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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades, senyors diputats. Començam amb el
debat número 14 de totalitat, agrupació de la secció 17,
Conselleria de Família i Serveis Socials amb les seccions i
entitats afins. Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari
Socialista. Secció 17, Conselleria de Família i Serveis Socials,
14524. Secció 73, Institut Balear de la Dona, 14532. Fundació
Institut Socioeducatiu S’Estel, 14488. Fundació a l’Atenció i
Suport a la Dependència i de Promoció a l’Autonomia Personal
a les Illes Balears, 14494. Secció C14, Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears, 14513.

Grup Parlamentari MÉS. Secció 17, Conselleria de Família
i Serveis Socials, 14629. Secció 73, Institut Balear de la Dona,
14642.

En defensa conjunta de les esmenes té la paraula pel Grup
Parlamentari Socialista la Sra. Conxa Obrador, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta absència en aquesta
cambra on s’han de debatre els pressuposts socials és una
demostració del poc que interessa aquest tema al Partit Popular,
set diputats...

(Alguns aplaudiments)

... set diputats de trenta-quatre, set, set. Això és una demostració
del que interessa. 

Sra. Consellera, Sra. Consellera, benvinguda al seu primer
pressupost de la recent reconstituïda Conselleria de Família i
Serveis Socials. Nosaltres sempre hem reivindicat que aquesta
conselleria, que aquesta conselleria...

(Remor de veus)

... però a veure...

(Aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats...

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

... un poc d’ordre, per favor.

(Cridòria)

LA SRA. PRESIDENTA:

A veure...

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

A veure...

LA SRA. PRESIDENTA:

... Sra. Obrador, acab d’aturar el temps. Esperam un moment.
Sr. Thomàs, li he dit avui matí, qui dirigeix el debat som jo, no
es dirigeixi a mi, no es dirigeixi a mi, no es preocupi, jo me
n’encarreg, gràcies. 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Podem començar? Sra. Obrador, continuï.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Molt bé. Moltes gràcies. 

Nosaltres sempre hem defensat que hi hagués una
conselleria amb competències de benestar social, de serveis
socials, perquè la demostració ha estat que quan hi ha hagut
consellers que han compartit aquesta competència amb Salut
ningú no ha defensat els drets socials de les persones d’aquesta
comunitat. Per tant, benvinguda i benvinguda aquesta
conselleria, ja li dic, i vostè ha arribat amb trompetes, tocant
trompetes de sensibilitat. Sempre vostè ha dit que era una
persona sensible, que estava devora la gent que més ho
necessitava i hem sentit dir que vostè era molt sensible respecte
de la defensa d’aquestes persones. Però nosaltres no demanam
sensibilitat, nosaltres reivindicam una lluita pels drets humans,
una lluita pels drets, per avançar en qualitat i per avançar en
igualtat.

Sra. Consellera, la sensibilitat no serveix per avançar en
drets, ja li ho dic, però el pressupost que vostès proposen per
enguany per encarar el proper any tornen a marcar la mateixa
prioritat del Govern que es va marcar en el pressupost de 2013,
els majors esforços de tots seran per pagar les entitats
financeres, que es duran un 25% del pressupost, 960 milions
d’euros, Sra. Consellera. 
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Analitzades les partides que es destinen a accions socials
podem afirmar que aquestes no seran suficients, que quedaran
molt enfora de poder oferir recursos a les persones més
vulnerables. No hi ha cap pla per lluitar contra la pobresa, no hi
ha cap pla de xoc per atorgar recursos a les persones amb
dependència que esperen una prestació o un recurs, no hi ha cap
pla estratègic per encarar el present i caminar cap a un futur
amb més seguretat i amb més protecció institucional.

Certament, hi ha moltes mancances, però em sembla que
l’acció prioritària del Govern hauria de ser donar atenció a les
persones i a les famílies que viuen sota el llindar de la pobresa
i també les persones amb dependència. Aquesta és la nostra
prioritat i així ho hem traslladat a les nostres esmenes. 

Hem de citar aquí, perquè és de justícia citar-les, totes les
persones que pateixen en aquests moments i no poden donar
atenció, no poden atendre les seves necessitats bàsiques. Un
20% de les famílies que viuen sota el llindar de la pobresa,
25.600 famílies amb tots els seus membres en situació d’atur,
més de 7.000 persones sense feina, més de 10.000 persones amb
dependència reconeguda que no tenen cap tipus de prestació.
Mentre es revela aquesta fotografia el Govern de l’Estat ha
retallat un 47% el pressupost de la dependència i un 65% el Pla
de prestacions bàsiques. En aquesta comunitat tenim unes dels
pitjors cobertures en dependència de tot l’Estat, tenim 4.500
persones amb un dret reconegut que esperen un recurs, 6.300
persones amb dependència moderada que estan obligades a
esperar un recurs fins el 2015 per una decisió política. Per tant,
a les Illes Balears hi ha 10.700 persones amb dependència sense
atenció.

Si miram les dades de l’Imserso, de com s’aplica el servei
d’atenció a la dependència en la nostra comunitat, podem
observar que en el 2011 hi havia 10.791 persones amb prestació,
que en el 2012 n’hi havia 9.959, 832 persones menys que l’any
anterior, quan vostès varen entrar en el Govern. El mes passat
vostè, Sra. Consellera, i el president varen presumir d’haver
pujat el nombre de dependents atesos, i això és cert, però no
poden treure pit perquè tot i haver pujat hi ha un dèficit de 320
places que no s’han cobert. Per tant, vostès no estan recuperant
aquestes places, no les posen al servei de les persones que
esperen. 

Com trasllada el Partit Popular aquesta realitat al pressupost
de 2014? Quin pla del Govern té per incorporar en el sistema a
totes aquestes persones que esperen una prestació? Tal vegada
estan jugant amb les expectatives de vida de les persones
majors? Vostès els obliguen a esperar dos anys per tenir una
plaça a una residència, a una prestació, dos anys a persones
majors de vuitanta anys. I això és una indignitat, Sra.
Consellera.

Pel que fa a les ajudes econòmiques a la dependència, el
pressupost que destina la seva conselleria només cobrirà la
meitat, no val dir que és una partida ampliable perquè el
concepte ampliable es destina a partides que no se saben quin
serà el seu cost. Vostès saben perfectament que el cost de la
nòmina de la dependència supera els 40 milions d’euros, i en
pressuposten 28. Per tant, vostès creen, pressuposten un
pressupost fictici i irreal que no s’ajusta a les necessitats i a la
realitat d’aquesta comunitat.

La memòria que la conselleria ens ha fet arribar afirma que
la seva voluntat és millorar l’atenció de les persones amb
dependència, però no hi ha cap acció decidida per aconseguir-
ho. No es crearà cap plaça residencial pública. No es concertarà
cap plaça residencial. La seva aposta en infraestructures és zero.
Per tant, aquest objectiu que vostè ha incorporat a la memòria
és un objectiu que apareix recurrentment a les memòries un any
rere un altre. Realment necessiten vostès fer un estudi per
conèixer quines són les necessitats de la xarxa pública a la
dependència? Jo crec que ho saben, però que passen de tot,
perquè no fan absolutament res per crear més places i per donar
una solució a aquestes persones que esperen. 

Vostès tenen una aposta, la seva aposta per la dependència
es diu servei d’ajuda a domicili d’alta intensitat, però aquesta no
és una resposta que donarà atenció a les persones que esperen
una plaça o un recurs. Jo ja li ho he dit. Pel que fa al Pla de
Prestacions Bàsiques, l’altre eix que ha de donar atenció a la
dependència, des que governa el Partit Popular el pressupost del
Pla de Prestacions Bàsiques ha baixat un 65%. Les Illes Balears
han passat de tenir un 1,6 milió d’euros a tenir 500.000 euros
per al Pla de Prestacions Bàsiques. Vostès el que volen, amb
aquesta estratègia d’anar llevant recursos al Pla de Prestacions,
és que sigui substituït per la reforma de la Llei
d’administracions locals, que llevarà competències de serveis
socials als ajuntaments i, per tant, ja no serà necessari aquest pla
de prestacions bàsiques. Els pressuposts generals de l’Estat per
a 2014 preveuen un augment de 2 milions al Pla concertat, 2
milions a repartir entre disset comunitats, Sra. Consellera. Què
significa? Significa que aquests doblers els empraran els
ajuntaments per acomiadar el personal que treballa a l’àrea de
Serveis Socials. Aquesta és la intenció del Partit Popular.

També hem observat, hem vist que han presentat una
esmena a la dotació prevista en el pressupost del Pla de
prestacions bàsiques per augmentar els pressuposts que vostès
havien retallat en 3 milions, varen passar de 9 milions el 2013
a 6 milions el 2014, i han presentat una esmena per augmentar
aquest pressupost i situar-lo en el nivell de 2013. La meva
pregunta és, d’on treuran aquests doblers? De quina partida
treuran aquests 2,9 milions que vostès esmenen en el Pla de
prestacions bàsiques? 

La renda mínima d’inserció social, un altre eix, una altra
prestació que vostès tenen per donar atenció a les persones, a les
famílies amb menys recursos, no puja ni un euro, vostès
mantenen la mateixa partida pressupostària que han mantingut
el 2013. Per tant, ja podem muntar ponències per estudiar la
vulneració dels nins i de la infància, ja podem muntar
observatoris per estudiar de quina manera estan, quina situació
tenen i com pateixen les nostres famílies i les persones de la
comunitat i vostès no fan absolutament res, més que crear
aquestes estructures que, en definitiva, no significaran cap
recurs per a les famílies que viuen en una situació de pobresa.
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Sra. Consellera, nosaltres no podem donar suport a un
pressupost social que no preveu ni una sola plaça pública o
concertada en dependència, que no preveu augmentar el
pressupost destinat a les prestacions de les persones que no
poden fer front a les seves necessitats bàsiques, no podem donar
suport a un pressupost que no incorpora cap mesura específica
per millorar l’alimentació dels infants amb pocs recursos i les
dones víctimes de la violència de gènere.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara del Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula la Sra.
Fina Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones a tots i a totes. Em sap greu que
avui el conseller de Pressuposts i Hisenda, absent durant tot el
debat de pressuposts, no hi sigui...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... bé, idò no ho sabia, idò, lament que no hi sigui perquè ell va
iniciar un debat molt important i supòs que si en aquest
parlament en lloc d’insultar-nos debatéssim de política, un debat
interessant que va plantejar el Sr. Conseller ahir sobre la gestió
privada i la gestió pública, avui tendríem un document
important del Tribunal de Comptes on conclou que és més cara
la gestió privada que la gestió pública, que el primer any és més
barata, però que passats cinc anys surt més cara, comparant la
mateixa gestió, perquè va augmentant el seu cost inicial. Pot ser
un debat interessant.

Centrant-nos en el tema de serveis socials, cregui’m, Sra.
Consellera i senyors diputats i diputades, que el Grup MÉS
s’alegra molt, molt i molt que per primera vegada en aquesta
legislatura hi hagi un debat a una conselleria de serveis socials,
una demanda que fèiem des del primer dia d’aquesta legislatura
i estam molt contents i hem de reconèixer que són els millors
pressuposts que ha presentat aquest govern en temes de serveis
socials perquè mentre estava ficat a sanitat estava diluït, a
sanitat ni es veien els serveis socials. De fet, es feien preguntes
al conseller i no sabia pràcticament què li demanaven. 

Avui tenim una consellera en el Consell de Govern que
defensa els serveis socials on, efectivament, defensant els
serveis socials ha aconseguit més pressuposts i tenint més
pressuposts tendrem més serveis que l’any 2013. Si això ho
haguessin fet des del primer dia no haguéssim perdut dos anys
i mig, o dos anys si vol, i ha perdut dos anys en serveis socials
aquest govern. Aquest govern tan social ha perdut dos anys en
serveis socials, i nosaltres els dèiem això, quan hi hagi una
conselleria de serveis socials tendran més pressuposts perquè hi
haurà algú que defensi, encara que sigui per vergonya, que
voldrà tenir uns pressuposts públics dignes. Dos anys han
perdut. I no ens diguin allò, no ens diguin allò que és perquè
com ara l’activitat econòmica millora convé tenir una
conselleria de serveis socials. Precisament la Conselleria de
Serveis Socials era necessària quan hi havia una situació

econòmica, segons vostès, pitjor que ara, era quan era més
necessària la Conselleria de Serveis Socials. És més, mai, mai,
mai, ni el president ni en aquell moment els consellers que eren
de Sanitat i Serveis Socials ni cap diputat ni cap diputada no va
utilitzar aquest argument, en cap moment va dir no, no, ara no
tenim conselleria, però quan les coses millorin tendrem
conselleria. Mai. 

La Conselleria de Salut i la Conselleria de Serveis Socials
era el model a seguir. Si nosaltres teníem una conselleria de
Serveis socials perquè érem el cinquè de no sé què, de cinc
partits o de vint-i-quatre partits que ens havíem de repartir les
cadires, perquè si no fos això no haguéssim tengut conselleria
de Serveis Socials. Avui vostès s’han adonat que duien dos anys
que no feien res de serveis socials i ara, a corre-cuita, han de fer
via perquè duen dos anys que no han fet polítiques de serveis
socials. I avui tenim els primers pressuposts de serveis socials
d’aquesta comunitat autònoma durant aquesta legislatura.

Tan clar era que, fixin-se, en el debat de política general del
president el primer any, l’any 2012, de serveis socials en va dir
una ratlla: “no hem reduït serveis”. Mentida, havien reduït
serveis, però és que no podia dir res més, no podia dir res més.
I l’any 2013 va anunciar la Conselleria d’Afers Socials. Perquè
fins ara mirin què han fet, zero places de residències per a
discapacitats, zero places per a residències de persones majors,
zero places a centres de dia de discapacitats, zero places centre
de dia per a persones majors, zero places per a centres
ocupacionals per a persones amb discapacitat, zero places per a
habitatges tutelats per a persones amb discapacitat, derogació de
la renda per a l’emancipació, conveni 2010-2011 de renda
bàsica, que era de 6.750.000 euros reduït l’any 2012 a
2.800.000, paralització de centres de dia de persones majors,
paralització de centres de dia per a persones amb problemes de
salut mental, reducció de les persones amb dependència, juny
2011 a octubre de 2013, reducció del programa d’assistent
personal, que hi havia poques persones, però se’l varen carregar.

Aquesta és la gestió avui realitzada pel Partit Popular. I avui
tenim uns pressuposts on, efectivament vostè ho va anunciar a
la comissió, començarem a tenir, per primera vegada en aquesta
legislatura, la legislatura on s’havien de fer més serveis socials
amb menys doblers, per primera vegada, vostè anuncia places
de discapacitat, concertar noves places per a discapacitats. Però
aquestes noves places per a persones amb discapacitat són les
200 o les 225 places que les entitats han anat incorporant sense
tenir concertades amb vostès, i ara vostès, l’any 2014, les
concertaran. Però mentrestant les entitats han hagut de suplir la
ineficiència i la inexistència de polítiques de serveis socials en
aquesta comunitat autònoma i se les han carregades en els seus
pressuposts, les entitats, aquestes que l’altre dia les tenien
convidades aquí.

Però per a persones majors no n’anuncia cap, no n’anuncia
cap per a persones majors. No tendrem ni centres de dia, que
vostès deien que no són necessaris, ni places de residència per
a persones majors, zero. Continuarem amb zero. 
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En dependència, 28 milions, quan vostè diu que en donaran
41. Segons els nostres càlculs només són 33, però és igual, li
farem cas, 41 milions. N’anuncien 28. Vostès comprendran que
nosaltres no podem donar suport a uns pressuposts que ja sabem
que són insuficients, perquè vostès farien el mateix, vostès no
ens aprovarien uns pressuposts dient que necessitam 40 milions
d’euros per a la nòmina de dependència i només en tenguéssim
apuntats 28. I vostès avui vénen amb aquesta proposta concreta.

Com podem aprovar uns pressuposts on no hi ha partida per
a les residències de Sant Antoni i Sant Jordi? I podran parlar de
la mala gestió que vàrem fer, és igual. Com és possible que
després de tres anys dues residències acabades no estiguin
obertes? Què haguessin dit vostès de nosaltres si les residències
que vàrem trobar acabades no les haguéssim concertades? Ens
haguessin insultat, i amb raó. Vostès tenen dues residències
equipades, acabades i no les posen en marxa. Però el Palau de
Congressos sí que es pot, ningú no el vol, però aquest sí que el
posarem en marxa a costa del que sigui.

Ens presenta uns pressuposts amb una reducció d’un 40%
del servei de promoció de l’autonomia, sí, sí, un 40% de
reducció de la promoció de l’autonomia. Els convenis amb les
entitats, un 40%, sí, sí, bé, fantàstic, m’encanta, si vostè em diu
que mantenen els mateixos pressuposts que l’any 2012 i que
l’any 2013 serà fantàstic. Ens presenta un servei d’ajuda d’alta
intensitat que per moltes preguntes que jo li he fet vostè no
m’ha aclarit encara si aquest servei d’ajuda d’alta intensitat
recollirà gent, posarà gent de persones que ja reben ajuda a
domicili en els municipis, que ja l’estan rebent, i que el que
faran serà incorporar-les a la nòmina o al registre del servei
d’ajuda a la dependència.

O seran nous usuaris?, o seran ja els usuaris que els
ajuntaments en aquests moment estan, que cobraven, que rebien
1 milió fins a l’any 2012 de servei d’ajuda a domicili, i l’any
2013 no l’han rebut? 

I a més a més a aquestes persones que durant aquests tres
anys no han creat ni una plaça de residència, ara el Partit
Popular, tant sensible amb els temes, fa dos decrets, un per
reduir la ràtio de personal, i l’altre per incorporar a la fórmula,
per dir-ho de qualque manera, a la fórmula per saber què ha de
pagar una persona major a una residència, la incorpora al
patrimoni, incorpora el patrimoni, inclòs el seu habitatge
habitual, i en canvi, per exemple, una persona que cobri, que
tengui un patrimoni de 700.000 euros no ho ha de declarar, però
sí que haurà de declarar-lo per saber el que ha de pagar a una
residència. Això és la coherència del Partit Popular i això és la
sensibilitat del Partit Popular.

Menors. Ens diu que ha pujat 1 milió d’euros dels
pressupostos de menors, de família, de joves en situació de
mesura jurídica, i vostès mateixos, el Partit Popular, esmenen,
i aquest milió que vostè havia de pujar a menors l’han esmenat
i l’han posat a la... Bé, idò ho tenim allà, potser s’han equivocat
de partida. El programa és el de menor, família..., aquest milió
que vostè ha anunciat l’incorporen, fan una modificació o fan
una esmena i la posen al PPB. Aquests doblers que no es podien
tocar, que no es podien tocar, que no es podien tocar, que són
els dels bancs, idò d’aquí també agafa 1 milió, perquè
efectivament aquests doblers estan..., aquesta partida està
inflada.

Després ens presenta una pujada de places residencials o
places per atendre menors amb mesura judicial, quan ha tancat
un servei, ha tancat un servei!, ha tancat el CIS, ha tancat el
CIS!, i ens diu que l’ha tancat perquè no hi ha gent, perquè no
hi havia necessitat. Escolti, miri, una contestació seva. Jo li
deman mensualment quants d’alAlots hi ha a cada un dels pisos;
doncs bé, el mes de maig -vostès tanquen el CIS el mes de juny-
el mes de maig hi havia 9 joves; la capacitat del CIS segons la
memòria és de 8; n’hi havia un de més i vostè el mes de juny
tanca aquest servei. Vostè tanca aquest servei per una cosa:
perquè li és més fàcil, li és molt més fàcil gestionar Es Pinaret
perquè necessita menys treballadors, perquè el CIS no és un nou
servei, no és un nou servei, i vostè em contesta. L’únic que fa
vostè amb el CIS és fer un trasllat d’educadors, i on es feia una
gestió, que és vera que l’espai era petit, ara es fa allà, però no és
un nou servei. 

Aquests pressupostos, Sra. Consellera, nosaltres no els
podem defensar i no hi donarem suport, i a més a més veurà que
les nostres esmenes o les esmenes que hem presentat, després en
el debat posterior, són les esmenes que nosaltres faríem, i que
si vostès haguessin tengut una conselleria des del principi i no
haguessin derogat o no haguessin posposat el decret de cartera
de 2015 seria el que en aquest moment com a mínim tendríem.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Intervenció de la consellera
d’Assumptes Socials, la Sra. Sandra Fernández, per un temps de
quinze minuts. S’obre torn incidental.

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

Buenas tardes. Pues como bien han comentado las
portavoces de la oposición este es el primer presupuesto de una
conselleria de Familia y Servicios Sociales de forma
independiente de la Conselleria de Sanidad, pero quiero dejar
muy claro que no significa que no se hubiese hecho nada en
servicios sociales sino todo lo contrario, y basta ver el debate de
presupuestos de los años anteriores, en los cuales cada año se ha
ido incrementando el presupuesto destinado a servicios sociales.
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Dicho esto he de decirles que el presupuesto que
presentamos es un presupuesto pensado, es un presupuesto
hecho desde base cero, como se suele decir, es decir, estudiando
cada partida, estudiando las necesidades; se ha hecho después
de meses de intensa actividad, de reuniones con las entidades,
de reuniones con el tercer sector, de reuniones con los
ayuntamientos, con la FELIB, con los consells insulares, y
evidentemente con los técnicos de la conselleria para ver cuáles
eran las necesidades reales de los ciudadanos de esta comunidad
autónoma. Y es cierto que las necesidades son muchas y el
presupuesto por desgracia todavía es limitado, porque aunque
ustedes no lo crean tenemos que hacer frente a una deuda
pública, debemos hacer frente a un déficit que tenemos que
cumplir y estamos obligados a cumplir.

Aun así el presupuesto del área de servicios sociales
aumenta. Si ya incorporamos las enmiendas del grupo
municipal..., del Grupo -perdón- Parlamentario Popular,
aumenta un 8,64% respecto al año 2013. Es un aumento
considerable teniendo en cuenta cuál es el contexto en el que
nos encontramos y cuál es el contexto en el que se ha realizado
este presupuesto de todo el Govern, y esto también se ha hecho
gracias al esfuerzo del resto de consellerias y por un
compromiso del presidente, que han sacrificado parte de sus
presupuestos para que este área de servicios sociales pueda
aumentar en este año 2014. Y en este sentido pues también
quiero agradecer a todos mis compañeros esta voluntad que
también han tenido. 

El presupuesto que presentamos aumenta, como ya digo,
casi un 8,7%. De hecho si hacemos la comparativa ya con las
enmiendas incorporadas sin contar la secretaría general, que es
allí donde van los sueldos de todos los cargos que se han creado
con la creación de esta conselleria, que estoy convencida de que
ustedes apoyan y que también apoyaba el tercer sector en un
momento en el que sí que el Govern se lo ha podido permitir,
pues este aumento también llega al 8,7% sin todos los sueldos
de los cargos. Esto también me gustaría dejarlo claro.

Hemos intentado también hacer un presupuesto de una
forma que la ciudadanía lo pudiese entender.  Hemos dividido
este presupuesto en cinco grandes líneas de actuación: de
inclusión social, que es un presupuesto de 20,1 millones de
euros, aumentando más de un 14% respecto a 2013;
discapacidad, que aumenta un 22,2%; menores y familia, que lo
hace en un 14,6; dependencia, en un 3,1; e igualdad, en un
2,7%. 

Respecto a inclusión social, el presupuesto aumenta con las
enmiendas incorporadas un 14%. Las principales novedades son
que mantenemos el Plan de prestaciones básicas con el mismo
importe que el año anterior gracias a las enmiendas
incorporadas por el Grupo Popular, pero si además tenemos en
cuenta que en el 2013 parte de este plan de prestaciones básicas
también fue condicionado al proyecto piloto de alta intensidad,
tenemos que realmente el presupuesto para inclusión social
dentro del PPB aumenta más de un 32%. La renta mínima de
inserción, que el año anterior ya aumentó respecto a 2012 un
152%, se mantiene. 

Aprovecho para aclarar que la parte de familia y de menores
que va al Plan de prestaciones básicas era el que ya habíamos
contabilizado dentro de la línea de actuación de inclusión social

que iba dirigida a familias, y tras una propuesta del Grupo
Popular, que nos planteó que sería mucho más cómodo para los
ayuntamientos, que era como íbamos a establecer esta línea,
incorporarlo al Plan de prestaciones básicas y condicionarlo
dentro del Plan de prestaciones básicas, al final está línea de
apoyo a las familias que ya estaban contabilizadas en inclusión
social entrará dentro del Plan de prestaciones básicas
condicionado, efectivamente, a que vaya a las familias.

También aumentan un 20% las subvenciones a entidades
sociales que trabajan en el ámbito de la integración y de la
inclusión social. También asumimos la acción tutelar como
competencia propia de la comunidad autónoma, como así
creemos que debe ser, liberando a otras entidades de esta carga
de financiación para que la puedan dedicar en este caso a
atención primaria.

En el ámbito de la discapacidad el presupuesto aumenta un
22,2%, en concreto en la parte que va destinada al incremento
de plazas de discapacidad aumenta en 3,8 millones llegando a
un 24% más. Esto evidentemente va a servir para crear nuevas
plazas. Somos muy conscientes de que las entidades han hecho
este esfuerzo, que las entidades han cargado con este
sobreesfuerzo de financiación, y así se lo hemos agradecido
cada una de las veces, y el momento en el que hemos podido
hacer frente a esta subida ha sido una prioridad para este equipo
de gobierno hacerlo. Hemos pedido disculpas porque es cierto
que estas entidades, con la voluntad que han tenido, han podido
cubrir unas necesidades que correspondían a la administración,
pero también está claro que en el momento en el que se ha
podido hacer se ha incrementado este presupuesto.

Pero además este presupuesto se incrementa dentro de la
Ley de financiación a los consells insulares, de forma que
también atendemos a una demanda del sector, y es que toda la
discapacidad esté en una sola administración, tanto a nivel de
financiación como de gestión, i que los consells insulares sean
autónomos en este caso para decidir cómo, cuándo y dónde se
crean las plazas de discapacidad, y ya le digo que lo harán de
acuerdo con las entidades que gestionan todos estos servicios.

También aumentamos el servicio de atención temprana un
8%, llegando a 1.950.000 euros. 

Respecto al área de menores y familias este presupuesto
aumenta un 14,6%, lo que supone un incremento de casi 1,5
millones de euros respecto al 2013. Este aumento irá destinado
principalmente a la creación de nuevas plazas de internamiento,
y también a poder financiar el programa de mediación en
Menorca, en Ibiza y en Formentera, porque creíamos que
también era nuestra responsabilidad que el Govern actuase igual
en cada una de las cuatro islas que forman nuestra comunidad
autónoma.
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La Oficina de defensa del menor mantenía su presupuesto,
y gracias a una enmienda del Grupo Popular duplica el
presupuesto llegando a los 20.000 euros. Sabemos que no es un
presupuesto muy amplio, pero también debemos decirles que la
directora de la oficina y todo el equipo de la oficina
consiguieron hacer con un presupuesto menor como el que
tenían un 40% más de actuaciones en el 2012, y al final están
cumpliendo el objetivo a pesar de tener un presupuesto ajustado,
y en este sentido también me gustaría reconocer la labor que
está haciendo la oficina. Se mantiene el resto de programas de
atención a los menores, de atención a la familia.

Y en dependencia el presupuesto aumenta un 3,1%. Somos
conscientes de que no es suficiente y de que tenemos que seguir
trabajando, pero también es cierto que cuando uno está
gobernando tiene que tomar decisiones y tiene que priorizar, y
en este caso este presupuesto, a pesar de que dependencia
aumenta un 3,1% y seguimos trabajando, hemos priorizado
discapacidad, este aumento porque consideramos que era justo
y necesario, y también menores porque es una cuestión que no
podíamos dejar atrás.

Sin embargo también se ha hecho un esfuerzo, como digo,
en temas de dependencia. Se aumenta un 3,1%. Se incrementa
la partida inicial destinada a nómina de dependencia. Pueden
criticar que sea un crédito ampliable, pero es que ustedes lo
hicieron durante toda la legislatura, y además con unas
diferencias bastante más acusadas de lo que lo estamos haciendo
nosotros, así que a lo mejor entre los dos nos podríamos poner
de acuerdo en por qué se hace o en por qué no, pero desde luego
no nos den lecciones de que esto no tiene que ser un crédito
ampliable cuando se han pasado cuatro años haciéndolo.

Creamos un nuevo servicio, que el servicio de ayuda a
domicilio de alta intensidad, que sabemos que no va a
solucionar los problemas de la dependencia en Baleares, pero sí
va a ayudar a solucionarlos, sí es un nuevo servicio dentro de
una cartera que es de las más limitadas de toda España, dentro
de una cartera que solamente podíamos ofrecer dos servicios, el
de centro de día y el de residencia, y nosotros ampliamos esta
cartera ofreciendo un servicio de ayuda a domicilio de alta
intensidad, y también nos estamos preparando para la entrada
del grado 1, que como saben está prevista para julio del 2015,
y también necesitamos estos servicios. Por eso también vamos
a poner en marcha un proyecto piloto de teleasistencia en el
2014, para que sea también una prestación más de la cartera de
dependencia en el 2015.

Si no le hemos podido contestar con más detalle respecto a
SAD de alta intensidad es porque está en proyecto piloto con los
ayuntamientos, y lo que estamos haciendo es, con cada
ayuntamiento porque cada ayuntamiento tiene su SAD
establecido de una forma u otra, cuál es la mejor fórmula para
que dentro de estos municipios sea viable. Cuando tengamos
esta conclusiones ya podremos decidir cómo implantamos el
SAD de ayuda a domicilio de alta intensidad como prestación
de dependencia, pero es que está en un proyecto piloto, y hasta
que no termine este proyecto piloto no le podremos dar más
datos, pero no se preocupe que en cuanto los tengamos sí que
podremos hacerlo.

Respecto a igualdad, el presupuesto aumenta un 2,7%. Es un
pequeño aumento, pero significa que se cambia la tendencia que

desde hace cinco años iba bajando el presupuesto del área de
igualdad, es decir, el presupuesto del Institut Balear de la Dona,
y en este sentido el presupuesto aumenta. Con esto vamos a
poder hacer efectivas las ayudas económicas a mujeres de
Menorca, de Ibiza y de Formentera, cosa que no ocurría hasta
ahora. Pero no solamente el presupuesto ha aumentado respecto
a cuestiones económicas; también gracias al esfuerzo que se está
haciendo desde el Institut Balear de la Dona se están
consiguiendo recursos gracias a convenios que no suponen un
coste para el instituto, por ejemplo el convenio que se firmó con
el IBAVI, que aumentaba las plazas de acogida a mujeres
víctimas de violencia de género, o el convenio que ser firmó con
la universidad, que permite que las mujeres víctimas de
violencia y sus hijos menores puedan acceder a la universidad
sin tener que pagar las tasas. Y en esta línea también se está
trabajando para poder firmar nuevos convenios e incorporar
recursos.

Respecto a la financiación que tienen desde esta conselleria
los consells insulares y los municipios, he de decirles que en
una primera fase se mantenía igual la financiación, pero gracias
a estas enmiendas que mejoran el presupuesto presentado por el
Grupo Popular, el presupuesto aumenta tanto de los consells
insulares como de los municipios en 2 millones de euros
respectivamente.

Y ahora en lo que me queda de tiempo intentaré contestarles
a las cuestiones que ustedes han planteado.

La Sra. Obrador decía que a nosotros no nos preocupa la
situación de las familias, que a nosotros no nos preocupan las
personas que viven en situación de pobreza. Pues sí que nos
preocupa, y sí que nos preocupa e intentamos trabajar,
intentamos hacerlo lo mejor posible. Estamos elaborando una
estrategia de inclusión social conjuntamente con Cáritas y Cruz
Roja, que creemos que son las entidades referentes en estos
momentos en el ámbito de inclusión social en toda la
comunidad autónoma.

El Plan de prestaciones básicas, que les recordaré que el
Plan de prestaciones básicas son ayudas de emergencia social,
que sirvan como gastos para la vivienda habitual, que tengan
que servir para cubrir las necesidades básicas, que puedan dar
también ayudas laborales o en prácticas, es decir, encontrar un
trabajo, y que van destinadas preferentemente a las familias, el
Plan de prestaciones básicas es esto. ¿Y qué es lo que ha hecho
el Partido Popular?, el Partido Popular triplicó en el 2013 el
Plan de prestaciones básicas y este año mantenemos esta
aportación, y además lo que iba destinado al SAD de alta
intensidad, como digo, va destinado íntegramente a inclusión
social e íntegramente destinado a cubrir las necesidades básicas
de los ciudadanos, y supone un aumento del 32% respecto al
año 2012.

La renta mínima de inserción, que ustedes la dejaron en
2.950.000 euros en el 2011, cuando ya había crisis, este equipo
de Gobierno, con el apoyo del Partido Popular, la aumentó un
152%, de forma que este año vuelve a haber 7.450.000 euros de
renta mínima de inserción, que también va dirigida
precisamente a aquellas familias que no dispongan de los
medios necesarios para atender las necesidades básicas. Éstas
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son las partidas que este gobierno destina a las familias más
necesitadas, a las familias que están en exclusión social. Pero
además, como ya les he dicho, aumentamos un 20% las
subvenciones a entidades que trabajan en integración e inclusión
social, que también están trabajando en ayudar a las personas
que más lo necesitan.

He de decir también a la Sra. Obrador que es cierto que crear
observatorios no resuelve todo el problema, pero con estas
actuaciones que estamos haciendo con la estrategia que también
se ha iniciado para desarrollar el Plan nacional de infancia y
adolescencia aquí en Baleares, con la creación de este
observatorio, que es que la Oficina de defensa del menor se
convierte en observatorio, lo que estamos intentando
precisamente es garantizar que los menores de nuestra
comunidad autónoma tengan sus derechos cumplidos, y es
precisamente la labor de la oficina hacer los informes que
considere necesarios para velar por este cumplimiento.

Respecto a la creación de plazas, como ya hemos comentado
las de discapacidad, en dependencia ya les he dicho que
apostamos por la creación de nuevos servicios, y sabemos que
deberemos hacer un esfuerzo y tendremos que seguir trabajando
para poder aumentar las plazas. 

Respecto a las cuestiones que me planteaba de Ibiza, usted
no quiere que hable del consorcio, pero la realidad es que nos
encontramos con un consorcio que no funcionaba, un consorcio
que tiene una deuda, que tiene un déficit de más de 4 millones
de euros, y lo primero que teníamos que hacer precisamente es
intentar asegurar la supervivencia de la dependencia y de la
discapacidad en Ibiza, y a partir de aquí seguimos trabajando
con el Consell Insular de Ibiza para ver qué soluciones son las
más viables para este consorcio, pero evidentemente nos hemos
encontrado con una situación que nos ha limitado muchísimo la
situación en Ibiza. Yo creo que así lo sabe perfectamente el
presidente insular.

También me hablaba de los decretos. Mire, usted hizo un
decreto de ratios que podemos considerarlo excelente o no, pero
la realidad es que era muy difícil de cumplir por el sector, tanto
por el sector de empresas como por las entidades que también
les afectaba, y han sido también ellos los que nos han pedido
que se rebajasen estos ratios, y los hemos rebajado para
adecuarlos a la normativa estatal, que no nos hemos inventado
nada.

También habla del decreto de capacidad económica, y de
verdad que no puedo entender que ustedes digan que no se
incorpore el patrimonio a la hora de valorar la capacidad
económica. Es que no es lo mismo que una persona tenga una
renta de 500 euros y dos casas a que solamente tenga una renta
de 500 euros. Tendremos que valorar el patrimonio para que
precisamente sea más justo el copago que tengan que establecer,
copago que ya viene por la Ley de dependencia establecido, y
capacidad económica que la propia ley de dependencia aprobada
en el 2006 ya establece que se tiene que tener en cuenta, tanto
la renta como el patrimonio.

Ya hemos hablado de la nómina de dependencia. Hablemos
también de los menores. Nosotros hemos aumentado las plazas
de menores, se han creado seis, siete plazas más respecto a la
pasada legislatura, y tenemos 79 plazas. Lo que hemos hecho es

reestructurar el servicio de las plazas de internamiento para
ajustarlo a las necesidades y a los perfiles de los chicos porque
no se estaban ajustando, y precisamente los datos que tenemos
es que los perfiles que estaban en el CIS no tenían ese perfil
adecuado y tenían que estar en Es Pinaret, porque por desgracia,
y también lo estamos trabajando con el juzgado y con el fiscal,
las medidas que se imponen son de un internamiento con una
contención mayor que la que también nos gustaría a nosotros,
pero eso también lo estamos haciendo por una parte, pero
mientras que no lo consigamos debemos hacer frente a las
necesidades de las medidas judiciales que les están imponiendo
a estos menores. 

Pero es que aun así, cerrando el CIS y convirtiéndolo en un
centro social para que este programa de emancipación, que es
un programa de integración de todos los programas que trabajan
tanto a nivel de formación, a nivel de emancipación y a nivel de
habilidades para los chicos, pueda estar integrado y a los
profesionales les pueda resultar más fácil trabajar con ellos, aun
así le vuelvo a decir que se han creado siete plazas más respecto
a la pasada legislatura. 

Pero es que no es sólo eso; sabe que en el presupuesto que
hemos presentado hay más de 1,5 millones de euros destinados
a crear plazas para estos menores, a crear plazas a través de un
nuevo centro que va a suponer entre 35 y 40 plazas y que así sí
que vamos a acabar con el déficit de plazas de internamiento
que tenía esta comunidad autónoma.

Y por mi parte nada más, y estoy a lo que puedan disponer
en sus siguientes intervenciones. Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En el torn de rèplica, per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula la diputada Sra.
Obrador, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, vostè diu
que la seva conselleria és sensible i que estan estudiant les
necessitats, i jo li dic que en aquests moments en què estam,
amb la situació que estan patint les nostres persones, les nostres
famílies que viuen sota el llindar de la pobresa, no poden
esperar que vostè es dediqui a estudiar quines són les seves
necessitats, perquè les necessitats d’aquestes persones les sabem
i saben vostès perfectament quines són. No poden donar atenció
a les seves necessitats bàsiques d’una manera clara: no poden
pagar lloguer, no poden pagar les escoletes, tenen dificultats per
pagar el rebut de llum... Per cert, què faran vostès davant
aquesta pujada del rebut de la llum que hauran de carregar a
partir de gener?, sobre les factures de les famílies, aquestes que
també viuen en pobresa i que no saben si podran pagar el llum
o comprar el menjar i han de triar? 
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Vostès saben perfectament quines són les necessitats de les
persones que viuen sense recursos. Per tant no estudiïn més.
Actuïn, actuïn i donin prestacions i ajudes a aquestes persones.

(Petit aldarull)

També ha dit que gràcies a la renúncia d’altres conselleries,
dels seus companys de Govern, han pogut vostès augmentar el
pressupost de la Conselleria de Família i Serveis Socials. Jo li
estic dient que contra la pobresa es treballa des de totes les
conselleries: des de la Conselleria de Sanitat, sense posar
copagaments als pensionistes, que es converteixen en prestataris
de l’administració quan han d’avançar els doblers dels
medicaments. La lluita contra la pobresa també es fa des de la
Conselleria d’Educació, donant igualtat d’oportunitats a aquells
nins que tenen necessitats educatives especials, i també s’han
retallat. Es treballa des de la Conselleria d’Ocupació, des de la
Direcció General d’Ocupació, i el SOIB està en franca retirada.
Es treballa des d’Habitatge, des de l’IBAVI, i li record que
l’IBAVI té zero euros per a promoció d’habitatge, que les
famílies que queden desnonades, que queden sense habitatge,
que no poden pagar el lloguer, no tendran accés a un habitatge
de protecció oficial perquè vostès han decidit no posar ni un
euro.

Sra. Consellera, vostè ha de treballar dins el Consell de
Govern perquè els seus companys no renunciïn a les polítiques
de protecció social, també.

(Alguns aplaudiments)

També ells tenen responsabilitats, i vostè ha de lluitar
perquè no renunciïn al seu pressupost per donar-l’hi a vostè, un
pressupost amb què vostè no podrà donar atenció a totes les
persones que ho necessiten.

Jo ja li he dit, Sra. Consellera, que el Partit Popular qual
governa carrega sobre els sectors socials més vulnerables.
Vostès han eliminat la renda bàsica d’emancipació que donaven
als joves i no han dit absolutament res. Han eliminat les ajudes
a l’accés als habitatges protegits, una llei estatal que donava
ajudes directes per pagar l’entrada a un habitatge, i les han
donades amb caràcter retroactiu. Aquelles persones que tenien
concedida aquesta ajuda l’han haguda de tornar, i això és
impresentable. Aquesta és la sensibilitat del Partit Popular, una
sensibilitat que vulnera dret, i en això nosaltres no estam gens
d’acord.

