb
estalviadors i endeutar-se amb proveïdors!, d’acord? I és això el
que hem d’anar revertint. El que no podíem dir als proveïdors
era “mira, sí, allarga’m el termini de pagament i ja et pagaré”;
o el que no podíem dir-li, perquè no hagués estat solvent per a
la comunitat autònoma, és “us pagam a tots de cop”, era
impossible. I tampoc no li podíem dir, perquè el proveïdors se
n’hagués anat contra la paret, “et pagarem d’aquí a 10 anys, a
terminis d’aquí a 10 anys”. És el que hem fet, concertar
endeutament financer a 10 anys; per què?, per poder pagar els
proveïdors de la comunitat autònoma en l’exercici 2012.

Pel que fa a les polítiques d’ocupació, jo crec que demà el
conseller d’Economia i Competitivitat enceta un poc el camí
amb la presentació del Pla d’ocupació que té elaborat el Govern,
però m’agradaria -ho he intentat fer a la primera intervenció-,
les polítiques de fum i de titular i de posar partida pressupostària
sense que darrere hi hagi alguna cosa consistent són molt curtes
en el temps, d’acord? Teníem un problema al Servei d’Ocupació
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de les Illes Balears importantíssim, de falta de liquidació
d’expedients, es feien bestretes sobre les subvencions que es
concedien i després ningú no controlava res. Bé, jo crec que
aquest govern ha fet un esforç a posar ordre en aquestes
qüestions i consolidar les polítiques d’ocupació, però les
polítiques de formació, de recapacitació de la nostra gent per
poder accedir al mercat de treball és una de les parts. La part
importantíssima és generar l’ocupació, perquè aquesta gent que
recapacitam als serveis d’ocupació pugui tenir feina. Si
mantenim la gent als serveis d’ocupació, recapacitant-la i
recapacitant-la, però no hi ha feina enlloc no feim res. El més
important d’una política d’ocupació és generar-la. Per això he
dit al principi que no hi ha més desigualtat que la que es genera
en una situació econòmica de destrucció d’ocupació.

Respecte de la baixada de la despesa financera dels
pressupostos de la comunitat, ja li coment jo que és coordinació
de les polítiques d’endeutament. És que és així, d’acord? Ens
hem estalviat en l’exercici 12-13 16 milions d’euros amb el fons
de liquiditat autonòmica, i 12,5 milions amb els mecanismes de
proveïdors en tema d’interessos. Per tant aquesta baixa es
reflecteix també als pressupostos de la comunitat autònoma.

Aquests pressupostos generals de la comunitat autònoma
consoliden el creixement incipient de la nostra comunitat.
Aquesta és la pretensió del Govern quan presenta aquests
pressupostos.

Uns pressupostos generen desigualtat? Sí, els que
destrueixen ocupació, els seus pressupostos de 2008 a 2011, els
seus pressupostos.

(Alguns aplaudiments)

Uns pressupostos no generen desigualtat o intenten corregir-
la? Sí, els que generen ocupació, els que es compleixen, els
pressupostos d’aquest govern el 12, el 13 i ara els que
presentam per al 14.

(Més aplaudiments)

És que és així! És que és així, és així.

El tema d’inversions públiques, i d’inversions estatutàries,
perquè..., bé, miri, n’hem parlat altres vegades, inversions
estatutàries, sí; convenis d’inversions estatutàries, sí. 300
milions d’euros en convenis d’inversions estatutàries..., sí; 150
enlaire, també. Es varen destinar a despesa corrent, no es varen
destinar a inversió, Sra. Armengol. És que, home, parlem clar
i posem-nos d’acord en alguna cosa, es va destinar a despesa
corrent. A partir d’aquí, què estam fent?, prorrogar aquests
convenis; per què?, perquè no podem tornar 150 milions. Ja
està!, escolti, és així el tema de la inversió estatutària.

Miri, la inversió de l’Estat. Partim de la base, i també ho
vàrem posar aquí de manifest en aquesta tribuna, un... primer
punt: el Govern i el president del Govern han assenyalat que no
compartim la política d’inversió pública dels pressupostos
generals de l’Estat per al 14, que incideix molt en transports de
viatgers via AVE; creiem que podem fer una política d’inversió
pública en sectors més eficients, més productius, això ho ha dit
aquest govern. I també ha dit aquest govern, i en vàrem parlar
aquí, que en la sèrie història de 40 anys som l’única comunitat

autònoma que no hem convergit respecte de la mitjana en
inversió pública de l’Estat sinó al contrari, hem divergit, l’única
excepció, l’única excepció durant aquests 40 anys. Per tant jo
crec que en això podem estar d’acord, vostè que és el grup
majoritari de l’oposició i el grup majoritari del Govern.

El que passa és que treure medalles, escolti, un s’exposa que
les puguem debatre, que les puguem discutir, i la inversió dels
pressupostos de 2008 de l’Estat, 2008 de l’Estat, idò varen ser
270 milions; conveni de ferrocarril, 57 milions. Això dóna que
la mitjana eren 529 milions, la inversió de 2008, 529 milions per
càpita, d’acord?, i nosaltres ens vàrem quedar d’aquesta mitjana
a 223 euros per càpita. El 2009 ens vàrem quedar respecte de la
mitjana d’inversió a 80 euros per càpita. A 2010, a 88 euros per
càpita, d’acord? Bé, si vostè em reconeix i em concedeix que el
2013 la inversió són 78 més 90 milions en carreteres, ens vàrem
quedar, de la mitjana, a 74 euros, d’acord?, la distància amb la
mitjana, 74 euros. I si vostè em concedeix que..., bé, després
estarà tot l’any dient que no, però, bé, si vostè em concedeix que
la inversió de 2014 dels pressupostos generals de l’Estat amb el
conveni que s’ha de fer en matèria de depuració i tractament
d’aigües són 74 més 74, idò ens tornam a situar, de diferència
amb la mitjana, a 74 euros per càpita. Vull dir que està bé dir
quina és la inversió per càpita que fa l’Estat, però s’ha de
comparar amb la inversió que es fa a tot l’Estat. Ho feia bé,
abans, 206 euros per càpita és la mitjana; pressupostos, 74 més
74 de l’esmena, idò ens quedam a 74 euros per càpita... Vostè
els va sumar, vostè els va sumar.