Miri, el projecte que vostè té per al servei d’ajuda a domicili
d’alta intensitat és una fotografia, és un titular, no serveix per a
res. Sap què estan fent els ajuntaments que han firmat un
conveni amb vostès pel pla pilot? Estan augmentant una hora la
prestació del servei d’ajuda a domicili als usuaris que tenen
atesos des de sempre, no han incorporat ni una sola plaça nova
d’ajuda a la dependència. Per tant no digui que aquesta és
l’aposta del Partit Popular per millorar l’atenció a les persones
dependents, perquè no servirà absolutament per a res. Per a
l’únic que serveix és per augmentar la intensitat horària
d’aquells que ja reben la prestació del servei d’ajuda a domicili.

Miri, per a nosaltres hi ha dos grans blocs, dos grans plans
que aquest govern hauria d’haver mirat, mirat d’una manera
franca i d’una manera clara. Vostès tenen les persones amb
dependència a les quals no destinen cap recurs nou per
augmentar les places; per treure dels llimbs de la dependència
aquestes 4.500 persones que estan esperant un recurs vostès no
destinaran absolutament ni un euro. L’augment de la nòmina de
la dependència servirà per pagar part de la nòmina, però no per
pagar tota la nòmina. Vostès diuen “hem augmentat el
pressupost de la dependència”. Han augmentat el pressupost de
la dependència incorporant 6 milions d’euros i encara els en
faltaran bastants més per arribar al final. 

I han augmentat el pressupost de la conselleria perquè han
creat una secretaria general, una secretaria general, 7 milions
d’euros més. Això ha estat l’aposta de la conselleria. Els 2
milions que sobren els han repartit en diferents programes, és
vera, 2 milions d’augment d’aquesta conselleria. Això és el que
han aconseguit, i nosaltres estam contents que hagi pogut
augmentar 2 milions d’euros el pressupost de la conselleria,
però no significa que els colAlectius que estan en situació
d’especial vulnerabilitat tenguin un horitzó, tenguin un futur
amb vostès. Vostès, per favor, dediquin-se a solucionar els
problemes reals d’aquestes persones. 

La renda mínima d’inserció social vostès la deixen amb la
mateixa quantitat de l’any passat. Els serveis socials, i vostè ho
sap perfectament, estan...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Obrador, per favor.

LA SRA OBRADOR I GUZMAN:

...estan restringint l’accés de les persones a la renda mínima,
estan restringint aquest accés per limitacions pressupostàries, no
perquè tenguin la voluntat de no donar atenció a aquestes
persones. Tenen l’ordre que no accedeixi més gent a la renda
mínima perquè hi ha unes limitacions pressupostàries, i
nosaltres estam totalment en contra en aquests moments de
limitar la renda mínima d’inserció social.

Per tant no estam d’acord que vostès mantenguin la mateixa
quantitat que varen pressupostar en el 2013, perquè
l’Ajuntament de Palma, i vostè ho sap molt bé, ha augmentat un
30% de demanda d’ajuda social, i això és el que ha de mirar
vostès, la gent que necessita les prestacions, les ajudes
institucionals per poder tirar endavant amb les seves necessitats.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara de rèplica del Grup Parlamentari MÉS, la Sra. Fina
Santiago, per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Sra. Consellera, si vostè després de tot
el que li he dit -zero places residencials, res en dos anys-
considera que aquest govern ho ha fet bé..., jo no sé quins
nombres li hem de donar més. Clar, i vostè fa el que feia el
conseller Sansaloni: comparar la gestió que farà vostè amb el
pressupost de 2013 o la gestió de 2013. Faci-ho amb l’any 2010
o amb l’any 2011 que vàrem deixar. Faci-ho i veurà...

Miri, això és de la seva pàgina, estadístiques de la pàgina de
la conselleria, tots els diputats i les diputades hi poden accedir,
vull dir que no està feta per nosaltres, és la pàgina oficial de la
conselleria. Llei de dependència, l’any 2010, darrer any del
pacte de progrés, 40 milions d’euros d’ajudes econòmiques a les
famílies; primer any del Govern del Partit Popular, any 2011, 32
milions; any 2012, 36. Renda bàsica, 6.499.457,63 euros,
estadística oficial; any 2012, 2.950.000. Clar, vostè... 2013,
2.950.000. Perdoni, 2012, 2.950.000. Clar, després ho compara
amb el 2013, el 2014, amb l’any 2012 i ha pujat un 157, però
compari-ho amb com li ho vàrem deixar. No ha pujat tant, i a
més a més a una esmena -ja ho ha dit diverses vegades- del
nostre grup.

Després ens diu que ha demanat disculpes..., ha demanat
disculpes al sector de la discapacitat perquè durant dos anys les
entitats s’han fet responsables, s’han fet responsables!, del que
havia de fer aquest govern, que era augmentar places cada any,
i hem d’estar tots contents, aquí, els hem de fer mamballetes
perquè han demanat disculpes al colAlectiu de discapacitats.
Vostè acaba de reconèixer aquí que durant dos anys aquestes
entitats han assumit 200 places amb el seus doblers. Pues tres
años, sí, perquè es pactaven a final d’any, cada any es pactava,
i vàrem pactar el desembre del 2010, i el desembre del 2011,
efectivament, que ja hi eren vostès, no es va pactar, perquè es
pacta a final d’any amb els consells. I hem d’aplaudir-la?, i hem
d’estar contents? 

I per què no ho fan amb persones majors?, per què no ho fan
amb persones majors? Per què no reparteixen aquests doblers
que tenen -uf!, bufa, sí- aquests 23 milions d’euros que tenen
perquè no els reparteixen? Perquè el colAlectiu de persones
majors no està organitzat i li crea pressions, a vostè, i vostè
actua per les pressions, perquè si no tendríem aquí
manifestacions cada any. Perquè el colAlectiu de persones
majors, com que no està organitzat i no actua, no actua, no
reivindica, no fa falta crear places de persones majors. Amb les
persones amb discapacitat, que estan organitzades i que li
toquen a la porta cada setmana, amb aquestes sí. Les persones
majors, no. Actuen vostès, els serveis socials sempre que els ha
gestionat el Partit Popular és com si fos un bolet: hi ha un
problema?, idò allà va el Partit Popular per resoldre’l, però
planificar, fins ara no ho sé, no sé si l’any 2014 i el 2015
veurem qualque planificació, però fins ara, res, a toc de porta,
no han planificat res. 

Si no expliqui’m per què no poden crear places de
residències per a persones majors, ho que necessiten.
Reparteixin els doblers. Per què no? Perquè les discapacitats
estan organitzades i ho realitzen i la pressionen. 

El consorci, aquest famós consorci que durarà el temps... Ja
li ho vaig explicar, estan creant una estructura que no té cap
sentit, perquè qualsevol consell insular que estigui gestionat per
un partit diferent al del govern, diferent al del govern, li dirà que
no vol que el tuteli, que no vol que el Govern tuteli les
competències dels consells, i aquest consorci que vostès estan
creant com si fos aquí..., haguessin descobert la pólvora, durarà
el temps que duri aquesta estructura que tenim actualment, que
és que hi ha un govern i hi ha tres consells que són del mateix
partit.

El model d’internament que vostès estan imperant i que
nosaltres no compartim per a res és de massificació d’Es
Pinaret. Vostè no em pot dir, Sra. Consellera, no em pot dir que
com que el CIS..., el perfil dels nins que anaven al CIS no era
l’adequat i que per això havien de tancar; si tenen Es Mussol
sobrecarregat! Sí, sí; potser no sap què és Es Mussol, però és un
centre per a menors tutelats amb unes característiques
determinades. En aquest centre, que té una limitació de places,
a vegades en tenen quatre o cinc més; i em tanca el CIS, quan
Es Mussol i el CIS són semblants? Simplement ho ha fet perquè
vol gastar menys en personal, i vostè està massificant Es Pinaret
quan Es Pinaret no es pot massificar. 

I demani, per favor -no tenc temps, quan estàs aquí el temps
passa molt aviat-, si aquest nou centre que crearà serà als locals
o als terrenys on tenien previst crear el centre terapèutic, que
vostè sap que tenen uns terrenys aquí, o si és a una altra banda;
o si massificarà més Es Pinaret, o si crearà noves... a una altra
banda.

El PPB és molt més del que vostè ha dit, supòs que per
temps també ho ha reduït. El PPB és tota la xarxa d’atenció
municipal de treballadors socials, educadors socials, vull dir que
no només és això. I és cert que ha crescut o que ha augmentat,
però també és cert que vostès han agafat durant aquest any 1
milió d’euros per a aquest pla del servei d’ajuda a domicili
experimental que corresponia als ajuntaments per fer el seu
servei d’ajuda a domicili, que és més de caràcter preventiu, que
són les persones que no tenen aquests problemes tan greus de
dependència. 

Vostè m’ha demanat allò del patrimoni. Idò jo li diré que sí,
que efectivament nosaltres volem que la gent pagui patrimoni,
però demanam coherència. Si el Partit Popular considera que un
ciutadà no ha de declarar el patrimoni cada any si té menys de
700.000 euros, nosaltres demanam la mateixa coherència,
trobam que no ho ha de declarar per al tema de dependència, i
en qualsevol cas...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, ha d’acabar.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, tot d’una. ...l’habitatge habitual de cap manera. 
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I a més a més li baixen les ràtios; vostè baixa les ràtios.
Baixa les ràtios de cuidadors; on baixa les ràtios de cuidadors?,
una altra vegada: a discapacitat només baixa a centre de dia,
però baixa les ràtios de les residències de tots els altres
professionals. En discapacitat no perquè es va negociar i es va
ajustar, ho baixa en persones majors, una altra vegada el
colAlectiu que no té representació, que no està organitzat per
pressionar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, ha d’acabar. Acabi ja.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, tot d’una. Bé, idò no puc dir-li res pus. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara de contestació del Govern. Té la paraula la
consellera Sra. Sandra Fernández, per un temps de cinc minuts.

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

Muchas gracias, presidenta. Empiezo a pensar que lo que
ustedes hacían, o lo que ustedes hacen, o lo que ustedes quieren
hacer, piensan que lo voy a hacer yo, y les puedo decir que no,
y que ni trabajamos por presiones ni trabajamos por réditos
electorales, y si ustedes lo piensan a lo mejor es que se lo
deberían de hacer mirar ustedes, porque le puedo decir que este
gobierno no lo hace y esta consellera tampoco lo hace.

(Alguns aplaudiments)

Y este gobierno está comprometido con los servicios
sociales, tanto -evidentemente- la conselleria como el resto de
consellerias que forman este equipo de gobierno. Le he puesto
un ejemplo precisamente de un convenio con el IBAVI de
plazas de acogida. Las ayudas para comedor escolar desde el
área de educación se han subido un 33%. Desde turismo
también se está trabajando para el turismo accesible. Y estos
solamente son algunos ejemplos de lo que hace este gobierno
desde las diferentes áreas para trabajar por las personas y para
trabajar por las políticas sociales.

Vuelven a hablar ustedes de crédito ampliable. Es que
también me cuesta entender que ustedes critiquen que sea un
crédito ampliable y que hayamos puesto el mayor presupuesto
para nómina de dependencia cuando la Sra. Santiago, que fue la
anterior consellera, reconoce que se llegaron a gastar 40
millones y en el presupuesto del año siguiente se presupuestaron
15, ¿y nos están criticando a nosotros sobre el crédito
ampliable? La verdad es que me cuesta entender que critiquen
cuando ustedes, le vuelvo a repetir, lo hicieron durante más de
cuatro años.

Respecto a menores, y este es un ejemplo: ¿los menores nos
tocan a la puerta para presionarnos?, ¿para pedir que les
aumentemos plazas? No, y aun así lo hemos hecho. Pues será a
usted, porque desde luego a mí no me ha venido ningún menor
que tengamos a tocarme a la puerta para pedirme que le cree
una plaza.

(Alguns aplaudiments)

Si ustedes lo hacían, sinceramente háganselo mirar. Y
evidentemente...

(Remor de veus)

Y evidentemente no queremos masificar Es Pinaret ni
queremos ahorrar en costes de personal porque le estamos
diciendo que vamos a crear un nuevo centro de internamiento,
un nuevo centro diferenciado de Es Pinaret, con lo cual los
argumentos que usted está diciendo es que se contradicen
completamente. No creemos en la masificación y por eso les
estamos diciendo que vamos a crear un nuevo centro, y un
nuevo centro que va a acabar con el déficit histórico, no de esta
legislatura, de las plazas de internamiento para menores. Y nos
guste o no las medidas judiciales las imponen los jueces y
fiscales, y es deber de la administración que se cumplan estas
medidas judiciales y, ya le digo, hemos iniciado otra línea para
intentar que jueces y fiscales puedan poner otro tipo de medidas.
Pero mientras un juez ponga ésta, nosotros debemos dar
respuesta a ésa y no la que nos gustaría que pusiese, y eso es lo
que estamos haciendo y por eso vamos a crear un nuevo centro
de internamiento, y por eso el presupuesto de menores, que
siempre ha sido el más olvidado por todos, y especialmente la
pasada legislatura, aumenta más de 14% durante este año 2014.

Y ya que ustedes decían “bueno, comparen el presupuesto
que teníamos la pasada legislatura”, pues yo les voy a comparar
el presupuesto. Ustedes dicen que no nos importan las familias,
que no nos importan los niños, que no nos importan los
menores, que no nos importa absolutamente nada, para ustedes.
Y yo les digo que sí, que nos importa, y los datos son los datos.
Ustedes, cuando ya se había iniciado la crisis, aunque no lo
quisiesen reconocer, en el 2011, para el plan de prestaciones
básicas presupuestaron 3.700.000 euros. Este gobierno que no
cree absolutamente en nada, según ustedes, presupuesta
8.900.000 euros. ¿Sabe lo que significa?

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Un 225% de presupuesto más del plan de prestaciones
básicas. 

La renta mínima de inserción, que también va dirigida a
todas aquellas personas que están en una situación de exclusión
social, ustedes, en tiempo de crisis 2011 también presupuestaron
2.950.000 euros, este gobierno ha presupuestado 7.450.000
euros. ¿Sabe lo que supone? 152% más en renta mínima de
inserción, ...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... que son los instrumentos que tiene este gobierno para luchar
contra la pobreza de nuestra comunidad autónoma, y los datos
son los datos, lo quiera entender o no, y también mire el
presupuesto.
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(Remor de veus)

Sí, sí, usted puede comparar lo que quiera, pero el
presupuesto es el presupuesto, mire los presupuestos iniciados,
mire los presupuestos ¿qué quería destinar usted a Plan de
prestaciones básicas, qué quería destinar usted a renta mínima
de inserción? ¿Cuál era la voluntad de su gobierno? Y desde
luego no era la que están diciendo ahora, era lo que
presupuestaba y lo que quedaba aprobado en este parlamento.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Y le vuelvo a decir también, aumentamos más de un 20% la
convocatoria para entidades sociales que también trabajan en
esta línea, destinamos 2,5 millones.

Y Sra. Obrador, por favor, y se lo pido, el presupuesto de la
conselleria aumenta más de un 8%, con y sin secretaría general
la comparativa, y lo tienen, porque precisamente en la
comparecencia de presupuestos ya intentamos aclarar, porque
ustedes ya lo habían lanzado a los medios de comunicación, que
el presupuesto de la conselleria aumentaba porque aumentaban
los cargos, y es totalmente incierto y está comprobado y tienen
ustedes toda la información. El presupuesto aumenta un 8% y
va destinado a servicios para las personas de nuestra comunidad
autónoma, no para pagar los altos cargos. Y esto tiene que
quedar muy claro y, por favor, Sra. Obrador, que lo tenga claro.

(Alguns aplaudiments)

Este presupuesto aumenta un 8%, sabemos que tenemos que
seguir trabajando, sabemos que todavía hay muchísimas
personas que necesitan de este gobierno y ahí vamos a estar,
pero la realidad es la realidad, y la realidad es que se destinan
36 millones de euros más a servicios sociales de lo que se
destino en el último presupuesto de su legislatura, lo quiera
entender o no lo quiera entender.

Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn en contra, té la paraula pel Grup Parlamentari Popular
la Sra. María José Bauzá, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Definitivamente, la Sra.
Obrador no se ha mirado estos presupuestos.

(Remor de veus)

Si hay algo que definen estos presupuestos, precisamente, es
que ponen de manifiesto, una vez más, que tenemos un gobierno
seriamente comprometido con las políticas sociales, y prueba de
ello es el esfuerzo realizado para que esta conselleria haya
incrementado su presupuesto en algo más de un 8,6% con
respecto a 2013, llegando ya a los más de 140 millones de euros
destinados a políticas sociales, más de 140 millones de euros, la
cifra más alta destinada hasta la fecha.

Esta cantidad supone un aumento de 11 millones de euros
respecto al año 2013 y sirve para proteger y consolidar las
prestaciones sociales destinadas a aquéllos que en estos
momentos peor lo están pasando, aquéllos que necesitan la
solidaridad de todos. Y estoy pensando en las personas
dependientes, en las familias, especialmente aquellas con menos
recursos, en los menores, en las mujeres en situación de
vulnerabilidad, en las personas con alguna discapacidad o en las
vícitimas de violencia de género, todos ellos forman el núcleo
central de las prioridades de este gobierno.

Este presupuesto es una muestra de la apuesta decidida del
Partido Popular por el estado del bienestar y pone de manifiesto
nuestro absoluto compromiso con las políticas sociales,
compromiso que ha llevado a que cada año de esta legislatura se
haya conseguido aumentar y consolidar un poco más este
presupuesto. Por eso no deja de sorprenderme que la oposición
diga que estos presupuestos no son sociales, que son
insuficientes, cuando estos presupuestos, como muy bien ha
dicho la consellera, suponen un incremento de 36 millones de
euros más con respecto al último presupuesto del pacto; 36
millones de euros más que lo que ustedes destinaban a política
social en los años 2010 y 2011.

Una de nuestras mayores preocupaciones en la que el
Gobierno tiene un compromiso indudable es el de la lucha
contra pobreza y la exclusión social. Sin duda alguna, si el paro
es su principal causa, el crecimiento económico y la creación de
empleo constituyen el mejor remedio para acabar, precisamente,
con el drama de la pobreza y la exclusión. Y por eso, la mayor
parte de las políticas de este gobierno están encaminadas a la
creación de empleo.

Pero desde el Partido Popular somos muy conscientes de que
muchas familias siguen y seguirán necesitando el apoyo de las
administraciones públicas para seguir adelante, y por eso
queremos apoyar de una manera firme y decidida a las familias
y a las personas que peor lo están pasando. Por eso, este
gobierno, una vez aprobada la enmienda del Partido Popular,
destinará un total de 20 millones de euros a las políticas de
inclusión social.

(Alguns aplaudiments)

20 millones de euros destinados a apoyar a los colectivos
más vulnerables, a atender las necesidades básicas de personas
en situación de pobreza; 20 millones de euros destinados a
apoyar a las familias con necesidades especiales de atención.

En los presupuestos de 2013 la renta mínima de inserción,
aquélla destinada precisamente a quienes no tienen ningún otro
ingreso, se incrementó en un 152% con respecto al 2012.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 111 / fascicle 4 / 18 de desembre del 2013 5065

 

También el Plan de prestaciones básicas triplicó su
presupuesto para el 2012, pero lo más importante es que en los
presupuestos de 2014 se consolidan estos incrementos, Sra.
Santiago, se consolidan, que esa es la parte importante que
tienen estos presupuestos. Esto es apostar por las personas, esto
es dar una respuesta real a las personas que peor lo están
pasando.

Los que ahora en la oposición acusan a este gobierno de no
hacer políticas contra la pobreza, en su último presupuesto
destinaban 3 veces menos a estas partidas, 3 veces menos, y
¿acaso en 2010 la situación era mucho mejor? ¿Saben ustedes
que en 2010 la tasa de pobreza en Baleares era del 20,6%?
¿Saben ustedes que en 2010 se había prácticamente triplicado
la tasa de paro en Baleares? Y ¿cuál fue la respuesta del
Gobierno del pacto ante tan grave situación? No sólo no
tomaron ninguna medida, Sra. Obrador, sino que además
decidieron bajar un 2,5% el presupuesto dedicado a la política
social. Estas eran sus medidas contra la pobreza, estas eran sus
medidas en la lucha contra la exclusión, Sra. Obrador.

(Remor de veus)

Señores de la oposición, ustedes, en un momento en que la
crisis estaba en pleno auge, destinaban un 30% menos que este
gobierno a la Conselleria de Bienestar Social, y ahora se llenan
la boca de grandes palabras. Esa es la verdadera apuesta de la
izquierda por las políticas sociales, bajar el presupuesto.

Miren, todo esfuerzo es poco cuando hablamos de personas
que sufren, de familias que no llegan a fin de mes, y el Gobierno
del Partido Popular es muy consciente de las necesidades de los
ciudadanos, y por eso se toman medidas desde todas las
consellerias: se aumentan un 33% las ayudas para comedores
escolares; el Sr. Company ha puesto en marcha el Plan de
vivienda social del IBAVI con el que está dando la solución a
las personas que han sufrido los deshaucios, los que ahora
tienen ideas maravillosas no hicieron nada cuando tuvieron la
responsabilidad de gobernar.

Y no menos importante es el Plan nacional de inclusión
social recientemente aprobado por el Consejo de Ministros que
va a destinar 136.000 millones en los próximos cuatro años, 33
millones de euros al día destinados a las personas que peor lo
están pasando. Eso son las políticas del Partido Popular contra
la pobreza, la política de los hechos.

Pero ésta no es una lucha que podamos llevar a cabo solos,
y por eso somos conscientes de la importancia de seguir
apoyando el tercer sector, y por eso se aumentan en un 20% las
partidas destinadas a las entidades sociales.

Pero también otra política que me gustaría destacar en estos
presupuestos son las políticas de apoyo a las personas con
alguna discapacidad. En 2013 se ha hecho un enorme esfuerzo
por dotar adecuadamente las plazas que existían hasta ahora. Es
fácil crear plazas, Sra. Santiago, cuando se quedan mal dotadas,
pero después son los ayuntamientos, después son los consells
insulares y las entidades sociales las que tienen que poner la
diferencia, les dejaban ustedes en una muy complicada
situación. Ahora, una vez dotadas las plazas correctamente, para
el 2014 se destinará un 24% más a este incremento de plazas.

Pero también quiero poner en valor aquí que, al igual que en
temas de inclusión social, el resto de las consellerias del
Gobierno tienen una verdadera implicación en la política de
discapacidad. Por ejemplo, destacar que la Conselleria de
Economía incrementa en un 20% la dotación para la integración
laboral de personas con discapacidad, tanto en el mercado
ordinario de trabajo como en el mercado protegido de los
centros especiales de empleo. Este gobierno, además, está
resolviendo peticiones históricas del sector, como la reciente
modificación de la Ley de servicios sociales o el acuerdo de
transferir totalmente las competencias en materia de
discapacidad a los consells insulares.

Y no menos importante es la enorme labor que se está
llevando a cabo en el ámbito de menores solucionando
problemas que hasta ahora nadie había sido capaz de solucionar,
como la histórica necesidad de incrementar plazas de
internamiento, que ya existía en la pasada legislatura, o
adecuando correctamente los recursos al tipo de medida que
interpone el Ministerio Fiscal o el judicial a los jóvenes
infractores.

Igualmente, la política de este gobierno con las familias es
de un impulso total y de un mantenimiento de todos los
programas, porque este gobierno, al igual que el Partido
Popular, tiene un verdadero compromiso con las familias, como
lo denota también la subida en el incremento de presupuesto.

Otro de los pilares de este presupuesto y al que se dedica una
partida muy importante es el de la dependencia. Nadie puede
cuestionar ya la voluntad de este gobierno de garantizar la
sostenibilidad del sistema de dependencia que para 2014
aumenta su financiación en un 3,1%, hasta llegar a los 75,7
millones de euros, el 53,9% del presupuesto de la conselleria.
Para este gobierno las prestaciones de dependencia han sido una
prioridad, porque sabemos que las personas dependientes
requieren de este esfuerzo de la administración para
garantizarles un recurso o una prestación económica. Este año
se ha destinado a nómina de dependencia un total de 41
millones de euros, cifra récord en esta comunidad, y un 28%
más de lo que se destinaba en 2011.

Actualmente atendemos en el sistema más beneficiarios que
nunca en la Ley de dependencia, pero creo que lo más
importante, Sra. Consellera, es que este gobierno, consciente de
que todavía son muchas las personas que esperan, no se queda
de brazos cruzados y busca soluciones y nuevas alternativas
para que cada vez más personas tengan acceso a algún recurso.
En 2014, por primera vez en esta comunidad autónoma, se
amplía la cartera de servicios, con el Servicio de atención a
domicilio de alta intensidad y la teleasistencia que, además de
reducir la lista de espera, generará puestos de trabajo en las
personas que darán estos servicios.
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Para finalizar, quiero hacer una especial mención también a
que, después de una bajada continua del presupuesto del
Instituto Balear de la Dona en la pasada legislatura, hasta un
total de 21% menos en presupuesto del Instituto Balear de la
Dona, este gobierno hace un esfuerzo para volver a incrementar
este presupuesto en un 2,21%, dedicando una especial atención
a las ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género.

Señoras y señores de la oposición, las políticas sociales no
son patrimonio de la izquierda y así lo está demostrando este
gobierno. Su tan traído y llevado discurso de que el Gobierno
del Partido Popular está desmantelando el estado del bienestar
y que está quebrantando los derechos de las personas en
situación de dependencia queda en evidencia, una vez más, con
estos presupuestos. Hoy nuestro compromiso con la sociedad
balear es más fuerte que nunca, pero especialmente con aquellos
que más sufren y que más dificultades tienen.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica, té la paraula pel Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Conxa Obrador, per un temps de cinc minuts.
 

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Bauzá, la sent donar
molts sermons de com hem de fer la nostra feina, i li dic clar, li
dic clar: no acceptam sermons de qui entén el benestar social
com una caritat. Per tant, no ens doni lliçons, ...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

..., no ens doni lliçons de com s’ha d’entendre el benestar
social, perquè nosaltres entenem el benestar social com un tema
de drets, no com un tema de caritat.

I dir-li una altra cosa, avui, avui de matí, un home s’ha
intentat suïcidar perquè la policia judicial ha anat a ca seva a
executar una ordre de desnonament. Vostès tendran
l’oportunitat de votar a favor d’una esmena d’aquesta grup que
dóna ajudes a les persones que tenen dificultats per pagar el seu
habitatge, esper que hi votin a favor, esper que hi votin a favor,
per la seva consciència, Sra. Bauzá.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Miri, en relació amb les ajudes de menjador i l’interès que
tenen vostès en donar atenció als nins que pateixen problemes
alimentaris, dir-li que en el 2010 l’anterior govern va atorgar 1
milió d’euros a les ajudes de menjador, 1 milió d’euros. Vostès
varen baixar a 700.000, després a 600.000, ara han pujat per la
pressió dels grups de l’oposició i de la realitat, no és possible
que vostès se’n vagin a una ponència d’infància en situació de
vulnerabilitat, que tots els ponents diguin que els nins pateixen
problemes alimentaris, i vostès no facin absolutament res. Però
venim de pressuposts dotats amb 1 milió d’euros a l’anterior
legislatura.

I en relació amb les polítiques d’atenció a les persones que
pateixen exclusió, dir-los que la Direcció General de
Cooperació i Immigració era dins la Conselleria de Benestar
Social, d’Assumptes Socials, per tant vostès han tret aquesta
conselleria per no haver de carregar amb la despesa que
suposava tenir aquesta direcció general dins la pròpia
conselleria i l’han reduïda, han passat de 17 milions a 4 milions,
a 4 milions, les polítiques de suport a la cooperació de les
persones en immigració. Per tant, vostès no arriben ni al 0,07%,
una vergonya, un 75% manco té aquesta conselleria.

Mirin, en relació amb el Servei d’ajuda a domicili d’alta
intensitat, el conveni que signen els ajuntaments diuen que
rebran els usuaris entre 40 i 60 hores mensuals, això fa 2 hores
diàries. Quantes persones hi ha, grans dependents, que esperen
una ajuda, un recurs assistencial? 300, 25% de les persones que
són en llista d’espera per accedir a un recurs tenen gran
dependència i vostès l’oferta que els donen és 2 hores diàries.
Quantes hores diàries necessiten aquestes persones quan són
grans dependents? Aixecar-los del llit, seure’ls a una cadira,
anar-se’n i tornant el vespre per posar-los al llit? Per favor, això
no és la solució, aquest no és el model del Partit Socialista per
donar atenció a les persones amb dependència, nosaltres volem
recursos assistencials, places residencials públiques, places
residencials públiques.

(Remor de veus)

És cert que la Llei de dependència és una llei que ha
significat una tramitació complicada, però la nostra voluntat era
anar incrementant les ajudes i millorar les deficiències que
pugui tenir una llei que demà o que dissabte acompleix 7 anys.
Vostès l’han liquidada, l’han liquidada sense cap possibilitat
d’arribar a millorar el seu funcionament, per tant vostès no hi
creuen en la dependència, vostès el que fan és crear un servei,
que es diu Alta Intensitat, que és un titular, una fotografia per a
la consellera i vendre-la als ajuntaments. Els ajuntaments no
crearan més ocupació, no crearan més treballadors familiars, el
que faran serà incrementar les hores d’ajuda a domicili a les
persones dependents que ja reben atenció del propi ajuntament.

Miri, el nostre grup ha presentat esmenes que preveuen
augmentar 22 milions l’atenció a la dependència i 11 milions en
prestacions a les persones que viuen sota el llindar de la pobresa
o que viuen amb exclusió social, i els volem treure dels
interessos bancaris. Ja els dic aquí, per avançat, perquè s’eviti
la polèmica, i dir-los que ho traiem dels interessos, perquè els
interessos estan inflats, estan inflats, i vostès treuen d’aquí quan
els convé. I una prova d’això és que aquest estiu hem vist,
vostès han anunciat que havien tengut una errada a la
comptabilitat dels interessos i que havien de pagar 96 milions
d’interessos manco dels que estaven pressupostats, per una
errada de comptabilitat. Sra. Consellera, m’agradaria saber on
han anat a parar aquests 96 milions; ens agradaria saber i ens
agradaria tenir l’oportunitat de decidir aquí, en aquest
parlament, quin és el destí d’aquesta partida de 96 milions, i que
no sigui una partida que es reparteixi per tapar forats del propi
govern. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica, pel Grup Parlamentari MÉS té la paraula la
Sra. Fina Santiago, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. No, nosaltres no criticam el crèdit
ampliable, nosaltres volem que siguin crèdits ampliables,
aquests i molts altres serveis socials, de fet va ser el Govern
progressista que a l’any 2008 el va posar ampliable per primera
vegada.

Però clar, vostè em diu: hem de mirar el pressupostat, no el
gastat; doncs vostè avui què em diu que hem de mirar els 28
milions que té pressupostats per a dependència, no els 41 que
preveu gastar? Perquè si es bo per a vostè, jo també puc fer la
mateixa lectura. Què és el correcte, segons vostè, no els 41
milions que vostè diu que gastarà el 2013, sinó els 22 que estan
pressupostats en el pressupost del 2013? No, m’ho digui, perquè
per a nosaltres és dolent, per a nosaltres mirar el gastat és
incorrecte, per a vostè és l’adequat. Si estam en la mateixa
mesura, que és el gastat, vostès, nosaltres, el pacte de progrés,
l’any 2010 va gastar 40 milions.

(Remor de veus)

Bé, doncs vostè pressupost. Vostè vol pressupost? Doncs,
només 22.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

L’any 2010? L’any 2010 en vàrem pressupostar 16 i vàrem
gastar 40 milions.

(Remor de veus)

Sí, però vàrem gastar 40 milions, i vostè n’ha pressupostat
28 i en gastarà 48, jo li dic...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor deixin intervenir.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Jo, l’únic que li dic, Sra. Consellera, és que agafem la
mateixa mesura... 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...per mesurar..., no, no, per mesurar!, vostè es vol mesurar, idò
a mi em mesuri amb la mateixa, jo li ho dic, 40 milions, 40
milions l’any 2010, i si haguéssim fet pressuposts l’any 2011,
que no en vàrem poder fer perquè els record que estàvem en
minoria parlamentària, haguéssim posat els 40 milions... Ah, és
clar, i vostès això no ho han fet, perquè no n'haguéssim pogut
posar-ne manco i, si no, vostès ens haguessin criticat amb tota
la raó, com nosaltres feim ara ...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...com nosaltres feim ara.

Miri, Sra. Bauzá, ho ha dit molt clarament la consellera,
vostès tenen un model d’agraïments. La Sra. Consellera ha dit
aquí en tribuna que ha incomplert la Llei de serveis socials, la
Llei de dependència perquè les entitats han hagut d’assumir
durant dos anys i mig més de 200 places que aquest govern no
ha volgut concertar -que aquest govern no ha volgut concertar-,
no ha volgut finançar, no ha volgut pagar i els ha d’estar agraït...

(Remor de veus)

...(...) jo!... em gir perquè m’interromp constantment la
consellera...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, el que tampoc no pot... no, no, no, Sra.
Consellera...

(Petit aldarull)

Deixi'm acabar de xerrar, no? És que no podia xerrar, Sra.
Santiago, puc començar a intervenir? ... gràcies. Puc començar
a intervenir? Ja està aturat el rellotge.

(Remor de veus)

A veure, senyors diputats, Sra. Consellera..., Sra. Santiago,
vostè tot el temps es dirigeix a la consellera i li demana i li
demana...

(Se sent la Sra. Santiago i Rodríguez de fons de manera
inintelAligible)

...vostè..., però, Sra. Santiago,... Sra. Santiago, vostè pot...

(Petit aldarull)

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

La culpa la tenc jo!

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no estam parlant de tu...

(Continua l'aldarull)

...Senyors diputats!
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Tot el dia es dirigeixen a nosaltres i nosaltres no podem
parlar i ells... vinga, home!

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats!, silenci, per favor. 

El que li estic dient, Sra. Santiago, vostè pot intervenir com
vostè vulgui, faltaria més, faltaria més, perquè està en el seu
temps parlamentari, ara l'hi tornaré posar perquè ara li he deixat
aturat.... no ho he de menester.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Escolti, Sra. Santiago, vostè es pot dirigir a qui vulgui, però
el debat, ara, ja ha acabat amb la consellera, la qüestió
incidental ha acabat. Si vostè tot el temps es dirigeix a la
consellera i li demana i li demana, ella té tendència a contestar-
li.

Sra. Consellera, per favor, no contesti perquè vostè no pot
contestar i no poden intervenir totes dues.

Pot continuar quan vostè vulgui, Sra. Santiago, és el seu
temps.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, de totes maneres el Govern sempre
té la possibilitat de torn incidental, demani'l i jo li tornaré
contestar.

Ens acaba de dir la consellera que ha incomplert durant dos
any, aquest govern, la Llei de serveis socials i la Llei de
dependència perquè les entitats han hagut d’assumir aquestes
places residencials, i a vostès això els sembla normal, això els
sembla normal?, no és ver que no?, no és ver que no és normal?,
idò això passa en aquesta comunitat autònoma i, vostès volen
que això sigui el model de serveis socials?, això volen que sigui
el model de serveis socials?, no prioritzar per res dues lleis que
tenim en aquesta comunitat autònoma de serveis socials?

Nosaltres mai no vàrem actuar per electoralisme, tot el
contrari del que pensa el Partit Popular, mai no vàrem actuar per
electoralisme... no, no, no, miri, si vostès creuen que vàrem
actuar per electoralisme, perquè jo els he dit que vostès
responen a la pressió del colAlectiu de discapacitat enfront a les
persones majors, idò li he de dir que per a persones majors el
pacte de progrés va crear més de 840 places i per discapacitat,
600 i es va negociar amb ells i varen entendre, el colAlectiu de
discapacitats va entendre que era necessari en persones majors
perquè estava manco dotat. 

Els pressuposts gastats de 2010, 150 milions, i per tant... ho
veurem, quan acabi el 2013, veurem quan el 2014, el gastat, el
que ha estat a la societat, el que ha estat invertit, no tant els
pressupostat, sinó el gastat, perquè si tenim pressuposts
ampliables és perquè es poden ampliar i en partides de serveis
socials es poden ampliar i es lleven d’altres bandes manco
necessàries, i això ha de ser positiu, per a nosaltres, no sé per
què hem de discutir ni estar contents que a l’any 2010 es

gastassin 150 milions en serveis socials. Vostès, si ens volen
guanyar, guanyin-nos, si jo els ho aplaudiré, gastin-se'n 170!, si
jo estaré encantada, m’encantaria que vostès gastassin més en
serveis socials del que vàrem gastar nosaltres!, facin-ho!..., idò,
fantàstic, facin-ho.

Menors. Menors, tenen la pressió de la Fiscalia de Menors,
perquè la Fiscalia de Menors quan hi ha un menor que és
infractor, els hi posa a la porta i els diu “en 20 dies vull una
solució” i aquesta pressió la tenim tots els governs i nosaltres,
com que teníem aquesta pressió, vàrem crear 20 places i una de
les 20 places, 8, vostès les varen tancar, el Centre d’Integració
Social, varen tancar aquestes 8 places i aquestes 8 places,
nosaltres no ens les vàrem inventar, la Fiscalia de Menors va
estar d’acord amb aquest programa perquè hi ha sempre joves
que necessiten un procés de reincorporació progressiva a la
societat sense estar tancats les 24 hores al Pinaret, i la Fiscalia
de Menors va estar absolutament d’acord amb nosaltres.

La cartera de serveis. Miri, la cartera de serveis, no ens
digui, Sra. Bauzá, que ara la cartera de serveis és més ampliable,
vostès tenen una cartera de serveis aprovada -aprovada-, que
l’han posposada fins l’any 2015, això és el que creuen vostès en
els serveis socials, una cartera que estava aprovada i que donava
drets socials als nostres ciutadans, la varen posposar primer a
2013 i després la varen posposar a 2015, això és el que creu
vostè en serveis socials, perquè aquesta cartera els obligava,
igual que obliga la Llei de turisme a certes coses, i aquesta
cartera els obligava i vostès no volen estar obligats en serveis
socials, vostès volen fer el que els doni la gana, perquè si
realment volguessin fer, donar drets a les persones aprovarien
la cartera de serveis socials que estava negociada...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, acabi.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

...i que estava absolutament aprovada. Per tant, veurem el 2015,
el 2015 s’haurà acabat la seva legislatura i veurem efectivament
qui ha planificat, qui ha creat serveis, qui ha gestionat de
manera adequada els problemes de serveis socials. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara de contrarèplica, té la paraula el Grup Parlamentari
Popular, la Sra. María José Bauzá per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Tengo que agradecer al
conjunto del Gobierno el esfuerzo que ha hecho porque la
Conselleria de Asuntos Sociales sea la que menos baja del
conjunto de todo el Gobierno y eso expresa claramente la
voluntad de este gobierno de que los servicios sociales sean
progresivamente una línea estratégica igual que lo es la sanidad
y lo es la educación. 

Diario de Sesiones del pleno del Parlamento, 16 de
diciembre del 2009, esto es lo que decía la exconsellera de
Asuntos Sociales en el debate de presupuestos de 2010...

(Alguns aplaudiments)

Aquí justificaba una bajada del 2,5% en la Conselleria de
Asuntos Sociales, unos presupuestos en los que bajaba un 2,3
millones de euros los presupuestos en la Dirección de Menores,
eliminaba el bono de infancia, bajaba 1,7 las partidas destinadas
a familia y entidades sin ánimo de lucro, un 1,2% las partidas de
protección social y dependencia destinadas a los consells
insulars. 

Sra. Santiago, me habla de una cartera de servicios que usted
tenía que haber puesto en marcha en su legislatura y que aprobó
dos días antes de las elecciones, dos días antes de las elecciones,
Sra. Santiago...

(Alguns aplaudiments)

...no me hable usted de una cartera de servicios que usted no
puso en marcha. Usted se dedicó a bajar el presupuesto del
Instituto de la Dona un 21% toda la legislatura y ahora habla de
mujer y de la apuesta por la mujer.

Éstas son sus apuestas estratégicas por los servicios sociales,
o sea, no reconocen un aumento de presupuesto de esta
conselleria de más de un 30% y de ello sacaban pecho cuando
sólo disminuían el 2,5...

(Remor de veus)

Pero para mí uno de los puntos donde hacen un ejercicio
mayor de hipocresía es en la nómina de dependencia. La Sra.
Santiago presupuestaba en 2008 1,4 millones para dependencia;
en 2009, 6,5 millones para dependencia; en 2010 y 2011, 15
millones de euros para dependencia. Ahora que nosotros
presupuestamos prácticamente el doble, ahora son insuficientes,
ahora lo de que sean ampliables no tiene ningún sentido, ahora
es..., sí, sí, Sra. Santiago, estas son sus nóminas de dependencia.
Sacan aquí pecho de la gestión de dependencia cuando una de
las primeras cosas que se encuentra este gobierno son dos
residencias, la de Pollença i San Juan, que estaban abiertas, pero
sin presupuesto, estaban sin presupuestar, sí, Sra. Santiago, o
podemos sacar también el Consorcio de Ibiza que también era
un ejemplo de gestión en materia de dependencia que debía a
todo el mundo, debía a todo el mundo.