(Remor de veus)

...a 74 euros de la mitjana.

Miri, deixi’m dir-li també, Sra. Armengol, només... només
una vegada. Li ho reconec, com a representant públic, com a
persona triada pels ciutadans d’aquestes illes, li reconec que
estigui preocupada per moltes i moltes de les situacions que es
produeixen a la nostra comunitat, però no li acceptaré una
vegada més que pensi que aquest govern i la gent que treballa
en aquest govern, i aquest grup majoritari, no estan igualment
preocupats i posen tot el seu esforç...

(Alguns aplaudiments)

...a sortir a la gent. No li admetré que torni a ensenyar-me el
pedaç de los niños con necesidades especiales, no li ho admet,
Sra. Armengol, no li ho admet!, Sra. Armengol.

(Més aplaudiments i remor de veus)

Al final... Al final, Sra. Armengol, senyores i senyors
diputats, Sr. Abril, del que es tracta és que el Govern manté el
seu projecte de pressupostos i considera que no tenen lloc les
esmenes a la totalitat, i en tot cas durant la tramitació
parlamentària parlam de les esmenes parcials a diferents coses
que segur que podrem enriquir, però aquest és l’esforç del
Govern i del grup majoritari, que miren d’estar a l’alçada de
l’esforç dels nostres conciutadans.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contra de les esmenes defensades, té la paraula el
Sr. Antoni Camps, del Grup Parlamentari Popular, per un temps
de quinze minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
avui una vegada més hem assistit a l’etern debat entre dues
concepcions econòmiques clarament diferenciades: la d’aquells
que voldrien convertir Balears en una espècie de Veneçuela -no
paguem els deutes als bancs, pugem impostos, saquegem els
rics, apliquem un feroç intervencionisme d’allò públic sobre
l’economia...

(Alguns aplaudiments)

Jo, escoltin..., aquestes propostes són molt semblants a les
que fan els partits antisistema i els partits bolivarians.

(Remor de veus)

I ara faria la broma, és a dir, només els ha faltat anunciar la
navidad temprana, eh?, avançar per decret el dia de Nadal, com
ha fet el Sr. Maduro a Veneçuela, o demanar la creació d’un
viceministeri de la suprema felicidad del pueblo.

(Algunes rialles i aplaudiments)

És que en aquest nivell tenim l’oposició! Estam en aquest
nivell! I açò que van dir “hemos vuelto”. Hemos vuelto a hacer
y a decir lo mismo de siempre. És que estam igual, no s’han
mogut!

(Alguns aplaudiments)

Continuen instalAlats en la lucha de clases dels anys
seixanta...

(Remor de veus)

Escoltin, evolucionin, evolucionin, evolucionin!

(Continua la remor de veus)

És a dir, siguin més moderns, arribin a l’Europa moderna. 

I clar, front d’aquesta caricatura d’oposició, és una
caricatura, tenim el Govern del Partit Popular, que ha posat en
marxa una política econòmica seriosa, de rigor pressupostari, de
control de la despesa, de compliment dels objectius de dèficit,
una política, en definitiva, de reformes profundes de
l’administració, que ha aconseguit reduir el seu volum,
recordem el que ha dit el conseller, hem reduït 311 milions en
empreses públiques, 311 milions! Imaginin-se que haguéssim de
pagar en aquests moments 311 milions. Hem reduït el volum de
l’administració, hem reduït les seves ineficiències i es fan
reformes a favor de mesures liberalitzadores de l’economia. Ja

dic, dos models totalment diferents. En el fons és que rallam dos
idiomes distints.

I resulta que els agoreros de l’esquerra van vaticinar que
aquestes polítiques d’austeritat i de control de la despesa, avui
ho hem sentit, austericidi, provocarien sobre Balears les deu
plagues d’Egipte. El món s’havia d’acabar si s’aplicaven les
polítiques del Partit Popular. Idò no, no només no ha passat res
del que deien, sinó que els resultats avui són clarament
satisfactoris. Els alarmismes i l’apocalipsi desbaratats que ens
deien, avui els hem posat en evidència a vostès, perquè res del
que deien no està passant. I ho podem dir amb tota rotunditat,
els pressuposts de la comunitat autònoma per a 2014 són la
constatació clara que les coses van cap a millor, que els comptes
públics poc a poc s’estan normalitzant i que les polítiques
d’austeritat i de rigor pressupostari comencen a donar els seus
fruits. És cert que encara hi ha molta feina per fer, és cert que
els ciutadans encara no noten en tota la seva intensitat aquesta
millora, és cert; però també és cert que avui els proveïdors
cobren amb normalitat, ja no veim les associacions de
discapacitats a la porta d’aquest parlament, reclamant els
doblers que vostès els van deixar a deure, ja no els veim...