Se atreven la sacarme las residencias de Sant Jordi i Sant
Antoni, tengo aquí una noticia del martes 4 de diciembre de
2007: “La consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago,
anunció hoy que las obras de la residencia para discapacitados

y enfermos mentales de Sant Jordi estarán finalizadas en un
plazo de cinco meses”, lo decía en el 2007, y la de Sant Antoni
era para el año siguiente, ¿qué pasó, Sra. Santiago en cuatro
años?, ¿qué pasó?, ¿no las pudo abrir?...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

¿Qué pasó?, dígame, sí, sí, ¿qué pasó?

Me saca las liquidaciones de presupuesto de su conselleria
como si fuera para sacar pecho, lo que no cuenta la Sra.
Santiago es donde pone: "pendiente de pago de un año para
otro": 36,8 millones en el año 2008; 45,2 millones en el 2009,
y 44,8, en 2010, ¿quién pagaba todo esto, Sra. Santiago?, usted
podía encargar todos los pagos que quisiera, pero si después no
se pagaban, a ver quien dejaba tiradas aquí a las entidades, creo
que algo tendrá que decir.

Me hablan también de desmantelamiento del estado del
bienestar, creo que aquí lo que desmantela son sus argumentos,
totalmente... basados en...

(Alguns aplaudiments)

...falacias y en eslóganes.

Bien, señores, señores de la oposición, este gobierno ha
aumentado un 152% la renda mínima de inserción, ha triplicado
el Plan de prestaciones básicas, incrementa un 20% las
subvenciones a entidades sociales, aumenta un 22,2% las
partidas destinadas a discapacidad, aumenta un 14,6 las partidas
destinadas a menores y a familia, aumenta un 3,1 las partidas
destinadas a dependencia y aumenta un 2,25% el presupuesto
del Instituto Balear de la Dona: 140 millones destinados a
políticas sociales, la cantidad más alta de esta comunidad
autónoma, 36 millones más que lo que ustedes, los que ahora se
llenan la boca de la política social, 36 millones más que lo que
ustedes dedicaban a políticas sociales.

Pero somos muy conscientes de que todavía hay mucha
gente que lo pasa mal y que todavía hay mucha gente que
necesita de la ayuda de este gobierno, somos muy conscientes
de que la pobreza y la desigualdad siguen implantadas en
cientos de hogares de Baleares y por eso este gobierno durante
toda la legislatura se ha esforzado no sólo en consolidar el
presupuesto, sino en ir aumentando a medida que las
posibilidades se lo permiten.

Bien, señores de la oposición, si hay algún gobierno que
apuesta por las políticas sociales es indudablemente el Gobierno
del Partido Popular y por eso este grupo al que represento va
apoyar estos presupuestos, porque son los presupuestos más
sociales de la historia de esta comunidad autónoma.

Muchas gracias.

(Aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Debat número 15, de globalitat, agrupació de la secció 17,
família i serveis socials amb les seccions i entitats afins.
Esmenes parcials. Grup Parlamentari Socialista, secció 17,
Conselleria de Família i Serveis Socials, al programa 313A,
centres assistencials, 14511, 14535; al programa 313C, mesures
judicials i prevenció del delicte, 14457, 14503; al programa
313D, protecció i acció social, 14517, 14515, 14518, 14519,
14523 i 14497; al programa 313F, protecció i defensa dels drets
dels menors, 14462; al programa 313I, planificació i ordenació
social, 14454, 14481, 14487, 14492, 14451, 14472 i 14476; al
programa 314A, pensions i prestacions econòmiques, 14469;
secció 73, Institut Balear de la Dona, al programa 323C,
promoció i protecció i serveis per a la dona, 14377 i 14375.

Del Grup Parlamentari MÉS, secció 17, Conselleria de
Família i Serveis Socials, al programa 313A, centres
assistencials, la 14632; al programa 313D, protecció i acció
social, les 14640, 14635, 14637 i 14638; al programa 313F,
protecció i defensa dels drets dels menors, la 14636; al
programa 313G, família i unitats de convivència, la 14630 i la
14631; al programa 313I, planificació i ordenació social, 14633,
14634 i 14641; al programa 314A, pensions i prestacions
econòmiques, 14639; la secció 73, Institut Balear de la Dona, al
programa 323C, promoció i protecció i serveis per a la dona,
14643, 14644.

De la diputada no adscrita Sra. Margalida Font i Aguiló,
secció 17, Conselleria de Família i Serveis Socials, al programa
313I, planificació i ordenació social, 14155; secció 73, Institut
Balear de la Dona, al programa 323C, promoció i protecció i
serveis per a la dona, 14162.

Del diputat no adscrit Sr. Antoni Pastor i Cabrer, secció 17,
Conselleria de Família i Serveis Socials, al programa 00A, nous
programes i no classificats, 14129; al programa 313D, protecció
i acció social, 14143,14144 i 14133.

Defensa conjunta de les esmenes. Té la paraula pel Grup
Parlamentari Socialista la Sra. Conxa Obrador per un temps de
deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Les nostres esmenes, com
ja he dit abans, les hem agrupat en dos blocs, un bloc per donar
projecció a l’atenció a la dependència i un altre bloc per donar
atenció a les famílies que viuen en situació de pobresa o
exclusió social.

Duim una esmena per augmentar 200 places a residències
públiques amb 1,5 milions d’euros. Un altra esmena per
augmentar 300 places concertades, 3 milions d’euros. Duim una
esmena per iniciar el projecte del Centre Social de Baixa
Exigència a l’illa d’Eivissa, 30.000 euros. Duim una altra
esmena per augmentar la concertació de les places destinades a
persones amb problemes de salut mental, segons reivindicació
expressada pel sector a la Ponència de Salut Mental, 400.000
euros per augmentar 120 places de salut mental.

Duim una esmena de 500.000 euros per augmentar el servei
de teleassistència per tal que els ajuntaments puguin fer front a
aquesta despesa que el Govern central va eliminar. També duim
una esmena d’1 milió d’euros per establir ajuda econòmica
mensual a quasi 500 persones per ajudar a les persones gran
dependents que estan a casa seva esperant una plaça o un recurs
assistencial.

Una altra esmena, 1 milió d’euros per a ajudes directes a
famílies per rehabilitar i adaptar habitatges de persones que són
a casa seva amb dependència i tenen dificultats de mobilitat i
d’autonomia, principalment per reformar els seus habitatges, els
espais amb més perills per a ells, zona cuines, banys i han de
viure a casa seva sense poder assistir a una residència, per tant,
què menys que poder tenir un recurs per poder rehabilitar casa
seva.

Després tenim una esmena amb 600.000 euros amb una
subvenció directa destinada a persones dependents per pagar el
cost dels centres de dia, el Govern sempre diu que no s’han
cobert totes les places dels centres de dia i pot ser que sigui cert,
però no es cobreixen les places dels centres de dia perquè les
persones majors no poden renunciar a la seva pensió i assumir
el copagament d’aquest servei.

Duim una esmena de 12.600.000 euros per arribar als 41
milions de dotació de la nòmina de dependència i situar-la a la
despesa real. 

Contra la pobresa duim una sèrie d’iniciatives, la primera és
una esmena per duplicar el pressupost de la targeta bàsica; la
targeta bàsica per comprar aliments peribles perdó, verdures,
fruita i peix per a nins que han d’anar al banc d’aliments a
comprar, a cercar perdó, macarrons i arròs que aquesta és la
seva alimentació bàsica; la targeta bàsica que no està convocada
enguany, els ho vull recordar.

Una esmena per augmentar la renda mínima en 2.200.000
euros i que pugui arribar a donar atenció a més de 2.000
persones.

Una esmena de 4 milions d’euros per augmentar el
pressupost destinat al Pla de prestacions bàsiques. Una esmena
d’1 milió d’euros per a ajudes d’emergència social per a
persones que estan en situació de vulnerabilitat i que aniria
dirigit als ajuntaments.

Una esmena d’1,5 milions d’euros per ajudar a les famílies
amb infants de 3 a 16 anys perquè puguin assistir als programes
de vacances escolars i al menjador associat per tal que puguin
tenir una alimentació assegurada també durant els mesos d’estiu
i que és una ajuda que es gestionaria a través dels serveis socials
dels ajuntaments.
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També una esmena de 500.000 euros per garantir l’habitatge
a les famílies en situació de pobresa, a les famílies que no poden
fer front a les despeses del seu habitatge, d’un lloguer o de la
seva hipoteca. Recordin que el Govern balear va cedir la gestió
de pisos de protecció oficial, a Menorca en va concedir tres als
ajuntaments, a Mallorca set ajuntaments gestionen habitatges
del Govern i vuit habitatges de protecció oficial gestionen els
ajuntaments d’Eivissa. Si els sembla que aquest nombre
d’habitatges són suficients per donar atenció als municipis que
tenen famílies que no poden viure a casa seva perquè són
expropiades o famílies que no poden pagar lloguers a preus que
no siguin socials, crec que haurien de donar suport a aquesta
esmena. I ja els record la circumstància tràgica d’avui matí. 

També duim una esmena de 600.000 per garantir
l’escolarització i l’alimentació dels nins de zero a tres anys, a
les escoletes infantils, perquè puguin arribar als ajuntaments i
ser gestionades, aquestes ajudes, directes a les famílies a través
dels serveis socials.

Com ja he dit abans són 22 milions per a la dependència, per
crear 800 noves places a residències i a centres de dia, per dotar
a 1.000 persones del servei de teleassistència, perquè ajudes
directes arribin a 2.000 persones dependents sense recursos que
estan a casa seva a l’espera d’accedir a una plaça o a una ajuda
adequada i per augmentar la nòmina de la dependència i situar-
la a la realitat. També 11 milions més en prestacions i ajudes
directes a les famílies i a persones que viuen sota el llindar de
la pobresa, com ja he dit abans. 

I després tenim un altre grup d’esmenes que van
encaminades a ampliar la dotació de la partida destinada als
consells insulars de les Illes per tal d’exercir les competències
en defensa dels drets de les dones víctimes de violència de
gènere, 100.000 euros. I també per garantir campanyes de
prevenció de la violència de gènere, 200.000 euros, en uns
moments on el Govern de l’Estat retalla tots els recursos que
transfereixen en aquest tema. 

També duim l’esmena de dotar amb el doble del pressupost
previst l’Oficina de Defensa dels Menors, perquè entenem que
amb 10.000 euros no podran assolir els objectius que incorpora
el Govern a la memòria dels pressuposts, uns objectius que
sobrepassen, en molt, els 10.000 euros de cost que vostès han
assignat a aquest programa. 

I també duim una esmena per augmentar la contractació
d’educadors de carrer per desenvolupar programes de prevenció
dirigits als joves en situació d’exclusió social i escolar. En una
comunitat que es troba la número 1 en el rànquing estatal de
delinqüència juvenil pensam que és necessari fer una feina de
prevenció i de poder contractar aquests educadors de carrer per
fer feines, com ja dic, de prevenció. 

I també una esmena de 250.000 euros per a ajudes a joves
extutelats que compleixen la majoria d’edat i que han de sortir
del paraigües de les institucions, amb la maleta a la mà i amb la
butxaca buida. No tenen recursos econòmics per poder-se
reintegrar en aquesta societat i poder desenvolupar la seva vida
de manera autònoma. 

Són esmenes encaminades a donar una resposta a la situació
actual de dificultat econòmica a una comunitat que té més de
200.000 persones que viuen en situacions molt difícils i pensam
que és necessari augmentar el pressupost del Govern, un
pressupost que no assolirà l’objectiu de garantir les necessitats
bàsiques de la població. 

Sabem que són mesures que no són estructurals, el nostre
partit, el Partit Socialista, treballarà per aconseguir caminar cap
a la renda mínima garantida que serà una reforma estructural
que garantirà la supervivència de les famílies i, per tant,
nosaltres, l’objectiu d’aquest partit en el futur serà aconseguir
aquesta renda mínima garantida. Volem treballar per evitar un
futur ple de cicatrius a gent que no es mereix tenir-les.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Obrador. Per part del Grup Parlamentari MÉS
té la paraula la diputada Fina Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. El nostre grup parlamentari donarà suport
a totes les esmenes del Partit Socialista, menys a la 14511,
perquè no estam d’acord amb la proposta que fan, pensam que
les persones majors que van a una residència tenen dret a tenir
una habitació individual i no estam d’acord que es vagi
modificant amb habitacions dobles. També donarem suport a
totes aquelles que han presentat els dos parlamentaris no
adscrits.

Les propostes que nosaltres feim en aquesta modificació, en
aquest debat de globalitat, a través de les esmenes que hem
presentat cregui’m que són les que intentaríem o haguéssim fet
nosaltres des de l’any 2012 progressivament, però pensam que
en aquests moments haguéssim arribat a aquesta situació.

Una de les primeres esmenes és la finalització de centres de
dia. Tenim centres de dia que no estan finalitzats. La gestió que
ha fet fins aquest moment el Partit Popular és que davant
cessions de l’Ajuntament de Palma, en aquests casos concrets
són els que estan pendent d’acabament i un també a Porreres,
cessions per construir, la gestió que ha fet el Partit Popular ha
estat "desestimiento de solicitud de licencia de obras y
actividades", una, o "obras en suspensión de la ejecución en
fecha 14 de octubre del 2011", dues, una altra, "desestimiento
de solicitud de licencia de obras y actividades", una altra,
"desestimiento de licencia de actividades", una altra,
"desestimiento de solicitud de licencia de obras y actividades".
Cinc desestimacions d’obres i activitats per a cinc centres que
eren a espais per poder-los construir.
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Una altra de les propostes que feim és perquè hi hagi una
millor ràtio a les residències pròpies, a les residències que
gestiona el Govern de les Illes Balears, perquè s’ha reduït la
ràtio de personal des de l’any 2010 i pensa i creim que les
persones majors, que són les que gestiona el Govern, mereixen
una qualitat d’atenció important. Les ràtios que nosaltres vàrem
pactar, que nosaltres vàrem determinar, pensam que són les
mínimes, perquè no és el mateix una persona amb Alzheimer
amb mobilitat que una persona amb Alzheimer sense mobilitat,
i poden tenir el mateix grau de dependència. En canvi, les ràtios
no són les mateixes, l’atenció que necessita una persona amb
mobilitat o l’atenció que necessita una persona immobilitzada
en el llit no és la mateixa. Per tant, hem de tenir ràtios
adequades per això.

Demanam també places concertades per als centres de dia
amb els ajuntaments. Des que varen posar en funcionament
aquestes places concertades amb els centres de dia, que encara
es deuen, són aquests deutes que nosaltres també vàrem deixar
en el 2011, però que en aquest moment aquest govern també té
deutes, ho ha dit avui matí el Sr. Pastor, amb els ajuntaments
des de fa un any i mig, entre elles les places concertades i altres
deutes que té, la targeta bàsica, etc., però no vull entrar en temes
de comptabilitat, s’han de continuar perquè a mesura que
aquestes places de centres de dia s’incorporen a la cartera de
centres de dia de dependència veim com progressivament
s’adjudiquen aquestes places.

Les residències de Sant Antoni i Sant Jordi s’han de
començar a obrir. I li contestaré, ja que hem fet una esmena, li
contestaré a la Sra. Bauzá. Nosaltres ens vàrem trobar amb uns
macros edificis que cregui’m no hi estàvem gens a gust, de fet
la nostra proposta va ser paralitzar-los, però els consells
insulars, i aquí hi ha diversos representants varen decidir que
no, el Consell d’Eivissa va decidir que no, i nosaltres vàrem
respectar la decisió del Consell d’Eivissa i vàrem decidir, i en
aquell moment el president Matas que totes les obres que havia
realitzat, el president Matas o el Govern Matas, estaven lligades
a casos de corrupció, estàvem molt preocupats. Una de les coses
que ens varen dir, ho explicaré perquè ja que ho ha dit la Sra.
Bauzá que ho ha demanat ho explicaré, quan nosaltres hi vàrem
anar ens varen dir els constructors que s’havien presentat a un
concurs i que havien pactat un concurs a la baixa amb el
compromís del Govern que després augmentarien un 200% les
modificacions d’obra. I nosaltres els vàrem dir, miri, si vostè té
informació d’això vagi a Fiscalia, perquè això és delicte, vostè
m’ho diu, jo no m’ho crec, vostè si té proves d’això vagi a
Fiscalia. No sé si hi ha anat, tal vegada s’ho està estudiant. I
com que volien que nosaltres acceptàssim les seves condicions
els vàrem dir que no, i vàrem fer un concurs públic. Això ho deu
saber, aquí hi ha diputats d’Eivissa, ho saben, vàrem fer un
concurs públic perquè no vàrem acceptar el xantatge d’aquestes
cases de construcció que ens deien que havien pactat amb el
Govern un 200% de la pujada, i no ho vàrem acceptar, perquè
eren doblers públics. I vàrem fer el concurs amb tota la legalitat
i, efectivament, poses una cosa a concurs i tarda molt, i ho
vàrem fer.

I quan ja teníem l’obra feta, se’n recordarà perquè vostè era
president, aquests terrenys que havia donat el Partit Popular de
Sant Antoni per a aquesta residència resulta que tenia argila
expansiva i la residència se’ns va moure, sí, sí, tot això ho
podran comprovar... no, no, a Sant Jordi, Sant Jordi, sí, una

d’elles, Sant Jordi o Sant Antoni, tal vegada m’equivoc amb
Sant Jordi i amb Sant Antoni, però miri, els seus m’han corregit.
Argila expansiva, vàrem haver de fer una obra de contenció per
garantir la seguretat d’aquestes persones brutal. Per això vàrem
tardar tant, perquè no vàrem acceptar xantatges i... sí, sí, no
vàrem acceptar xantatges i perquè no vàrem acceptar que hi
entrassin les persones de qualsevol manera i vàrem fer una obra
de seguretat que va ser quasi tan complicada com això. Jo li don
explicacions i vostè no s’ho creu, però està tot... bé, per això,
per això no ho vàrem fer, per això no ho vàrem fer. Ja m’hagués
agradat a mi tenir-lo, què vol que li digui, però... no, quatre no,
tres i mig, pel concurs, les obres... sí, és molt complicat i, a més,
aquestes obres són una macro obra, les ha d’anar a veure, és...
no té sentit, no té sentit, és una macro obra. Jo m’hagués estimat
més paralitzar-les i fer-ne quatre, amb els doblers que varen
costar aquestes dues haguéssim pogut fer quatre, però el consell
no va voler i nosaltres ho vàrem respectar. I vàrem votar tots,
eh?, vàrem votar tots, el Partit Popular, el Partit Socialista...
vàrem votar tots, no érem només els que gestionàvem, es va
votar en plenari, vostès també hi eren. I nosaltres ho vàrem
respectar, tenim aquesta mania, vàrem voler respectar la decisió
del consell.

Residència de Sant Antoni, ara no tenen excusa, ara no se’ls
ha mogut més, ara no, ara comencin a obrir-les, duen dos anys
i mig que no posen a ningú. Sí, nosaltres vàrem fer la
construcció i vostès en estat dos i mig no ho han posat en
marxa. 

Una altra de les propostes que nosaltres feim és de
teleassistència, però de caràcter preventiu, no aquesta
teleassistència que vostès volen fer per a grans dependents que
jo no tenc... o per dependència, que jo no tenc massa clar,
perquè ha de ser una dependència molt lleugera, que estigui
molt orientada, m’estim més que inverteixen... també, també, no
llevin l’altra, en teleassistència per als ajuntaments, té caràcter
preventiu, per a totes aquelles persones majors que estan totes
soles, que tenen por d’estar els vespres totes soles, però que
estan ben orientades, que saben utilitzar la teleassistència i que
té una funció preventiva de l’envelliment molt important.

Renda mínima. Si vostès no haguessin paralitzat aquest
decret que vostè ha criticat tant, que nosaltres vàrem tardar,
efectivament, ho vàrem aprovar deu dies abans de les eleccions
perquè, miri, nosaltres tenim el vici de consultar amb tothom, ho
haguéssim pogut fer com ho fa aquest govern, per un decret
sense consultar ningú, però la Llei de serveis socials posava que
s’havia de fer com a màxim en els divuit mesos, i ho vàrem
complir, en els divuit mesos, o dinou mesos vàrem tardar, vàrem
tardar un mes i mig més, no més, vàrem tardar un mes i mig,
però ha vàrem pactar i els pactes necessiten temps. 
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Nosaltres no actuam com aquest govern, un real decret o
vint-i-cinc reals decrets, es va pactar amb cada un dels
ajuntaments. De fet, hi va haver un ajuntament que no hi estava
d’acord i ens va posar un recurs, però es va pactar amb tots.
Vàrem intentar pactar amb el Partit Popular i sap què ens va dir
el Partit Popular? I li diré la persona perquè li ho pot demanar,
la Sra. Ferrando, que després va ser directora de Serveis Socials,
va dir, no ho podem acceptar perquè després ens
comprometríem a fer-ho. Això varen ser les paraules del Partit
Popular. Vàrem intentar negociar amb ells també, ho vàrem
negociar amb els ajuntaments, ho vàrem negociar amb els
colAlegis professionals, ho vàrem negociar amb les entitats,
perquè, miri, tenim la mania de negociar, quines coses. Vostès
actuen per reals decrets i nosaltres volem negociar les coses
amb la voluntat que s’allargàs perquè una cosa d’aquestes la
podem canviar cada quatre anys, però el que ens interessava era
que ja que per primera vegada se’ns donaven drets subjectius en
serveis socials, doncs, fos pactat. I vostès, de fet, no ho han
modificat, vostès només ho han retardat, però no ho han
modificat, no s’han atrevit, no s’han atrevit només ho han
retardat, no s’han atrevit a modificar-ho perquè com que
segurament estan en contacte amb entitats, les entitats els
hauran dit que estan d’acord. I ho han retardat, però no ho han
modificat.

Per tant, renda mínima, la renda mínima s’ha de pujar a
mesura que les dades de l’atur  ens diuen que cada vegada hi ha
més persones que no tenen prestació econòmica per a l’atur, la
renda mínima ha de pujar, la renda mínima ha de pujar, no, no,
no, ha pujat... l’any 2013 va pujar gràcies a una esmena de
MÉS, l’any 2014 es manté igual que l’any 2013, però és que
tenim més gent en aquest moment, famílies que no cobren cap
tipus de prestació i quan aquesta prestació puja, quan aquestes
famílies que no cobren cap tipus de prestació de l’atur pugen, la
renda mínima ha de pujar perquè tendrem més demanda, i si
vostès no haguessin retardat aquesta cartera bàsica de serveis,
o aquesta cartera de serveis socials, la renda mínima hagués
estat obligatòria des de l’any 2013.

I això sí, sí, sí, idò, prioritzin, sí, sí, prioritzin, vagin-se'n a
Madrid a demanar doblers, vagin-se'n, prioritzin. Nosaltres ho
haguéssim prioritzat, ja li dic, sí, sí, prioritzin...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... no, bajando presupuestos no, haguessin fet altres mesures
econòmiques, nosaltres, tal vegada, la de patrimoni l’haguéssim
posada el 2011 si haguéssim tengut una majoria absoluta, de fet
li vàrem proposar i no varen voler, el Partit Popular no va voler,
haguessin pres altres mesures.

Dependència. Nosaltres no poden donar suport a aquests
pressuposts perquè sabem que falten partides per a dependència.
Per tant, una de les nostres esmenes va dirigida, efectivament,
a cobrir aquesta dependència, perquè un dels problemes que
vostè ha tengut, o que el Govern no ha tengut, per no dir-li
concretament a ningú, el Govern ha tengut és que la targeta
bàsica no l’ha poguda donar, la té anunciada des del mes de
juny, no l’ha poguda donar perquè necessita pagar la nòmina de
dependència mensualitat rere mensualitat i segurament agafa
doblers que havien de ser per a la targeta bàsica per pagar
qualque nòmina de dependència. I si la dependència la

tenguessin ben acotada, la targeta bàsica es pagaria. Vostès, de
moment, s’estalvien...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, ha d’acabar.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... targeta bàsica. 

Per tant, nosaltres li garantim que en aquests pressuposts no
demanam res extraordinari, demanam com estaven l’any 2010
i com haurien estat si hi hagués un pacte progressista.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de la diputada no adscrita Sra. Font i Aguiló, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Primer deixar, com no pot ser d’una altra manera,
palesa la meva disconformitat per no poder intervenir en el
debat de la totalitat i permetin-me, abans de començar, que em
dirigeixi a la Sra. Santiago, Sra. Santiago, ja sé que vostè està
molt tranquilAla amb la feina feta, i hi pot estar, va fer una gestió
digne de menció, però deixi, deixi, permeti’m que li digui que
a Formentera la seva herència va ser un centre de dia i envers de
les retallades en serveis socials, que també són dignes de
menció per part del Partit Popular.

Abans de començar ara la defensa estricte de les esmenes
faré una sèrie de consideracions al pressupost de la secció 17, de
la Conselleria de Família i Serveis Socials, on he presentat les
dues esmenes d’aquest debat, la número 14155 al programa
313I, de Planificació i Ordenació Social, i la número 14162 al
programa 323C, de Promoció, Protecció i Serveis per a la Dona.

Primer voldria dir i remarcar, que per primera vegada
aquesta legislatura podem parlar i analitzar un pressupost
específic per a serveis socials després de dos anys, de dos
pressuposts on els serveis socials estaven o les partides
particulars als serveis socials, estaven dins l’àmbit de Sanitat.
Bé, doncs, dir que per a la coalició que represent aquesta
conselleria hauria d’haver estat present des de la mateixa
constitució del Govern, però va ser la seva decisió, legítima per
altra banda, i, per tant, per coherència els he de dir que encara
que siguin dos anys més tard cal felicitar-nos per aquest canvi
en el seu projecte de Govern.
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Aquest és un pressupost, emperò que sorgirà amb una
contradicció, m’explic. Vostès reconeixen una despesa social
d’un total de 141.820.000 euros, després de la modificació de
crèdit a què es varen veure obligats a fer per pagar la nòmina de
dependència, amb 22 milions d’euros per al 2013. I no obstant
això, veim no sense sorpresa, que per al 2014 vostès
pressuposten un total de 128.430.000 euros. Per tant,
pressuposten una quantitat que ja saben, sabem tots, que serà
insuficient per donar respostes a les necessitats detectades i
fetes efectives el 2013. Els hem de dir que la mancança inicial
d’aquest pressupost ens preocupa i per això en volem deixar
constància.

I ara defensaré l’esmena 14155, al programa 313I de
planificació i ordenació social, que fa referència a programes
d’integració i atenció integral als nouvinguts per un import de
90.000 euros. Aquesta esmena pretén palAliar la política de
retallades que continuen fent en matèria de polítiques
d’immigració a Formentera, quan la competència és íntegrament
del Govern. Per tant, amb aquesta esmena perseguim la
continuïtat d’un servei a l’abast dels nouvinguts per facilitar la
informació necessària en matèria d’estrangeria i immigració, a
més d’assessorar i donar suport als diferents tràmits que han de
realitzar els nouvinguts. Com deia, perseguim la continuïtat
d’aquest servei, que a l’illa s’ofereix de forma integrada amb els
serveis de benestar social, amb un projecte específic i diferent
a la resta de les Illes i que en aquests moments està a l’aire per
les retallades que aquest Govern aplica.

La portaveu del Partit Popular a la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts va rebutjar aquesta esmena per -si m’ho permeten-
un tecnicisme. No vaig sentir que la rebutgés pel seu contingut,
és una esmena que comporta una quantitat quasi simbòlica, molt
inferior al cost de la seva delegació, diguem-li comissionat
polític-observador, perquè la realitat és que no sabem encara
quina funció té, a part, clar, de mantenir al president del PP de
Formentera, juntament amb un nou càrrec a dit, per suposat. La
persona dita signada, ho torn dir, a més pertany al partit en què
vostès se presentaren en coalició a les darreres eleccions a
Formentera. Vaja casualitats, sí, moltes! No em cansaré de dir-
los que és una vergonya mantenir aquesta delegació, mentre
retallen en àmbit social a Formentera, no em cansaré de repetir-
ho. I, per favor, no s’amaguin darrera aquest tecnicisme i
aprovin aquesta esmena importantíssima per a Formentera.

L’altra esmena presentada, la 14162, al programa 323C,
Institut Balear de la Dona, amb l’objectiu d’aplicar mesures de
promoció, protecció i serveis per a la dona a Formentera. Primer
vull dir que a la coalició que represent, ens ha satisfet constatar
la més acurada aposta en els pressuposts del 2014 que han fet en
aquesta secció. Però dit això, vostès ja saben de la mancança de
serveis o d’organismes judicials de jutjats de violència de
gènere a Formentera, per tant, els programes de prevenció,
protecció i serveis per a la dona que es facin a l’àmbit de l’illa,
esdevenguin i es converteixin en una prioritat. La decisió
d’eliminar el servei d’atenció a les víctimes era un servei que
funcionava feia més de vint anys a les illes i que ara és més
necessari que mai, ja que moltes persones no es poden pagar un
advocat o un psicòleg, a més dels desplaçaments a Eivissa, amb
allò que això comporta. Això va significar un clar retrocés
important en matèria de protecció de les víctimes, que en la
majoria de casos les persones que utilitzen aquest servei eren
víctimes de violència de gènere, en situacions molt greus i

difícils. Si les situacions són complexes i complicades de per si,
entendran que més dificultoses seran si no tenen una cobertura
immediata per part dels professionals adients per intentar
resoldre el conflicte. 

Els o les usuàries d’aquest servei han perdut un dret molt
important, i nosaltres no hi podem estar d’acord. Amb una
retallada en un dels serveis que utilitzen majoritàriament les
persones que més ho necessiten. Per altra banda hem de dir que
el cost d’aquestes oficines d’atenció era mínim, ja que es
mantenien mitjançant convenis de colAlaboració amb els
colAlegis professionals d’advocats i psicòlegs. Els vull recordar
que Balears és l’única comunitat autònoma de tot l’Estat
espanyol que no dóna aquest servei a les persones que han estat
víctimes del delicte. Però vostès aquesta dada no la donen, no.
Aquesta dada la pateixen les persones més febles i més
necessitades. Sincerament, esper que aprovin aquesta esmena,
ja sé que tenc molta moral, però bé, ho intentaré, continuaré.
Però de veritat, esper que reflexionin i per un minut, tan sols un
minut, es posin en la pell d’una persona que necessita aquesta
atenció, l’atenció d’uns professionals i que no trobi la solució a
la seva illa. 

Hem plantejat aquesta esmena per palAliar aquestes
dificultats. Si vostès no la prenen en consideració, tancaran els
ulls a una problemàtica important i, ja els ho dic jo, tancant els
ulls no solucionen els problemes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara del diputat no adscrit Sr. Pastor i Cabrer per un
temps de deu minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Bauzá, Sra. Consellera,
entenc que puguem discrepar d’aquests pressuposts i que no
passi absolutament res, simplement defensam un punt de vista
diferent. Entenen també que aquests pressuposts poden ser
millorables i tenen un altre punt de vista? Ho entenen? Si
realment ho entenen, haurien d’entendre que moltes vegades des
de l’oposició es fa el que un pot. Jo els voldria veure quan els
donin això un dia i s’hagin de fer, sense cap tipus de recurs, les
esmenes i després sortir aquí a dir que els membres de
l’oposició no s’han mirat el pressupost. Un fa el que pot, ho fa
el millor que pot i intenta donar el seu punt de vista sobre una
secció com la que ara ens toca debatre, tan important i tan
sensible com els temes de serveis socials. 

En una cosa estic totalment d’acord amb vostè, Sra. Bauzá,
i és que els serveis socials no tenen color polític. Però si no
tenen color polític, precisament el que hem d’acceptar són els
punts de vista i en aquest cas les opinions de les altres persones
que no pensen com nosaltres.
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En primer lloc els demanaria la retirada d’una esmena, la
núm. 14143. Nosaltres demanàvem, per temes de
reorganització, que l’Oficina Pressupostària anàs a la secció 14
i l’hem posada a la 17. Per tant, no té cap tipus de sentit que
vagi a la secció 17. Però n’hem presentat d’altres que
m’agradaria comentar. La primera donam una baixa, nosaltres
pensam que es podrien estalviar aquests 249.000 euros que el
Govern carrega en els temes de coordinació del Govern, això ho
pot dur perfectament Presidència. I jo crec que estaria bé que
aquests doblers passassin precisament a dependència i sobretot
a temes dels colAlectius més fràgils. És una partida de 249.000
euros.

Si es fixen, en totes les esmenes que hem presentat, no
demanam més pressupost, no demanam més pressupost, passam
partides d’una banda a l’altra, algunes d’afectació i una que és
passar d’una secció a una altra conselleria, en aquest cas la seva.
És a dir, amb el mateix pressupost, simplement acceptant un
altre punt de vista i tal vegada acceptant suggeriments podríem
arribar a qualque acord i tal vegada podríem millorar allò que
seria la gestió del Govern.

A mi m’agradaria, a part de parlar de doblers, parlar de la
política de serveis socials. I tornaré al mateix, vostès són
l’administració, però realment les administracions que apliquen
els serveis socials no només són vostès. Vostès posen els
instruments necessaris per aplicar les polítiques de serveis
socials, però moltes són dels consells insulars o dels
ajuntaments. I jo crec que això s’hauria de reconèixer. Totes
aquestes polítiques pens que haurien d’estar pactades amb totes
les administracions que les tiren endavant, perquè parlar de
doblers no ho és tot, podem parlar en aquest cas de la renda
mínima d’inserció i jo els diria que a la renda mínima d’inserció
li podem canviar el nom, pot ser una renda, pot ser mínima, però
no té res d’inserció. Si en tot això no es fa una feina darrere de
tots els equips de serveis socials, de benestar social dels
ajuntaments, no compleix la finalitat que té aquesta renda
mínima. Jo crec que una de les funcions principals que han de
tenir els serveis socials és d’alguna manera treure del circuit de
serveis socials aquelles persones que en un moment donat de la
seva vida no els queda més remei que entrar-hi, perquè si
aquestes persones al cap de dos, tres, quatre anys continuen dins
el circuit de serveis socials, tot el que haurem fet haurà ajudat
i haurà millorat la qualitat de vida d’aquestes persones, però
haurà fracassat en la seva finalitat. Jo crec que l’objectiu màxim
de l’administració ha de ser ajudar, reinserir, que aquestes
persones no depenguin pus mai més de l’administració.

Quan comparam el pressupost, si volem parlar en aquest cas
de quanties econòmiques, de si ha pujat un 2 o un 3%,  la
realitat de 2014 no té res a veure amb la realitat de 2007, 2008
o 2009, no té res a veure. Persones que mai no s’haurien pensat
haver d’acudir o haver de demanar ajuda als serveis socials,
avui són usuaris dels serveis socials. Ha canviat completament
el perfil de les persones usuàries dels serveis socials. Aleshores,
pens que hem d’avançar, pens que hem de millorar, pens que
hem de canviar i no té res a veure que millorem un 2, un 3, o 4,
o un 6% els programes que ja existien. És per això que els anim
a fer feina sobre aquest tema, a fer feina comunitària, a ajudar
als ajuntaments que fan feines comunitàries, crec que és el futur.
Crec que hi ha molts d’ajuntaments que fan aquesta feina des de
fa molts d’anys i continuar en aquesta línia. Si només ajudam
els programes, només ajudam les ajudes finalistes, només

donam ajudes, al final els ajuntaments i els consells insulars,
administracions que posen personal, que posen programes en
marxa, al final es cansen perquè no les poden mantenir.

Hi ha una altra esmena, que els altres grups també l’han
presentada, que és la convocatòria d’ajuts dels ajuntaments per
a teleassistència. Ja la vàrem presentar l’any passat amb una
quantia molt superior, abans la FEM ajudava o subvencionava
aquestes ajudes i les va tallar. La veritat és que el cost era molt
més elevat, ara molts d’ajuntaments ho fan amb la Creu Roja,
per experiència, nosaltres érem una mica contraris perquè
pensàvem que no tendria la professionalitat que tenien els altres,
ens vàrem equivocar, amb molt manco recursos la veritat és que
és un servei molt bo. Però els ajuntaments d’Eivissa i els de
Menorca tenen que els respectius consells insulars, si no ho han
llevat, els paga aquesta ajuda, els consells insulars paguen
aquesta ajuda. El Consell Insular de Mallorca no ho paga. Jo
crec que no ho han de pagar ni el Consell Insular d’Eivissa, ni
el Consell Insular de Menorca, ni els ajuntaments, pens que és
una ajuda que hauria de pagar directament el Govern de les Illes
Balears.

I després n’hi ha una altra que pens que té bastant de sentit.
Nosaltres pensam que si en un primer moment, abans d’existir
la Conselleria de Benestar Social i Família, podíem entendre
que la Direcció General d’Immigració fos dins Presidència o a
qualsevol altra conselleria, podia tenir sentit, perquè el que no
tenia sentit era el volum de feina que tenia la Conselleria de
Sanitat; avui ja no té sentit, avui jo crec que és un programa que
hauria d’estar integrat perfectament dins la Conselleria
d’Immigració, perquè les vertaderes competències de les
comunitats autònomes en matèria d’immigració és la integració
dels immigrants. Des d’aquest principi, podríem destacar
moltíssima legislació, com seria l’Estatut del 83, la Llei
orgànica del 99, de reforma de l’Estatut, o la Llei de serveis
socials del 2009.

Tot i que les competències en política d’estrangeria, pel que
fa a la regulació dels fluxos migratoris, autoritzacions de
residència, treball, etc., pertanyen a l’administració de l’Estat,
s’entén que des de l’administració de la comunitat autònoma i
més concretament de serveis socials, es pot treballar des d’un
enfocament global del fet migratori, entenent que la gestió ha de
ser compartida entre les administracions i els sectors de la
població. I s’ha de treballar amb el conjunt de la ciutadania. No
pot ser que només es faci feina amb un colAlectiu, s’ha de fer
feina amb el conjunt de la ciutadania.

El fet migratori en si mateix no és cap problema, però sí que
s’ha de treballar des d’un enfocament social quan hi ha factors
com, per exemple, un alt percentatge de població estrangera de
la comunitat, manca de xarxes familiars, dèficits idiomàtics,
situacions de dificultat en relació amb l’habitatge, relació molt
feble entre la població autòctona i el conjunt del colAlectiu
d’immigrants, segregació social, actitud de rebuig per part de
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sectors de la població autòctona, ... En aquests casos sí que s’ha
de treballar des d’un factor social. El conjunt d’elements
descrits representa una situació que contribueix, entre d’altres,
a un factor de risc d’alteració de la convivència. La presència en
un mateix espai de realitats, pautes culturals, costums i
coneixement de les normes molt diverses, afegits a la presència
de situacions d’exclusió social o risc d’exclusió social en
determinats grups de població escenifica un escenari davant del
qual s’ha d’actuar de manera decidida. 

Des dels serveis socials es treballa des dels principis de
responsabilitat pública, universalitat, igualtat, prevenció,
globalitat, normalització, integració, participació cívica i altres
factors que crec que entre tots hem de treballar. S’ha de dir que
la intervenció des dels serveis socials pot oferir una integració
realment de la població immigrant que no pot oferir si només se
fa feina amb un colAlectiu concret com és l’immigrant. Pensam
que el treball comunitari i el treball amb la població autòctona
i la població immigrant és el que realment pot oferir, o pot
colAlaborar, perquè això no se converteixi en un problema
social.

És per tot això que nosaltres presentam aquesta esmena,
pensam que té tota la coherència del món, una vegada que tenim
una Conselleria de Benestar Social. El que no és coherent i crec
que no s’aguanta, és que a dia d’avui tenguem una Conselleria
de Benestar Social i tenguem tot el tema de cooperació i
immigració, en aquest cas, a la Conselleria de Presidència. Per
tant, m’imagín que no ens faran cas, supòs que les coses han de
funcionar així, però pensam que és una esmena que té tot el
sentit del món. En aquest cas l’únic que volem és donar
l’enhorabona a la consellera perquè realment a partir d’ara
podran fer polítiques socials, i que a partir d'ara, si no és ara,
l’any que ve aquesta solAlicitud que li feim, se pugui veure
complida.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn en contra. Té la paraula el Grup Parlamentari Popular,
Sra. Margalida Serra per un temps de deu minuts.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Avui debatem les esmenes presentades pels grups de l’oposició
als pressuposts respecte de la secció 17 en matèria de família i
serveis socials. Un cop escoltades les argumentacions d’avui i
les de la comissió i havent estudiat els pressuposts de la
Conselleria de Família i Serveis Socials, ens trobam davant
d’uns pressuposts amb un increment important respecte de 2013
del 7,16%. Cal reconèixer que del pressupost global de la
comunitat, el 80% es distribueix entre les conselleries de
Sanitat, Educació i Serveis Socials, la qual cosa reflecteix
l’aposta d’aquest govern per l’estat del benestar dels nostres
ciutadans. 

També és cert que per molt elevada que sigui la quantitat
destinada a aquesta conselleria, mai no serà suficient. Mai no és
suficient quan parlam de família i serveis socials. Però per
responsabilitat, avui el que toca és fer una gestió més eficient,
fer el mateix amb menys, només gastant el que tenim. Ja no

serveixen les fórmules del passat. Això de gastar el que no es té
s’ha acabat. 

Pel que fa referència a les esmenes sobre noves
infraestructures, aquest govern el que no farà és allò que no pot
mantenir i per això no es planteja noves construccions. 

Quant a centres de dia de Palma, no tenim llistes d’espera.
A més, tenim un centre que està acabat, pendent d’obrir quan hi
hagi demanda.

Quant a la contractació de més personal sociosanitari, cal
recordar que les residències gestionades pel Govern a dia d’avui
compleixen les ràtios i donen un servei de qualitat, com
reflecteixen les enquestes que es fan a familiars i usuaris, que la
seva valoració ha millorat els darrers anys. A part d’això, el
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials en aquest
pressupost tenen un increment del 5%.

Quant a l’esmena RGE núm. 235 del Grup Socialista, per
garantir l’habitatge a persones amb risc de desnonament, hem
de recordar que aquest govern l’any 2012 ja va posar en marxa
el Pla de lloguer social, complementat aquest any, on s’aprofiten
els habitatges de l’IBAVI per facilitar l’accés a aquests
habitatges als ciutadans que es troben en situacions
econòmiques difícils i també s’ajuda als llogaters actuals
respecte del pagament dels lloguers amb preus més assequibles;
i s’ofereixen pisos a persones afectades pels desnonaments
hipotecaris. Què varen fer vostès els anys 2009 i 2010, on hi
havia el major nombre de desnonaments? Idò jo els ho diré: res,
res.

Som conscients de la situació d’extrema dificultat que
travessen moltes famílies. Des del Govern no podem solucionar
totalment el problema de l’accés a l’habitatge, però sí ajudar les
persones que ho estan passant pitjor.

Pel que fa al grup d’esmenes que fan referència a menors i
família, aqueixa partida té un increment d’un 14,6%, 11,4
milions d’euros. És una de les principals línies d’actuació
d’aquesta conselleria. Es volen crear noves places
d’internament. Es finançarà el programa de mediació familiar
a Menorca i a Eivissa, i es faran nous tallers per a famílies. 

Aquesta conselleria fa una aposta decidida pels programes
preventius, i quant a la partida de la Fundació de l’Institut
socioeducatiu S’Estel els he de dir que també augmenta un
18,29%.

Quant a l’esmena de la Sra. Font sobre programes
d’integració i atenció als immigrants, tal com ja vaig comentar
a la comissió és una competència de la Direcció General
d’Immigració i Cooperació, que correspon a Vicepresidència.
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Pel que fa referència a l’Institut Balear de la Dona tots els
esforços i recursos són pocs per ajudar les dones que es troben
en situació de vulnerabilitat. Per això, després de cinc anys
seguits d’uns pressuposts de tendència a la baixa, per al 2014
s’incrementa un 2,7% i s’aconsegueix arribar als 2,25 milions
d’euros. S’estan i es continuaran fent campanyes de prevenció
des de l’Institut o amb altres institucions, com per exemple la
campanya “Hi ha sortida” d’IB3, sense cap cost ni per a IB3 ni
per a l’Institut. Per altra banda s’han negociat les partides
destinades als consells insulars; segur que voldríem que la
quantitat fos superior, però hem de ser conscients de la situació
econòmica que tenim. També cal destacar que el finançament
del Consell Insular de Formentera es veu incrementat. A
l’Institut també s’està treballant per millorar la coordinació i la
feina en equip i per tornar a posar punts d’informació jurídica
gratuïta per a dones a alguns municipis de la part forana. 

Pel que fa a les esmenes de renda mínima d’inserció, Pla de
prestacions bàsiques, increment de la targeta bàsica i
subvencions a entitats, creim sincerament que si en qualque
apartat s’ha fet un especial esforç ha estat en aquest. El
pressupost destinat a aquestes partides ha sofert un augment del
3,9%, al qual hem d’afegir l’esmena del Partit Popular. En els
pressuposts de l’any passat la renda mínima d’inserció es va
incrementar un 152% respecte del 2012; el 2014 es manté
aquest increment. També en els darrers pressuposts el Pla de
prestacions bàsiques es va triplicar, i aquest any es manté aquest
esforç. Crec que el manteniment d’aquestes pujades és una bona
mostra de l’aposta d’aquest govern per les polítiques destinades
a aquelles famílies que pitjor ho estan passant.

Però també hem de destacar l’aposta del Govern per comptar
amb el tercer sector i treballar conjuntament, i per això
s’incrementen els recursos destinats a subvencions a entitats
socials un 20% més.

Quant a dependència, sorprenen les crítiques de l’oposició.
Aquesta partida augmenta un 3,1%, i com vostès molt bé saben
la partida destinada a nòmina de dependència continua essent
ampliable, com ja ho era abans, però allò important és que
partim d’una quantitat inicial més elevada que mai. Potser ja no
recorden que quan vostès governaven pressupostaven la meitat.
Així que no es preocupin, essent una partida ampliable a
mesures que sigui necessari s’ampliarà.

Pel que fa als convenis amb els ajuntaments, crida l’atenció
que facin esmenes quan vostès ni els pagaven. L’any 2011 no
varen pagar cap ajuntament, i qualcun encara tenia pendent el
del 2010. Per cert, la partida destinada als ajuntaments també
augmenta. 

Les esmenes 1, 15 i 16 del Sr. Pastor són unes esmenes que
afecten qüestions de l’estructura organitzativa del Govern; és
competència del Govern fixar l’estructura que considera
oportuna per a la millor atenció a les necessitats actuals dels
ciutadans.

L’esmena 63 del Grup MÉS i la 278 del Grup Socialista fan
referència a salut mental. Els he de dir que des de la Conselleria
de Salut estan fent feina conjuntament amb els serveis socials
sobre aquest tema. I quant a la partida de teleassistència, el
Govern ho inclou dins la partida de dependència destinada als
ajuntaments, que com ja he dit també s’ha incrementat.

I per acabar a tots ens agradaria acceptar moltes de les seves
esmenes presentades, però el pressupost de la comunitat ve
condicionat per un deute molt important que hem de continuar
pagant, i per un dèficit que hem de continuar complint. Per tant
s’ha de prioritzar i fer els esforços necessaris per intentar donar
cobertura a totes les necessitats, que evidentment són moltes,
amb els recursos que tenim. Reflecteixen d’una manera clara
l’aposta d’aquest govern popular pels serveis socials amb aquest
important augment d’un 7,16%, que a més ja suposa un 30%
més respecte al principi de la legislatura i respecte al darrer
pressupost del pacte. 

Per tot l’exposat el nostre grup no donarà suport a aquestes
esmenes. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Debat número 4 de totalitat. Agrupació de la secció 12,
Conselleria de Turisme i Esports, amb les seccions i entitats
afins. 

Esmenes a la totalitat, Grup Parlamentari Socialista. Secció
12, Conselleria de Turisme i Esports, 14316; Agència de
Turisme de les Illes Balears, 14466; Ports de les Illes Balears,
14475; Fundació per a l’esport balear, 14485; secció C02,
Consorci Escola d’Hoteleria, 14499; secció C03, Consorci per
a la millora d’infraestructures turístiques i foment de la
desestacionalització de l’oferta a l’illa de Mallorca, 14500;
secció C04, Consorci Velòdrom Palma Arena, 14501; secció
C05, Consorci d’infraestructures de les Illes Balears, 14502. 

Del Grup Parlamentari MÉS, secció 12, Conselleria de
Turisme i Esports, 14708.

Defensa conjunta de les esmenes. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Isabel Oliver per un temps de deu
minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta. Estam davant els pressuposts de la
secció 12 i dels organismes que en depenen per a l’any 2014, els
darrers que íntegrament gestionarà aquest govern, de manera
que el que fins avui no s’ha fet i no estigui present en aquests
pressuposts difícilment es podrà fer.

El Grup Socialista ha presentat una esmena a la totalitat a la
secció 12 i a les entitats que en depenen. El motiu és la
distribució territorial i per programes dels recursos que han
presentat per a aquesta secció, així com la inexistència
d’inversions estatutàries. 
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La pujada del 7,5% d’aquesta secció és una dada important.
S’ha deixat de banda la solidaritat entres conselleries tantes
vegades predicada, i la Conselleria de Turisme i Esports és una
de les que més creix el seu pressupost aquest any que ve. Però
aquesta pujada és enganyosa i obligada. És enganyosa perquè no
significa cap novetat ni cap millora per a una gran majoria de
programes d’aquesta secció ni de les seves entitats. És obligada
perquè va directa sense més opció al pagament del projecte que
els empresaris turístics varen abandonar, el Palau de Congressos
de Palma. Aquests pressuposts, Sr. Conseller, i vostè ho sap,
estan llastats. Per això les xifres que avui aprovam, o que avui
aprovaran, són exclusivament la gestió de l’herència que les
condiciona i determina. 

I dic que estan llastats perquè els recursos que dedica al
Palau de Congressos de Palma, al Palma Arena, al Plan D de
desestacionalitzar i al Pla Mirall el deixen sense capacitat de
maniobra per poder atendre altres necessitats de les àrees que
gestiona. Aquests pressuposts, com tots els dels anys passats, no
tenen un pla B, i en realitat es limiten a gestionar projectes
heretats, sense cap possibilitat real de desenvolupar noves
actuacions, noves inversions a les àrees de gestió d’aquesta
secció: esports, turisme, ports.

Li posaré exemples del que li dic: la despesa de 8 milions
d’euros que destina al Palau de Congressos de Palma, exemple
de la pèssima gestió d’aquest govern, amb les obres aturades
però que costen cada mes mig milió d’euros, amb quatre
concursos fallits que ens fan empegueir aquí i a tot el món; els
més dels 2 milions d’euros del Palma Arena, icona de la era
Matas, de la festa permanent; els 7,5 milions d’euros del Plan D
de desestacionalitzar, una altra rèmora del passat, i li deman, Sr.
Conseller, que ens digui quina és la ràtio d’aquesta inversió,
euros gastats, dies aconseguits d’allargament de la temporada i
comprovarem la seva efectivitat, perquè tenim dubtes. I més
d’1,5 milions al Pla Mirall.

Aquests projectes, que evidentment té l’obligació de seguir,
més la despesa corrent de les distintes àrees fan que tot i
l’augment seguirà fent el de sempre. No té marge, i no té marge
perquè no ha sabut trobar alternatives. Podria haver negociat
amb el Govern del Sr. Rajoy inversions estatutàries per a la
millora de la indústria turística, per a la millora de les
infraestructures portuàries, per a parcs naturals, per a costes i
per a platges, per a recerca, desenvolupament i innovació, en
base a la disposició addicional novena del nostre estatut, i res
d’això no ha fet. Cap altra conselleria no té tantes possibilitats
com la que gestiona i no ho ha aprofitat, s’ha conformat.

A l’inici de la legislatura va bravejar de com ens aniria de bé
amb el Govern del Sr. Rajoy, i ara per ara res de bo no ens ha
arribat d’allà, per no parlar de la pujada de l’IVA ni de les taxes
aèries. Podria haver negociat acords amb Turespaña, amb la Sra.
Borrego, que segons vostè també tant ens havia d’ajudar; idò
res, o no ho demana o gens de cas li fan. El resultat, en
qualsevol cas, és zero. 

La iniciativa privada, que vostè es vana d’haver inclòs dins
l’ATB, tampoc no aporta ni un euro, encara que sí participa i
decideix les inversions a fer amb els doblers de tots. 

Tampoc no ha seguit la brillant idea de la Targeta Verda,
substituta de l’ecotaxa, amb la finalitat de comptar amb recursos
per invertir en turisme, en promoció, en millora de l’entorn, en
estructuració de producte turístic propi i diferenciador de cada
una de les Illes; en la Platja de Palma, la gran oblidada. 

És un pressupost que reflecteix amb les seves xifres la
ineficàcia d’aquest govern. En temps de crisi els governs el que
feien era treure la màquina de fer doblers, cosa que ara no
podem fer, però vostè n’ha fet una adaptació, i davant la magror
del pressupost que li ha tocat gestionar i la manca de decisions
polítiques per millorar-lo, el que ha fet és activar la màquina de
legislar, i en disset mesos ha aprovat la Llei de turisme i tres
decrets llei, una llei cada quatre mesos, tot això per acontentar
els de sempre, i així ens va.

És cert que aquesta darrera temporada han arribat aquí 13
milions de turistes, però no és aquesta l’única xifra que ens ha
deixat aquesta temporada. Tenim 92.000 aturats, 70.000 en el
mes d’agost; 26.000 treballadors sense cap subsidi per
desocupació; el 63% de les famílies no poden arribar a final de
mes; la temporada es redueix de nou a sis mesos; més becaris
que mai per substituir treballadors. Aquestes són també,
conseller, les xifres d’aquesta temporada, que coexisteixen amb
els 13 milions de turistes, senyal inequívoc que la redistribució
de riquesa en el sector turístic no funciona.

Les xifres d’aquest pressupost són la conseqüència del seu
fracàs per idear sistemes per poder finançar i dur endavant nous
projectes a les àrees de la seva competència, i la memòria
econòmica tampoc no diu res de nou. Crida l’atenció que
després de disset mesos d’haver aprovat la Llei de turisme
continua sense cap reglament que la desplegui, que ara és una
de les tasques a fer l’any que ve, segons diu a la memòria. Sr.
Conseller, després de disset mesos, o no fa cap falta aquest
reglament o és d’una irresponsabilitat majúscula no haver-lo
aprovat. A què espera?

Continuam sense PIAT, els plans que havien de ser
l’instrument de planificació turística, tot un èxit de gestió, Sr.
Delgado, tot un èxit. 

No hem trobat a la memòria -ens crida l’atenció- cap
referència a la tasca que té per preparar el traspàs de funcions i
serveis en matèria turística als consells insulars, tot i que fa pocs
mesos el president va anunciar que així es faria, i ens crida
l’atenció que en canvi sí apareix, com sempre, el traspàs de les
competències de l’Estat a la comunitat autònoma de les
instalAlacions portuàries que no siguin d’interès general. Com és
que no hi ha ni una referència al traspàs de promoció als
consells, Sr. Conseller? No ho pensa fer? Aquestes dues
qüestions són el més innovador de tota la memòria, que es
limita a repetir el mateix de l’any passat. 

Val la pena entrar un poc al detall dels projectes on es
concentra de forma majoritària aquest augment de pressupost,
que són la Direcció General d’Esports i l’ATB. 
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La Direcció General d’Esports, com a conseqüència de la
privatització de Calanova, veu incrementada la partida de
personal; aquesta és l’única conseqüència que veim de la
privatització d’aquest port en el pressupost. 

Per la part turística, l’augment de pressupost es concentra a
l’ATB, i les partides que s’increment són: la del Palau de
Congressos de Palma, que augmenta 8 milions d’euros; les
inversions reals, que augmenten 1 milió; i la despesa de
personal, que augmenta més de mig milió d’euros. Així, l’ATB
dedica el 54% del seu pressupost a pagar personal i el Palau de
Congressos únicament. Per dur a terme actuacions a totes les
Illes de producte turístic, de màrqueting turístic, de projectes
europeus i formació, de tècnica facultativa, de promoció
turística, a tot això per a totes les illes dedica un 34% del total,
exactament 6.248.000 euros. Al nostre entendre aquesta
distribució no és equilibrada, és una distribució escorada cap a
la despesa corrent de personal i cap a un únic producte turístic
de Palma, el de congressos. Aquest augment en la despesa de
personal en cap cas no és acceptable després dels
acomiadaments que ha fet a l’ATB, i sobretot a punt de fer el
traspàs als consells insulars no té cap sentit. Ens pot explicar,
Sr. Delgado, aquest increment tan important de capítol 1 a
l’ATB?

Pel que fa als 8 milions d’euros del Palau de Congressos de
Palma haurien de venir d’inversions estatutàries, i els que hi ha
al pressupost, els 8 milions del pressupost, haurien d’estar
distribuïts entre els consells insulars per estructurar producte
turístic específic per a cada marca, per anar preparant el traspàs
de funcions i serveis de promoció turística, que si a la memòria
no hi hem trobat cap referència, a les xifres tampoc no es veu
reflectit enlloc. 

Són aquests uns pressuposts víctimes de la incapacitat
negociadora del president Bauzá amb el Govern d’Espanya, per
la qual cosa són un simple instrument per pagar despesa corrent,
projectes heretats i poca cosa més. A la memòria es repeteix que
aquests pressuposts desenvolupen els eixos del Pla integral de
turisme, cosa que no és exacta. Per una part, actuacions que no
precisen de pressupost, per posar un exemple la Mesa de batles;
a hores d’ara i després de la primera reunió feta l’octubre de
2011, pel que m’ha contestat a les preguntes, no han estat
capaços ni d’aprovar cap de les actes de les reunions. És
realment un misteri el que fan aquestes reunions; en qualsevol
cas tampoc no es veu cap resultat. I aquelles actuacions que
precisen de recursos no és possible dur-les a terme, ja que les
xifres del pressupost no donen per a més i es limita a fer el de
sempre, es conforma.

I és que aquest autodenominat pla integral no és integral, no
ho és perquè no dóna cap idea ni cap via per finançar les
actuacions que proposa. Únicament apunta de forma molt subtil
a la participació privada com a via de finançament, però ja hem
vist que el sector privat sí vol decidir però no posar ni un euro.
I no es pot entendre que totes les propostes que fa el pla siguin
finançades amb recursos públics, que és l’únic que pot fer. 

Sr. Conseller, ha estat incapaç d’idear o de trobar cap font
alternativa de finançament, com sí han fet altres comunitats
punteres en turisme, que cada cop ens agafen més avantatge i
això és el que veiem en el pressupost.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Oliver, ha d’acabar.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Sí, presidenta, ara acab. Cap inversió estatutària per a les
competències que gestionen, cap acord amb Turespaña que
impliqui recursos, cap aportació de la iniciativa privada que té
dins l’ATB.

Gestiona la misèria, Sr. Delgado, incapaç de trobar una altra
sortida. Aquests pressuposts llastrats per la seva incapacitat
d’innovar, de negociar, per la manca de visió global de
comunitat formada per illes, amb una distribució de despesa que
crea desigualtats i greuges comparatius, que no contempla les
necessitats específiques i diferents en turisme, en ports, i en
esports no són el que aquestes illes precisen.

Per això, el Grup Socialista ha presentat aquesta esmena a
la totalitat.

Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara del Grup Parlamentari MÉS, té la paraula el Sr.
David Abril, per un temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bones tardes, diputades, diputats. Conseller, vagi per
endavant el rebuig del Grup Parlamentari MÉS a uns comptes
que acompanyen una política turística que no podem en absolut
compartir, i ho hem dit en diverses ocasions des d’aquesta
tribuna. Segurament l’única cosa en què coincidim amb el
Govern, si més no des de la retòrica oficial és que s’ha de
canviar el model i segurament en això molt més enllà
estrictament d’aquesta cambra.

Però des del Grup Parlamentari MÉS manifestam la nostra
disconformitat i ho hem fet reiteradament des d’aquesta tribuna
amb la política que fa el Govern per diferents qüestions:
primera, pensam que s’ha d’aturar aqueixa deriva desreguladora
que implica la política que es du endavant des de la conselleria,
que ens du cap a un canvi de model, evidentment, però que és
un model que pivota, gairebé de manera exclusiva, damunt
interessos privats concrets, i no dic interessos privats, que ahir
vàrem tenir un debat molt interessant sobre el públic i el privat,
sinó sobre interessos privats molt concrets, que és molt diferent
i que és una cosa molt diferent del que haurien de fer les
administracions, que és cercar i treballar per al bé comú.
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Segona qüestió que ens preocupa: la discrepància respecte
del que fa el Govern, que entenem que és molt diferent d’allò
que des del Grup MÉS entenem que és el turisme o el que
representa el turisme en aqueixa comunitat, que parlar de
turisme aquí implica parlar de tots i de tot, i això tenim la
sensació que no s’acompleix amb l’acció quotidiana de la
conselleria. 

I tercera qüestió, els fets, els fets, i venim d’una temporada,
l’estiu del 2013, que ha significat tornar batre rècords en
nombre de turistes; un rècord que reconeixem, que tampoc no
crec que sigui tot atribuïble a la conselleria, igual que no és
atribuïble a la política del Sr. Bauzá sortir de la recessió a nivell
mundial, que seria un error entrar per aquí. Però ens trobam amb
un rècord de turistes, el reconeixem, però a la vegada, i això
vostès ho haurien de reconèixer, les dues coses estan
estadísticament contrastades i són fets objectivables, amb un
rècord de pobresa -rècord de turistes, rècord de pobresa.

Comprendran vostès que estiguem preocupats, com està
preocupada la majoria de la societat, perquè pensam que la
funció de la Conselleria de Turisme, com del conjunt de l’acció
del Govern hauria d’anar molt més enllà d’aconseguir renovar
any rera any el rècord en nombre de turistes que arriben, perquè
estam en una situació, i ho vàrem dir ahir i ho vàrem reiterar,
d’emergència. I si reconeixem aquest paper central del turisme,
el paper del turisme també ha de ser clau, amb, no sé si lluitar
contra la pobresa, però sí, com a mínim, de tenir la cohesió
social com a un element central del turisme. Si no, per què ens
serveix el turisme, a part que perquè circulen doblers?

Nosaltres el que ens trobam és tot el contrari i que el turisme
arrossega la resta de sectors. Avui mateix surt l’estadística de
fixos discontinus, també tenim un rècord, rècord de fixos
discontinus que, malauradament, no impliquen noves
contractacions, o sigui rècord de fixos discontinus el novembre,
no en el sector del turisme, no en el sector de l’hoteleria, sinó en
altres sectors, en el poc que queda del sector industrial, la resta
del sector serveis. O sigui, al final, aquesta estacionalitat i
temporalitat que ens du associat aquest model turístic arrossega
la resta de sectors i això tampoc no és bo.

Per tant, consideram d’entrada que s’ha de fer i es pot fer
més cosa. Dit això, el pressupost del 2014 s’amplia, no així la
visió del a política turística la qual per a nosaltres és limitada,
unidireccional, vostès sabran cap on van, i unilateral, no parlen
pràcticament amb ningú, en tot cas parlen amb molts pocs per
dur-la endavant.

També val dir que s’amplia el pressupost de turisme, com ha
dit la companya del Grup Socialista, perquè assumeixen una
hipoteca que ve d’enrera, el Palau de Congressos, un tema que
em serveix per tornar posar una metàfora de les que m’agraden
damunt la taula, un tema que va més enllà de la bona o mala
gestió d’uns i altres, que en això n’hi hauria per repartir a
tothom, hi puc estar d’acord, però el més important i el més
significatiu és la jactància d’un sector que és molt poc solidari
amb la terra i amb la gent, que ha permès fer aquesta mateixa
acumulació de capital que permet aquest titular d’ell mateix,
no?, que s’inverteix en una beca de 10.000 milions d’euros a
Mèxic; jo em conformaria que una dècima part d’això s’hagués
reinvertit aquí, i això no és incompatible amb tenir guanys, en
tenir beneficis.

Tot això és més greu encara quan és el sector més beneficiat
per la política d’aquest govern. Avui, fins i tot des d’àmbits
conservadors a la premsa apareix aquest malestar social
reconegut i empresarial que va molt més enllà d’aquest sector
amb aquest sector.

I la gent de les Illes no veu tampoc ni aquesta política ni
evidentment la poca solidaritat d’aquest sector, que és central
dins la centralitat del sector turístic que és molt més que
exclusivament el sector hoteler o una part del sector hoteler, un
sector que evidentment està molt content i de fet són els que
acompanyen tots els seus anuncis i estadístiques superpositives
cada vegada que el conseller surt a la tribuna a donar xifres i
dades superpositives, si fossin totes reals i contrastables i
objectivables, seguint els consells del company, Sr. Fidalgo,
ahir, que ens citava en Von Mises, que deia que l’economia no
s’ha de mesurar per paràmetres observables, seríem a Dubai si
fossin certs tots els anuncis que ha fet la ..., no, això no serien
les Illes Balears, seria Dubai en termes d’inversió i de doblers
que circularien: reformes hoteleres, nous megaprojectes
turístics, ampliació de ports, casinos. Que fins i tot s’atreveixen
a incorporar com a accions d’un pla d’ocupació, com si fos una
cosa objectivable i quantificable i fruit de la pròpia acció del
Govern. Bé, allà vostès.

Però també hi ha una altra realitat i és aquesta realitat de
l’augment brutal de la precarietat laboral en el sector turístic,
malgrat aquest augment de turistes, de la càrrega laboral, hem
d’anar pràcticament als anys seixanta per veure les càrregues
laborals que hi ha ara mateix en el sector; l’augment de la
temporalitat, a la gent ja no li basta la temporada ni
l’acumulació de dues temporades per poder cotitzar, per poder
accedir a la prestació d’atur; no diguem ja quan arribi el dia per
accedir a una pensió, i ja tenim les més baixes de l’Estat,
justament pel vici d’aquest model. I llavors tota la resta de
sectors, que també són sector turístic, crec que ja no és qüestió
de descontent, és una qüestió d’emprenyament, o sigui la gent
ja està enfadada i ho posa de manifest en els diferents i els pocs
fòrums o oportunitats on té la possibilitat de fer-ho, i també
evidentment a través dels mitjans de comunicació.

Perquè, en bona mesura, és de la mà d’aquesta conselleria i
de la política turística d’aquest govern que assistim a un procés
claríssim, de manual, de concentració de beneficis i d’activitat
en poques mans, i de competència deslleial, moltes vegades
afavorida per la normativa que crea la pròpia conselleria, per
exemple la Llei de turisme. I això que el conseller manté i
reitera això que si als hotelers els va bé ens anirà bé a tots. Crec
que això s’ha demostrat empíricament que no és així, perquè
tenim rècord de turistes i tenim rècord de pobresa, per tant
qualque cosa passa.
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També es ver que si els anàs malament als hotelers,
segurament ens aniria malament a tots, però el que nosaltres
tenim clar és que hi ha altres maneres d’obtenir beneficis i que
l’administració ha de jugar un paper central enmig de tot això,
central no vol dir que hagi de tenir més pes que ningú, però
alguna cosa ha de liderar diferent d’aquesta deriva que d’alguna
manera ens situa la política del Govern, com a una bombolla,
que viu a una bombolla, aquests comptes són també una mica
una bombolla que vol ignorar aquesta realitat que hi ha fora
d’aquest parlament, del cercle en el qual es mouen vostès d’alt
executius, no ho sé, no sé com els ho he d’expressar.

I la conselleria i la política turística del Govern sobretot
hauria de contribuir a acabar amb aquest desequilibri profund,
en el qual aprofundeix la Llei de turisme i els ho han dit per
activa i per passiva des de múltiples instàncies, el CES una
d’aquestes, per això ha desaparegut, el dictamen del CES era
claríssim sobre la Llei de turisme, els incomoda que els diguin
això, només fan cas a un sector.

La qüestió és que la temporada s’escurça i el paper de la
conselleria per a nosaltres és molt modest, nosaltres trobam que
s’ha de passar de l’acumulació aquesta de productes i de les
visites a fires a una altra cosa. Això no vol dir que en el passat
no s’hagi fet millor o pitjor, però que pensam que ara faria falta
fer una altra cosa, més que fer d’acompanyament, com vostès
diuen, de la iniciativa privada.

S’ha de fer i evidentment per fer més també s’hauria de tenir
més, i amb el que tenim ja sabem, i parlam de comptes avui, que
no basta pràcticament per a res.

Hem parlat d’estades turístiques, ho apliquen altres
comunitats autònomes, altres ho estudien, independentment dels
colors polítics, l’únic que diu el conseller és que no queremos
ser igual que los catalanes. Això no és seriós, fan falta doblers
per fer política i per fer política dins el sector i per millorar el
sector i per canviar el model.

Segona qüestió, legalització de places. És ridícula la xifra
del Pla E, aquest que es va presentar ahir, fruit de la feina del
Consorci de la Borsa de Places, 4000 places legalitzades per
obtenir 12 o 14 o 16 milions d’euros és ridícul, o sigui entre
4.000 i 5.000 euros per plaça, amb els beneficis que han tret tots
aquests anys i els que treuran és un regal, és un regal com tants
altres regals.

Inversions estatutàries, una altra manera d’obtenir doblers
justament per a l’àmbit turístic, i no són capaços de posar ni una
sola partida testimonial, per dir, estam disposats..., menys marca
Espanya i més que Espanya acompleixi l’Estatut i les inversions
estatutàries en matèria turística en aquest cas.

I quarta cosa, i aquesta és gratis i és la que més falta a la
Conselleria de Turisme des del reconeixement d’aquest paper
central del turisme i de la política turística, el diàleg social. Com
menys recursos i més greu és la situació fora d’aquesta
bombolla, més necessari és parlar amb el màxim de gent
possible, una mica en la línia que ha començat a fer ara ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Abril, ha d’acabar.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

... la Conselleria d’Economia i Competitivitat, una mica per
aquí, ja el següent és que, a més, facin cas de la gent amb la
qual es reuneixen, això és gratis, el que passa és que em sembla
que no escolten els de fora ni tampoc els que hi ha en aquesta
cambra que no són dels seus.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara del Govern i obri qüestió incidental, té la
paraula el conseller, Sr. Carlos Delgado, per un temps de quinze
minuts.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Señores diputados de la oposición,
ustedes han presentado enmiendas a la totalidad del presupuesto
de la Conselleria de Turisme y Deportes argumentando que no
responde a las necesidades actuales y reales de las islas y dice
la Sra. Diputada que estamos ante un presupuesto de fracaso.
Intentaré demostrarles lo contrario.

Un año más, de todas maneras, sí quiero recordarles que
estamos, ya como hice en mi intervención en comisión, que
estamos ante un presupuesto solidario, y antes, amablemente, la
consellera de Servicios Sociales ha hecho una referencia a esto,
sabemos que debemos ser solidarios durante estos años, como
lo están siendo otras conselleries del Gobierno, y creo que
estamos demostrando que una gestión eficiente con menos
recursos es más que posible.

No nos hemos conformado, como usted dice, ante Madrid,
ante nada, hemos luchado al máximo y hemos peleado todos los
temas que hemos tenido que pelear; no hemos abandonado
absolutamente ningún debate, y al final gestionamos lo que
hemos podido conseguir y lo hacemos con toda la dignidad de
la que somos capaces.

No es el momento ahora de entrar en el detalle exhaustivo de
cada uno de los euros que se pueden gastar, pero sí, aunque sea
someramente, una pincelada sobre el presupuesto debo darles y,
por supuesto, contestar, en la medida de mis posibilidades, a las
preguntas que se me han formulado.

Como saben, el presupuesto de la Conselleria de Turismo y
Deportes para 2014 es de 74.303.179 euros, que está repartido
entre las tres direcciones generales y la secretaría general.

La Dirección General de Turismo, que dispondrá de un
presupuesto de 31.567.211 euros, transfiere 18.423.000 euros a
la Agencia de Turismo de las Islas Balears, cuyo propósito,
lógicamente, es continuar con el desarrollo y la ejecución de los
seis ejes contemplados en el Plan Integral de Turismo. Para ello,
y en lo que al eje de promoción se refiere, se ha diseñado un
plan de acción de manera coordinada y consensuada con los
consells insulares, consells insulares y sector privado, y se han
establecido un total de 145 acciones de promoción a realizar a
lo largo del próximo año.
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También se trabaja dentro de la ATB en el tema de
producto, por eso en el año 2014 se van a intensificar las
acciones encaminadas a mejorar los productos ya existentes y
a crear otros que consideramos fundamentales y para los que
tenemos un potencial suficiente: productos de salud, ocio
urbano, lujo, náutica, cultura, arte, cicloturismo, golf,
patrimonio arqueológico, centrarán la celebración de las meses
estratégicas y de los foros de debate.

Otro apartado importante es el de calidad, por lo que se
continuará con las certificaciones. Para el ejercicio 2014, a los
8 destinos ya existentes con el distintivo de calidad SICTED, se
incorporarán otros 12 que, a su vez, aportarán al proyecto cerca
de 200 empresas. De esta manera, aproximadamente el 40% de
nuestros municipios tendrán este reconocimiento al final del
próximo año.

También contaremos con la coordinación de los proyectos
que se ejecutan a través del Consorcio de la Bolsa de Plazas e
iniciaremos el desarrollo de los PIAT de Mallorca e Ibiza, que,
por cierto, los PIAT que ha mencionado, Sra. Oliver, los PIAT,
según la Ley de turismo, que supongo que la ha leído, son de
redacción obligada por parte de los consells, y aún así, habida
cuenta de una serie de cartas que nos han remitido,
concretamente el de Mallorca y el de Ibiza, los vamos a realizar
nosotros para ayudarles en su gestión, pero legalmente
corresponde a los consells.

También se van a apoyar los eventos y productos. En lo que
a eventos se refiere, está previsto apoyar a 32, de los que 23
corresponden a entidades privadas, y 11 a ayuntamientos. Y en
producto, se van a apoyar 50 proyectos, que abarcan temas
como accesibilidad, la cultura, los deportes, la gastronomía, la
naturaleza, sol y playa y el urbano.

Dice que el capítulo 1 de la ATB, terminando ya con la
ATB, sube; y claro, es que sube porque es que en el año 2013 se
presupuestó más de lo necesario, ya que estaba previsto
amortizar más plazas de las que se amortizaron, con lo cual al
final a usted pues le puede salir, cosa que dudo porque me
parece un tanto infantil ahora decir que sube nuestro capítulo 1,
pues sabe perfectamente que es por esto, se lo expliqué en
comisión, y me parece que ahora decir que sube para que conste
que usted dice que sube es absurdo, este es el motivo y es un
motivo normal que ha ocurrido, además, en otras consellerias.

Sin embargo, no comentan que baja un 74% los intereses de
los préstamos del Plan D, bajan un 74%, de 2 millones baja a
medio millón. Y eso nos permite llevar a cabo una mayor
actividad de lo que sí tiene que hacer la Conselleria de Turismo,
la Dirección General de Turismo y la ATB, que es aumentar el
presupuesto en porcentajes que van del 70 al 200% en los seis
ejes del Plan integral, pues como puede ser la promoción, que
aumenta; la inteligencia de mercados, que aumenta; la inversión
en territorio, que aumenta; la calidad, que aumenta, y el
producto, que aumenta.

Finalmente, pues, lógicamente haremos frente a esa
obligación de continuar las obras del Palacio de Congresos y
aportaremos al Consorcio Mirall y Plan D el dinero que
debemos aportar de una manera legal.

Finalmente, aportaremos también 1.280.000 euros a la
Escuela de Hostelería.

En cuanto a temas que les preocupan, ¿el reglamento? El
reglamento, el borrador está realizado, y ya le expliqué que el
problema del borrador es que en estos momentos el deslinde
entre la legislación básica, que puede ser objeto de regulación
por parte del Gobierno, y legislación que corresponde a los
consells, desde el punto de vista jurídico no ha resultado fácil,
y lo estamos haciendo de manera consensuada con los consells
y sin ningún tipo de prisa. Y yo le garantizo que antes de que
termine el próximo semestre, el reglamento estará aprobado,
porque el borrador está terminado y consensuado.

La Mesa de Alcaldes dirá usted que no sirve para nada,
porque toda la información que se está bolcando en todo ese
proyecto al que hay destinados 60.000 euros, es el Proyecto
Escaparate, es el proyecto pionero desde un punto de vista de la
tecnología turística, pionero a nivel mundial, se está nutriendo
que da, por un lado, el sector privado, y por otro, la Mesa de
Alcaldes. Una cosa es que usted no se entere del trabajo que se
está realizando con la Mesa de Alcaldes, que tiene su propia
plataforma digital de bolcado de información y que la estamos
ampliando para el Proyecto Escaparate, y otra cosa es que no
exista o no se haga absolutamente nada.

Finalmente, usted dice que no tenemos ingresos extras;
bueno, pues, si nosotros no tenemos ingresos extras teniendo
12,4 millones de euros de la bolsa de plazas, cuando ustedes
creo que recaudaron unos 3.000 euros en toda una legislatura,
pues bueno, pues la verdad es que vamos bastante mal. Si usted
quiere negar esa legalización de plazas que intentaron hacer e
hicieron mal y realmente, al final, no consiguieron ningún
ingreso, y los hoteleros continuaron teniendo esas plazas
ilegales, que ustedes no movieron ni un solo dedo, porque no
recaudaron absolutamente nada, pues nosotros en un año y
medio en estos momentos tenemos 12,4 millones de euros que
van a ser invertidos en la mejora de las zonas turísticas.

En cuanto al tema de la territorialización de la política
turística, pues usted ha dicho que le interesa que todo se destine
a las zonas, a las distintas islas y que se haga una política
territorial. Nosotros, evidentemente, lo que no vamos a hacer es
prometer, como ustedes hicieron, a los consells que se van a
firmar determinados convenios, que se van a dar determinadas
cantidades como hicieron a principio de 2011 y en marzo de
2011 se les comunicó que no era posible cuando ya tenían todo
el dinero gastado. Incluso se había firmado un convenio con el
Consell de Formentera que nunca tuvo la pertinente partida
presupuestaria asignada. Nosotros, por contra, sí que estamos
haciendo un plan de promoción turística con todos los consells,
en el seno de la ATB, en las comisiones ejecutivas, donde ellos
han decidido de las 145 acciones, Mallorca estar en 100,
Menorca en 83, Ibiza en 85 y Formentera en 75.
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Por otro lado hemos hecho algo que ustedes tampoco
hicieron y es que el pasado día 4 tuvo lugar el pleno de la
Comisión Mixta de transferencias del Govern a consells
insulars, de las funciones y servicios de promoción turística. Y
ahí, en el sexto punto se constituyó la ponencia del pleno que ha
de formular el texto articulado preliminar del traspaso, con lo
cual, más pasos ya hemos dado que ustedes. Y efectivamente,
esto es una maquinaria que se ha puesto en marcha, no se
paralizará y que culminará antes de que acabe la legislatura.

En cuanto a la Dirección General de Deportes, cuenta con un
presupuesto de 18.806.178 euros y su principal objetivo es
seguir ayudando a los deportista, clubes y desplazamientos entre
islas. En este último apartado la dirección general prevé
1.100.000 euros, la misma partida que ene l 2013. En lo que se
refiere a ayudas a deportistas, clubes y acontecimientos
deportivos relevantes se refiere, se presupuesta un total de
1.475.000 euros y que se reparten de la siguiente manera:
500.000 euros para deportistas, 600.000 para clubes de categoría
nacional, 100.000 para eventos, 175.000 para desplazamientos
a la península, 25.000 para subvencionar la asistencia a
campeonatos internacionales en territorio nacional y 75.000
para subvencionar programas de seguimiento a deportistas. 

Por otra parte se van a transferir 2.150.000 euros al
velódromo Palma Arena, que tiene un presupuesto global de 6
millones de euros, resultado de sus propios ingresos por tasas y
de las transferencias corrientes y de capital del Govern y del
Ayuntamiento de Palma. El Príncipes de España cuenta con un
presupuesto de 1.717.000 euros y la partida destinada a
inversiones de 500.000, con el objetivo de mejorar la instalación
y sus servicios. 

Y finalmente la Fundación por l’Esport Balear, dispondrá de
7.621.000 euros y se destinarán un total de 2.128.000 a
programas de tecnificación deportiva. El objetivo básico es dar
continuidad a los 22 programas de tecnificación deportiva y
preparar la reglamentación y la organización de las ayudas a
clubes, deportistas individuales y eventos que concederá la
Dirección General de Deportes.

En cuanto al tema de Calanova que me ha comentado. Yo
creo que le dije los números, pero me parece que se le han
olvidado muy fácil. Calanova tenía un coste de 2 millones de
euros y se sacaban, para hablar claramente, 800.000 euros por
ingreso de los cursos, con lo cual, al final tenía un coste neto de
1.200.000 euros. Esto hoy ha desaparecido, porque tenemos por
un lado que el coste de personal que hemos mantenido es de
800.000 euros, pero el canon anual es de 800.000 euros, con lo
cual se compensa una cosa con la otra y evitamos el gasto de
1.200.000 euros. Espero que esta segunda vez que se lo explico
ya lo haya entendido.