(Alguns aplaudiments) 

El Govern es finança també amb millors condicions. S’estan
incrementant les partides d’inversió productiva. Avui ho dèiem,
un 9,6% d’increment. I allò que és més important, s’estan creant
llocs de feina i s’està reactivant l’economia de forma ben clara.
Només unes dades, avui n’han dit algunes, unes dades que
certifiquen aquest incipient creixement econòmic. L’atur,
Balears és l’única comunitat autònoma on puja l’afiliació a la
Seguretat Social i per sisè mes consecutiu ja crea ocupació neta
respecte de l’any anterior. Avui hi ha 8.000 persones més fent
feina de les que hi havia l’any passat, 8.000. Açò es diu, com
deia el Sr. Abril, prosperitat compartida. Aquestes 8.000
persones comparteixen la prosperitat d’aquesta comunitat
autònoma. Duim 12 mesos consecutius de baixades de les xifres
de l’atur interanual. Creixement econòmic, estam creixent
econòmicament al 0,3%. Hi ha hagut quatre trimestres
consecutius de creixement, segons l’informe de conjuntura
econòmica de la CAIB. Comerç, fa cinc mesos que les vendes
creixen i hi ha un increment creixent de l’ocupació en el sector
del comerç. El creixement el mes de setembre era d’un 10%
respecte del mes de setembre de l’any passat. Inversió
estrangera, una dada molt important, la inversió estrangera, i
açò té molt a veure amb la seguretat jurídica i en la confiança
que genera la nostra comunitat, s’ha incrementat respecte de
l’any passat en un 1.324%. És a dir, en aquests moments són
438,5 milions d’euros d’inversió estrangera que es farà a la
nostra comunitat autònoma.
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Tenint en compte quina era la situació econòmica que
teníem fa dos anys, m’atrevesc a dir que molts pocs ens hauríem
imaginat mai que avui tinguéssim les dades econòmiques
positives que he comentat i moltes altres que podríem dir i que
han sortit publicades en els mitjans de comunicació. Aquesta
situació fa dos anys era impensable. I açò ho hem de contrastar
amb allò que va passar a l’anterior legislatura, on amb polítiques
expansives de despesa pública i de fort endeutament, les
mateixes receptes que avui encara defensen, l’atur va passar de
28.472 persones en el mes de juny de 2007, a 73.678 en el mes
de juny de 2011, l’atur quasi es va triplicar. I vostès ens donen
lliçons de polítiques de desigualtat? I què els diuen a aquells que
varen dur a l’atur mitjançant les seves polítiques? El millor del
cas és que el mes de juny de 2013, teníem 3.000 aturats menys
que el mes de juny de 2011. Tenim menys atur que l’anterior
legislatura, hem revertit la situació de l’atur. Però és que de
l’any 2008 a l’any 2011 es van tancar 5.874 empreses. Vostès
tancaven cada dia quatre empreses i duen al carrer 60 persones,
cada dia, cada dia de la seva legislatura. I vostès ens donen
lliçons de desigualtat i ens donen lliçons de societat de dret i
societat de privilegis, ... Mirin, la realitat és aquesta, avui cream
llocs de feina, avui cream ocupació neta i vostès creaven atur.

Avui tot açò ha canviat. I els pressuposts dels dos darrers
anys, n’estic convençut, són bona part responsables d’aquest
canvi de tendència. Els esforços que hem fet tots els ciutadans
no han estat perduts, han estat fonamentals a l’hora de revertir
la situació de fallida tècnica en què estava la nostra comunitat.
Els pressuposts de 2014 segueixen, per tant, en la mateixa línia
de control de la despesa que vam iniciar. Hem de seguir
apostant fort per al control del dèficit. És l’única sortida a la
crisi, controlar el dèficit. Fins i tot, i com deia el conseller, hem
d’arribar a tenir superàvit per a poc a poc reduir l’endeutament.

Aquests pressuposts també constaten que s’han acabat les
reduccions dràstiques en els pressuposts de les conselleries.
Podem ja a poc a poc incrementar les despeses de les
conselleries. I molt important, tot açò es fa sense necessitat de
pujades d’imposts. I el conseller ho va dir a una compareixença
en aquest parlament, qualsevol modificació tributària que es faci
serà o bé per eliminar imposts, o bé per reduir el seu tipus. És
una bona notícia per a aquesta comunitat autònoma. Les
pròximes reformes tributàries seran en aquest sentit.

Però és que, a més, aquests pressuposts, a pesar de les
restriccions que tenen, suposen..., hem de pensar una cosa, que
el pressupost del 2014 en comparació del pressupost del 2010,
el darrer que vostès van fer, tenen una menor disponibilitat en
300 milions d’euros. Vostès van poder disposar de 300 milions
d’euros més dels que disposen aquests pressuposts. I així i tot,
el 80% de la despesa no financera va a partides socials. A
sanitat s’hi destinaran 1.194 milions, un 2,35% més; a educació
798 milions, un 2,29% més; i a benestar social 138 milions, un
7,2% més. De fet, la Conselleria de Sanitat gestionarà 26
milions més que el darrer pressupost del pacte de progrés. I la
partida de benestar social amb 138 milions d’euros suposa
també un increment de 18 milions en comparació al darrer
pressupost que vostès van aprovar, un 15% més. Són dades molt
reveladores perquè posen en evidència com aquells, vostès, que
s’autoproclamen com a defensors de les polítiques en favor de
les persones i en afavorir als més necessitats, dedicaven molts
menys recursos als serveis socials i a sanitat que l’actual govern,

amb la particularitat que vostès disposaven de 300 milions més
dels que disposen els pressuposts de 2014.

I també ho ha dit el conseller, aquests pressuposts tenen dos
condicionants que el perjudiquen notablement, per una banda la
Llei de finançament de la comunitat autònoma i per altra banda
també el pagament del deute. Aquests dos condicionants són
una herència del pacte de progrés, tant la Llei de finançament de
2009, com el pagament del deute, un pagament del deute que
bàsicament i fonamentalment prové de préstecs que vostès van
firmar.

Llei de finançament, és conegut que la Llei 22/2009, de 18
de desembre, de finançament de les comunitats autònomes, és
una llei que ens perjudica greument. Som dels que més aportam
i som en canvi dels que menys rebem. I avui hem posat
l’exemple d’Extremadura i és cert, si tinguéssim el mateix
finançament que Extremadura, per posar un exemple, podríem
parlar avui de davallar imposts, avui podríem parlar
d’augmentar les partides socials, avui no faria falta rallar de
dèficit, és que no tindríem dèficit si tinguéssim el mateix
finançament que té Extremadura. És una injustícia per tant el
model de finançament, però és el model de finançament que
vostès van aprovar...