En cuanto a la Dirección General de Puertos y Aeropuertos.
Esta tiene un presupuesto de 18.149.335 euros. Uno de sus
principales objetivos para 2014, igual que el presupuesto del
2013, es atender a la bonificación marítima en cuota
autonómica, para lo que se han presupuestado 8,5 millones de
euros, constituyendo esta su partida cuantitativa más importante.
Con esta partida se garantiza la cobertura del 25% del descuento
de residente en lo que se refiere a los trayectos entre islas y
también el 39% adicional para los residentes de la isla de
Formentera, que disfrutan así de un 89% de descuento en la

tarifa. Esto que lo repito y sacamos pecho con esta partida, la
verdad es que puede llamar la atención, pero es que gastándose
8,5 millones de euros porque eran necesarios y porque se gastan
cada año, ustedes presupuestaban entre 0 y 8 euros cada año.
Así que realmente supongo que se dan cuenta de la diferencia
entre una manera de presupuestar, la suya, y otra manera de
presupuestar, la nuestra. 

Seguiremos trabajando dentro de la Mesa del transporte
marítimo. Seguiremos trabajando en los comités de rutas, con
sus respectivos planes bienales, con el objetivo de mejorar las
conexiones aéreas y el establecimiento de nuevas rutas, para
incrementar tanto la connectividad de los residentes, como la
llegada de turistas.

A la Dirección General de Puertos y Aeropuertos está
adscrita la empresa pública Ports IB, que tiene un presupuesto
de 20.788.567 euros. Sus principales objetivos para el 2014 son
llevar a cabo una serie de inversiones y gastos en
mantenimiento de las instalaciones portuarias, que son
competencia de la comunidad autónoma, para lo que el
presupuesto contempla una partida de 1,5 millones de euros.
También está previsto llevar a cabo la redacción de los planes
directores de puertos, para lo que se ha reservado una partida de
192.380 euros. Otro aspecto destacado va a ser continuar con el
trabajo ya iniciado el año 2012, de potenciar la llegada de
cruceros a los puertos de Sant Antoni, Ciudadela y Sóller, algo
que antes no ocurría como actividad turística de gran capacidad
de crecimiento, que está dando unos extraordinarios resultados
y que esperamos poder mejorar en los próximos ejercicios.

En cuanto a las aportaciones que se nos han solicitado, a las
aportaciones económicas al comité de rutas. Hay que decir que
el comité de rutas está compuesta por la administración del
Estado, Delegación del Gobierno y Aena; administración de la
comunidad autónoma, consejos insulares, ayuntamientos y
Cámara de Comercio y todos los costes de las personas que
representan a estas instituciones son asumidos directamente por
estas instituciones. No sé si quieren introducir presupuesto en el
comité de rutas para pagar o subvencionar de manera ilegal,
como hicieron en el pasado, aerolíneas, o para qué quieren que
pongamos dinero en algo que no se tiene que poner dinero
porque es absolutamente innecesario. Desde luego lo que no
pondremos nosotros es 5 millones de euros, como hicieron
ustedes, para pagar directamente aerolíneas, con convenios
ilegales según la Unión Europea y que al final consiguieron que
bajara el número de pasajeros.

Señores diputados de la oposición, hagan ustedes un
ejercicio de honestidad política y reconozcan que el presupuesto
de la Conselleria de Turismo y Deportes responde a las
necesidades actuales y reales de las Islas. Empecinarse en
defender lo contrario significaría cerrar los ojos ante una
situación socioeconómica de nuestra comunidad y negar la
evidencia de que existen otros gastos prioritarios. Saben
perfectamente que no se puede defender la insuficiencia de
presupuesto de todas las consellerias. Tengan, en consecuencia,
la valentía de apoyar estos presupuestos y demuestren en algún
momento de esta legislatura que son capaces de actuar sin
obcecación. 

Muchas gracias.
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(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista. Sr. Bel Oliver per un temps de cinc minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, jo no diria que són
solidaris aquests pressuposts per una part, perquè amb la pujada
del 7,5% i la pujada de Benestar Social -la consellera ara ja ha
sortit-, que no sé si arriba a un 2%, no crec que puguin dir que
són solidaris. Seran una altra cosa, però solidaris no ho són, amb
un augment d’un 7,5% no hi veig aquesta solidaritat, ni res de
tot això.

M’agradaria que també quedàs clar que no hem demanat un
increment de pressupost. Si s’hi fixen, no hi ha ni una esmena
que impliqui un increment de pressupost, no n'hi ha ni una, com
l’any passat tampoc no n’hi va haver cap. Nosaltres ens
queixam que vostè no hagi estat capaç de trobar alternatives a
aquest pressupost, jo entenc que vostè ha de sortir aquí i treure
pit, però és realment magre.

Els conceptes d’aquest pressupost, Sr. Conseller, si vostè ho
mira ho veurà perfectament, són els mateixos que l’any 99,
excepte el Palau de Congressos i el Pla D que, per cert, no ha
respost la pregunta de la ràtio, que vostè amb molt bon criteri fa
aquesta feina de tenir un indicador, la ràtio. Jo li deman per
favor, Sr. Conseller, la ràtio d’aquest pla, els doblers invertits i
els dies en què s’ha allargat la temporada. Ens interessa i
pensam que pot ser molt interessant.

Jo entenc que vostè digui que ha de treure pit, però realment
aquest pressupost és un pressupost de fa deu anys. És a dir, som
en el segle XXI, les coses han canviat molt, hi ha molts de
mercats i molts de competidors turístics i nosaltres tenim el
mateix pressupost de sempre, el Pla Mirall, el pla de ... tal. Jo
l’entenc que vostè ha d’aguantar, però no és un pressupost per
a una potència turística, no ho és. És un pressupost que gestiona
una despesa corrent i ja està.

De les preguntes que m’han quedat pendents, m’agradaria
que..., jo he agafat aquí la còpia del que ens han presentat en el
pressupost. Si vostès ens diuen una cosa i després és una altra.
Jo entenc el que em diu, aquí diu que la despesa de capítol 1 de
personal de l’ATB enguany són 2.499.700 euros i l’any era
1.990.000, hi ha una diferència de mig milió d’euros, Sr.
Conseller. Han acomiadat gent a l’ATB i resulta que
incrementen el pressupost en 500.000 euros. Jo no sé si deu
ser..., m’imagín que no és això, la pregunta que tenc pendent la
seva resposta, sempre respon amb molta celeritat, però n’hi ha
una que és el sou brut anual del coordinador general de l’ATB
i no me la respon mai. Jo no vull entendre que sigui 500.000
euros, estic segura que no ho és. Però respongui la pregunta
escrita i l’altra me digui per favor a què obeeixen aquests
500.000 euros més de l’ATB. Entenc que en aquests moments
d’austeritat no és de rebut aquest increment de personal tan
important.

Sr. Conseller, vostè no hauria pogut venir aquí si no hagués
augmentat en 1 milió tota la despesa que vostè dedica a
promoció, a màrqueting, a promoció, a producte, a
intelAligència, a projectes europeus, totes aquestes partides
augmenten 1 milió. Si no ho arriba fer, hauria estat impossible,
no hauria pogut entrar aquí, estic segura que vostè hauria estat
empegueït, és el mínim que podria fer. Jo i el nostre grup
entenem que vostè s’ha conformat, no té resposta de Madrid, no
els ho ha demanat, no li volen contestar, no sé per què és. Però
ens crida molt l’atenció que no hagi estat capaç ni d’una
inversió estatutària de ports, ja no dic de turisme, que també,
però infraestructures turístiques de ports, aeroports, litoral, a les
platges, ... Tenia un filó un aferrar-se, a la disposició addicional
novena de l’Estatut d’Autonomia, i vostè no ho ha fet. La
iniciativa privada, és molt còmode està a l’ATB i dir cap aquí
i cap allà els recursos públics i no posar un duro. Jo vull decidir,
però no vull posar un duro. Jo crec que aquesta no és una bona
manera de gestionar els doblers públics. No em pareix
democràtic en qualsevol lloc, si ve aquí a parlar, també convé
que posis els doblers, o parla com tothom, però no des de dins.

Sr. Conseller, li torn repetir, vostè diu que tancam els ulls.
Nosaltres no tancam els ulls, els tenim ben oberts i veim que
amb aquests pressuposts vostè farà el que li he dit, pagarà la
despesa corrent i el manteniment del Prínceps d’Espanya i totes
aquestes qüestions. Però el que és una política turística de ports
i aeroports ho tendrà molt difícil de fer. 

Una altra qüestió, he entès perfectament la primera vegada
el que ens va comentar a la comissió de Calanova. Jo no li he dit
que no ho entenia, només li he dit que l’únic impacte clar
damunt els pressuposts d’aquest gran estalvi que ha fet vostè és
que puja el capítol de la Direcció General d’Esports. Jo no li he
dit que no l’entengués, la Direcció General d’Esports puja,
evidentment perquè hi ha Calanova. Jo ja li he dit això i vostè
me deia que ha estalviat 1,5 milions d’euros i m’imagin que ha
de distribuir per dins la conselleria. No sé on, si vostè ens ho pot
dir, seria fantàstic. Jo no li he dit que no ho he entès, ni que em
pareixi bé o malament. Dic que l’impacte de la privatització
damunt el pressupost, que és d’allò que estam parlant avui, ha
estat l’increment de la partida de personal de la Direcció
General d’Esports. Gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara de rèplica del Grup Parlamentari MÉS. Té la
paraula el Sr. David Abril per un temps de cinc minuts.
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EL SR. ABRIL I HERVÀS:

Bones, conseller, som aquí, ho dic perquè pensava que
faríem un debat i d’alguna manera ha ignorat la interpelAlació o
l'afront que li hem fet des del nostre grup. 

Diu vostè que nosaltres trobam que el pressupost és
insuficient. Nosaltres no deim que el pressupost sigui
insuficient. El que sí trobam és que es podrien fer més coses i
que fan falta més doblers. El que trobam insuficient és la
política turística, que és molt més que una qüestió de doblers
que és el que discutim avui. Evidentment per fer més coses fan
falta més doblers i els hem plantejat alternatives i li he posat
damunt la taula a la meva anterior intervenció.

Diu també que la seva conselleria o el seu pressupost és
solidari. Les nostres esmenes també són solidàries. Per això
només n'hi hem presentat dues de turisme, perquè vegi com som
de responsables i en canvi 20 de serveis socials. I així amb totes
les conselleries socials, perquè som conscients de les dificultats
que hi ha.

Però no és qüestió d’això, és que la conselleria tengui una
utilitat, més enllà de vendre bé el producte Illes Balears, a
l’exterior, que aquesta és una visió per a nosaltres molt limitada
d’allò que ha de ser la funció social, política, institucional de la
Conselleria de Turisme. Per això pensam que se poden fer més
coses i no necessàriament amb més doblers en tots els temes. 

Vol algunes pistes d’allò que pensam que es pot fer?, les té
a la quantitat d’iniciatives que li hem presentat els darrers mesos
i no ens han fet ni punyeter cas. Regular el tot inclòs, un tema
molt important, perquè vostès mentre van creant productes i
molt bé per tots els productes que creen, per l’altra banda es
tanquen contractes exclusius a 6 o 8 anys, amb tot inclòs a 3 o
4 euros i això és destruir l’estructura productiva d’aquí, és donar
seguretat als hotels durant sis mesos que s’adhereixin a aquests
contractes, però i la resta què? I això serà conseqüència de la
seva política turística o de la inexistència de la seva política
turística, perquè es limitaran tan sols a fer de comercials. Això
ja ho poden fer quasi els qui han de guanyar en tot això, ja
sabem qui són, que ho facin ells. I li ho vaig dir, després de la
World Travel Market i dels seus resultats, un 10, ara que la seva
conselleria se dediqui a treballar per als altres sis mesos de
temporada baixa, el país li ho agrairà. 

Regular el tot inclòs, regular els party boats, regular el tema
dels lloguers, només faltaria!, que els hotels puguin ser
apartaments i habitatges i la resta no es pugui ficar en el tema
del turisme, que el turisme ja li he dit és tot i tothom.
Evidentment hi ha d’haver una regulació, no vol dir
regularització, no vol dir aministia com s’ha fet en el cas de les
places hoteleres.

Regular l’externalització, la subcontractació de serveis a
l’hoteleria, que a mig termini ens durà, com cada vegada tenim
més temporalitat i més concentració en pocs mesos, la majoria
d’hotels s'acabaran treient les plantilles del damunt, faran ús
d’ETT. I això és un drama social. Crear una mesa social per a
la desestacionalització i que treballi, que faci propostes a la
conselleria, que la conselleria ho coordini i ho lideri, amb el
màxim de participació social i econòmica possible. I es fa o no
es fa. Per a nosaltres això és tenir una visió limitada d’allò que

ha de ser la política turística i és alguna cosa més que vendre el
producte, que ja li dic, bé  està el que fan.

En temes d’esports no ens hi hem ficat gaire, no he tengut
temps a la meva anterior intervenció, però és clar que si no hi
hagués el forat del Palma Arena es podrien fer moltes més
coses. Supòs que amb aquest marró que li han deixat, vostè deu
ser dels que està en contra que s’indulti al Sr. Matas, perquè
vaja marró que li ha tocat amb aquest tema, podria fer
moltíssimes més coses en temes d’esports.

El tema de Calanova tampoc no l'acab de veure clar, sobretot
més enllà de la seva explicació pel plet que encara tenen en
marxa.

I finalment el tema del transport marítim i aeri. Pensam
també que es poden fer moltes més coses, no en funció dels
doblers, per això no ho hem esmenat, sinó en funció de la
política; també la conselleria, per l’interès que vostè té sobre
aquest tema i per la competència que té, podria haver
desbloquejat la feina de la ponència del transport aeri que ha
estat un any anant a un ritme, podrien haver fet propostes,
podrien haver innovat una mica en aquesta qüestió. 

També en temes d’inversions estatutàries es podrien haver
fet coses, sobretot en matèria de ports, però vostès ja han
renunciat a la via del compliment de l’Estatut. I allò que ens
preocupa i molt, perquè avui mateix la ministre de Foment s’ha
negat al Senat a respondre i a donar detalls sobre aquesta
qüestió, és la privatització d’Aena, perquè amb la cogestió, que
tampoc no és una qüestió de despesa, sinó que en tot cas el que
ens podria generar són ingressos que sempre hem reclamat i
crec que vostès també hi estan d’acord i que és la via per
solucionar aquest problema tan sensible i que afecta tan
terriblement la cohesió territorial de les nostres illes, es podrien
fer moltes més coses.

Insistesc no és una qüestió de doblers, però també fa falta
una política i una claredat a l’hora de reclamar el que toca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de contestació del Govern. Tanca la qüestió
incidental el conseller Sr. Carlos Delgado, per un temps de cinc
minuts.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Es evidente, Sra. Oliver, que
seguramente es imposible que nos pongamos de acuerdo, el
buscar alternativas, si buscamos o no buscamos, que si
gestionamos bien o gestionamos mal, evidentemente, es
absolutamente imposible que usted reconozca que yo busco
alternativas o que yo gestiono bien o que alguien del Gobierno
gestiona bien o busca alternativas. Entonces hay que ir a los
resultados, es evidente, ustedes tienen que hacer su trabajo,
nosotros tenemos que hacer el nuestro, pero al final hay una
cosa que se llaman números y los números están ahí. Lo que
pasa es que cuando los números son buenos ustedes dicen que
seguramente se debe a causas exógenas.
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Yo les voy a comentar, y Sr. Abril, le aseguro que no me
olvido, le tengo muy presente, pero discúlpeme si me he
olvidado algún tema suyo. En cuanto al tema de la ATB, es
evidente que el presupuesto del tema de personal, capítulo 1,
tuvo que ser completado, por eso ha tenido que subir, es que fue
insuficiente. Ahora lo que hemos hecho es adaptarlo a la
realidad porque al final nos amortizaron tantas plazas como se
tuvo previsto en el momento de redactar los presupuestos.
Volver a este tema es que me parece realmente lamentable.

En cuanto al coordinador de la ATB, sabe usted que
contestamos siempre en tiempo y forma las preguntas, aunque
no siempre le gustan las respuestas al Sr. Abril, pero le
contestamos ayer, igual no le ha llegado, por escrito que cobra
43.000 euros que le corresponden como funcionario en
comisión de servicios. 

El canon de Calanova, claro, Calanova tiene una situación
un tanto especial, ahora ha pasado a ser de Ports no de Deportes,
con lo cual el canon junto con otros 800.000 euros de Portals y
260.000 de Pollença pasa, en estos momentos, a las cuentas de
Ports. Por eso no está en Deportes.

En cuanto al todo incluido, le gustará o no le gustará, es a lo
máximo que los juristas de la conselleria decían que podíamos
llegar y es mucho más de lo que se reguló en la ley del 99 que
ustedes no tocaron cuando gobernaban. O sea que ... una
prohibición de sacar alimentos fuera, unos controles de sanidad,
todo esto no se había regulado nunca. Nosotros regulamos lo
que no se regula y a ustedes les parece insuficiente, pero cuando
ustedes gobiernan no hacen absolutamente nada. Es triste tener
que dar siempre el mismo discurso en diferentes ámbitos de la
política autonómica.

En cuanto al alquiler turístico, bueno, el alquiler turístico
mañana se va a debatir aquí, pero nosotros ya dijimos una cosa
muy clara, haremos lo que quieran los consells y mañana
hacemos lo que quiere un consell que lo ha pedido, los otros no
han querido nada. Ustedes que siempre se les llena la boca de
descentralización a ver si tienen narices mañana de oponerse a
que permitamos que un consell haga lo que quiera, no lo que
quiera el Govern, lo que quieran los consells.

Pero como hay que hablar de resultados, mire, al final, al
final le voy a dar un par de resultados...

(Remor de veus)

... sí, entiendo que les debe cabrear bastante que yo hable de
resultados, porque son infinitamente mejores que los suyos,
pero qué le vamos a hacer.

(Alguns aplaudiments)

Respecto a Turismo, ustedes tenían dos direcciones
generales, nosotros una. Ustedes tenían 68 millones de euros
con dos directores generales en la Dirección General de
Turismo, nosotros teníamos 25, un 63% menos. Pese a esta
disminución hemos pasado, por supuesto, de 60 a 123 acciones
de promoción y la llegada de turistas ha aumentado un 12,9%,
pasando de un 11,4 millones en el 2009 a 12,9 el 2013.

El gasto de turistas ha crecido un 11% entre el 2009 y 2013.
El sector ha ocupado un 11,5% de personas más en 2013 que en
2009, y las pernoctaciones han crecido un 10% de 2009 a 2013.
Y no nos digan que la temporada es cada vez más corta, porque
no es cierto, es que no es cierto, ustedes cojan los meses de este
año, de marzo a abril y octubre de 2013, no tengo
desgraciadamente los datos de noviembre que van a ser muy
buenos, por una semana no los he podido incluir, pero sumando
los tres meses resulta que los datos de 2013 de marzo a abril y
octubre son mejores que los de 2009, mucho mejores que los de
2011 e infinitamente mejores que los de 2010, que son sus años.
Así en abril, en marzo, abril y octubre de 2009 llegaron 2,1
millones de turistas. En marzo, abril y octubre de 2010, 1 millón
972. En marzo, abril y octubre de 2011, 2 millones 126. En
marzo, abril y octubre de 2012, 2 millones 132. Y en marzo,
abril y octubre de 2013, 2 millones 264. Es que vamos
alargando la temporada. Los que redujeron la temporada fueron
ustedes que la pasaron de nueve a seis meses, y lo peor es que
lo hicieron teniendo a su disposición un presupuesto
astronómico en la ATB de 36 millones de euros en 2009 frente
a los 5 millones que tenemos nosotros en 2013.

Y finalmente, en materia de Ordenación Turística, es
evidente que hemos dado en el clavo, pese a que les duela. Los
resultados económicos han sido espectaculares y sin consumir
un solo metro cuadrado de nuevo suelo, Sr. Abril, ni un solo
metro cuadrado de nuevo suelo. Según un informe presentado
recientemente por la Federación Hotelera la inversión en el
período 2012-2014 alcanzaba un total de 339 proyectos, con un
importe de 260,7 millones de euros. En concreto, según la
FEHM, el próximo invierno se prevé un total de 197
actuaciones, a las que hay que sumar las 142 que se han
realizado en la temporada 2012-2013.

Señores diputados, creo, sinceramente, que con los datos que
les acabo de dar sobran más comentarios.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn en contra. Té la paraula pel Grup Parlamentari Popular
la Sra. Lourdes Bosch, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, senyores i senyors
diputats. Un any més, tal com ha exposat el conseller Carlos
Delgado, la Conselleria de Turisme i Esports presenta uns
pressuposts realistes, prudents i solidaris. Solidaris perquè, els
agradi o no, per pujar un 8% el pressupost destinat a les
persones més necessitades de les nostres illes, com ha fet
enguany aquest govern, ha estat necessari que altres conselleries
contenguin la seva despesa, com així ho ha fet la Conselleria de
Turisme i Esports. Realistes, perquè no pressuposten quimeres,
perquè no enganyen la gent. Es volen assolir objectius molt
exigents, però alhora possibles. Prudents, perquè no juguen
temeràriament amb les expectatives de la gent, perquè estan fets
amb reflexió i precaució. 

Malgrat això, i tal com era previsible, per tercer any
consecutiu l’oposició presenta esmenes a la totalitat alAlegant de
nou que el pressupost no respon a les necessitats de la
comunitat. És aquesta una postura molt decebedora per a
nosaltres, però sobretot per a la ciutadania que veu com
l’oposició es limita a dir que no per sistema. 

El primer any eren absolutament legítims els seus dubtes,
era la primera vegada, en molts anys, que la Conselleria de
Turisme tenia un pressupost tan i tan ajustat, és veritat que va
patir una rebaixa notable. Llavors ens acusaren de retallades
sorprenents i preocupants, d’optar només per l’austeritat i la
reducció del dèficit públic, de fer retallades que ens abocarien
a la creació de més crisi. L’any següent, llavors, ens acusaren de
provocar més consum de territori, de dur un model
desenvolupista, esgotat i sense futur, de no tenir idees ni
imaginació, però des de llavors ja han passat dos anys, aquest és
el tercer pressupost del Partit Popular i ja hem demostrat amb
fets, amb dades, que cap dels seus vaticinis no era real, no s’ha
complert cap ni una de les seves previsions apocalíptiques. Ans
al contrari, les últimes dades ens indiquen, precisament, l’oposat
del fracàs que ens presagiaren. 

La despesa turística ha crescut un 8,3% fins l’octubre a
Balears. Els turistes estrangers que ens han visitat han gastat
10,5 milions d’euros. Només en el mes d’octubre els turistes
han fet una despesa de 1.111 milions a Balears, xifra que
implica un increment interanual del 16%, repetesc, un increment
de la despesa dels turistes l’octubre d’un 16%. Ja veu, Sr. Abril,
sembla que la nostra política genera prosperitat per a més
sectors que no pas l’hoteler. Han augmentat les pernoctacions
en allotjaments turístics extrahotelers, és a dir, apartaments i
turismes rurals, creixent un 6,5% respecte del mateix mes de
l’any anterior. També han augmentat les pernoctacions hoteleres
un 4,2% respecte de l’any anterior. Hem arribat als 4,9 milions
d’estades. Mallorca ha estat aquest octubre la principal
destinació d’Espanya en turisme rural, amb 61.500
pernoctacions i un grau d’ocupació de gairebé el 50%.

Turisme rural i octubre comencen a despuntar productes
diferenciats de sol i platja, però hi ha més dades. L’aeroport de
Palma ha augmentat els seus passatgers a l’octubre un 3,1%
amb relació al mateix mes de 2012. En el cas de l’aeròdrom
d’Eivissa l’increment ha arribat al 10,2%. Enguany les
aerolínies de baix cost varen transportar un total de 7,2 milions
de passatgers fins a l’octubre, el que ens situa com la segona
comunitat en entrades de companyies low cost amb un

increment interanual de 8,4%. També ha estat Balears la segona
comunitat autònoma a captar major nombre de turistes
estrangers entre gener i octubre, després d’aconseguir la xifra de
10,9 milions, fet que suposa un increment interanual del 7,4%.
Balears ha estat la comunitat a la qual ha augmentat més els
afiliats al sector turístic, fins a un 6% el novembre, novembre,
temporada baixa. 

I, per últim, l’informe de la Federació Empresarial Hotelera
de Mallorca, ho ha comentat el Sr. Conseller, però atesa la seva
importància és menester reiterar-la. Les inversions del sector
hoteler a Mallorca el període 2012 al 2014 arriben a un total de
339 projectes, el que suposa una inversió de 260,7 milions
d’euros, mai no havia hagut un allau d’inversió als establiments
hotelers existents similar a Balears. 

En referència a la temporada 2012-2013 es realitzaren 142
projectes, dels quals el 20% foren reformes integrals, el 44%
reformes parcials i el 36% actualitzacions. Totes aquestes obres
s’han fet en edificis ja existents i ja existents significa que no
s’ha consumit un sol pam de terreny, contràriament al que
vostès varen vaticinar. Parlam, idò, d’increment de qualitat, i
aquesta ens fa més competitius com a destinació turística, sense,
reiter, consumir un pam de territori i ens condueix cap a un
model on tots els sectors es beneficien, perquè els establiments
de qualitat atreuen clients amb alt poder adquisitiu i aquests fan
importants despeses a tots els sectors, comerç, restauració,
esports, cultura, prosperitat compartida, que tant li agrada dir al
Sr. Abril. Això és el que cerca el Partit Popular.

Per cert, abans parlava del tot inclòs. Vostès parlen molt,
però no donen dades i nosaltres les hi podem oferir. Sap què
representa el total de les estades al tot inclòs? Un 17% i baixam,
perquè cada vegada que un hotel incrementa la seva categoria
baixa la seva oferta del tot inclòs, que ho sàpiga.

Tot plegat ens permet parlar d’un incipient reposicionament
com a destinació, basat en una millora de les infraestructures i,
saben gràcies a què? Gràcies a aquests pressuposts, als que
vostès diuen que no, gràcies a la nova llei de turisme aprovada
pel Partit Popular a la qual vostès varen dir que no, perquè ha
estat aquest govern que ha facilitat i simplificat els
procediments aportant, a més, seguretat jurídica. 

El Partit Popular ha demostrat que va fer un encertat
diagnòstic del problema quan entrà a governar, que les reformes
estructurals no es fan amb doblers, que les reformes estructurals
no es fan amb aprovació, les reformes estructurals es fan
legislant i així ho hem fet i no ens empegueïm, Sra. Oliver,
continuarem legislant per sortir del forat que vostès ens varen
deixar. Aquest govern, en contra de la seva tesi, no només conté
el dèficit, no només fa polítiques austeres, també aposta per la
formació i aposta per la connectivitat, pels productes
diferenciats, per la desestacionalització i du a terme profundes
reformes estructurals, podem dir modestament que amb cert
èxit.

Al final, ha quedat constatat que no era tan sols un tema de
recursos, vostès en varen tenir i molts, i de què els van servir?
Si no de quin ús se’n fa, però tots els resultats obtinguts no han
estat casualitat ni màgia, han estat per la causalitat, hi ha hagut
una causa que és la feina d’aquest govern del Partit Popular i
com a conseqüència els seus efectes beneficiosos sobre el
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turisme i l’economia. I resulta que per a l’oposició tot això no
respon a les necessitats reals de les Illes Balears? Potser és que
no saben quines són les necessitats de les nostres illes o potser
són vostès els que no responen a les necessitats reals de les
nostres illes. I aquest és el drama, quina mena d’oposició fan,
són la cultura del no a tot, de portar la contrària malgrat les
circumstàncies, així demostren que s’han equivocat i que el
Partit Popular fa una política encertada, ho diuen les dades que
els he llegit, perquè, sincerament, no consideren que tot això són
uns resultats positius?

Vagi per endavant que no diem que ja ho hem aconseguit, no
diem que la feina ja està feta, hem de continuar fent-ne, i molta,
però sí afirmem que a poc a poc treim el cap del fang on ens
ofegàvem. No creuen que els honraria reconèixer els nostres
encerts? Constitueix... no els honraria reconèixer els encerts?
Això ho diu tot de vostès. Els encerts s’han de reconèixer siguin
de qui siguin, el que passa és que la seva ideologia els cega i no
els deixa veure el camí.

(Alguns aplaudiments)

Així, doncs, constitueix per a vostès una vergonya donar
suport als nostres pressuposts malgrat vagin encertats, per què
si són favorables als interessos balears? De veritat no votaran a
favor del que funciona? Senyors de l’oposició, els demanam
alçada de mires, demostrin que estan per les persones com el
primer, retirin les seves esmenes a la totalitat i recordin que el
Partit Popular no és l’enemic a abatre, l’autèntic enemic és
l’atur, la destrucció del treball, els impagaments, la inseguretat
jurídica, la inestabilitat econòmica que vostès ens varen llegar.
Aquests són els enemics que hem de derrotar i seria bo que ho
féssim junts.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula pel Grup Parlamentari
Socialista la Sra. Isabel Oliver, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta. Jo no sé si no m’he explicat bé, però no
pot ser mai un pressupost solidari, Sra. Bosch, solidari, quan
puja un 7,5%, és la conselleria que més puja de tot el Govern.
Solidari seria, idò, si hi hagués mantingut el mateix pressupost,
no ho sé. Miri el que puja Benestar Social, miri el que puja
Benestar Social i veurà el que és solidari o no és solidari. 

Serà moltes coses el pressupost, però no és un pressupost de
contenció, no és solidari i és d’expansió, és d’expansió perquè
disposa de bastant més doblers del que tenia abans, que jo no ho
critic, és una descripció de la realitat. Li podem donar els
adjectius que sigui, però són els que són. Tenia un pressupost,
puja un 7,5%, és expansiu i no és solidari perquè hi ha altres
conselleries que pugen molt manco que aquesta. Això per
començar.

Si tot està tan bé, Sra. Bosch, pareix que ens ha descrit el
país d’Alicia en el pais de las maravillas, si tot és tan fantàstic,
si tot va tan bé, com és que hi ha cada vegada més ocupació
precària? Com és que en el mes d’agost hi ha 70.000 persones
a l’atur? En el mes d’agost. Com és que el 66% de les famílies
no arriben a finals de mes? És el que jo li he dit ja en la meva
primera intervenció, perquè la redistribució de la riquesa en
tema turístic és una assignatura molt, però molt pendent i les
polítiques que du a terme, tant turístiques com d’ocupació, el
Partit Popular fan encara més forta aquesta bretxa, diríem,
aquest pou encara és cada vegada més fort.

Vostè deia que l’enemic no és el Partit Popular, bé, no, no
ho és, i que és l’atur, val, però amb les seves polítiques cada
vegada hi ha més atur, cada vegada els treballadors estan pitjor.
Per què és que ara mateix la cadena Melià es planteja tancar de
nou els sis mesos? Abans tenia nou mesos obert, ara només m'hi
vol tenir sis. Això és una qüestió que jo no m’invent, és una
dada objectiva, concreta, que nosaltres ens hem trobat i que no
ens inventam, com es pot suposar.

Ni aquest any ni l’anterior ni l’altre han fet cap esmena que
impliqui un augment de pressupost, Sra. Bosch, mai, mai no
hem demanat més pressupost a la Conselleria de Turisme que
vengui del pressupost general d’aquesta comunitat. El que sí
retreim al Govern i a aquest conseller, que per cert ja no hi és,
és que ha estat totalment incapaç de tenir una feina, de fer una
feina d’intentar tenir un altre tipus de finançament, més
finançament, d’on? De Madrid d’acord amb els inversions
estatutàries, Sra. Bosch. La Conselleria de Turisme és un filó
per això, en pot demanar per costes, pot presentar projectes per
costes, per platges, per infraestructures turístiques pròpiament
dites, que els doblers del Palau de Congressos haurien de venir
d’aquesta partida i no d’aquests pressuposts que s’haurien de
dedicar a producte turístic d’aquí, però no només a un, sinó a
més.

No digui, Sra. Bosch, no digui que han fet una reforma
fantàstica amb la llei turística que implica zero consum de
territori, Ses Fontenelles, on les faran?, enlaire?, els faran allà
damunt, no em digui..., és que no hi haurà, sí que n’hi haurà
d’increment de territori, és clar que n’hi haurà, d’increment de
territori, concretament aquest que està a punt, les màquines de
començar a fer-hi feina, és que ja està bé, sempre ens diu...
qüestions que no són exactament exactes, no?

La redistribució de la riquesa és una qüestió que preocupa i
molt, perquè si hi ha hagut tantíssims de turistes, si les coses
van tan súper bé, com és que els treballadors no se n’han
temut?, com és possible això? Li ho torn repetir, com és
possible que al mes d’agost hi hagi aturats amb 14 milions de
turistes?, és que... no sé fins a quin punt..., vaja, no sé no, estic
convençuda que la xifra única de turistes no és un indicador tot
sol, és un indicador important a tenir en compte, però no ens
podem deixar enlluernar com sembla que vostè ha fet, com
sembla que vostè s’ha enlluernat, amb el nombre de turistes,
està molt bé, però vegem què ens duen aquests turistes, quina
ocupació duen aquests turistes, quina política de personal duen
les nostres empreses, totes, les de restauració, les
d’establiments, totes.
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Com és que s’ha incrementat tant l’ús de becaris?, ocupar
becaris per fer feina en comptes de treballadors, tot això són
qüestions que ens preocupen i molt i que també tenen a veure
amb el tema turístic, és clar que sí.

Sra. Bosch, ho vull repetir, consideram que el pressupost és
suficient, però pensam que està absolutament mal repartit dins
aquests programes i seccions. Consideram que queden illes que
francament quedaran amb un desavantatge important respecte
de les altres per aquesta mala distribució que pensam que
s’hauria de corregir.

No demanam més recursos, demanam una redistribució i els
recursos que podrien venir que no siguin del pressupost
d’aquesta comunitat perquè realment s’han d’invertir en altres
qüestions.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica, Grup Parlamentari MÉS, Sr. David Abril
per un temps de cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÀS:

Debat de la totalitat, no deixa de ser total que el conseller del
sector ens desapareixi enmig del debat, però bé, és igual.

(Remor de veus)

Vesteixin les dades com vulguin, això ja els he dit que ho
saben fer molt bé, en aquest camp molt especialment, en altres
de l’acció de govern també, però és que a més semblen
comercials, no semblen parlamentaris o governants, semblen
comercials, semblen comercials! Els falta el PowerPoint, tal
vegada la Sra. Aguiló els pot donar una mà.

Més enllà, però, de les dades que posen damunt la taula hi
ha els fets, el fet objectiu és, i nosaltres (...), bé les estadístiques
estan allà, rècord de turistes, però tenim rècord de pobresa i
nosaltres pensam que en la política turística es pot fer alguna
cosa més que el que s’està fent, alguna cosa més que vendre bé
les Illes Balears a l’exterior, que no qüestionam com ho fan,
eh?, però també es podrien fer segurament més coses.

L’explicació a aquesta dicotomia, de rècord de turistes i
rècord de pobresa, és òbvia i assenyala que s’han de fer canvis
estructurals que no van per la via del reformisme que vostès fan,
que el que està fent és aprofundir encara més el model de sol i
platja per molt que per altra banda vagin creant i innovant
productes perquè la tendència va cap a una altra banda i el guió
i els resultats del que presenten, perquè a més no se n’amaguen
a l’hora de citar fonts, no són els seus, no són els de la
comunitat, són els de la Federació Empresarial Hotelera de
Mallorca, però quan jo deman al conseller dades concretes, fons
verificables, objectivables, sobre resultats concrets d’aquestes
reformes, augment de plantilla lligat a l’augment conseqüent
d’estrelles, ah!, no, la conselleria no té dades, és clar com que
aquest dia no em poden llegir el comunicat oficial de la
Federació Empresarial Hotelera de Mallorca ja..., idò que no té

resultats la conselleria?, jo vull creure que sí que en té, de
resultats, però...

Surtin una mica del guió, facin de parlamentaris, facin de
governants, no llegeixin el guió de gent que molt legítimament
fa els seus negocis, però el Govern ha de fer una altra cosa i ha
de respondre a uns altres interessos, i vostès com a
parlamentaris també.

Tot inclòs, és que la dada del tot inclòs del 17% és la de la
Federació Empresarial Hotelera de Mallorca, si ho demana a la
resta de sectors tenen altres dades; obvien una pràctica habitual
que fa que el tot inclòs en altres registres estadístics, inclòs el de
l’Institut Nacional d’Estadística, se situï entre el 25 i el 30%
perquè una pràctica cada vegada més habitual és que arriba el
turista a l’hotel, no tenia tot inclòs contractat, que són els únics
que figuren al 17% de les dades de la Federació Empresarial
Hotelera i bé, per 3, 4 o 5 euros més tens el tot inclòs i aquest no
figura a les estadístiques de la federació hotelera, ah!, però això
fa que augmenti fins a un 25 o un 30%, això ja no són bromes,
perquè el pes, el volum del que representa això en relació amb
tots els productes que vostès puguin crear de cicloturisme, de
turisme sanitari, de tot això, per l’altre és que està absolutament
descompensat, el que marca cap on va el model és això altre, i
cap això altre no incideixen. 

I nosaltres no som el partit del no, el partit del no són vostès
que cada vegada que els plantejam una proposta concreta
damunt la taula per corregir això, “no, no, no” i quan alguna
vegada hem arribat a mig pactar alguna cosa, criden a la
conselleria, “no”... no sé què vol que els digui.

Consum de territori, zero, és clar, Canyamel, Sa Ràpita, etc.,
són virtuals, són... ja hi eren, no?, home!, home!

Les reformes estructurals del seu partit, les d’aquí, però a
Espanya, també ens perjudiquen, es pensen que no té res a veure
que el 2013 el turisme espanyol que és el que més gasta, els
russos gasten molt, però el turisme espanyol és el que deixa
doblers aquí, marca España, i vostès estan fent accions de
promoció, però la política del seu partit a Madrid, el 28% d’atur
a Espanya, és clar que té conseqüències damunt aquest tipus de
turisme que és el que ens interessa, perquè és el que gasta, 18%
menys de turisme espanyol el 2013, dades de la conselleria, eh?

La situació política inestable a la Mediterrània no té res a
veure amb els resultats que presenta la conselleria i llavors, vull
dir, és clar amb aquesta situació..., fins i tot amb aquesta
avantatge objectiu temporal, momentani que tenim de com està
la Mediterrània d’inestable, la política que s’està implantant i
que el Govern no fa res per corregir és de dumping de preus, es
competeix en preus i això ens du a un model equivocat, ens du
a més del mateix i tenim oportunitats per fer altres coses, si les
volguéssim fer, però no ho volen fer, no ho volen fer.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de contrarèplica, té la paraula el Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Lourdes Bosch, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gracias, Sra. Presidenta. Parece -parece- que el turismo
empieza con el Partido Popular y que hasta entonces todos los
que están sentados en esta bancada no tienen nada que ver en la
historia con la que estamos cargado en turismo. Entonces vamos
a empezar con la pobreza, porque a ustedes les encanta hablar
de lo mucho que sufren las personas y de la pobreza, pero lo
cierto es que ustedes entraron a gobernar con 37.000 parados y
cuatro años más tarde, cuando se fueron, dejaron 84.761
parados, con ustedes se incrementó en número de parados en
50.000 personas que se fueron a la pobreza, con ustedes. y no
con nosotros y esto no se soluciona de la noche a la mañana con
una varita mágica. 

Les recuerdo que es gracias al Partido Popular que llevamos
doce meses consecutivos creando empleo neto y estos datos son
la realidad a la que ustedes no les gusta asomarse porque les
culpabiliza de lo que ha estado pasando hasta ahora, recuerden:
50.000 parados con ustedes y con nosotros doce meses
consecutivos creando empleo neto.

Pero el Partido Popular no tiene una varita mágica, es a base
de trabajo y poco a poco que iremos consiguiendo dar la vuelta
a esta situación y que al hacer los datos que antes les he dado,
lo estamos haciendo, ¿que queda mucho por hacer?, sí, siempre,
lo estamos diciendo, lo reconocemos, pero estamos por el buen
camino, les guste o no y no lo digo yo, no lo dice el conseller,
lo dicen los datos, infórmense, porque así lo dicen los datos.

Por otro lado, ustedes nos han dicho el marrón del Palma
Arena, oigan, ¿saben que el Palma Arena tiene actualmente
alojado en su interior más de 20 entidades privadas y más de 18
asociaciones?, ¿sabe que en su interior tiene un museo del
deporte que anteriormente no tenía esta comunidad?, es un
edificio al que se está dando un uso, tiene mucha gracia que
ustedes hablen de marrones, a ustedes les encanta dar lecciones,
pero ¿se acuerdan del marrón de los 38 millones en la ATB que
nos dejaron a deber? Ah!, de eso no se acuerdan, ¿eh?, y de los
9,8 millones que dejaron a deber a las compañías navieras, ¿se
acuerdan? Pues, ¿saben qué?, en las compañías navieras
también trabajan personas, también hay personas que sufren sus
consecuencias y que además con los impagos a una compañía
naviera peligra la salud de la gente que se tiene que mover de
una isla a otra, peligra el trabajo, peligra la educación, peligra
todo y todo eso es su herencia. Ustedes que vienen aquí a darnos
lecciones, fueron unos grandes irresponsables y estamos
trabajando duramente para corregir esa situación.

Les recuerdo el surrealismo al que ustedes nos abocaron en
su conselleria de Turismo, un noviembre de 2009, un conseller
de Turismo presentaba los presupuestos en comisión, en
diciembre del mismo año los defendía otro conseller y al
siguiente otra consellera ya ni los presentaba. Esa fue su gestión
en turismo. 

Se plantearon tres objetivos principales, vamos a repasarlos.
Playa de Palma, ¿qué fue Playa de Palma?, un fracaso absoluto;
Palacio de Congresos, ¿qué fue el Palacio de Congresos?, un
palacio fallido, fracaso absoluto; ahora al Sr. Abril no le gusta
el Palacio de Congresos, ahora le molesta que paguemos las
deudas que ustedes nos dejaron, pero en su momento, les faltó
tiempo para poner la primera piedra, recuérdenlo, la primera
piedra del Palacio de Congresos la pusieron ustedes, si no les
gustaba, haberlo pensado antes, ahora ya es tarde y además la
sociedad lo reivindica.

Por cierto, si algún día volvieran a gobernar, si algún día
necesitaran un crédito cuando vayan a pedirlo al banco, Sr.
Abril y sus compañeros, veremos qué credibilidad tendrán e
inspiraran sabiendo que se han pasado toda la legislatura
exigiendo que no cumplamos con las obligaciones contraídas
con los bancos, obligaciones que además contrajeron ustedes, no
se equivoquen, nosotros las pagamos, pero ustedes hicieron el
gasto.

Mire, el Partido Popular ha optado de manera decidida por
las reformas, por los servicios, por la formación, por el producto
y por la conectividad. Hemos dado voz y voto a los consells,
porque qué mejor que cada isla, para que cada marca turística
pueda decidir sus productos más interesantes turísticamente.
Hemos innovado en promoción digital en las fires, ahorrando
dinero, evitando la tala de árboles, preservando el medio
ambiente y situándonos a nivel mundial en la tecnología
aplicada al turismo.

Todo eso es lo que avalan esos presupuestos a los que
ustedes lacónicamente dicen que no responden a las necesidades
de las Islas Baleares.

Retiren sus enmiendas, lo vuelvo a repetir, retiren sus
enmiendas porque los datos dicen que sí, que estos presupuestos
sí responden a las necesidades de las Islas Baleares, ¿qué pasa,
que calculan que eso les quitaría votos?, ¿qué es lo más
importante para ustedes?, ¿coincide con lo que es mejor para las
Baleares? Pienso que no, pienso que se han olvidado de los
ciudadanos y de aquellos que quieren que los políticos
gobernemos de manera conjunta por el bien general y para eso
para lo que estamos trabajando nosotros, ustedes están
trabajando para poner palos en la rueda.

(Remor de veus)

Para acabar les voy a dar más datos, para que puedan
comparar las gestiones de uno y otro gobierno, nosotros estamos
trabajando realmente...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Bosch, debe ir acabando.
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LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Sí, ahora mismo, por crear producto diferenciado y por
crear, bueno, por avanzar hacia esa desestacionalización. Miren,
las acciones promocionales que este gobierno plantea con un
año de antelación: ustedes en el 2009 hicieron 60 acciones que
costaron a todos los ciudadanos 7,2 millones de euros, con una
media de coste por acción de 120.860 euros; en el 2013 este
gobierno ha hecho 107 acciones que han costado 2,7 millones
de euros, un 62,5% de coste menor. Esta es la diferencia básica,
ustedes con muchísimo dinero apenas sacaban rendimiento,
nosotros con muy poco dinero, con un presupuesto muy
ajustado, estamos logrando grandes cifras y avanzamos en el
turismo hacia cotas donde ustedes no fueron capaces.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Debat número 5, de globalitat, agrupació de la secció 12,
Conselleria de Turisme i Esports, amb les seccions i entitats
afins. Esmenes parcials. Grup Parlamentari Socialista, secció
12, Conselleria de Turisme i Esports, al programa 457A,
promoció i foment de l’esport, 14541, 14539, 14540, 14318 i
14320; al programa 514B, gestió de les instalAlacions portuàries,
les 14445, 14294, 14295, 14308, 14309, 14311 i 14312; al
programa 751C, ordenació del sector i redefinició del model
turístic, 14447, 14321, 14446, 14317 i 14319.

Del Grup parlamentari MÉS, secció 12, Conselleria de
Turisme i Esports, al programa 751C, ordenació del sector i
redefinició del model turístic, 14706; a l’Agència de Turisme de
les Illes Balears, la 14707.

De la diputada no adscrita Margalida Font i Aguiló, secció
12, Conselleria de Turisme i Esports, al programa 751C,
ordenació del sector i redefinició del model turístic, la 14146;
a la Fundació per a l’Esport Balear, l’esmena 14166.

Defensa conjunta de les esmenes. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula Sra. Pilar Sansó per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller de Turisme i Esports, el darrer que
pensava sentir en aquesta cambra durant el debat de pressupost
d’aquests dos dies, que n’hem sentit moltes, era que alabassin
la gestió del Sr. Jaume Matas en el Palau de Congressos, ja és
el darrer que podíem sentir.

(Alguns aplaudiments)

Tremol si se’ls ocorre que recuperem la maqueta de l’òpera
que pensava fer el Sr. Matas. 

Intentaré centrar la meva intervenció en la defensa de les
esmenes que hem presentat des del Grup Parlamentari Socialista
i la intenció del vot de les esmenes que han presentat la resta de
grups.

Així i tot, em sent obligada a fer algun comentari sobre les
intervencions que han fet diputats i diputades en aquesta cambra
durant aquests dies. El conseller de Turisme va dir que els
pressuposts que s’han presentat a aquesta conselleria van en les
línies dels anys anteriors i segons les necessitats actuals. Per
tant, en la mateixa línia que el conseller amb els seus
pressuposts nosaltres hem presentat les esmenes en consonància
amb les presentades l’any passat i segons les necessitats actuals
que consideram oportunes. En cap cas no ho hem fet fent un
copy-paste, si hem presentat aquestes esmenes que s’havien
presentat l’any passat deu ser que no es varen aprovar en el seu
moment i perquè consideram oportunes que s’han de presentar
per les necessitats actuals.

Es veu que ara toca qüestionar la feina dels diputats de
l’oposició, però és curiós que diputats que han qüestionat
aquesta tasca, alguns dels que l’han qüestionada, en dos i mig
amb sou del Parlament, sou del Parlament, no dietes, no han
presentat, alguns d’ells, ni 20 iniciatives i alguns dels que han
intervengut qüestionant la nostra feina no n’han presentat ni 15
en aquesta cambra, però això sí, surten a aquesta tribuna i ens
donen lliçons a tots els membres de l’oposició i veig que ara un
dels diputats no ens escolta, però estaria bé que ho fes. Normal
perquè ja ho diuen, que a mal feiner cap feina li sembla bé.

Passem ara a la matèria de la Conselleria de... del pressupost
de la Conselleria de Turisme, de 74.304.579 euros de
pressuposts que presenta... que s’han presentat a aquest
pressuposts de la conselleria, 10.150.000 no es poden destinar
a desenvolupar accions en els programes que estan establerts. 

Saben per què no es poden destinar a aquestes accions? Idò
jo els ho diré: perquè van destinats a l’herència, a aquesta
herència que tant els agrada, però no la que vàrem deixar
nosaltres, no, sinó l’herència del Sr. Matas. Saben on es
destinen exactament els 10.150.000 euros? 2.150.000, que ve
del programa d’esports, a pagar una part del Palma Arena, i 8
milions, dins aquest pressupost de turisme, es destinen al
macroprojecte de Palau de Congressos, aquesta és l’herència
d’aquestes illes, senyors i senyores diputats.

Les esmenes que presentam, les quals segurament tampoc no
ens votaran a favor, això que diuen que l’oposició sols diu que
no, l’equip que suporta aquest govern també sempre diu que no
a les propostes de l’oposició, amb això estam d’acord. Han
demostrat, per tant, que..., bé, perdonau, les empreses que
presentam no impliquen ni increment ni reducció del pressupost
de la conselleria, sinó una redistribució territorial per a les illes,
perquè consideram que no són justes, i van en la línia de
fomentar l’esport base i millorar les instalAlacions esportives, la
millora del transport marítim i aeri i la millora de l’oferta
turística i de qualitat.
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Consideram que l’esport suposa molt més que diversió i
competició, l’esport promou la convivència sana per als infants
i una modalitat d’oci saludable. Per això, presentam esmenes
destinades a fomentar l’esport escolar i l’esport base a les
diferents illes. En aquest sentit, també proposam destinar 1
milió d’euros a l’esport base que llevam del famós Consorci del
Palma Arena. També 500.000 euros de la Fundació per l’Esport
Balear per fomentar l’esport escolar a les quatre illes.

Per dur a terme les actuacions anteriors és necessari tenir
unes instalAlacions en condicions i continuar organitzant
competicions en les diferents categories.

Pel que fa a les esmenes de gestió de les instalAlacions
portuàries, proposam afectar la partida de Ports de les Illes
Balears de la següent manera: 150.000 euros al Pla d’usos del
Port de Sant Antoni; 150.000 al Port de Ciutadella; 500.000
euros a la primera fase del passeig marítim del Port d’Andratx;
500.000 més a la primera fase de remodelació del passeig
marítim de Portocolom i 500.000 per al de Fornells.

Sobre la connectivitat presentam dues esmenes, amb una
aportació global de 300.000 euros.

Estaria bé que des de la Conselleria de Turisme es donàs
més importància als productes turístics i que hi dediqués alguns
recursos, per tant hem presentat diverses esmenes a aquest
programa 751C, a una de les quals proposam destinar 100.000
euros per a l’impuls de productes turístics magnífics que tenim
a cada una de les nostres illes, com Eivissa Patrimoni de la
Humanitat, Menorca Reserva de la Biosfera, el Parc Natural de
Formentera i la Serra de Tramuntana, declarada Patrimoni de la
Humanitat, també per culpa de la bona feina feta per aquest
govern del pacte, el qual odien tant vostès.

Hem afectat la partida de l’Agència Turisme de Balears
perquè aquests productes de primera qualitat no es quedin
només en paraules sinó que també tenguin arguments
econòmics per donar-los suport.

En la mateixa línia, destinam 8 milions d’euros perquè cada
consell pugui estructurar el seu propi producte; 8 milions
d’euros que es destinen a l’anualitat per al 2014 per al
macroprojecte del Palau de Congressos, 8 milions d’euros que
si haguessin fet feina i demanat el que ens correspon
d’inversions estatutàries a Madrid, tendríem per al Palau de
Congressos i podríem destinar els 8 milions per promocionar el
producte a cada una de les illes.

També proposam 130.000 euros per subscriure convenis de
colAlaboració entre consells insulars i Turespaña, amb l’objectiu
de promocionar productes específics a cada illa a l’exterior.

I finalment, 1 milió d’euros perquè pugui començar a
caminar una escola d’hoteleria a Sa Coma d’Eivissa, necessària
perquè entenem que la formació a la indústria més important de
les nostres illes aporta un valor afegit a l’oferta turística.

Ara, ja per acabar, deixin que els digui que ens agradaria
molt poder fer feina junts perquè nosaltres no creim que tot el
que passa a l’exterior, totes les dades que diguin es
corresponguin amb la realitat; vostès donen dades, xifres, que
tot va genial, però la realitat del carrer no és la mateixa.

Realment creuen que aquest discurs triomfalista arriba a les llars
de cada una de les persones d’aquesta terra? Jo crec que no i
pens que tots junts, per al benefici de la societat, hauríem de
treballar per redistribuir entre totes les persones de les Illes
Balears, els beneficis que adquireixen uns pocs entre tota la
ciutadania, treballadors i treballadores, oferta complementària,
agricultura, l’entorn i l’administració.

Esperem que un dia puguem arribar a acords en bé de
tothom.

Pel que fa a les esmenes del Grup MÉS, dir que els donarem
suport a totes dues, ja que van en la mateixa línia de les que hem
presentat, tant a l’ampliació de programes de l’Escola
d’Hostaleria, com al programa de desestacionalització turística,
junt amb agents econòmics i socials. De la mateixa manera,
també donarem suport a l’esmena de la diputada no adscrita,
Sra. Font, tant a la que fa referència a la tecnificació esportiva
com als 600.000 euros destinats a afavorir la promoció turística
de l’illa de Formentera.

Per tant, només dir que m’agradaria que almanco donassin
suport a una de les nostres esmenes, supòs, bé, sé que fa la
defensa el Sr. Martí, m’agradaria, almanco per sortir d’aquest
debat amb el suport d’almanco una.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sansó. Per part del Grup Parlamentari MÉS, té
la paraula el diputat David Abril, per un temps de deu minuts,
per defensar totes les esmenes.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, jo trob que ja he parlat molt i n’hi haurà més d’un
d’aquest costat que estaran contents que no aprofiti els meus
deu minuts, i de fet crec que cinc em sobraran, perquè, a més,
hem presentat dues esmenes i no necessit tant de temps per
tornar repetir el mateix. Les esmenes que hem presentat van en
la línia dels grans arguments, de les grans línies d’acció que els
he explicat abans, a la meva anterior exposició en el debat de
totalitat.
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La primera de les esmenes que hem presentat és la 14706,
on plantejam ampliar la capacitat i els programes de formació
de l’Escola d’Hoteleria, sé que el conseller em va dir en
comissió que ja hi havia una ampliació del pressupost de capítol
7, perquè s’havia de posar aire condicionat a l’escola, això està
molt bé, estam d’acord que es posi aire condicionat perquè els
alumnes de l’Escola d’Hostaleria estiguin fresquets a l’estiu,
però pensam que el que fa falta, d’acord amb el discurs que hem
exposat aquí, que el que fa falta per canviar el model és invertir
en recerca, en desenvolupament, en innovació, i que a l’Escola
d’Hoteleria es formen bons professionals, professionals
qualificats del sector hoteler, del sector turístic, que
malauradament han d’emigrar molts d’ells, perquè justament el
tipus de feina que cream aquí és mà d’obra barata i poc
qualificada. I per tant bo és innovar i investigar en aquesta
qüestió, o treballar o aprofundir en això que s’anomena
especialització terciària, i que fins i tot el Pla de ciència del
mateix govern en parla, crear valor afegit.

La segona esmena és la 14707, és una esmena d’afectació on
plantejam una cosa molt senzilla, que és canviar aquests 8,5
milions del Palau de Congressos per un programa potent de
desestacionalització, el qual pensam que és el tema, el gran
tema que hauria de centrar la major part de l’activitat i de
l’acció del Govern, de la Conselleria de Turisme.

Què fer amb el Palau de Congressos? Els nostres companys
de Palma, avui mateix, han fet una proposta solvent de què fer-
ne, i entre les alternatives hi ha la demolició, que costaria molt
més barat als ciutadans i ciutadanes d’aquesta terra que no tenen
perquè pagar la plantada d’un sector que ja treu prou beneficis,
gràcies, entre d’altres coses, a la política del Govern i a la molt
poca solidaritat amb aquesta terra i amb la seva gent, la qual els
ha permès, com els he dit abans, acumular beneficis. Un
programa de desestacionalització que hauria de contemplar
quantitats, d’entrada el diàleg social amb tots els sectors que la
conselleria, perdó, ignora, sindicats, empresaris, no només del
sector hoteler, societat civil, ecologistes fins i tot, els quals
també tenen molt a dir, i amb aquests doblers es podrien fer, en
la nostra opinió, moltes coses. Malauradament, estam
convençuts que com que el partit del no és el Partit Popular,
doncs segurament diran que no novament a les nostres esmenes,
com han dit que no a totes i cada una de les propostes en positiu
i constructives que hem intentat presentar a aquesta cambra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. I passam, per part de la diputada no
adscrita, Sra. Font i Aguiló, té un temps de deu minuts per
defensar les seves esmenes.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Gràcies, Sr. Vicepresident, senyores diputades, senyors
diputats. Primer, tornar deixar palesa la meva disconformitat per
no poder intervenir en el debat anterior de totalitat.

(Remor de veus)

Abans de començar amb la defensa estricta de les esmenes,
faré una sèrie de consideracions als pressuposts de la secció 12

i F01 de la Conselleria de Turisme i Esports on he presentat les
dues esmenes.

La número 14146, al programa 751C, d’ordenació del sector
i redefinició del model turístic, en el sentit de dotar el Consell
Insular de Formentera d’una partida pressupostària per a la
promoció turística de l’illa. I la número 14166 a la Fundació per
a l’Esport Balear, per dotar de finançament per a programes de
tecnificació de judo, tennis i atletisme a Formentera.

La Conselleria de Turisme i Esports amb referència al 2013
incrementa el seu pressupost i ja li diem i avançam que hi estam
d’acord, entenent per turisme la indústria més important que
tenim a les nostres illes. Però hem de dir i també hem de
denunciar que aquesta conselleria, sota el nostre punt de vista,
per damunt de tot i sobretot treballen o fan referència a la
política turística més per a un sector que per a la resta. Seria bo
que aquest increment de pressupost es diversificàs entre més
sectors.

Pas tot de seguida a defensar l’esmena 14146 i que va en la
línia que pretén dotar el Consell Insular de Formentera de la
seguretat, la certesa i la confiança per poder desenvolupar,
impulsar una promoció específica, directa i dissenyada des de
Formentera per a l’any 2014, per assegurar la continuïtat de les
polítiques turístiques més properes a la realitat i a la necessitat
de Formentera i del seu teixit empresarial.

L’ATB, que és l’empresa pública encarregada de planificar
l’estratègia turística i el desenvolupament d’activitats lligades
a la política turística que la conselleria vol desenvolupar té un
pressupost, per al 2014, de 12,5 milions d’euros, i el que pretén
aquesta esmena és que es destinin d’aquesta partida 600.000
euros per a la promoció específica i projectada des de
Formentera, que tan bons resultats ha donat a l’illa.

Repetim la mateixa esmena que es va presentar l’any
anterior, mentre estam a l’espera de l’esdevenir de les
negociacions que la Comissió Mixta de Transferències del
Govern i el Consell Insular de Formentera han iniciat i que han
iniciat ja les tasques preliminars del procés de traspàs de
funcions i serveis en matèria de promoció turística. I que, per
cert, tenc aquí les alAlegacions que ja han presentat el Consell
Insular de Formentera a una proposta inicial de traspàs que ha
presentat el Govern i que, clarament, intenta limitar les funcions
i serveis que es deriven d’aquesta competència.

Per tant, dir que l’inici no és molt reconfortant. L’aspiració
totalment legítima per fer la promoció pròpia des de Formentera
i amb polítiques de consens amb tots els agents públics i privats
de l’illa, els quals treballen especialment en la millora i control
de la imatge de Formentera i en la realització d’una promoció
diferenciada, aquesta planificació és fruit del consens i ha
permès la creació d’un producte turístic dirigit a segments molt
concrets del mercat, així com fidelitzar el mercat i diversificar
aquest a altres mercats. I prova de l’èxit d’aquesta estructura de
treball són les xifres d’ocupació aconseguides els últims anys a
Formentera.
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Aquesta esmena, presentada amb l’ànim que sigui aprovada,
vol reivindicar els nostres drets que, com a illa, tenim a una
promoció diferenciada i específica, atenent les peculiaritats de
Formentera.

No puc més que dir, que si bé a l’anterior legislatura no es
va aconseguir el traspàs de competències, veurem si amb vostès
s’aconseguirà, això encara ho hem de veure, ja els he dit que no
han començat molt bé les negociacions, per tant ho deixarem
una mica en interrogant, però almanco se signaven convenis per
tal de dotar les illes dels pressuposts per fer la seva pròpia
promoció. I varen ser precisament aquests convenis els que
varen fer possible una tasca més acurada, més pròpia a mantenir
l’estructura que ens ha dut a tenir molts bons resultats.

Vostès, fa dos anys, varen decidir que no signaven aquests
convenis i el resultat és que els ciutadans i les ciutadanes de
Formentera paguen la promoció de totes les illes i a més paga la
seva pròpia, i ho fa clarament per no sentir-se representada pel
Govern, tal i com ja ho ha denunciat en repetides ocasions
l’equip de govern de l’illa. Vostès saben que el Govern de
Formentera els ha fet arribar el seu descontent per la falta de
respecte a l’illa i el seu sector turístic a les darreres fires.

Les quatre illes són realitats distints com a destinacions
turístiques, amb un producte comú i genèric de sol i platges, i
d’altres d’ofertes específiques, a més de comptar amb mercats
emissors diferents. És a dir, cada illa té unes inquietuds
diferents i uns vincles comuns; Formentera, com la resta d’illes
de la nostra comunitat, necessita d’un bona promoció, no són les
úniques illes de destinació turística, nosaltres apostam per una
promoció més propera a les necessitats i a la realitat de l’illa,
per una promoció diferenciada i per tant la presentació
d’aquesta esmena, amb la línia apuntada de dotar
pressupostàriament la promoció turística, esdevé necessària. No
s’amaguin darrera la promoció que vostès fan de Formentera, ja
que l’equip de govern de Formentera ja els ha dit que no són els
adients per a les nostres illes, per a la nostra illa.

I mentre el traspàs es fa efectiu o no, destinin aquesta partida
a Formentera, enviïn un missatge positiu ara que inicien les
converses i no tornin a caure en la seva nulAla aposta o en el seu
menyspreu polític cap a l’illa que en el transcurs d’aquest debat
de pressuposts han posat de manifest rebutjant una a una les
esmenes presentades per aquesta diputada.
 

L’altra esmena, la número 14166, per un import de 75.000
euros a la Fundació per a l’Esport Balear fa referència al
finançament per a programes de tecnificació de judo i de tennis
a l’illa de Formentera, demanda que esdevé ja des de l’àmbit
esportiu de l’illa i que remarca aquests dos esports, el judo i el
tennis com a prioritaris. Té com a objectiu dotar d’una partida
econòmica per a programes de tecnificació.

M’agradaria, si m’ho permeten, en aquesta esmena, oferir-
los una transacció i que la partida econòmica sigui per a un pla
de beques que tengui en compte la singularitat de l’illa, la triple
insularitat i la dificultat d’accés a estudis o plans dels nostres
estudiants o esportistes, i més encara en un context de crisi que
fa més difícil l’accés a tots aquests programes dels nostres
joves. Si no ho fan, vostès els estaran condemnant a no poder
optar al perfeccionament i a la tecnificació dels esports
demandats, majoritàriament a l’illa de Formentera.

Vostès ara tenen la responsabilitat de govern, no poden
fomentar les desigualtats entre illes, per tant si no aproven
aquesta esmena vostès això ho faran i això és del tot
inadmissible.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Torn en contra, Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el diputat Sr. Gabriel Martí.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, president. En aquest parlament, amb tanta herència
per un costat i per l’altra no sé com no som tots milionaris, però,
bromes a part, ahir es va dir, des d’aquest faristol, amb
arrogància, que no contestar és sinònim de debilitat. Idò avui em
pertoca contestar les 31 esmenes, presentades pels Grups
Parlamentaris Socialista, MÉS i la diputada no adscrita, la Sra.
Font, a la secció 12 del projecte de llei de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2014.
Contestaré i posicionaré la fortalesa del nostre argumentari per
a cada de les esmenes presentades individualment i/o agrupades.

El pressupost de la Conselleria de Turisme i Esports s’entén
el més adequat en l’actual context de garantir i preservar els
serveis públics i bàsics que conformen l’actual estat del benestar
a les Illes Balears

L’elaboració dels pressuposts del 2014 s’ha gestat a partir de
la necessitat de presentar una proposta realista i adequada a la
difícil realitat econòmica que estam vivint. En la seva redacció
han primat les mesures d’austeritat imposades pel Govern
balear, i que són estrictament necessàries per contribuir a la
recuperació econòmica garantint els serveis i les prestacions
socials bàsics que conformen el nostre estat de benestar.

I començaré amb les esmenes de la Sra. Font. He de
comentar-li, Sra. Font, a l’esmena 14146, que el Consell Insular
de Formentera, en el marc del consell de direcció de l’ATB i
altres òrgans, decideix les accions de promoció a realitzar. Per
tant tota acció de promoció a Formentera està inclosa al
pressupost de l’ATB, cosa que no va succeir l’any 2011, a la
passada legislatura, on es va assegurar la signatura d’aquest
conveni sense dotar-lo de la partida pressupostària pertinent,
igual que passava a família i a benestar. En tot cas, Sra. Font,
dia 4 de desembre de 2013 s’ha iniciat el procés de traspàs de
competències en matèria de promoció turística, com vostè ja ha
comentat i deu saber.
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L’esmena 14166 ja la va presentar vostè l’any passat i tendrà
la mateixa resposta que l’any passat. Bé, per al pressupost
d’enguany.

Els programes de tecnificació tenen com a finalitat ajudar les
joves promeses esportives de les nostres illes amb l’aportació de
recursos materials, estructurals i sobretot humans per poder
aconseguir les seves aspiracions esportives, acadèmiques o
personals. Els resultats d’enguany han estat molt bons, i amb el
pressupost assignat per a l’any que ve entenem que seran igual
de bons.

A les esmenes del Grup MÉS, a l’esmena 14706 he de dir-li
que el programa actual de formació de l’Escola d’Hoteleria s’ha
incrementat respecte dels darrers anys, és cert que amb un
pressupost menor. Sí, Sr. Abril; recentment s’han signat
convenis amb les patronals hoteleres per tal de crear nous cursos
més enfocats a àmbits territorials concrets. Amb menys s’està
fent més.

L’esmena 14707, de transferències de capital i de què vostè
ha parlat, els 8.503.100 euros es destinen a fer front a
compromisos adquirits la passada legislatura respecte al Palau
de Congressos. Consideram que el Palau de Congressos és una
infraestructura que s’ha d’acabar el més aviat possible. Per altra
part la Llei de turisme i el Pla integral de turisme de les Illes
Balears estan enfocats principalment a l’allargament de la
temporada i a (...) de productes i accions (...). Per cert, Sr. Abril
-Sra. Fina, que vostè també hi ha fet referència-, en referència
al Palau de Congressos li vull recordar que el Sr. Mateu Crespí,
que era del seu partit, va manifestar en roda de premsa el 2008
en referència al Palau de Congressos: “Aquest projecte és un
compromís d’aquesta legislatura que feliçment avui comença.
En trenta mesos Palma serà un destí privilegiat de turisme de
reunions”. Resultat dels trenta mesos de gestió del PSM, una
foto al solar, una foto al solar, ni más ni menos...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

...una foto ell tot sol al solar. Sí, sí, el Sr. Mateu Crespí enmig,
del PSM. Per cert, Sr. Abril, no el vaig veure amb cap camiseta
dient que Palau no, en aquesta foto. M’hagués agradat veure’l
amb una camiseta que posàs “Palau de Congressos no”, però era
amic del Sr. Crespí.

(Remor de veus)

No, no, el Sr. Crespí, PSM. 

Les esmenes, Sra. Sansó, del Partit Socialista. Esmenes
14316, 14521 i 14708. ¡Al ataque!

(Remor de veus, algunes rialles i alguns aplaudiments)

Els he de dir que les partides assignades són les adequades
per al pressupost 2014, i així s’ha demostrat l’any 2013 ajustant
aquestes partides a la realitat i a les necessitats de la nostra
comunitat.

Les esmenes 14321, 14447, 14466, 14485, 14499, 14500,
14501 i 14502 -si les he de tornar repetir les repetesc. Dels
quatre productes turístics a què feia referència l’esmena 14321
incorporats al Pla d’acció 2014, està incorporat en el Pla d’acció
2014 en la mesura que cada un dels consells insulars i el sector
privat de cada illa ho ha decidit. Per tant cada consell i cada illa
decideix aquests plans. Així com les esmenes que fan referència
als diferents ens saben vostès que són els més adequats per
garantir la seva continuïtat, i això m’ho varen manifestar en
comissió, comissió en què, per cert, vostè no hi era i potser per
això no n’està assabentada.

EL SR. PRESIDENT:

Preg silenci, per favor.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Les esmenes 14308, 14309, 14311, 14312 i 14445. Els he de
dir que les partides pressupostàries que es proposen donar de
baixa corresponen a la devolució d’interessos dels préstecs
solAlicitats al seu dia per a la (...) de certes infraestructures, com
per exemple el port exterior de Ciutadella a Menorca, per la
qual cosa no es poden acceptar aquestes esmenes.

Les esmenes 14294 i 14296. Li he de dir que els comitès de
rutes estan composts per representants de l’administració de
l’Estat: Delegació de Govern, representants de l’aeroport i
AENA, l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, Direcció General de Ports i Aeroports, consells
insulars, ajuntaments, i cambra de comerç. Són òrgans de
consulta i proposta, i els membres que componen aquests
comitès no cobren cap tipus d’indemnització.

Les esmenes 14539 i 14541. D’acord amb l’article 6.3 de la
Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de la competència
als consells insulars de l’esport, i amb l’article 11.c) de la Llei
14/2006, de l’esport de les Illes Balears, correspon als consells
insulars la competència de planificar, fomentar i executar els
programes d’esport escolar, i d’esport per a tothom. Per això
correspon a cada consell insular el desenvolupament dels
programes de foment l’esport base a cada illa i no al Govern, i
no al Govern.

L’esmena 14319. L’import del conveni Slow break és un
compromís adquirit la passada legislatura, el qual no es pot
desglossar en diferents convenis, ja que donaria lloc a la pèrdua
de les aportacions de Turespaña, que és el que he comentat
abans de la nostra intervenció, i això crec que ho haurien de
saber vostès, en el Partit Socialista, que no es pot fer, Sra.
Sansó. 

L’esmena 14317. El producte turístic de totes i cada una de
les illes actualment disposa de pressupost de l’ATB per
desenvolupar tots..., en tot cas per dur-los endavant. En tot cas,
com he dit a la Sra. Font, el dia 4 de desembre de 2013 s’ha
iniciat el procés de traspàs de competències en matèria de
promoció turística, on es determinen els recursos adients. 
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I el temps passa volant. Esmena 14446. L’aportació a l’ATB
no por minvar aquest import, ja que aquest import és el mínim
necessari per desenvolupar tots els objectius de l’empresa.
S’han vist reduïts pel gran nombre de compromisos
pressupostaris adquirits la passada legislatura, que es feien sense
partides pressupostàries previstes, per exemple, i donaré un
exemple: s’han hagut de pressupostar pagaments a compromisos
adquirits dels anys 2009 i 2010 a majoristes de viatges, imports
milionaris. Sra. Sansó, això demostra que no feien cas del
pressupost assignat, i es gastaven el que no tenien i el que no
estava pressupostat. Això no és gestionar amb eficiència ni
austeritat.

Esmena 14320. La Llei 2/2002, del sistema de finançament
dels consells insulars, estableix que el fons interinsular de
finançament està condicionat pel conjunt de les matèries
transferides als consells insulars. Per això entenem que la
creació, construcció, ampliació i millora de les instalAlacions
esportives d’ús general dels esportistes de les Illes correspon als
consells insulars i als ajuntaments de les Illes.

L’esmena 14318. L’article 12 de la Llei 14/2006, de l’esport
de les Illes Balears, estableix que correspon als ajuntaments
l’execució dels programes de desenvolupament i foment de
l’activitat física esportiva en l’àmbit del seu municipi. D’acord
amb la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de la
competència als consells insulars d’esports, i l’article 11.c) de
la Llei 14/2006, de l’esport de les Illes Balears, correspon als
consells insulars la competència de planificar, fomentar i
executar els programes, com li he dit abans.

L’esmena 14540. No es considera necessari aquest
increment de la partida corresponent al finançament de la
partida d’ajudes als trasllats dels esportistes de les Illes Balears
amb l’objectiu de mantenir les competicions esportives
autonòmiques, ja que es requerirà, i això ja ho vàrem dir l’any
passat, a les empreses que realitzin els trasllats que apliquin les
deduccions o els descomptes que s’han establert.

I per tot l’argumentat rebutjarem totes les esmenes; em sap
greu no poder-n’hi aprovar una, però rebutjarem totes les
esmenes de l’oposició, i finalitzo, Sr. Vicepresident...

(Remor de veus)

...donant l’enhorabona a tot l’equip de la Conselleria de Turisme
i Esports per la bona feina duta a terme fins ara, i animar-lo a
continuar amb aquesta línia i dinàmica de gestió productiva que
tan bons resultats està donant. El turisme de les Illes Balears va
per bon camí.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí.

Passam al debat número 18 de totalitat, agrupació de la
secció 19, Conselleria d’Economia i Competitivitat, amb les
seccions i entitats afins.

Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Socialista, secció
19, Conselleria d’Economia i Competitivitat, la 14236; secció
33, serveis comuns tecnològics, 14527; secció 77, Institut
d’Estadística de les Illes Balears, 14533; E07, Institut
d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, 14235; F22,
Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, 14496.

Grup Parlamentari MÉS, secció 19, Conselleria d’Economia
i Competitivitat, la 14675; E07, Institut d’Innovació
Empresarial de les Illes Balears, 14677.

Per a la defensa conjunta de les esmenes, per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el diputat Sr. Marc Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
els principis de l’ortodòxia econòmica són un companatge que
persegueix bàsicament reduir a la mínima expressió les regles
del mercat, evitar la intervenció d’allò públic sobre l’economia,
alliberar de qualsevol càrrega les elits que mouen els fils del
món. Aquests principis fixen que sigui aquesta, l’economia, el
fi últim de totes les coses, la que determini i justifiqui el que
està bé i el que està malament, la que marqui prioritats i
estableixi actuacions sense importar res més que els guanys
materials obtinguts, i que aquests guanys obtinguts hagin de
comportar o no una millor qualitat de vida és, per a l’economia
ortodoxa, una qüestió secundària. Que açò hagi de permetre
majors quotes de llibertat, de seguretat o de justícia per als
ciutadans esdevé, per a l’economia ortodoxa, una qüestió
irrellevant, perquè tot es justifica en base al dogma del benefici
i res més no importa que els resultats de l’economia.

L’economia globalitzada, malauradament, és a dia d’avui
una economia desregulada, aquella que no entén de més normes
que la del guany immediat, la de la maximització dels beneficis,
la de l’enriquiment dels que ja són més rics, la que voldria
institucions sense autoritat i sense capacitat d’interferir, i que
malauradament ho està aconseguint.

Són ja gairebé set anys de crisi econòmica. Poc queda ja de
la refundació del capitalisme de principis de 2009 de què
parlava Sarkozy, de tots els esforços del G20 per garantir que
una crisi com aquella, com aquesta, no es tornaria a produir, que
de totes aquelles expectatives hem acabat malauradament de la
pitjor de les maneres possibles; hem acabat per socialitzar les
pèrdues que havia provocat aquest terrible terratrèmol
econòmic, hem acabat, des de la màxima condescendència, per
dir-ho de qualque manera, amb els seus culpables, i en canvi no
s’ha tingut ni la convicció ni la determinació de fixar les normes
perquè una crisi com aquesta no tornàs a passar.
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Però no es preocupin, mentrestant des del Partit Popular la
culpa d’aquesta crisi serà sempre del govern Antich; aquesta
culpa, aquesta responsabilitat de traslladar damunt l’anterior
legislatura els permet deliberadament haver d’evitar mirar-se de
cara la realitat que ens toca viure, la realitat d’una economia
global enfront d’una democràcia local, un pols massa desigual
com perquè en puguin sortir victoriosos els que creim amb
determinació que és l’economia la que hauria d’estar al servei
de la societat i no la societat al servei de l’economia, i que per
açò ens indigna encara més quan veim que des dels espais de
govern, bé siguin estatals, regionals o locals, en lloc de lluitar
per equilibrar aquests pols desiguals entre economia i societat,
entre economia global i governs estatals, s’afavoreix encara més
des d’allò públic, des dels governs elegits democràticament, la
consolidació d’un model econòmic terrible per a la immensa
majoria dels ciutadans i basat en la desregulació més absoluta
de l’economia.

I és que el criteri en certa manera és clar. Oblidem-nos, ens
diuen, d’una economia al servei de la societat, d’una banca al
servei de l’economia real, d’una política econòmica al servei de
la gent. Els think tanks ultraliberals, els espais de pensament
constituïts per la dreta més conservadora, la ideològica,
treballen cada dia per estendre una estora vermella que permeti
als grans poders econòmics entrar dins la cuina dels governs
democràtics, dins tots els governs, i aquest és vertaderament el
pols. 

Hi ha, però, governs que en vistes a la defensa de l’interès
general, de la igualtat d’oportunitats, de l’aposta per garantir
una redistribució de la riquesa de forma justa i equitativa, els
condicionen la seva entrada i treballen per regular pautes de
funcionament. D’altres, en canvi, i a Balears ho estam veient,
s’hi afegeixen amb un entusiasme desmesurat mentre els obren
les portes d’aquesta cuina de bat a bat, i decideixen proclamar
als quatre vents la bona nova de la desregulació, de la
devaluació de les institucions, del debilitament de les
administracions. I és que l’anterior vicepresident, el Sr. Aguiló,
deia d’açò ortodòxia econòmica, i veim com amb tant de
convenciment i esforços està aplicant el govern Bauzá.

I és que el debilitament de l’educació -reduïm recursos i
professors mentre es dóna suport a l’escola privada- n’és un
exemple. En volen un altre?, les retallades en sanitat,
l’increment de les llistes d’espera i la devaluació dels serveis
assistencials contrasta, almanco, amb la privatització del servei
de radioteràpia, mentre l’administració es redueix cada vegada
més i ens ajuda cada vegada menys. En volen un altre? La Llei
del sòl, la Llei general turística o la Llei d’activació econòmica,
les quals, en lloc de regir-se amb promoció i defensa de l’interès
general, estableixen els mecanismes per fomentar l’excepció,
saltant-se les garanties i els drets als quals hauria de poder
recórrer qualsevol ciutadà afectat.

I és que la política econòmica del govern Bauzá neda en un
mar de calculades incongruències, les quals es troben reflectides
una vegada més en aquests nous pressuposts que ara estam
debatent, incongruències entre el que diuen i el que fan, entre el
que prediquen i el que practiquen, entre el que ens han explicat
i el que acabaran aprovant en aquests pressuposts. Els posaré
alguns exemples.

Hem sentit moltes vegades al Govern prometre suport al
sector comercial, i especialment al petit comerç, mentre ens
afirmaven a cada compareixença que la prova d’aquest suport
es reflectia en l’increment de solAlicituds municipals per sumar-
se als plans de dinamització comercial. Li ho hem sentit moltes
vegades. Molt bé. Si açò és així, si tan important és el petit
comerç i els plans de dinamització comercial són un instrument
vàlid per millorar la seva competitivitat, i que nosaltres
compartim, per quin motiu han reduït la seva partida en un 80%
aquest any? Pot el Govern presumir de fer una política
comercial de suport al petit comerç mentre se li eliminen tots els
recursos i es facilita una legislació clarament favorable a les
grans superfícies? No, no ho pot fer.

Els en posaré un altre. Hem sentit moltes vegades que una
de les prioritats el proper any serà l’impuls a les energies
renovables i que per açò hi destinen 1.700.000 euros. Molt bé,
si és així, si de veritat volen que hi hagi un increment real de la
producció d’energies renovables, per què han votat cada vegada
en contra que Balears tengui un règim especial per la producció
d’energies renovables? Per què han votat en contra cada vegada
que no hi hagi una aplicació específica i no sigui aquí, a les
Balears, d’aplicació el Reial Decret 1/2012, que elimina
qualsevol prima a la producció? És a dir, el Govern central s’ha
carregat a cop de reial decret el sector de les renovables, i aquí
el govern Bauzá fa un discurs a favor destinant-hi 1 milió
d’euros i sense vocació política de canviar una normativa, i que
per tant no trobarà resultats.

Els posaré un altre exemple. Hem escoltat, escoltàrem també
al president Bauzá afirmar davant de Microsoft que volia fer de
Mallorca la Silicon Valley d’Europa, fer de Mallorca la regió
més puntera en innovació i tecnologia. Molt bé, si és així per
què serà que aquest és el primer any en què els clústers en
innovació no tindran el suport econòmic decidit per part del
Govern de les Illes Balears, com havien tingut fins ara? Com
pretén fer de Mallorca la Silicon Valley si dóna l’esquena
directament a les empreses punteres que tenim a les Illes
Balears en matèria d’innovació i tecnologia?

Els posaré un altre exemple. Hem sentit també moltes
vegades el Govern afirmar el seu suport decidit a la
internacionalització de les empreses de Balears. De fet, no han
estat poques les vegades que el president Bauzá ha anat de
viatge. Molt bé, si açò és així, per què es neguen a dotar
econòmicament el Pla d’internacionalització d’empreses que
vostès mateixos van presentar? Per quin motiu es neguen a
ajudar econòmicament les empreses que decideixen arriscar en
l’obertura de nous mercats? I més, quan hi ha altres governs
autonòmics que ho estan fent, el que acaba provocant que les
nostres empreses competeixin en desigualtat de condicions,
precisament per la falta de suport del Govern Bauzá. 