(Remor de veus)

És així!

(Continua la remor de veus)

Vostès l’any 2009, amb Rodríguez Zapatero amb el vot en
contra del Partit Popular van aprovar la Llei de finançament. I
vostès els del PSM van aplaudir aquesta Llei de finançament
que ara tan critiquen...

(Aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci! 

(Continua l'aldarull)

Sr. Alorda, Sr. Alorda. Senyors diputats...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Estan molt nerviosos...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, deixin intervenir.

(Remor de veus)
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EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

La Llei de finançament -repetesc- és poc transparent, no
preserva els principis d’equitat, ni d’ordinalitat i no s’adapta i
ho he dit avui també als cicles econòmics. I per açò,
precisament perquè no s’adapten als cicles econòmics, per a
enguany, per a 2014, les aportacions de l’Estat davallaran 41,9
milions d’euros. Aquesta davallada de 41,9 milions d’euros és
el resultat de la seva Llei de finançament...

(Continua la remor de veus)

Açò és així. La seva Llei de finançament ens perjudica fins
a l’extrem que a un pressupost com el d’enguany ens redueixen
en 41,9 milions d’euros les aportacions de l’Estat.

I la devolució del deute, aquesta és l’altra qüestió que llastra
els pressuposts de 2014. Dins el 2014 haurem de pagar 974,26
milions d’euros entre amortitzacions i interessos. Un import que
també inclou els 200 milions corresponents a la devolució dels
bons patriòtics contractats el 2011 pel president Antich. Açò ho
hem de pagar, jo comprenc que a vostès els sàpiga greu que no
paguem els deutes que vostès van firmar, però és que els deutes
s’han de pagar, en cas contrari es converteixen, i avui ho hem
sentit una altra vegada, en partits antisistema. Escoltin, les
polítiques de Veneçuela que es facin a Veneçuela. Aquí feim
polítiques europees i a les polítiques europees els deutes s’han
de pagar, açò és així. Per tant, resulta increïble escoltar com
aquells que ens van endeutar fins a les celles, que van passar de
1.700 milions a 6.100 milions d’endeutament, 4.500 a bancs i
més de 1.600 milions a proveïdors, aquests mateixos, ara ens
diuen que no paguem els deutes. Un exemple més
d’irresponsabilitat i de política antisistema de la que fan gala
cada dia els partits de l’oposició.

Una qüestió important que m’agradaria destacar, la reducció
dels interessos que hem de pagar als bancs (...) el finançament.
261,61 milions és allò que haurem de pagar d’interessos del
deute, el que suposa 43,24 milions menys que l’any 2013, un
14,18% menys. Açò, aquest fet, és fruit d’una bona gestió
econòmica. Deia la Sra. Armengol, que nosaltres som mals
gestors. Aquesta és la demostració pràctica que estam fent una
bona gestió econòmica, que el Govern genera confiança i que en
aquests moments es pot finançar amb normalitat i a un tipus
d’interès cada vegada més baix. Açò és tot un canvi de
tendència que només és explicable com a resultat d’haver posat
ordre en els comptes públics i en el rigor pressupostari que
s’està aplicant. I molt té a veure també la davallada de la prima
de risc. Alguns, i me’n record del Sr. Barceló, que deia, no, hem
de mirar pels ciutadans, pel poble, per les persones, per la prima
de risc no. La davalla de la prima de risc suposarà disposar de
43,24 milions per poder ajudar la gent que ho necessita. Però
clar, açò ho pots explicar mil vegades i mil vegades no ho
entendran.

En fi, ja ho va dir Sèneca, perquè aquí tothom diu la cita i jo
no me’n podia anar sense la meva cita: “La desgracia es
ocasión para la virtud”. I així podríem definir el que ha passat
en aquesta comunitat autònoma, la gravíssima crisi econòmica
que patim ha estat ocasió perquè hagi crescut entre el Govern i
entre els ciutadans l’enginy, la imaginació, que s’hagi posat
ordre, que s’hagin evitat les despeses supèrflues, el
malbaratament dels recursos públics. Aquesta crisi ens ha duit

a fer les coses d’una altra manera. Hem tornat, tot i que alguns
encara defensen el contrari, a uns hàbits saludables de bona
administració dels doblers públics, de no gastar per damunt
d’allò que un té. I aquesta nova forma de fer política està donant
bons resultats. Aquest és el gran mèrit del Govern, fer possible
una nova forma de gestionar els doblers públics, fer més amb
menys recursos i prioritzar allò realment important.

Avui el Grup Parlamentari Popular votarà en contra de les
esmenes a la totalitat presentats pels partits de l’oposició. Ho
farem perquè, sincerament ho dic, no hi ha alternativa creïble i
sensata als pressuposts que avui ha presentat el Govern. Les
intervencions dels portaveus de l’oposició l’únic que han fet és
encara deixar més patent la manca d’idees que tenen els partits
d’esquerres. Avui, si jo fos un ciutadà, i ho som, estaria molt
preocupat de veure com partits amb vocació de govern avui han
fet discursos extremistes i antisistema. Donam suport, per tant,
als pressuposts que ha presentat el Govern i ho feim des del
convenciment que les coses s’estan fent bé, que les mesures
dures que s’han hagut de prendre, ja comencen a donar el seu
fruit, que l’esforç colAlectiu dóna resultats i que amb aquests
pressuposts consolidarem la reactivació econòmica incipient
que ja hem començat a veure.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula el Sr. David Abril del Grup
Parlamentari MÉS, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sr. Camps, hauria de deixar de mirar Intereconomía segons
quins dies. Ja es torbava a enviar-nos a Cuba, aquesta setmana
encara no ho havia fet cap vegada, avui ens envia a Veneçuela.
En tot cas són els seus, Carromero, que se'n va a Cuba a matar
l’oposició democràtica...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Abril...

(Continua la remor de veus)

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

L’hivern ha vengut de cop..., no sé, ... hi ha una sentència
judicial...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci per favor!
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Aquest hivern ha vengut de cop i fa molt de fred, molt de
fred social...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor ...

(Continua la remor de veus)

Sra. Prohens! Sra. Prohens! Sr. Rubio! En aquest moments
té la intervenció el Sr. Abril, per favor guardin silenci, com tots
els altres!

Gràcies.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Deia que l’hivern ha vengut de cop, ho ha dit abans el
conseller que havia perdut la veu. I ha vengut de cop també en
termes socials i ho he dit diverses vegades des d’aquesta tribuna
en altres ocasions. El que no pot ser és que la política d’un
govern en termes socials, en termes d’ocupació en una situació
d’estat d’emergència com la que tenim, consisteixi a esperar que
vengui l’estiu, perquè després passa el que passa, l’hivern ve
molt fred en termes socials. I hem dit, i ho hem dit abans a les
anteriors intervencions, que trobam a faltar i que la immensa
majoria de la població troba a faltar lideratge públic en tota
aquesta qüestió. I lideratge públic no vol dir estatalisme, ho dic
per aquests intents de ridiculitzar per part del Sr. Camps,
qualsevol cosa que s’assembli a la intervenció, vostès bé que
intervenen a favor d’uns pocs sempre.

No pot ser plantejar com plantegen als pressuposts de 2014,
escenaris macroeconòmics que no toquen de peus a terra,
perquè el 2012 se’n varen anar més de 3.600 joves d’aquesta
comunitat autònoma, la major part universitaris, això vol dir
dues promocions senceres de joves de la Universitat. I això ho
pagarem molt car com a país. Els 2012-2013 han augmentat en
un 1,4% el número de turistes, però les afiliacions a la Seguretat
Social sumen un 0,6% manco. Creix espectacularment l’atur de
llarga durada, malgrat les generacions puntuals o les minves
puntuals de l’atur, que no vol dir crear ocupació, almanco crear
ocupació de futur, que generi expectatives o esperances a una
quantitat raonable de ciutadans i de ciutadanes. 

Hi ha entre 70.000 i 80.000 aturades en aquesta terra, estam
parlant d’una proporció molt gran, si pensam en totes les
famílies que hi ha al darrera, a vostès que tant els agrada agafar
la bandera de les famílies, que corren el risc de convertir-se en
estructural. La gent que té feina té por, té por a perdre la feina,
s’accepten càrregues de feina i condicions laborals que no
s’acceptarien mai en una societat democràtica, i vostès confonen
precarietat en prosperitat. Les dues comencen per pe -a vostès
els agraden molt les pes-, però no és aquest el tema. La pobresa
i la iniquitat estan més altes que mai, i ho he dit abans citant
diverses entitats socials. La pobresa afecta ja el 20% de la
població, amb tendència en convertir-se en crònica. Hi ha molts
d’indicadors d’alarma. Vostès quan parlen d’estadístiques

parlen d’altres coses, volem que siguem optimistes, confiats.
Però l’únic que genera confiança són els fets. 

La pregunta clau, serveixen aquests comptes per corregir o
per redreçar aquesta situació d’estat d’emergència? Nosaltres
des del Grup MÉS deim que no. Es pot redreçar això amb uns
pressuposts? Nosaltres diem que sí, no només amb uns
pressuposts, tampoc no aspiram amb uns pressuposts a
modificar tota aquesta tendència o aquesta voràgine destructora
de l’economia de mercat, tal i com es maneja en termes de
poder, perquè no la maneja qualsevol, no la manegen els petits
empresaris ni els autònoms, ni la gent amb seny i sentit comú i
comunitari a l’economia, la maneja cada vegada menys gent
amb més poder i també en aquesta comunitat autònoma, la gent
per a la qual treballa el Partit Popular.

Es pot incidir amb uns pressuposts, però, es pot incidir per
corregir aquesta situació, es pot incidir en termes d’ingressos,
justícia territorial, dignitat amb el tracte d’Espanya cap a les
Illes Balears; inversions estatutàries, inversions via pressuposts
de l’Estat i, sobretot, un sistema de finançament just, són vostès
que governen, negociïn, s’oblidin aquí de treure pedaços bruts
del passat, negociïn que hi ha els seus! Negociïn, perquè hi ha
una situació d’injustícia, negociïn.

Justícia social en termes d’ingressos, es pot incidir? Clar que
sí, és immoral, ho he dit abans, que hi hagi gent a Magaluf que
es dutxi amb Moët & Chandon i que hi hagi gent a les cues dels
serveis socials. Això és demagògia? Doncs, tal vegada sí, però
això és realitat, això passa aquí. Si jo pensàs que des de la
política i des d’un pressuposts, en aquest cas, no es pot fer res,
no estaria en política, si vostès pensen que no es pot fer res, ja
s’arreglaran. Jo pens que sí, per això, a més, som d’esquerres.

Incidir en termes de justícia mediambiental, perquè hi ha
gent que fa molts de doblers, encara ara, a pesar de la crisi, que
s’ha aprofitat justament d’aquest territori, d’aquesta gran
riquesa que tenim i que es continua aprofitant, i parl no només
d’un sector que vostès ja es deuen imaginar, sinó de molts
altres, de gent que guanya molts doblers i per a la qual es fan
lleis a mesura perquè se’n duguin plusvàlues multimilionàries,
que farien molts d’anys, per no dir dècades, de feina de veres,
a peu d’obra, com es diria, per a realment fer aquesta doblerada
que fan amb vostès.