Els pos un altre exemple, hem sentit també moltes vegades
com el Govern Bauzá ha jurat i perjurat el seu compromís cap
a la petita i mitjana empresa, amb la importància que aquesta té
per a la nostra economia. Molt bé, si açò és així, per quin motiu
no han donat suport al Pla d’enfortiment de la petita i mitjana
empresa? Per què s’han negat a plantejar davant Madrid una
estratègia conjunta per evitar la desigualtat de l’accés al crèdit
de la petita i mitjana empresa enfront de la gran empresa? Per
què no donaran suport ni tan sols a les esmenes que presentam
per a la petita i mitjana empresa? 
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I amb altres exemples com aquests podríem seguir. Podríem
parlar de les contradiccions entre el discurs que fan a favor de
l’oferta complementària i en canvi els minsos recursos que hi
destinen. O les contradiccions entorn al discurs de l’excelAlència
del sector lleter i els nuls esforços per plantejar una resposta que
permeti garantir la seva supervivència, enfront de la
liberalització d’aquest mateix sector. I així, com dic, podríem
seguir.

Però res, res no és casualitat. Aquesta contradicció entre el
que practiquen i el que prediquen, aquesta contradicció entre el
que diuen i el que fan també és fruit d’una calculada estratègia.
Una estratègia que persegueix continuar mantenint la confiança
d’aquests sectors, mentre a l’hora decideixen relegar-los a la
part posterior de les seves prioritats. Una política perversa que
executen cada dia. Però fixi-s'hi, el discurs i les accions a favor
de l’ortodòxia econòmica, els posicionen al costat de les grans
superfícies, mentre abandonen el petit comerç de les Illes
Balears. Els posiciona al costat de les grans elèctriques, enfront
dels productors d’energies renovables de les Balears. Els
posiciona al costat de les grans multinacionals enfront de la
petita i mitjana empresa i dels clusters empresarials de les
nostres illes. I és que en definitiva, la seva política econòmica
està pensada i dissenyada per complaure aquests grans mercats,
en lloc d’afavorir un teixit empresarial de mitjana escala, àgil,
diversificat i molt competitiu, tant a escala regional com
internacional...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pons, ha d’acabar.

EL SR. PONS I PONS:

Vaig acabant, Sra. Presidenta. Deia, que competitiu a escala
regional i global, que garantiria no només el creixement
econòmic, sinó també i sobretot, la redistribució i el repartiment
de la riquesa generada. Crec que açò és allò que precisament
vostès volen evitar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara del Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula el Sr.
Biel Barceló per un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Estam davant d’un model
econòmic, Sr. Conseller, que no comença amb aquest govern
del Partit Popular, un model que arrossegam, un model que se
basa en crear la riquesa amb el turisme de masses, amb el
monocultiu turístic pràcticament, en algunes èpoques
acompanyat del creixement en construcció, ara en aquest
moment no és així, la construcció no és locomotora, però sí en
determinades èpoques ha estat locomotora, juntament amb el
turisme.

Un model que si miram l’evolució d’aquests darrers vint
anys pràcticament, és un model que efectivament, ha permès a
les Illes Balears tenir una riquesa, tenir una renda per càpita alta,
crear molts de llocs de feina. Però a la vegada, ens ha provocat
moltes disfuncions, ens ha provocat molts de problemes, molts
de problemes precisament per la manca de diversificació
econòmica, perquè així com el turisme creixia, la resta de
sectors econòmics, dels quals precisament vostè n’és el
responsable, han anat perdent pes, han anat perdent força i cada
vegada la dependència del turisme és més gran. I no oblidem
que, tot i que aquestes darreres temporades turístiques han estat
extraordinàries, hi ha un perill sempre que altres destinacions
turístiques competidores, deixassin de tenir problemes, no
comentarem tots els problemes que hi ha al llarg de la
Mediterrània, i ens agafassin amb un vertader problema. 

Analitzem què passa, per exemple, amb les dues millors
temporades de la històrica pràcticament, aquesta que hem acabat
i l’anterior, quins resultats ens deixen. La darrera EPA parlava
aquest estiu de 105.000 persones a l’atur. L’any passat encara
eren més. Ens deixen, per tant, amb un important problema
d’atur. Aquest turisme de masses no ha resolt el problema de
l’atur a les Illes Balears, tot el contrari, si miram l’històric dels
darrers deu, quinze o vint anys, veurem com és un problema
important, a pesar que cream importants taxes d’ocupació, no
resolem l’atur.

És més, incrementam la pobresa. Ha analitzat per què està
passant això? Per què tenim aquest atur tan gran? Per què
incrementam la pobresa? El primer any complet de gestió del
Sr. Bauzá, el 2012, ens deixa un increment de la pobresa,
concretament de la població en risc de pobresa, d’un 5,70%, un
5,70% d’increment de la població en risc de pobresa l’any 2012.
De la població que està directament en pobresa, no ja la de risc,
la que directament està a la pobresa, l’increment de la població
de les Illes Balears amb aquesta pobresa és del 3,2% el darrer
any. 

Com explicam tot això? I com explicam per què no som
capaços de posar bases per canviar aquest model? Tot el
contrari, el model que vostès ens proposen, i així es veu reflectit
en el Pla d’ocupació que a la fi ens ha duit per parlar-ne i per
consensuar-ne, el que ens proposen a través de la Llei turística,
el que ens proposen a través dels projectes, és el mateix de
sempre, la mateixa recepta de sempre. Projectes com Ses
Fontanelles, Sa Ràpita, Canyamel. Estam oferint a la població,
als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears un model que està
donant feines de cambrer, feines de poca qualificació, de
cambrer o cambrera d’habitació, feines de molt poca
qualificació. Resultat per exemple és que l’any passat, 3.600
joves, majoritàriament universitaris de les Illes Balears se’n
varen haver d’anar a fora a trobar feina. No cream la feina que
els nostres ciutadans i ciutadanes volen.
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Què passa? Passa que la nostra indústria baixa. Només
acabar la temporada turística, la millor temporada turística de
les Illes Balears, mes de setembre, ja descendia el nombre
d’empreses registrades a la Seguretat Social, dades oficials de
la Seguretat Social, just acabar la temporada turística. La
darrera nota de premsa de l’Institut Nacional d’Estadística ens
dóna resultats per comunitats autònomes, taxa de variació de
producció industrial interanual. Les Illes Balears a la cua de tot.
Hi ha 11 comunitats autònomes on hi ha increments de la
producció industrial i 6 on baixa. La que més baixa de totes la
producció industrial són les Illes Balears amb un 6,8% de
variació interanual. 

Basta, de fet, pegar una repassada a la memòria que vostès
adjunten a aquest pressupost, per veure per exemple dades com,
ja ho he comentat abans, dades de baixada del sector
agropesquer, el d’indústria i energia el 2012 una variació
interanual negativa. L’índex dels primers set mesos de 2013
també és negatiu, un 1,3%. En comerç exterior també baixam,
entre gener i juliol del 2013 l’activitat comercial a l’exterior
decau significativament en relació amb 2012. En comerç
evolució de manera negativa, tant a 2012 com a principis de
2013, amb descensos considerables de les xifres de venda del
sector. O per exemple, el ritme de caiguda del nombre
d’empreses respecte de l’any anterior, el 2012 va ser una
baixada del 2,4% i els primers vuit mesos del 2013 seguia el
descens en un 2,8%. Dades seves, són les dades de la memòria.

Què ens diuen totes aquestes dades? Ens diuen que realment
tenim una situació molt complicada, molt complicada per sortir
d’aquí. Jo ja li he dit abans, aquest model no és d’aquests dos
darrers anys, el Partit Popular evidentment hi ha ajudat molt, hi
ha apostat molt, hi continua apostant en aquesta legislatura, però
fa falta una aposta decidida per a comerç, indústria, energia,
innovació, desenvolupament, recerca, investigació i que no
estam fent, Sr. García, no la feim. I sobretot, no hi estam
dedicant els recursos necessaris.

Evidentment no tendré temps de dir-li tot allò que li havia de
comentar, però hi ha un seguit de qüestions que crec que són
importants. El tema d’energies renovables, que vostè diu que hi
aposten, som a l’1,8%, hem d’arribar a l’objectiu del 20%. Amb
un seguit de normatives estatals absolutament en contra, normes
estatals que ens van en contra. Vostès diuen que aposten per la
petita i mitjana empresa, però la nova Llei de comerç que ens
anuncien, vostès posen a la memòria que és per aplicar el nou
marc legislatiu estatal i quin és el nou marc legislatiu estatal?
Tot mesures liberalitzadores que van a favor de l’obertura dels
diumenges, de les zones de gran afluència turística i dels grans
establiments. No m’invent res, ho he llegit de la seva memòria.

Aquesta és la realitat de la Llei de comerç que..., per cert,
parlen de zones de gran afluència turística, què farà amb la zona
de gran afluència turística de Marratxí? Li ha caigut un bon
problema al Govern. Perquè si diu que no, serà la primera
vegada que li diuen que no a un ajuntament, però si li diu que sí,
la pressió damunt el teixit de la petita i mitjana empresa de tota
Palma és brutal i damunt totes les grans empreses de Palma.
Immediatament tendrà damunt la seva taula la petició de zona
de gran afluència turística per a tota Palma, perquè les grans
superfícies de Palma no consentiran que la competència de
Marratxí obri i ells no puguin obrir. Tendrà un bon problema
per decidir i ens agradaria que ens aclarís si ja ho té decidit. 

Esperem que el procés sigui millor que el del casino. Hi ha
impugnacions i ens agradaria saber sobre el tema del casino,
com és possible que es filtràs abans de saber-se als diaris, abans
que hi hagués una decisió definitiva, que es filtràs on s’ubicava
al casino al centre de Palma, es va filtrar, va sortir a tots els
mitjans, com així? És responsabilitat de la seva conselleria.
Com així va passar això? Per cert, també estaria bé saber quin
capital hi ha darrere el casino del centre de Palma, ens
tranquilAlitzaria molt a tots saber quin és aquest capital, vist que
darrerament hi ha gent tèrbola que vol invertir a les nostres illes
i, per tant, voldríem saber què hi ha darrere.

Per cert, una qüestió preocupant com he dit abans de la
indústria, d'aquestes baixades. Cemex tanca, Barrats se’n va. El
darrer que diuen és que la planta de Coca Cola de Mallorca
també podria desaparèixer. Preocupa, preocupa veure aquest
panorama, Sr. García. Preocupa veure que el panorama cada
vegada és més complicat.

I, per acabar, perquè no tenc més temps per parlar, ahir el Sr.
Alorda comparava el pressupost d’educació que destina
Extremadura. Jo avui compararé el pressupost d’Economia que
destina Extremadura amb el que destinam aquí. Miri,
Extremadura per a empresa, innovació i tecnologia, destina 242
milions d’euros, comerç va a part, per cert, eh?, no entra aquí,
242 milions d’euros. Compari-ho amb els 35,7 dels quals
disposarà vostè. És una situació mala d’entendre i allà els
reconeixen deutes històrics. Ja és ben hora que el seu partit, que
el Partit Popular que governa aquí i a Madrid, canviï aquesta
situació. Disposa Extremadura per a empresa, innovació i
tecnologia de 242 milions més 227 milions per a ocupació.
Total, 470 milions d’euros. Amb 1.100.000 habitants com les
Illes Balears. 

Jo crec que tots hem de poder jugar amb les mateixes regles,
tots hem de jugar amb els mateixos doblers. Cada vegada que
nosaltres li deim que hi ha de destinar més recursos, ens diu que
no està a favor de les subvencions, que no vol política
subvencionada. Efectivament, no volem política subvencionada.
Però línies d’ajudes com els altres per poder competir tots en
igualtat de condicions. Línies de suport a emprenedors com els
altres; línies de suport a la petita i mitjana empresa com els
altres, però amb un sistema de finançament, governi qui governi
a Madrid, tant si és el PP o el PSOE, com aquest, realment és
complicat.

Per tant Sr. García, vostès que tenen majoria absoluta aquí
i tenen majoria absoluta a Madrid tenen l’obligació d’arreglar-
ho. De 470 milions per a ocupació, empresa, innovació i
tecnologia disposa Extremadura. Les Illes Balears disposen de
35,7 milions. Crec que el greuge compartiu és ben clar.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció ara per part del Govern. Obrim qüestió
incidental. Té la paraula el Sr. Joaquín García per un temps de
quinze minuts.

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

Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Buenas noches.
Unas breves palabras. Sr. Pons, yo los primeros seis minutos de
su intervención, hablando de enmiendas podríamos hacer una
enmienda a la totalidad, estamos hablando de un modelo
económico que los últimos cuatro años no funcionó. Vamos a
intentar hacer un modelo económico distinto. Sobre los otros
cuatro minutos que sí ha entrado en cada uno de los ámbitos de
actuación de la conselleria, vamos a debatirlo y seguro que
llegaremos a puntos de acuerdo.

Sr. Barceló, me ha dicho tantas cosas. Se ha estudiado todos
los presupuestos de Extremadura perfectamente, espero que los
nuestros también porque de alguna forma hubiera entendido que
existe un plan de empleo con 500 millones, que existe un plan
de ciencia con muchos millones. Es verdad que es un gobierno
transversal. A lo mejor en Extremadura tienen otro modelo y
por tanto, juntar números es difícil y usted lo sabe. 

Con respecto al tema del casino, yo tengo su curiosidad
también en cuanto a la filtración y evidentemente no se tendría
que haber dado nunca. 

A partir de aquí, le haré la presentación de nuestros
presupuestos.

El presupuesto global de la conselleria para el año 2014,
como usted bien ha dicho, asciende a 35.724.527 euros, con un
incremento de un 3,91% respecto al 2013. Mire, el objetivo
desde el inicio de la legislatura y no desde hoy evidentemente,
siempre ha sido la creación de empleo. Trabajar todo el
Gobierno para la creación de empleo y en eso estamos y toda la
interpretación de datos que me han dado corroboran este cambio
de tendencia y empiezan a dar signos de que todo este trabajo de
estos dos años, de aquellos polvos estamos en estos lodos, este
trabajo de dos años está empezando a dar resultados.

¿Qué actuaciones? Mire, simplificación administrativa, sí
creemos en el modelo, es verdad. Hay que trabajar para
simplificar, hay que desarrollar y hay que hacer actuaciones
para mejorar la competitividad de nuestras empresas y por lo
tanto también el de nuestra economía. Hay que trabajar, es
difícil, es verdad, pero hay que trabajar. Leyes como las que se
están debatiendo, como la Ley de minas, era un gran problema,
por eso no se abordaba. Hoy está en las mesas, por cierto
ustedes están colaborando con nosotros y les agradecemos el
trabajo y el esfuerzo que están dedicando a ello.

En el ámbito de las energías renovables, es una apuesta
firme, decidida. Si nos ponemos a comparar lo que ocurrió los
últimos cuatro años, esta es una apuesta firme y definitiva. No
había nada, recordará usted Sr. Pons el tema del gas, menos mal
que lo recuperamos, o no tenemos gas entre Mallorca y
Menorca y usted bien lo sabe. Por tanto, apuestas sobre energías
renovables. Doble vertiente en el ámbito económico para

mejorar la balanza de pagos y la activación de un sector
importante y generador de ocupación. Y en el ámbito
medioambiental, avance hacía la sostenibilidad, reducción de
emisiones de CO2 y la mejora de nuestra imagen turística.
¿Cómo? A través de un plan que hemos presentado en los
últimos días de energías renovables. Es un diagnóstico que
contempla por lo menos hoy 41 actuaciones. El paso siguiente,
y ustedes lo saben, es desarrollar el Plan director sectorial que
verá la luz en las primeras semanas del año que viene.

Actuaciones concretas en renovables, concretas, datos.
Desarrollar el autoconsumo, movilidad eléctrica y trabajar,
fomentar la eficacia y el ahorro energético. En el autoconsumo,
podrían haberlo hecho, instalaciones de fotovoltaicas en
edificios de la caib, fotovoltaicas en ayuntamientos y consells
insulars y fotovoltaicas y eólicas en empresas privadas. Se ha
doblado la inversión, es cierto, 1.730.000 euros, pero también
hay que subrayar que hay una inversión inducida de 4.610.000
euros y es un cálculo muy conservador. 

Implantación de la movilidad eléctrica, vehículo eléctrico,
somos proyecto prioritario para la administración central, 2
millones de euros van a llegar a las instalaciones para que se
pueda desarrollar el vehículo eléctrico, actuaciones

Y evidentemente, avanzar en la eficacia y en el ahorro
energético, que eso lo que provoca es ahorro y poder dedicar
estas partidas a otras actuaciones que no se hicieron en su
momento.

Y por último, dentro de las renovables, tendremos un
régimen especial, tendremos tarifas distintas que abaratarán el
coste de la energía para nuestra comunidad y evidentemente
para el Estado, las energías renovables son una apuesta para este
gobierno.

En el ámbito de las estadísticas, ustedes, bueno, las estamos
utilizando, por tanto yo creo que ese trabajo es un trabajo que
hay que agradecer y que a partir de ahí todos somos capaces de
tomar decisiones, nosotros y las empresas.

Y un trabajo muy importante, impulsar y hacer el
seguimiento de los fondos procedentes de la Unión Europea,
fondos FEDER y fondos sociales europeos, el año que viene nos
jugamos el futuro de los programas operativos 1420. Decirle
que este gobierno ha conseguido doblar estos recursos, pasamos
de 110 millones a 221 millones de euros, este gobierno.

En el ámbito de la mejora de la competitividad de los
autónomos y PIME, bueno, la conselleria está haciendo
actuaciones concretas para ayudar a nuestros autónomos y
PIME a ser más competitivos, es una palabra que ustedes han
desarrollado, han puesto aquí sobre el debate y es que es verdad
estamos en ello.
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Plan de internacionalización de nuestras empresas, sí, es que
se está haciendo, en colaboración con el Estado, como
corresponde las cámaras y todas las direcciones generales de
todas las comunidades autónomas de nuestro país. Saben que la
semana pasada estuvo la consejera delegada del ICEX con
nosotros y todos los directores generales de comercio y empresa
de las comunidades y el director general de la administración
del Estado, trabajando sobre la internacionalización de nuestras
empresas; siempre les decimos lo mismo, nuestras empresas que
quieran financiación para desarrollar sus proyectos fuera pueden
ir a ISBA que ahí van a tener sus recursos.

Ayudas económicas para autónomos y empresas de
economía social para el 2014, 968.825 euros, actuaciones
concretas.

Seguiremos trabajando sobre el futuro de nuestros
emprendedores, nuestros hijos, nuestros alumnos, este año el
programa para el 14, el programa ICAPE trabajará en 25 centros
con 3.000 alumnos. Un objetivo que desde nuestra conselleria,
Dirección General de Trabajo, se trabaje para trasladar ideas de
emprendeduría y autoocupación a personas que están en la lista
del paro y que tengan interés en dicha formación.

En el ámbito de la financiación, yo creo que es un problema
muy relevante que tienen nuestra empresas, es un problema
identificado y claro. ¿Qué vamos a hacer? Establecer, que ya se
están concretando, convenios con entidades financieras para en
el ámbito de dos actuaciones sacar líneas de financiación para
aquellos emprendedores que inicien su actividad empresarial,
por un lado, y créditos destinados a consolidar la actividad
empresarial ya existente. Créditos para autónomos,
microempresas y PIME.

Otra actuación para el sector, otra actuación para nuestras
empresas es el programa SERF que hemos puesto en marcha, es
decir, ayudar, ayudar a los empresarios a desarrollar planes de
negocio y llegar a la financiación, ayudar con recursos, poner a
disposición personas que sean capaces de ayudar a nuestros
emprendedores, a los empresarios, a elaborar planes de
viabilidad y llevarles a la financiación, hoy ya hay 20
emprendedores que han conseguido financiación con este
programa que lleva dos meses en marcha.

En el ámbito del comercio, lo conocen, el Plan de
dinamización del pequeño y mediano comercio en los
municipios, colaboración entre municipios, Govern y
comercios. Teníamos tres proyectos durante el 2013, para el
2016 hay 16 municipios que se quieren incorporar, y estoy
seguro que acabaremos con muchas más actuaciones. Comercio.

¿Qué se les ayuda? Evidentemente en colaboración con los
municipios, que entre todos se aporta recursos y actuaciones y
persones que ayuden a desarrollar esos planes, se incorporan
nuevas tecnologías a nuestros comercios, se les da cursos de
formación en gestión, incluso se les incorpora nuevas líneas de
comercialización o nuevos medios para comercializar.

Evidentemente ustedes han hablado de la Ley de comercio,
ya es un debate que lo que dice es lo que dice y es incorporar
todo lo que en los últimos dos años no tiene la ley, pero que sí
que se está actuando, como el tema de horarios, el tema
aperturas y todas aquellas necesidades que tiene nuestra ley. Se
podrían haber hecho más reformas como se han hecho hasta
ahora, pero creíamos que era el momento de desarrollar una ley.

No se preocupen, que és que, además, vamos a trabajar
juntos, es que no entiendo cuál es el problema ahora mismo, y
se buscará el máximo consenso. Creo que el máximo consense
es lo que ustedes piden y eso estamos, yo creo que la conselleria
lo está demostrando.

Plan de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento,
de nuevo ¿con qué objetivo? Generar riqueza y puestos de
trabajo a través de potenciar el I+D+I, y es novedoso, nuestro
plan de ciencia incorpora el último paso, el emprendimiento, la
empresa, para que desde luego toda la cadena de valores esté
incorporada, desde la idea, la Universidad, el investigador, hasta
un negocio que realmente genere puestos de trabajo, eso es lo
que hace falta. Y ustedes saben los recursos que cuentan y
entendemos que están bien dotados. Por cierto, los clústers
tienen recursos, es verdad, se ha pasado de subvencionar a
presenten proyectos, definan qué quieren que tendrán recursos,
yo creo que es un cambio muy interesante. Le podemos
demostrar el éxito de los recursos aplicados hasta ahora.

Yo creo que la consellera hablaba ayer de la felicitación a
este plan de ciencia y el proyecto que se ha presentado en
Madrid del RIS ha sido felicitado como comunidad, y además
nos han felicitado definiendo que es lo mejor presentado a nivel
de todas las comunidades, debe de ser por algo. Se ha dedicado
un tiempo, personas y además se han incorporado las empresas
y todos los agentes que entendíamos que tenían que forman
parte del plan.

Y por último, trabajo y salud laboral. Bueno, entendemos
clarísimo tres objetivos: salud y prevención de riesgos laborales;
lucha contra el fraude y la competencia desleal, evidentemente
junto con la Inspección de Trabajo, y apuesta por el TAMIB,
por si lo dudaban y en algún momento lo pusieron en valor.
Pero además hay un incremento de un 20%, hasta 4 millones de
euros, en la dotación para la integración laboral de personas con
discapacidad, tanto en el mercado ordinario como en centros
especiales de empleo, un incremento de un 20%.

Y por último, el Plan de empleo, que nuestra conselleria, de
forma transversal, coordina entre toda la administración y, como
bien sabe, se presentó a la mesa tripartita, se ha presentado a los
grupos parlamentarios y hemos tenido las primeras reuniones.
Pero volvemos a decirle, el plan de empleo lo hemos puesto en
marcha desde el inicio de la legislatura con tres actuaciones
estratégicas claras: ajuste del déficit, pago a proveedores y las
reformas necesarias, reformas necesarias. Y después, si quiere,
hablamos del concepto de reformas.
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Cinco colectivos prioritarios, jóvenes, saben que estamos en
el debate de la iniciativa de empleo juvenil, algo que es muy
importante y relevante que de alguna forma estamos
convencidos de que vamos a conseguir los recursos necesarios
para desarrollar este proyecto, mayores de 45 años, mujeres,
personas con discapacidad y personas en situación de riesgo de
exclusión social.

El borrador del Plan de empleo es un documento de trabajo
abierto, se les ha definido, que será enriquecido por todos
ustedes, es revisable y evaluable. Y de nuevo le repito: es una
medida transversal de este gobierno.

En definitiva, en la conselleria somos perfectamente
conscientes de que el primer y principal objetivo es la
reactivación económica y la creación de puestos de trabajo. Un
dato, ¿le gustan los datos? Le recordaré que el tercer trimestre
de 2013 la economía balear alcanza un crecimiento de 6
décimas respecto al mismo período de 2012, un incremento de
6 décimos. Yo creo que vamos por el bon camí.

Sólo quería concretarle, en el ámbito que me han hablado,
de la Ley de comercio. La ley de comercio, y todo, entiendo la
demagogia que ustedes quieren trasladar, ya verán como esta
ley de comercio responde a las necesidades de todos, alcanzará
su consenso, y de todas formas recordarle que la moratoria la
levantaron ustedes y recordarle que cuando ustedes la
levantaron definieron ¿por qué la levantaban -recuérdenlo, por
favor, y si quiere se lo recuerdo-, qué objetivo tenía y qué iba a
conseguir? Hablaban de creación de empleo, de entrada de
nuevos proyectos de inversión y de una necesidad para el
comercio, y así lo definieron cuando levantaron la moratoria.
Mire, nosotros hemos dado las licencias de esa moratorio que se
levantó, de esos 50 proyectos que ustedes anunciaron que
estaban esperando y que sólo hemos hecho esto.

(Alguns aplaudiments)

Todas las grandes superficies que ustedes dicen que estamos
protegiendo este gobierno no ha hecho nada en este ámbito, es
el desarrollo de la reforma de la ley cuando ustedes levantaron
la moratoria, 50 proyectos en espera ustedes definieron, va a
crear empleo, es la necesidad que tienen nuestras islas ahora
mismo y tenemos que apostar por ello, fueron sus palabras,
fueron ustedes quienes la levantaron. ¿Quiere que se lo recuerde
de nuevo? Fueron ustedes.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica, té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Marc Pons, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, ho ha tornat
fer, ho ha tornat fer, ens diu una cosa i després resulta que en fa
una altra, ens predica una cosa i en practica una altra, i jo ha
estat el que li he volgut fer veure a la primera intervenció i ara

li posaré de manifest amb alguns exemples. Aniré seguint un
poquet el mateix relat que vostè ha seguit.

Per suposat que estam tots d’acord amb la simplificació
administrativa, res més faltaria, tots hi estam d’acord; ara, jo li
deman: simplificar és tenir 1.000 professors menys? Simplificar
és tenir una part de la sanitat privatitzada? És açò la
simplificació? Perquè açò em preocupa, perquè vostès pugen
aquí i fan el gran discurs, però després, quan vostès parlen de
simplificació se’n van cap a una altra banda i se’n van amb
l’orgull d’haver ficat al carrer 3.000 funcionaris no, treballadors
de l’administració pública, 1.000 professors menys, açò és la
simplificació. Per tant, ens diuen una cosa, però després el que
realment volen fer i fan és una altra.

Energies renovables, fantàstic, fantàstic. Han fet un pla, bé,
estan convençuts, està claríssim, (...) un pla (...) una foto, té 41
accions, efectivament, beníssim, 41 accions; se’ls miri, es veu
que les ha estudiades totes, només n’hi ha una, una que sigui
quantificada econòmicament, la redacció del Pla director
sectorial d’energia, 100.000 euros; se’n vagin al pressupost del
2014 i veuran que aquesta partida no hi és. Fan un pla per una
banda i després resulta que en els pressuposts no trobam aquesta
partida, no concorda una cosa amb l’altra.

Però n’hi ha més, perquè vostès ens diuen: hi ha haurà règim
especial. I jo li deman: si hi haurà règim especial, com és que fa
dos mesos els diputats del Partit Popular de les Illes Balears van
votar en contra en el Congrés dels Diputats que hi hagués un
règim especial per a Balears, precisament, i no va ser possible
precisament per vostès. Com és possible que en aquest darrer
curs polític, per tres vegades, tres PNL presentades aquí i vostès
hi hagin votat en contra. Vostè allà darrera té el responsable, el
diputat que du els temes energètics, ha donat l’ordre vostè de
votar en contra de què les Balears tenguin un règim especial
d’energies renovables. I resulta que..., 

(Remor de veus)

I tant com és així, res més faltaria, li faré arribar totes les
PNL d’aquesta mateixa casa, d’aquesta mateixa casa, i cit
expressament el diputat perquè pugui fer alAlusions, si ho troba
convenient.

La tercera cosa, ells han garantit el gasoducte de Mallorca
a Menorca, ens ha dit vostè, torni aquí dalt i ho torni repetir, ho
afirmi: el gasoducte de Mallorca a Menorca es construirà, està
fet, jo m’hi compromet, vull cara, pugi aquí dalt i ho torni dir,
perquè el president del Consell de Menorca, no sé si li ha
reclamat mai o no, però almenys el farà somriure i crec que
estaria bé.

Pla d’internacionalització, recursos econòmics, Sr.
Conseller, cap; Sr. Conseller, cap, recursos econòmics per al Pla
d’internacionalització d’empreses, no hi ha recursos, no n’hi ha,
no hi ha recursos propis. I aquí és on li volíem fer aquesta
reflexió del que representa el fet que altres comunitats
autònomes com al de Madrid ajudi l’empresariat, no el gros, que
aquest ja hi arriba tot sol, al costat de l’avió del president Bauzá,
sinó altres empresaris que es volen arriscar però no poden i que
necessiten un cert suport, i que vostès no li donen. Hi posin aquí
devora recursos.
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Ens diu, més incongruències, ha fet un gran discurs a favor
del Pla de dinamització del producte comercial, ens ha 16
municipios que se quieren incorporar, i està encantat de la vida.
I jo li deman: com és que ha reduït un 80% la seva aportació en
aquests pressuposts del 2014? Com és que puja aquí dalt, ens
diu que està beníssim i després resulta que redueix les partides
econòmiques. Açò no ens casa, Sr. Conseller, entre el que
practica i el que predica.

A partir d’aquí, clústers empresarials, li torn dir, pot garantir
les ajudes que hi havia fins ara als clústers empresarials? Ens ha
dit: si presentan proyectos y definen actividad; ens digui quina,
si es mantenen les mateixes ajudes que hi havia fins ara, perquè
fa dos mesos el president Bauzá es va seure amb els clústers
empresarials i els va dir que no hi hauria recursos, que s’havien
acabat. Per tant, m’agradaria que vostè aquí ens pugui
expressar, ens pugui dir les quantitats econòmiques exactes i si
hi ha hagut un canvi de posicionament li direm que chapeau! I
li demanam, evidentment, que mantengui les mateixes partides
econòmiques que hi havia quan hi havia el president Bauzá.

Vaig acabant, Sra. Presidenta, però hi ha dues qüestions:
dues notícies d’avui, crec que són importants: “La OCDR
recomienda a España que abarate aún más el despido”.
Voldria saber l’opinió seva. Creu que encara hem de continuar
dins aquesta dinàmica de tenir salaris més barats i que la gent
encara s’hagi de sacrificar molt més, els pocs que puguin tenir
l’opció de trobar un nou lloc de feina? Estaria bé que ens
explicàs si aquesta es la solució que vostè troba.

O avui també vèiem com “la morosidad bancaria llega a un
13% y marca un nuevo récord histórico”, avui hi ha hagut quasi
quasi una desgràcia com a conseqüència dels desnonaments. No
troba que val la pena que des dels governs hi hagi una actitud
que faci possible aturar algunes coses que ens haurien de fer
vergonya a tots?

I entraré a la segona rèplica, perquè ja no em donarà temps,
la presidenta és molt estricta en açò, política, no gestió, no,
política, jo li posaré dos exemples de política, que no
representen doblers dels pressuposts, però que serien molts de
doblers per a les Illes Balears: la primera, les inversions
estatutàries, que no entenem encara com vostès no han presentat
un sol projecte perquè es pugui executar. I en canvi, el Sr.
Monago ha aconseguit, fa dos dies, 450 milions d’euros per a
Extremadura, no entenem com és que vostès no volen presentar
projectes i el Sr. Monago sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pons, ha d’acabar.

EL SR. PONS I PONS:

La segona qüestió: règim especial per a Balears, açò són
ajudes a les empreses per compensar el problema de la
insularitat. És a dir que les empreses menorquines o
mallorquines o eivissenques tenguin la mateixa competitivitat
que una empresa de la península. El 2014 ha d’estar aprovat, i
falten dues setmanes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pons, ha d’acabar.

EL SR. PONS I PONS:

... no el tenim, no hi és i jo crec que no hi serà, no representen
doblers per a vostès. Si hi ha capacitat política i pot convèncer
a Madrid vindran recursos directes als pressuposts i ens
començarem a equiparar als 5.000 milions d’euros
d’Extremadura. Però ho han de fer, perquè si no ho fan,
efectivament, continuarem gemegant i dient que no tenim
doblers.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Grup Parlamentari MÉS, el Sr. Biel Barceló,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Ha dit que també li agradaria
saber d’on surt aquesta filtració del Casino, filtració que jo,
insistesc, crec que era ben interessada, però si al final l’arriba a
saber, passarà com els responsables de les llistes negres de
l’IDI, que no els ha passat res, continuen en el seu lloc de feina;
directius que es dedicaven a veure quins treballadors, els
treballadors quines eren les seves conviccions polítiques i fins
i tot les seves relacions familiars, no n’ha fet res vostè, no hi ha
hagut cap tipus de responsabilitat, d’assumpció de
responsabilitats polítiques en aquesta qüestió. Ens agradaria, per
tant, saber també aquesta qüestió.

Jo no és que tengui cap obsessió amb Extremadura, ho pos
com a exemple dels greuges comparatius que provoca el mal
finançament de les Illes Balears. Extremadura, ja li he dit que
per un nombre de població similar a les Illes Balears, 1.100.000
aproximadament, Extremadura, 1.100.000 aproximadament a
les Illes Balears, té 5.000 milions en global, 5.000 milions, el
nostre pressupost és de 3.800. Està clar que amb aquests 1.200
milions més poden fer millors serveis públics, millor educació,
millor sanitat, millors serveis socials i per descomptat més
polítiques també d’ocupació i dedicades a l’empresa, a la
innovació i a l’ocupació, això és així, és així. I a més, llavors
són capaços de tenir compromisos amb el Sr. Montoro, que jo
no he vist que des d’aquesta banda s’aconsegueixin.
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Veurem com acaba el tema del règim especial de les Illes
Balears, veurem com acaba; un règim especial, insistesc,
absolutament necessari per mor de la insularitat, a causa de la
doble i triple insularitat, quan parlam d’Eivissa, Menorca i
Formentera, i també absolutament imprescindible dins aquesta
línia que nosaltres defensam de diversificació econòmica i no
dependre exclusivament del turisme, que pareix que aquest
govern se n’oblida. Totes i cada una de les accions d’aquest
govern van destinades al turisme, i en concret al sector hoteler
turístic, perquè de la resta de sectors tampoc el Sr. Delgado no
se’n preocupa, i aquesta és una qüestió que jo crec que és
responsabilitat de tot el Govern, però seva en concret, aquesta
diversificació econòmica.

Li agraïm, evidentment, i ja li ho hem dit diverses vegades,
que com a mínim posi les coses damunt la taula, i efectivament
hem parlat de la Llei de mines, efectivament li he de reconèixer
que han acceptat qüestions que hem proposat, igual que ha posat
damunt la taula ara el Pla d’ocupació i el Pla energètic. Li he de
dir que nosaltres farem, com hem fet ja, arribar propostes en
positiu tant en un cas com en l’altre. Li vull recordar, per
exemple amb el Pla d’ocupació, la nostra proposta que negociïn
més recursos estatals per al Pla d’ocupació jove per compensar
aquestes diferències brutals precisament amb Extremadura fruit
del sistema de finançament; o per exemple, en el tema del Pla
energètic, efectivament aquest 20% d’objectiu, però creim que
hi ha molta feina a fer per arribar a aquest 20%. 

També podríem discutir d’aquest megacable, que lògicament
ja li hem dit en diverses ocasions que és afegir al banyat tenint
en compte ja les infraestructures que teníem. No parlen del
tancament d’Es Murterar, etc., etc. Podríem seguir amb tota una
sèrie de qüestions.

Per tant, en definitiva, Sr. García, li prenem el consens igual
que li hem dit, però queda molta feina a fer. Vostè parla d’una
millora econòmica de les Illes Balears, d’un increment, positiu,
però a costa de què?, amb un gran desequilibri entre els sectors
econòmics -a les darreres dades d’atur l’atur continua baixant a
agricultura, a indústria, etc.- amb un gran desequilibri entre els
sectors econòmics, i a costa de crear pobresa, amb molta
precarietat, amb sous molt baixos, l’hi torn a insistir, Sr. García.
Pensi en el model estructural que tenim en aquests moments de
feina, quina feina s’està oferint en aquests moments per part de
les empreses als ciutadans i a les ciutadanes: quants de mesos de
feina, amb quin sou, quines feines, quina qualificació
professional es demana. És per posar-se a tremolar, és per
posar-se a tremolar, si el Pla d’ocupació i la feina transversal
d’aquest govern no afronta totes aquestes dificultats.

I ja per acabar, que se m’acaba el temps, també li prenc la
paraula del consens de la Llei de comerç. Li vull recordar...,
vostè ha criticat l’anterior govern, que si la moratòria, que si no
sé què, li vull recordar que l’anterior llei de comerç va tenir el
consens de tot el sector i que en canvi el seu govern ha tengut
les crítiques de les patronals de comerç, les crítiques de totes i
cada una de les patronals de comerç, i veurem si la Llei de
comerç, que efectivament ara ens diu i ens obre perquè hi hagi
possibilitats, tendrà o no tendrà aquest consens. El que hi ha
hagut aquesta legislatura fins ara han estat normatives que han
vengut des de l’Estat, liberalitzadores, que han anat a afavorir
els grans, els de sempre, que han anat contra el teixit de petita
i mitjana de les Illes Balears, i que a més trepitjaven les nostres

competències, i el Govern de les Illes Balears la seva reacció ha
estat agafar-les talment, transposar-les íntegrament tal i com
venien i no defensar les nostres competències. Així com altres
comunitats autònomes han presentat recursos per defensar les
competències davant aquesta ofensiva de l’Estat, les Illes
Balears no, ha dit amén. Això és el que hi ha hagut fins ara, Sr.
García.

Vostè ens parla que tendrà en compte el petit i mitjà comerç,
ens diu que hi haurà consens, però fins ara l’actuació ha estat
una altra. Per tant, com dic, li agafam aquest guant del consens,
efectivament amb el Pla d’ocupació, amb el Pla energètica, amb
la futura llei de comerç, amb la futura llei d’artesania -ara a la
fi es recorden d’aquest sector, per cert, està molt bé, perquè ha
estat absolutament oblidada l’artesania pel seu govern-, però li
insistim en la necessitat de diversificació econòmica, la
necessitat d’afrontar els desequilibris que tenim en els sectors
econòmics, i la problemàtica greu que tenim de quina feina
s’està oferint, de quina...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Barceló, ha d’acabar.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

...del perquè s’està creant tant pobresa i tants de desequilibris
socials. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Contestació ara per part del Govern per tancar la qüestió
incidental. Té la paraula el Sr. Joaquín García, el conseller, per
un temps de cinc minuts.

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

Bueno, hay un tema en el que coincidimos todos, y es que
nos gustaría tener mucho más tiempo para responder de forma
más contundente pero, vamos, vamos a hacerlo..., vamos a
ponernos a ello.

Mire, Sr. Pons, le voy a leer solamente el diario del 5 de
mayo del 2011, lo digo por todo el tema de los recortes y el
modelo económico: “Baleares tendrá que amortizar 700
empleos públicos al año. El Govern advierte: ‘En los próximos
años la administración balear se pondrá a dieta. La crisis y el
esfuerzo para salir de ella han dejado exhaustas las cuentas
públicas. Ahora toca tijera’”. Su gobierno, conseller de
Economía en ese momento. ¿Qué estaba diciendo? Ya lo sabe
usted, lo que estaba diciendo, lo que pasa es que es fácil ahora.
Nos ha tocado a nosotros hacerlo. Bien, pero lo estamos
haciendo, y no se preocupe que vamos a llegar al objetivo.
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El diagnóstico del Plan de energías renovables es que es un
diagnóstico, es para decir que estamos en el 2%, tenemos que
llegar al cien por cien, podemos, y aquí está cómo podemos
hacerlo. Por tanto está cumpliendo su función. 

El régimen especial. Va a venir a Baleares, usted lo verá.
Encontrará alguna excusa, está claro, pero va a llegar. Y el
porqué. Claro que hay un debate a nivel nacional muy
importante, pero también sabe que Baleares, Baleares, sale
favorecida de este debate; Baleares tendrá un régimen especial.
Por tanto... Usted tiene los datos, no se haga demagogia.