I en termes de despeses, és clar que sí, però com que vostès
no hi creuen en l’activitat que poden desplegar les
administracions, no creuen en l’estat del benestar, perquè quan
els seus ataquen les comunitats autònomes i els ajuntaments
ataquen l’estat del benestar. O sigui, treuen la bandera, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Abril, acabi, per favor.
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EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... treuen la bandera d’Espanya, però el que realment ataquen és
aquest estat del benestar, perquè no hi creuen, volen cada
vegada aprimar-lo, com demostren amb aquests comptes.

Baixa relativament, a mesura que va augment el deute, el
pes relatiu de l’educació, de la salut i dels serveis socials,
perquè no hi creuen. Nosaltres pensam que això es pot canviar,
que darrera els comptes no hi ha només xifres, no hi ha només
nombres, hi ha política i que es pot canviar i, si no, no seríem
aquí. Igual que és parlar de política regalar, regalar, 37.000
milions d’euros a la banca, regalar sense demanar res a canvi,
la banca que no caigui i a aquesta comunitat que li donin pel
sac. Doncs, no hi estam d’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica, té la paraula la Sra. Francina Armengol,
del Grup Parlamentari Socialista, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, això és el súmmum del
menyspreu institucional al Parlament de les Illes Balears d’un
govern de nou consellers, absents gairebé tots, fins i tot el
conseller d’Hisenda, en el debat de pressuposts, agraesc als tres
que encara aguanten aquí, i el president ni un minut en el debat
dels pressuposts, el debat més important d’un govern. Jo això no
ho havia vist mai en aquesta cambra parlamentària i això denota
molt d’una forma de governar i d’una forma d’entendre la
democràcia en aquesta comunitat autònoma. No m’estranya que
després facin les polítiques radicals que fan, perquè aquest
menyspreu al Parlament, al debat, al diàleg jo això, sincerament,
em deprimeix veure un partit i un govern que és capaç de tractar
així els comptes públics que afecten el dia a dia de la ciutadania
d’aquesta comunitat autònoma.

Per tant, traslladin al president del Govern que això que fa
és inacceptable per a aquesta cambra parlamentària.

(Alguns aplaudiments)

El Sr. Camps i el Sr. Marí, benvingut al debat, ens diuen a
nosaltres ...

(Remor de veus)

... que som a la radicalitat i no sé on ens diuen ...

(Remor de veus i petita cridòria)

Sra. Presidenta, és que això no es pot aguantar.

Jo els dic, jo els dic...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor, deixin intervenir.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Jo els dic: en política és fonamental el fons de les polítiques
i com es fan les polítiques; el diàleg, necessari; el consens,
necessari.

(Remor de veus)

I em parlen de coherència, a veure, on és la coherència del
Partit Popular? Perquè jo ja..., amb la seva hist..., no els parlaré
de la legislatura Matas, no passin pena, es posin tranquils, no els
en parlaré, en podríem parlar, però això no donaria..., els cinc
minuts no em bastarien per a res; anem al 2010, el 2010, vostès,
senyors del Partit Popular, votaren en contra de nous imposts;
vostès, senyors del Partit Popular, votaren en contra de la
reducció de la despesa en el pressuposts 2010; vostès, senyors
del Partit Popular, proposaven cada setmana més despesa
pública amb iniciatives dels diputats del Partit Popular, la
història, Sr. Bosó, Marí Bosó, no comença avui, té tothom una
trajectòria feta i aquests companys seus han fet una altra política
molt diferent de la que vostès expliquen avui.

Cada any ens han dit que el creixement, bé, les xifres han
anat variant, miri, Sr. Marí Bosó, Plan económico-financiero de
reequilibrio, comunidad autónoma de Baleares 2012-2014, és
el seu document oficial, del Govern: “Desde la Dirección
General de Economía del Govern de les Illes Balears se estima
una tasa de crecimiento de la economía regional para 2013 -o
sigui, enguany- del 1,98, y para 2014 del 2,64." Fu, una
coherència i una eficàcia, però espectacular, espectacular! O
sigui, això són les seves previsions, ara ens diuen: creixerem a
l’1%, esper que no es tornin equivocar.

Coherència, impost de patrimoni, no s’havia de posar, gravar
els patrimonis alts era un desastre, enfonsava l’economia i, a
més, només es recaptaran 20 milions d’euros que no serveixen
per a res. Bé, resulta que nosaltres els dèiem 40 i busques, 40 i
busques, 40 i busques, ara ja en duen 43, del no passam al sí
perquè ara trobam que no hi ha altre remei, coherència del Partit
Popular.

Imposts verds, els varen pressupostar, els varen
pressupostar, els varen tramitar, varen fer el ridícul més
espantós d’aquesta comunitat autònoma. I es queden tan amples,
com si això no hagué succeït, no, idò, sí, mal gestors, sí, mal
polítics, sí. Això és la realitat i els fets els denoten. I em diuen
a mi que som antisistema perquè he vengut aquí a defensar la
classe mitjana, els professionals liberals, els educadors, els pares
i mares, els pensionistes, els treballadors, els nins que no tenen
una bona nutrició infantil, i som uns antisistema, som uns
radicals? Idò visca la radicalitat, idò visca la radicalitat, perquè
ja és el darrer!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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Ingressos, encara ha vengut el Sr. Marí Bosó, a defensar-nos
allò del pressupost general de l’Estat. Però com es pot defensar?
Els han de dir no. I els diputats nacionals que tenen el Partit
Popular, que en tenen bastants, que vagin allà i votin les
esmenes del PSOE i no que facin el que fan, que és votar-nos en
contra de les esmenes que van en benefici dels interessos de les
Illes Balears. I ja està bé, diguin les coses com són, vostès no
lluiten res a Madrid, ni el Govern, ni els diputats del PP ni els
senadors del PP, aquesta és la realitat. Els 74 milions d’euros,
Sr. Marí Bosó, no hi són, no hi són: “El PP niega un mejor
trato a Baleares que a Canarias”, no hi ha l’esmena dels 74
milions d’euros, ja basta de dir mentides, no hi són! I per tant no
arribaran, aquesta és la realitat, senyors del Govern,
desgraciadament és la realitat per al Consell de Mallorca, per al
Govern de les Illes Balears.

Consell de Mallorca, anem un moment als consells insulars,
inversions estatutàries. Bé, aquesta gran mentida que nosaltres
vàrem gastar en despesa corrent i que per això ja som un
desastre, perquè no vàrem negociar; no, no, la gran veritat és:
nosaltres vàrem acordar un sistema de finançament, que, per
cert, Sr. Marí Bosó, el PP hi era en aquest acord de l’Estatut
d’Autonomia del 2007, i vàrem acordar set anys d’inversions
fins al nou REB, que hauria d’estar en el 2014, que
desgraciadament no sabem res d’aquest nou règim especial,
vàrem acordar que cada any havien de venir 400 milions
d’euros d’inversió; teníem els convenis signats amb obres
concretes, convenis signats, conveniats, vol dir obligació de
l’Estat a pagar-los, el que passa és que qui és aquí els ha d’anar
a reclamar a Madrid, aquesta és la gran diferència entre vostès
i nosaltres. I em diuen: no, com que es va gastar en despesa
corrent, ara no els podem reclamar, això és l’argument.

Bé, idò, el Consell de Mallorca, fa poc ha liquidat el
pressupost del 2012, resulta que del Conveni de carreteres de
Madrid 11 milions els ha gastat en despesa corrent.

(Remor de veus)

I ara què feim? I ara què feim? Perquè resulta que això és el
que ha passat, i jo no li critic, perquè és caixa única. Però això
no vol dir que perdi els doblers de Madrid, això no vol dir que
ja no pugui reclamar a Madrid els doblers del conveni, és que
això és ridícul, el seu argument és totalment ridícul.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Armengol, acabi.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sí, Sra. Presidenta, acab. És que ens donen la raó a nosaltres.
I per què venen aquí a dir això? Sap per què? Perquè tenen por,
perquè han decidit que el president tengui una bona
consideració dels seus de Madrid i tota la resta, les Illes Balears,
els ciutadans que han de representar els nostres drets, tot això és
el que passa a segon i a quart terme.

I acab, perquè no tenc més temps. Desgraciadament, miri,
Sr. Marí Bosó, amb aquest pressupost consoliden la desigualtat
i vostè no em dirà a mi que no li parli dels nins amb necessitats
especials, no m’ho digui, perquè n’hi parlaré una i dues i deu
mil vegades, perquè aquí ha llevat ...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... perquè aquí ha llevat els programes de reforç a les escoles
i, per tant, els nins amb necessitats especials en aquests
moments a les escoles no tenen programes de suport, per una
decisió política del Partit Popular, amb la qual nosaltres hi
estam radicalment en contra i que la lluitarem una i deu mil
vegades, i li direm deu mil vegades fins que es posin vermells
i canviïn aquesta política que fan de destrossa de drets socials
a la nostra comunitat autònoma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Acab, Sra. Presidenta, només amb això.

(Alguns aplaudiments)

Han implantat un TIL que l’imposen, Sr. Marí Bosó, que no
té en compte els nins amb necessitats especials, a la carta a la
qual feia referència al president, que no ha estat capaç ni de
contestar-me, li diuen: “L’alumnat amb discapacitat psíquica
moderada, integrat dins els cursos d’ESO amb adaptacions
curriculars significatives, com han de fer el seu aprenentatge en
una assignatura adaptada i que el grup o classe on estan
matriculats s’imparteixi en anglès?” Els demanen: “Els podem
fer un currículum especial, els podem excloure del tractament
del TIL?” Sap què han fet vostès? Ni els han contestat. Això és
l’interès pels nins amb necessitats especials, això és l’interès per
als ciutadans d’aquesta comunitat autònoma, això és l’interès
per als ciutadans que efectivament n’hi ha molts que,
desgraciadament, ho passen molt malament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica, té la paraula el Sr. Antoni Camps,
del Grup Parlamentari Popular, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. I abans de començar sí que
m’agradaria demanar al Sr. Abril una rectificació pública pel
que ha dit del Sr. Carromero, perquè el Sr. Carromero no va
anar, en absolut, a Cuba a matar ningú.

(Alguns aplaudiments)

Deman, per tant, una rectificació i unes disculpes públiques
del Sr. David Abril, i si no es produeixen posarem en evidència,
una vegada més, el seu tarannà antisistema i les seves idees
totalment antidiluvianes.
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En qualsevol cas, deia la Sra. Armengol que som uns mal
gestors, som uns mal polítics. Ara posarem alguns exemples del
mal gestors i mal polítics que som els del Partit Popular, i açò
ho va dir l’altre dia el conseller d’Agricultura, deia que el
Centre d’Interpretació de Cabrera abans amb vostès costava 1,2
milions d’euros cada any, 1,2, i ara només en costa 300.000.

(Remor de veus)

L’escorxador de Palma abans costava 1 milió d’euros cada
any i ara només en costa 200.000. I deia: i ara funciona millor.
Açò és malgestionar? En tot cas, els que malgestionaven eren
vostès, que tiraven els doblers, si amb 200.000 euros podem
tenir un escorxador, per què hi hem de gastar 1 milió? Açò és el
que passava amb el pacte de progrés i amb les seves polítiques.

I també deia el conseller: rallant d’inversions, el pacte de
progrés va invertir a IBANAT 55.000 euros en tota la seva
legislatura. Ara, amb només dos anys, ja hi hem invertit 969.000
euros. Bé, açò és ganes d’invertir i de millorar les coses.

El conseller de Turisme deia: amb la llei turística ja s’han
presentat 170 projectes de reforma a hotels i 200 expedients
d’augment de categoria. Incentivam la inversió privada,
incentivam la reforma d’hotels, incentivam que millorin la
qualitat de les zones turístiques. Açò és política, açò és política
i ho fa aquest govern, aquest govern fa aquestes reformes.
Aquest govern, no fa com vostès, que es van gastar 400.000
euros remodelant la Conselleria d’Habitatge, per exemple, i es
van comprar, escoltin, un sofà de Le Corbousier per 4.030
euros, per vestir la Conselleria d’Habitatge.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Van comprar 9 estores per 11.776 euros, 9 estores, per vestir
la conselleria, perquè quedés polida. Açò, aquest govern açò no
ho fa. Aquest govern açò no ho fa, açò no ho fa,...

(Remor de veus)

.... no, no, no.

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, Srs. Diputats.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Estan molt nerviosos, els veig molt ..., és normal, és normal
que estiguin així perquè s’adonen que hi ha dos models
clarament diferenciats, un model que ha fracassat, un model que
ens ha dut endeutament, que ens ha dut dèficit, que ens ha dut
atur, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, un moment. Srs. Diputats, per favor, els preg
silenci.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, deia que tenim dos models, però dos models que a més
a més s’han posat en pràctica, durant quatre anys es va fer el
model d’aquesta banda d’aquí i quin és el resultat? El resultat:
triplicar l’atur, triplicar l’endeutament, ...

(Remor de veus)

... deixar 1.600 milions d’euros amb factures pendents de
pagament a proveïdors, gent enmig dels carrers demanant que
els paguessin, dèficits de més de 1.000 milions estructurals, açò
és l’herència que hem rebut d’aquests senyors; 5.800 empreses
van tancar en quatre anys, quatre empreses cada dia tancaven i
vostès ens donen lliçons, però de què? Si van arruïnar aquesta
comunitat autònoma!

I ara tenim un govern que, amb aquesta herència, hem frenat
el tren que venia cap el precipici i poc a poc fem rodar aquesta
economia i aquesta comunitat autònoma.

(Remor de veus)

L’atur es redueix, donam confiança i ens podem finançar de
forma més barata; s’inverteix, inversions estrangeres, inversions
de gent d’aquí que inverteix en aquesta comunitat autònoma
perquè confien en aquesta comunitat autònoma. Aquesta és la
realitat.

Aquests pressuposts suposen, per tant, crec que un punt
d’inflexió, una millora substancial tant de les partides socials,
i ho hem dit, Conselleria de Sanitat, 26 milions més que el seu
darrer pressupost; Conselleria de Benestar Social, 18 milions
més que el seu darrer pressupost, invertim en partides socials.
Augmentam les partides d’inversió productiva, un 7,9% més. I
tot açò sense pujar imposts.

Les reformes duites a terme, imprescindibles per salvar del
naufragi la comunitat autònoma, ...

(Remor de veus)

.... donen, per tant, els resultats esperats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Srs. Diputats, silenci.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

És impossible l’oposició, ... bé, en fi.

(Remor de veus)

Sí. L’any 2014, per tant, serà un any on podrem consolidar
la recuperació econòmica que ja hem iniciat i serà la
demostració més palpable que les polítiques de control de la
despesa, de no gastar més del que s’ingressa, d’ajustar-se als
objectius de dèficit, són les úniques polítiques possibles i les
que donen millors resultats.
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Avui, i ho hem de dir amb orgull i amb honor, estam molt
millor que fa dos anys; avui duim el camí de sortida d’aquesta
crisi, mentre que a la seva legislatura anàvem cap al precipici,
avui sortim d’aquest.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Atès que les dues esmenes solAliciten la devolució del
projecte de llei, procedim a la votació conjunta.

Votam. Començam a votar.

Queden rebutjades per 30 vots en contra; 23 a favor i 1
abstenció.

A continuació, votarem les quantitats globals dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2014.

Votarem conjuntament les quantitats globals dels
pressuposts de la comunitat autònoma i les quantitats dels
pressuposts de les entitats públiques empresarials, de les
societats mercantils públiques, de les fundacions del sector
públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears, dels
consorcis de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de l’ib-
salut i de l’Agència Tributària de les Illes Balears; les quantitats
globals del pressupost de la CAIB i dels seus organismes
autònoms per a l’exercici 2014 els estats de despeses i ingressos
dels quals s’eleven a 3.850.933.518 euros.

La quantitat global del pressupost de les entitats públiques
empresarials de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
al 2014 els estats de despeses i d’ingressos de les quals s’eleven
a 345.061.740 euros.

La quantitat global del pressupost de les societats mercantils
públiques de la CAIB per al 2014 els estats de despeses i
d’ingressos de les quals s’eleven a 50.651.015 euros.

La quantitat global del pressupost de les fundacions del
sector públic de la CAIB per al 2014 els estats de despeses i
d’ingressos de les quals s’eleven a 61.846.893 euros.

La quantitat global dels consorcis de la CAIB per al 2014 els
estats de despeses i d’ingressos dels quals s’eleven a 74.922.922
euros.

La quantitat global dels pressuposts de l’ib-salut per al 2014
els estats de despeses i d’ingressos del qual s’eleven a
1.068.000.000 d’euros.

La quantitat global del pressupost de l’Agència Tributària de
les Illes Balears per al 2014 els estats de despeses i d’ingressos
de la qual s’eleven a 8.148.965 euros.

Votarem conjuntament les quantitats relacionades.

Vots a favor, començam. Vots a favor, no, votació. Iniciam.

Queden aprovades per 30 vots a favor; 23 en contra i 1
abstenció.

En conseqüència, queden fixades les quantitats globals dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2014.

I no havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió.

(Alguns aplaudiments)
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