Plan de internacionalización. Ya le he dicho, es decir, es que
la mejor forma de ayudar a las empresas es pagándoles, por
tanto ya hemos hecho una actuación relevante, pagarles para
que puedan desarrollar sus proyectos, y buscarles financiación.

Plan de ciencia, tiene recursos para los clústers, no se
preocupe. Es que lo ha visto, si se lo ha leído tiene recursos, y
estoy seguro que los clústers van a desarrollar proyectos con
esos recursos, y son recursos por encima de los que tenían.

El presupuesto de comercio, que me dice que ha disminuido,
bueno, supongo que es entrar un poco en sus partidas, pero vea
que es una partida de pagos que tenía que no generaba nada más
que pagar. Por tanto ahora ya hemos terminado de pagar y a
partir de ahí esa partida no existe, nada más, no se ha quitado
ninguna actuación. En consecuencia ha incrementado un poco
la partida.

El gasoducto. Entra dentro de la planificación del Gobierno,
o sea, se va a desarrollar. Es que en un momento determinado
el Sr. Zapatero lo quitó, lo quitó. Por tanto volvió a proyecto A.

Inversiones estatutarias. Yo creo que ya hemos tenido
ayer..., usted tuvo un debate muy relevante con el conseller de
Hacienda y repetirnos, con el tiempo que tenemos, creo que no
es necesario.

Del 2 al 20%, Sr. Barceló. ¿Cuáles son las políticas que se
hicieron en el ámbito de energías renovables cuando ustedes
tenían responsabilidad de gobierno? Pues estamos en un 2, ¿me
lo puede definir?, cuatro años, y además creo que ustedes
abanderan esto. Por tanto... No, se lo estoy diciendo, es decir, el
plan lo que ha hecho es un diagnóstico y se está actuando, y se
está actuando. Es más, usted sabe que vamos a trabajar en el pla
director de forma conjunta.

El cable. Bueno, es un debate que yo creo que para nuestras
islas..., usted imagínese las conexiones entre islas. Pues yo creo
que no pondrá en valor el debate de las interconexiones. Yo
creo que también están de acuerdo, lo que pasa es que es
demagogia hablar de todo.

El Murterar, me ha hablado del Murterar. Yo creo que el
Murterar a lo mejor no tiene tantos problemas de viabilidad, el
Murterar. Analice un poco el modelo y verá que el Murterar no
tiene tantos problemas. 

Sobre el comercio, las críticas de las patronales, es que son
críticas sobre el desarrollo de las grandes superficies, que es
verdad que de alguna forma nos están llevando a nosotros sobre
un levantamiento de moratoria suya. Por tanto, bien, las
asumimos, intentamos trasladarles la situación y estamos
trabajando con ellos, y la Ley de comercio saldrá con el mayor
consenso posible, es una palabra que ustedes utilizaron y por
tanto creo que es importante, con el mayor consenso posible, y
de verdad que se incorporará lo que tenemos, y por tanto... Y
todo lo que se tenga que hablar sobre la Ley de comercio
hablaremos, porque estarán ustedes dentro.

Mire, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero mire, después...,
en el ámbito de lo que nos está pasando en la economía, pero
piensen una cosa, es que el problema es que llevamos dos años.
Hemos cambiado la tendencia, hemos cambiado la tendencia;
ahora nos toca profundizar y seguir trabajando. Las personas
que hay detrás de los números de desempleados, créame, cada
vez que tenemos que salir a dar los datos de desempleo se
piensa en ellas, porque evidentemente es el objetivo nuestro
como gobierno y estoy convencido que ustedes nos apoyarán en
todo lo que tengamos que hacer, y el Plan de empleo y su
garantía juvenil, que ahora estamos luchando por los recursos,
hemos hecho una provisión de 30 millones, lucharemos por
obtener todos los euros posibles que incrementen esta partida,
y estamos seguros y estén seguros que nos vamos a meter en
ello y vamos a ser capaces de traer todos los recursos que sean
necesarios, porque es verdad, es el futuro de nuestra economía,
es nuestro futuro y tenemos que trabajar sobre nuestros jóvenes.

A mí me gustaría cerrar esta intervención con una frase que
yo creo que ya es famosa y que todos estamos de acuerdo, del
economista Milton Friedman, que dijo “nada es gratis”; ninguna
actuación es gratis, cuesta dinero y cuesta dinero al ciudadano.
Por tanto es mejor mirarlo primero, definir si tiene
contraprestación, y a partir de ahí actuar, no crear presupuestos
expansivos por crear, porque nada es gratis, y la ineficiencia
genera los problemas donde estamos.

Señorías, nada es gratis y por eso hoy estamos donde
estamos. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn en contra. Té la paraula el Grup Parlamentari Popular,
Sr. Francisco Mercadal, per un temps de deu minuts.
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EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
defensaré en nom del meu grup parlamentari les esmenes a la
totalitat de la Conselleria d’Economia i Competitivitat al
pressupost de l’any 2014, i està bé que any rere any puguem fer
aquest debat perquè això vol dir que tenim un govern
responsable que compleix i presenta el pressupost, perquè al
Parlament puguem fer aquest debat. Se’ns oblida ja, perquè hem
agafat el bon costum de presentar pressuposts en aquest
parlament, cosa que s’havia perdut el darrer any de la passada
legislatura.

És un pressupost que en cas de la Conselleria d’Economia
i Competitivitat ha sofert un augment considerable de quasi el
4%. Sens dubte totes les àrees del Govern són importants i
rellevants, però en un context de crisi econòmica que duim
arrossegant des de l’any 2007 el paper d’aquesta conselleria té
una importància especial. I això és així perquè la Conselleria
d’Economia i Competitivitat lidera els objectius comuns del
Govern, que són la recuperació econòmica i la creació dels llocs
de feina.

Les mesures adoptades des del Govern estan donant ja
resultats, mesures valentes, mesures responsables, i sobretot
mesures que s’estan prenent pensant en el conjunt dels ciutadans
i dirigides a la recuperació econòmica. 

A grans trets s’han duit a terme mesures a tres grans nivells:
un important ajust pressupostari. En segon lloc, plans de
pagament als proveïdors; ens parlava el Sr. Pons a la seva
primera intervenció d’una economia al servei de la societat,
d’una redistribució de la riquesa, coses que no quadren amb el
sistema que tenien de pagament als proveïdors, perquè els
proveïdors en la seva legislatura, quan vostès tenia la obligació
de governar, no cobraven; una mesura, la de pagament a
proveïdors, que és d’una lògica aclaparadora, jo diria fins i tot
que no estam autoritzats a parlar de recuperació econòmica si
des de les institucions no es paguen aquelles feines que
s’encomanen, perquè com podem parlar de recuperació
econòmica quan es deixen els proveïdors sense cobrar?, com
podem parlar de mesures a adoptar per part de l’administració
per donar suport a la iniciativa privada si les feines que des de
la mateixa administració s’encomanen no es paguen?
Evidentment falta autoritat per a segons quines afirmacions. I en
tercer lloc, unes reformes estructurals; des de l’oposició s’ha
criticat i s’han queixat de l’ús que fa el Govern del decret llei,
però és que la situació requeria actuacions ràpides i valentes, i
sobretot canviar la deriva perquè anàvem a un caos absolut. 

Aquestes accions han fet que les Illes Balears liderin tots els
indicadors econòmics i ens situïn com exemple de la
recuperació econòmica a tot l’Estat. Però el que resulta més trist
és veure el paper que juga l’oposició a la sortida de la crisi, un
paper, sota el meu punt de vista, deplorable, i m’explicaré.
Davant les mesures que pren el Govern la postura de l’oposició
és la següent: no a tot com a consigna principal, cap mesura no
és bona per a vostès, atacs personals als membres del Govern i,
en tercer lloc, per suposat, convertir els jutjats en una instància
política més judicialitzant la vida política.

En resum, viuen vostès d’esquena a la realitat. Jo diria més,
no viuen a la realitat, i pensen en l’agitació social com a mitjà

vàlid per aconseguir els seus objectius, posant els seus
interessos partidistas per damunt dels interessos de la societat.

En contraposició a aquesta manca de responsabilitat el
Govern desenvolupa els seus plans, i en el cas d’aquesta
conselleria són molt clars: en primer lloc, un pla de
simplificació administrativa, una pla fonamental per tots els
tràmits que es fan davant l’administració; fins ara ens havíem de
demanar tots els ciutadans que anàvem a fer tràmits amb
l’administració dies lliures per fer tràmits a les diferents
administracions, perquè has de dur un paper aquí, has de dur un
paper allà, l’has de repetir allà...; arxiu digital, carpeta
ciutadana, la factura electrònica són diverses de les mesures que
s’estan adoptant per part de la conselleria transversalment amb
la Conselleria d’Administracions Públiques perquè això no sigui
així.

En segon lloc, un pla d’energies renovables i eficiència
energètica, un pla que ja s’ha presentat amb 41 actuacions, obert
al diàleg per poder fer aportacions fins al proper 15 de gener, un
exemple més de l’obertura al diàleg que el conseller ja va
anunciar a la seva primera compareixença el mes de maig a la
Comissió d’Economia. Les Illes Balears suposen un lloc idoni
per a la implantació d’energies renovables en tots els àmbits, en
l’àmbit de la mobilitat, el transport o l’estalvi i l’eficiència
energètica.

En tercer lloc, un pla de ciència, tecnologia i innovació i
emprenedoria, que ja s’ha presentat i que gira al voltant de
quatre eixos fonamentals, que són el capital humà, la innovació,
la transferència de coneixement, infraestructures i tecnologia i,
per últim, l’administració pública, aquestes actuacions dirigides
a atreure inversió d’empreses estrangeres amb alta intensitat en
la recerca, la investigació i el desenvolupament, i fomentar el
creixement d’empreses innovadores reforçant l’esperit
emprenedor, un pla que té un pressupost de més de 22 milions
d’euros.

En quart lloc, un pla de dinamització del petit i mitjà
comerç, amb els centres comercials urbans, com ja s’ha
comentat a les intervencions anteriors, i que és una clara aposta
pel petit i mitjà comerç, potenciant també al petit i mitjà comerç
les noves tecnologies, però una aposta que no només és la
presència dels comerços a la xarxa, sinó que acosta el comerç a
un comerç electrònic de manera veritable, és a dir, no sols la
presència sinó fer negoci dins la xarxa, que és l’important.

Aquests plans de què hem parlat fins ara són rellevants, però
sens dubte per a mi els dos plans fonamentals que posa el
Govern a l’abast de la societat per al proper any són el Pla
d’ocupació 2013-2017 i el Pla de foment a la inversió. 

El Pla de foment a la inversió, com ja he dit, és un dels més
importants i facilitarà l’accés al crèdit per part de les empreses
i els autònoms, desenvolupant mecanismes que apropin els
inversors als projectes del emprenedors i les empreses
consolidades. S’establiran igualment convenis amb entitats
financeres per fomentar els crèdits fent feina al costat de les
entitats per facilitar al màxim els crèdits a emprenedors i
empreses consolidades, com hem dit, i l’actuació del SEERF, de
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suport a la recerca de finançament, en el qual Balears s’ha
convertit en la primera comunitat autònoma que estandarditza
els plans de viabilitat. S’establiran productes destinats a activar,
llançar i impulsar projectes empresarials a les Illes Balears, i es
constituiran consultories personalitzades i una borsa de
formadors i consultors per donar servei a cada un dels
productes.

No voldria obviar la imprescindible tasca que està fent
l’ISBA en aquesta primera meitat de legislatura, una aposta
molt clara del Govern que des del primer dia ha facilitat l’accés
al crèdit i que està donant uns excelAlents resultats. 

I en darrer lloc, el Pla d’ocupació 2013-2017, una eina que
el Govern torna a posar al centre del debat perquè es puguin fer
aportacions; més diàleg, a la Conselleria d’Economia i
Competitivitat, és difícil demanar-n’hi. Cada pla i cada una de
les lleis que obre al diàleg no sols dels grups sinó també dels
sectors afectats perquè puguin fer les seves aportacions. Un pla
d’ocupació que té una dotació econòmica de 500 milions
d’euros provinents de l’Estat, del Govern i de Unió Europea, un
pla que inclou 208 accions concretes i mesurables dirigides a
cinc colAlectius prioritaris i amb e les quals tots podem estar
d’acord: els joves, persones majors de 45 anys, dones, persones
amb discapacitat i persones en risc d’exclusió social. Crec que
tots hauríem d’estar d’acord amb els objectius d’aquest pla
d’ocupació.

A més d’això la Llei de comerç, la Llei de mines, la Llei de
joc, i una llei d’artesania que desenvoluparà el sector productiu,
un sector productiu capaç de generar llocs de feina i riquesa i on
es diferenciarà l’artesania popular de l’artesania professional.
Tot això acompanyat també d’un pla d’internacionalització que
el Govern elabora amb les cambres de comerç, l’ICEX i que ja
està produint uns resultats excelAlents i així ho reflecteixen les
bones dades de les exportacions de les Illes Balears. 

En definitiva, senyores i senyors diputats, el Grup
Parlamentari Popular donarà suport al pressupost de la
Conselleria d’Economia i Competitivitat perquè les mesures
adoptades estan donant els resultats esperats i és que tretze
mesos de davallada de les dades de l’atur a nivell interanual i set
mesos creant ocupació no són una casualitat, un creixement del
0,33 del PIB en el segon trimestre de l’any 2013 és una altra
mostra que el camí cap a la recuperació s’ha iniciat, la
dinamització del comerç i la inversió de 1.088 milions d’euros
a la millora del subministrament elèctric conformen les bases
per la sortida de la crisi que ja es visualitza.

A pesar d’aquestes bones dades no ens podem relaxar,
encara queda molta feina per fer i per això encoratjam el Govern
perquè segueixi fent feina en la línia marcada subratllant totes
aquelles actuacions en dos àmbits que per a nosaltres són
fonamentals, com són: la creació d’ocupació i l’accés al crèdit
per part de les empreses i autònoms.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mercadal. A continuació passam al torn de
rèplica, per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
per un temps de cinc minuts el Sr. Marc Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, no voldria,
amb el to de vehemència que he tingut a la primera part, se
m’ha oblidat i ho vull posar de manifest, el tarannà quant al que
ha representat l’oportunitat de poder-nos asseure, de rallar i per
tant, d’escoltar en tema de mines, ho ha ofert també en el tema
del pla d’energia i per tant, ho volia posar en valor. 

Si m’ho permet, li recomanaria que en algun consell de
govern ho traslladi també al president, que és això és una bona
manera de funcionar, que val la pena i que estaria bé que el
president amb la comunitat educativa, en alguns espais tingués
aquesta mateixa predisposició seva perquè segur que això
ajudaria a rebaixar molta tensió social que hi ha en aquests
moments.

(Alguns aplaudiments)

A partir d’aquí i de les qüestions que s’han comentat, Sr.
Barceló, faré una referència, del règim especial deia “no sé com
acabarà”, hauríem de dir “no sabem com començarà”, falten tres
setmanes com perquè... estam ja dins el 2014, que és quan s’ha
d’aprovar aquest nou règim especial, ningú no en sap res i
teníem la paraula donada del conseller d’Hisenda que de manera
immediata, fa dos mesos, ens convocaria a les diferents forces
polítiques per asseure’ns i rallar sobre això i no n’hem sabut res
més, no és avui aquí, si li ho pogués recordar.

Qüestions comentades, del Sr. Manera i el famós article que
cada vegada ens treuen, voldria arribar-hi, sí què és necessari,
torn a repetir, la simplificació, l’austeritat, per suposat, si en
som conscients, però li ho torn dir una altra vegada, el Sr.
Manera mai no va rallar de 1.000 professors al carrer, mai no va
rallar de la privatització de la sanitat i açò és la part demagògica
que vostès inclouen aquí vora quan volen fer un plantejament de
manera conjunta quan no els van bé les coses. No. Hi ha
maneres diferents de fer-les, hi ha prioritats diferents i mai, mai
del món es poden fotre 1.000 professors al carrer, perquè hi
perdem tots...

(Remor de veus)

...el Sr. Camps encara s’enganxa, n’hi voldria molt més, això
és el que no pot ser, Sr. Camps, açò és el que no pot ser! Hem
de cercar una altra manera diferent de fer les coses...
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EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor, senyors diputats.

EL SR. PONS I PONS:

...i molt més devaluant en aquests moments la comunitat
educativa com fan vostès.

Més qüestions, demanava al conseller, li demanava, al
conseller, què passava amb els pressuposts lligats a les ajudes
als clústers, li he dit que em digui quines quantitats hi havia i on
estaven recollides als pressuposts i vostè m’ha rallat del Pla de
ciència, però m’ha rallat dels pressuposts i per tant, es constata
una realitat i és que no hi ha ajudes precisament per als clústers
tal com havíem demanat..., però són els pressuposts de la
comunitat autònoma el que val, Sr. Conseller, si vostès no ho
han recollit als pressuposts, que no estan recollits, aleshores no
hi ha recursos, podrà fer un discurs fantàstic, però no hi ha
recursos, Sr. Conseller. 

Del gasoducte, li demanaré una compareixença en comissió,
esper que pugui venir i contrastarem immediatament el pla,
convidarem al president si té interès també, del Consell de
Menorca, perquè ho pugui veure i estarem encantats que ens el
pugui localitzar, però no, no hi ha recursos, no està ubicat i no
hi ha recursos i per tant, si estigués calendaritzat en recursos li
diria chapeau!, però no és aquesta... és més fa dos mesos al
Senat va votar en contra el Partit Popular que el gasoducte
arribés a l’illa de Menorca.

Més qüestions, no m’ha respost com és que està tan content
que hi hagi 16 municipis que es volen incorporar al pla director,
que volen tenir un pla de dinamització comercial i resulta que
ha retallat un 80% les ajudes, no m’ha explicat com té pensat
fer-ho açò, i açò és una d’aquestes incongruències que no
compartim. Hi ha un discurs molt polit que després no es
trasllada a la realitat.

Del règim especial d’energies renovables, d’aquest, eh?,
d’aquest, perfecte, de l’altre veim que no ens ha dit res i...
home!, de qui depèn la supervivència de moltes empreses,
calçat, bijuteria, moble, exportació, règim especial per a
Balears, representen recursos perquè puguin competir en
igualtat d’oportunitats. Si vostè, se sent açò com a seu, se’n va
a Madrid, toca la porta i ho batalla, tindrem una oportunitat de
guanyar-ho, si no, ens passa el temps i ho perdrem. Estaré
encantat... pot demanar un torn incidental i per tant, seguirem
rallant.

Acab ja, el darrer minut...

(Remor de veus)

...acab ja, Sr. Conseller, duim 20 hores de debat, que ja són,
han passat per aquí tots els consellers, tots, hem debatut de totes
les àrees i hi ha hagut sempre per part de l’equip de govern o
dels diputats que li donaven suport un fil conductor, fil
conductor que ha estat l’herència rebuda, després d’una primera
exposició tot s’acabava justificant amb l’herència rebuda i això
és el que permetia donar una certa tranquilAlitat, no sé si dir
intelAlectual, als arguments que vostès exposaven.

Aquests són els darrers pressuposts que vostès podran
aplicar dins aquesta legislatura, se’ls estan acabant, el temps ja
està acabant, el cronòmetre ja va compte enrere. Jo li diré què
és el que es trobarà  -què és el que es trobarà- el pròxim
president i el pròxim govern d’aquí un any i mig, començarem
a rallar de l’herència que es trobaran. Es trobaran una herència
reconeguda ja ara pel Govern de les Illes Balears d’un 7...,
mínim 7.000 milions d’euros de deute...

(Remor de veus)

...7.000 milions d’euros de deute, el nou govern es trobarà
set mil... 7.500 milions d’euros de deute, el nou govern que
entri, a veure com ho gestiona, una..., no, en absolut...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons, vagi acabant, per favor.

EL SR. PONS I PONS:

Sí, una conflictivitat social dins el sector educatiu tremenda
que haurà de gestionar el nou govern, representarà a més a més
espais sanitaris de serveis que s’han perdut i que hi haurà
l’obligatorietat de recuperar-los, amb 7.000 milions d’euros de
deute, i hi haurà també una certa credibilitat perduda per aquesta
falta de diàleg i de tarannà del que representa la figura del
president i del mateix govern. 

A tot açò, el nou govern hi haurà de fer front i comencem a
reflexionar entorn a aquesta herència que vostès deixaran
perquè representarà un vertader problema....

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons, ha d’acabar.

EL SR. PONS I PONS:

...a la propera legislatura. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS té la paraula
el Sr. Biel Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, m’estalviaré contestar els insults,
desqualificacions i alabances al govern del Partit Popular, crec
que és perdre el temps i em centraré en el conseller.
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Li vull recordar una qüestió, ha dit que..., efectivament ens
ha confirmat el tema del règim especial, jo li vull recordar una
qüestió, Sr. Conseller, tenim ja efectivament un règim especial
absolutament disminuït, però tenim en vigor actualment un
règim especial que no s’està aplicant, tenim a l’Estatut
reconegudes, llei orgànica, aprovada a Palma i a Madrid, una
sèrie d’inversions estatutàries, Sr. Conseller, no s’estan
complint, ni una previsió ni altra, no s’està complint res del que
tenim firmat.

Quina garantia tenim que les pròximes negociacions siguin
del sistema de finançament o de règim especial es compliran?,
quina garantia tenim?, i més si arribam a tenir -com bé apuntava
el Sr. Marc Pons-, si és que arribam a tenir el nou règim
especial, perquè és l’any que ve, ara en aquests moments ni
règim especial ni inversions estatutàries, res, no es compleixen
ni una ni l’altra, ni una ni l’altra.

Una darrera qüestió també que vull comentar, el tema del
pagament a proveïdors. Bé, el pagament a proveïdors, hem de
ser realistes, el pagament a proveïdors és un... ens ha anat bé
tenir tots aquests recursos de l’Estat perquè com que no hi ha
doblers aquí de finançament, però ha estat sobretot perquè la
comunitat valenciana pogués pagar el seu deute, sobretot, la
major part dels 3.000 milions se n’han anat a la comunitat
valenciana governada, per cert, pel Partit Popular. 

Mentre això passava nosaltres cada any hem hagut de pagar
del Fons de suficiència i del Fons de garantia entre 700 i 800
milions a l’Estat, cada any, cada any, Sr. Camps, aquest sistema
que és dolentíssim és millor que el del Sr. Aznar, és millor que
el del Sr. Aznar.

Per cert,...

(Remor de veus)

...per cert, per cert...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

... com una sèrie d’economistes han, efectivament, estudiat,
no ho he estudiat jo, el darrer per exemple el Sr. Santiago Niño
que ha posat en relació el deute de les comunitats autònomes
amb el sistema de finançament, és molt interessant veure el
deute i el finançament, és clar, què passa?, quines són les
millors finançades i quines són les que tenen manco deute?
Extremadura, Castella Lleó, La Rioja, Aragó. Les pitjors
finançades?, les que tenen més deute, Catalunya, Comunitat
Valenciana, Illes Balears, els campions, en tot, les Illes Balears.

Bé, idò, són vostès els que ho han d’arreglar en aquests
moments que tenen majoria absoluta a Palma i a Madrid -a
Palma i a Madrid-, fins que no arreglem aquesta situació, tota la
resta són retxes dins l’aigua, efectivament, com diu el Sr.
Alorda.

Per tant, ja ho saben, a partir de l’any que ve necessitam un
nou sistema de finançament, que ens... i per a nosaltres n’hi ha
un només que serveix, eh?, un, perquè estam cansats que des de
Madrid tanmateix no acceptin la sobirania fiscal, que nosaltres
distribuïm els nostres recursos, que nosaltres les gestionem i que
si hem de ser solidaris amb els altres, que pensam que ho hem
de ser, ho hem estat i molt; si hem de ser solidaris nosaltres,
hem de ser nosaltres que hem de decidir, hem de decidir els
recursos nostres cap on van, cap a educació, cap a serveis
socials, cap a salut i la solidaritat que hem de tenir cap als altres,
no ho han de decidir els altres per nosaltres, perquè ja està bé,
perquè una cosa és ser solidari i l’altra el que hi ha hagut fins
ara que és un espoli fiscal, Sr. García.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. 

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

Sr. Presidente, creo que tengo oportunitad de responderle,
¿verdad?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

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

Abro turno... Hombre, me han contestado...

(Remor de veus)

...se han dirigido a mí, creo que tenían un..., mire...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, el conseller puede intervenir...

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

¿Turno incidental?

EL SR. PRESIDENT:

Turno incidental, sí.

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

Perfecto, mire...

(Remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Tiene usted la palabra, Sr. Conseller.

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

Han de recordar... tendrían que recordar los 30 millones de
una sentencia que dejaron un poquito antes de irse y que hoy
tenemos que pagar en Menorca. 

Yo hablaba del régimen especial energético, por favor,
régimen especial, tarifario, estábamos hablando de energías
renovables, no mezclemos, y éste lo vamos a tener, al igual que
el otro, cada uno en su tiempo.

Plan de ciencia e innovación, los clústers, tienen más de
550.000 euros, hay una ficha, per favor, mírelo.

Sistemas de financiación, estamos convencidos que hay que
mejorarlos, se lo hemos dicho, el presidente se lo ha trasladado,
el conseller se lo ha trasladado...

EL SR. PRESIDENT:

Preg silenci, per favor.

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

...sabemos que tenemos que luchar por ello, pero sobre un
sistema que ustedes negociaron y aprobaron, ¡tenemos que
negociarlo, tenemos que negociarlo! ...

(Alguns aplaudiments)

...pero ayúdennos, es decir, la idea es sumar, la idea es
sumar no criticar, la idea es sumar, ¿eh?, y por tanto es un
debate que ya lo tenemos claro, hay que mejorarlo, no nos
compare, si ya lo sabemos nosotros, sabemos lo que es
Extremadura, lo sabemos, lo hemos dicho y lo estamos peleando
en Madrid con todas las fuerzas como vamos a pelear cada una
de las cosas. Ustedes sí que aprobaron...

(Alguns aplaudiments)

...ustedes sí que aprobaron un sistema de financiación que a
la postre hemos visto que no vale, ¿verdad que no?, nos ha
dejado muy atrás, estábamos los primeros en el PIB, ahora
estamos los séptimos y ustedes saben por qué.

Por tanto, sumemos, por favor, sumemos. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Algú vol fer ús de la paraula o
passam al següent debat?

Torn de contrarèplica, té la paraula per part del Grup
Parlamentari Popular el Sr. Mercadal.

(Se senten veus de fons que diuen “no”)

Perdonin, perdonin, he demanat si algú volia fer ús de la
paraula i ningú no m’ha dit res.

(Remor de veus)

Idò ara, Sr. Barceló, té l’ús de la paraula, però que consti
que aquesta presidència havia demanat si algú volia fer ús de la
paraula. Té la paraula per cinc minuts i tanca el conseller.

(Remor de veus)

EL SR. PONS I PONS:

Sr. Conseller...

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, d’acord... Sr. Marc Pons, vostè també vol fer ús de
la paraula? Home!, perquè només m’ho havia demanat el Sr.
Barceló.

Té vostè la paraula, té vostè la paraula.

(Remor de veus)

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, seguim estant
on estàvem, els clústers, una fixa del pressupost no ens val, em
digui la partida, partida de recursos 500.000 euros per als
clústers, la partida, on és?...ah!, ens l’enviarà?, perfecte!

Li ho torn demanar, ha demanat torn incidental, hi ha hagut
preguntes que no m’ha respost, per tant, té una segona
oportunitat, per quin motiu hi ha 16 ajuntaments que volen pla
de dinamització comercial i vostès han retallat un 80% de
recursos?, i ens fa un discurs de fantàstics els plans directors, no
ens ha donat tampoc resposta a aquesta qüestió.

Finançament, Sr. Conseller d’Hisenda, benvingut a aquest
debat, hem tengut l’oportunitat que el conseller d’Economia ens
digués que el règim especial per a Balears no és una qüestió
seva i que per tant, no se’l fa massa seu, a aquest problema, que
falten tres setmanes perquè acabi el 2013, que vostè es va
comprometre fa dos mesos a convocar-nos de manera urgent per
rallar d’aquesta qüestió, que encara no ho ha fet i que estam
esperant i que estam esperant perquè açò ens interessa, perquè
la supervivència d’algunes empreses en matèria de calçat, en
matèria de bijuteria, en matèria de moble necessiten ajudes per
poder competir a la península igual que elles i el Govern mira
cap a una altra banda, no hi ha resposta. Demanam al Govern
política, no gestió, política, capacitat de convèncer, de fer
possible que recursos que ens pertoquen a nosaltres puguin
arribar.
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Sr. Conseller, li he demanat també, “la OCDE recomienda
a España que abarate aun más el despido”, no m’ha respost,
voldríem saber, Sr. Conseller, què opina?, és necessari, creu
convenient seguir per aquesta línia?, què defensa?, què troba
vostè políticament?, què vol plantejar quan es vegi amb el
ministre Montoro o al ministre De Guindos?, què pensa Balears
entorn a açò? No ens ha respost i crec que seria important.

La morositat bancària arriba al 13%, seguim, Sr. Conseller,
sense saber tampoc la seva opinió, hi ha problemes, avui mateix
hi ha hagut vertaders conflictes, els desnonaments segueixen i
el Govern de les Illes Balears no sabem què pensa en matèria de
desnonaments ni si està disposat a fer una mesura de força
davant de determinades entitats financeres, encara que sigui de
manera conjunta amb altres comunitats autònomes per evitar-
ho.

Ens agradaria, ja que ha demanat un torn incidental, poder
conèixer la seva opinió.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, molt breument, Sra. Presidenta. Estam cansats ja de...
bastant cansats del que ve passant, aquí habitualment i
darrerament, la veritat és que hi ha hagut un canvi en el discurs
del Partit Popular perquè jo record quan aquí denunciàvem el
tema de l’espoli fiscal i del finançament, vostès el negaven,
històricament el Partit Popular l’ha negat, històricament el Partit
Popular l’ha negat.

Un ministre socialista, la passada legislatura ho va
reconèixer, gran canvi, però aquí es va aturar tot, ho va
reconèixer, aquí estam cansats de sentir que tots són molt
valents, tots volen la cogestió aeroportuària, tots volen el règim
especial, tots volen les inversions estatutàries, tots volen un
millor finançament per a les Illes Balears, però a Madrid els
seus partits, PP i PSOE, sempre, sempre van al mateix, no
afavoriran mai les Illes Balears, mai i això és històric, ha estat
així sempre, reconeguin-ho.

Ja està bé de dir que nosaltres negociaron y estuvimos de
acuerdo, llegeixi-ho per favor i veurà com nosaltres vàrem estar
en contra d’aquest sistema de finançament, no només això, sinó
que el vàrem esmenar!, el vàrem esmenar a través del senador
Pere Sampol i varen ser vostès, els seus senadors i diputats, que
no ho varen acceptar, els seus diputats que té darrere la Sra.
Maria Salom que va votar en contra d’igualar-nos, em sap greu
haver-li-ho de dir cada vegada, però és que m’obliguen a dir-ho
perquè cada vegada estam igual, proposta nostra!, proposta
nostra.

Per tant, volen o no volen sobirania fiscal?, volen que hi
hagi un front comú?, però de bon de veres, si tanmateix, llavors,
els seus diputats i senadors votaran el que els digui el seu partit
a Madrid, tanmateix estarem igual, a no ser que siguin capaços
de fer com el Sr. Monago que ha estat capaç d’asseure al Sr.
Montoro i arreglar la comunitat autònoma que té millor
finançament per càpita, la que té millor finançament per càpita,
eh!, la que té millor finançament per càpita. I mentrestant som
els més perjudicats. El 14% del producte interior brut aportam,
segons la darrera balança fiscal. L’any que ve, quan es
publiquin una altra vegades les balances fiscals, serà gros els
números negatius que tendrem de les Illes Balears, negatius. Ja
cansa, cansa, cansa.

Per tant, ho arreglin d’una vegada, tenen majoria absoluta
aquí i a Madrid. Facin-ho. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, su turno. Cinco minutos.

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

Sr. Pons, el presupuesto está en la Dirección General de
Universidades. De todas formas, le haré llegar de verdad la
ficha y así ya dejaremos el debate, lo tendremos claro...

(Remor de veus)

... lo leeré por usted, perdone, lo sacaré del plan y se lo
mandaré. 

El Plan de dinamización, es que se lo hemos dicho desde el
principio, hemos enfocado... 

(Remor de veus)

... venga, vamos a intentar hacerlo rápido.

Hemos enfocado los recursos del IDI hacia el proyecto de
Plan de dinamización. Nosotros ponemos recursos humanos que
trabajan activamente, está funcionando, no cuestione lo que está
funcionando, está funcionando y nos llaman para repetir. Mire,
estamos volviendo a los sitios para seguir avanzando, está
funcionando, ponemos recursos. ¿No le parece a usted bien un
sumatorio de capítulo 1? Muchas personas trabajando con un
objetivo que lo tienen clarísimo y lo hacen de forma entusiasta
porque les gusta y saben que da valor y están consiguiendo
resultados. Por lo tanto, vamos a poder con ello.

Régimen especial. Yo no le he dicho que no es mi
competencia, le he dicho que en mi intervención hablaba del
régimen especial en el ámbito energético. No es que lo eluda, es
que yo he hablado con ustedes sobre el régimen especial en el
ámbito energético y se he llevado a confusión, lo siento, pero
era en el ámbito energético. Estoy convencido que me entendió.
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En el tema de la OCDE, es que no me haga opinar, yo creo
que hay que ser ortodoxo en una opinión. Es decir, tenemos que
saber en qué está, cómo lo definen, para qué, cómo y cual es el
desarrollo. A partir de ahí tomaré una posición, mientras tanto
hablar por hablar o con alguien desde la OCDE diga qué hay
que hacer, bueno, estoy seguro que hay mucho más detrás. Si
usted me avanza más allá de esta información, le daré mi
opinión. 

La morosidad bancaria, es un problema, evidentemente, es
un problema, es un problema y de alguna forma hay que
mejorar el sistema económico y las empresas están pasándolo
mal, si es que nadie dice que no, es que no estamos diciendo que
las empresas no lo están pasando mal, no estamos diciendo que
no hay un problema, evidentemente que lo hay, pero sí que hay
datos que dicen o que hablan de cambio de tendencia, que las
cosas empiezan a ir a mejor. Nada más. Es lo que siempre
trasladamos, si no le gusta que se hable de ello, pues, yo creo
que hay que trasladar en cada momento lo que corresponde, y
si ahora estamos con datos, siempre hablamos de datos y son
datos, tengo toda la lista de datos, no los que querido sacar, pero
empezamos a hablar de todos, empezamos a hablar de los trece
meses consecutivos de bajada de desempleo, del empleo neto,
que si quiere tenemos el debate más adelante de concepto, era
por no... yo creo, yo creo que siempre definimos lo que
queremos decir y en ello estamos y además trabajando y
dedicándole esfuerzo y estableciendo objetivos.

Mire, Sr. Barceló, es que estamos de acuerdo, ¿cómo le
podemos decir que vamos a trabajar y estamos trabajando? El
conseller viene de Madrid hoy, y lo saben, he ido al Consejo de
Política Fiscal y Económica y el conseller va a trabajar, el
presidente y el conseller van a hacer todo lo posible para llegar
al mejor modelo de financiación, y además lo aceptaremos
cuando estemos convencidos, cuando sea lo mejor para nuestras
islas. Por lo tanto, y en este debate estarán, lo conocerán y
seguro que tendremos mucho más tiempo para hablar de ello,
según vaya desarrollándose. Ustedes saben los timing, hoy se
está empezando a trabajar sobre ello.

Por lo tanto, y por último, agradecerles, no sabía que
podíamos hacer esto, hoy he aprendido otro tema dentro del
Parlamento, y es un debate que si quieren podemos continuar,
no, no, yo creo...

(Algunes rialles, remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de contrarèplica. Té la paraula pel Grup Parlamentari
Popular el Sr. Mercadal, cinc minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sr.
Pons, m’ha encantat perquè vostè es dirigia constantment al
conseller, igual que el Sr. Barceló, jo sí que els respect un poc
més a vostès i sí que tendré un debat directament amb vostès. 

Vostè, vostè personalment, no està autoritzat per parlar de
recuperació econòmica, Sr. Pons...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... vostè no està autoritzat per parlar de recuperació econòmica,
vostè no està autoritzat a parlar de si nosaltres parlam
d’herència rebuda o no parlam d’herència rebuda. M’explic?
Perquè vostè, Sr. Pons, hauria d’estar, i ho dic així amb totes les
lletres, inhabilitat. Vostè hauria d’estar inhabilitat, vostè ha
deixat una herència als seus conciutadans de l’illa de Menorca
de més de 20 milions d’euros pel tema Cesgarden.

(Cridòria i alguns aplaudiments)

Vostè no pot parlar de recuperació econòmica.

(Alguns aplaudiments)

I li dic, a vostè el traeix el subconscient, Sr. Pons, no són
aquests els darrers pressuposts que farem en aquesta legislatura,
seran els de l’any 2015, perquè nosaltres sí que presentarem
pressupost l’any 2015.

(Remor de veus)

Més coses, el Grup Parlamentari Popular sempre ha defensat
el règim especial de les energies renovables, sempre l’ha
defensat, l’ha defensat el Grup Parlamentari Popular a la
Comissió d’Economia, l’ha defensat el conseller a preguntes de
l’oposició en aquesta cambra i sempre hem estat a favor del
règim especial de les energies renovables. 

(Remor de veus)

Vostè ha fet una primera intervenció, Sr. Pons, bucòlica, de
G20, Sarkozy, no intervenció de l’administració, inter... jo m’he
quedat astorat, sincerament, de la seva primera intervenció.
L’empresariat, el que el món de l’empresa vol, Sr. Pons, és la
mínima intervenció de l’administració, regulació, suport, no
traves. El que es fa és simplificar l’administració, simplificar els
tràmits, donar suport a l’empresa, facilitar el crèdit i això són els
resultats que donen. No parlam de... de temes per parlar, hi ha
dades concretes, tretze mesos, ja li he dit, consecutius reduint
les xifres de la desocupació; el descens interanual és del 5,06,
el més pronunciat a tot l’Estat espanyol, hi ha 4.879 persones
aturades menys que fa un any; som els líders al comerç
minorista, a vostès que tant els interessa el tema del comerç, que
si els comerciants, que si els no comerciants, el Sr. Barceló
critica, diu, que les patronals critiquen la Llei de comerç, però
si no hi ha esborrany, Sr. Barceló, no hi ha esborrany, com
poden criticar mai la Llei de comerç si no hi ha esborrany de
Llei de comerç? No ha sortit l’esborrany...

(Remor de veus)
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... no criti... no, no, no hi ha, no hi ha esborrany de Llei de
comerç, no la poden criticar mai... 

El que a vostès els agrada és agitar els comerciants, això sí
que els agrada, això sí que els agrada...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... aquest és el seu sistema, l’agitació social sí que els interessa.

En el tema de finançament, que vostè també sempre té una
actitud molt belAligerant, com el seu partit en general, el Grup
MÉS antic PSM, sempre de perfil, no, no, no estam d’acord amb
el que va dir el PSOE, no, no estam d’acord amb el que diu el
PP, no... però si no, clar, no estan d’acord amb ningú perquè
mai no governen ni mai no governaran...

(Remor de veus)

... ni han governat, han governat amb un pacte, però no tenen
capacitat de lideratge i sempre estan en contra del que s’aprova.
Aquest és el problema.

(Alguns aplaudiments)

I vostès posen d’exemple, i vostès posen d’exemple
Extremadura, vostès posen d’exemple Extremadura. Jo li diré
les paraules que diu un senyor, que el Sr. Pons segurament
coneix, que és el Sr. Valentín García, que és el portaveu del
Grup Socialista en el Parlament d’Extremadura, i ha qualificat
l’acord de la comunitat extremenya d’almoina, això han estat les
paraules que ha emprat el portaveu del Grup Parlamentari
Socialista a Extremadura. Almoina és el que li ha donat el Sr.
Montoro, segons el seu portaveu parlamentari a la Comunitat
d’Extremadura.

(Remor de veus)

I vostès posen d’exemple la Comunitat d’Extremadura? Però
si vostès no són capaços ni de pactar amb Esquerra Unida per
governar una comunitat autònoma com Extremadura. Vostès no
poden parlar d’Extremadura...

(Alguns aplaudiments)

... no estan autoritzats.

(Remor de veus)

El REB, tornam a parlar de finançament, el REB, què varen
fer vostès en quatre anys que varen tenir, vostès que també sí
que varen pactar i que varen estar allà, sí, sí, què varen fer? Res,
zero. No varen fer res, sí, el que varen fer és una cosa, tenir un
conseller que va dir que cada any s’havien de treure 700
funcionaris al carrer, varen treure...

(Remor de veus)

... jo no sé... sí, sí...

(Remor de veus)

... tenim apuntadors...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

... també en el Parlament, tenim apuntadors aquí, ens creixen...

(Alguns aplaudiments)

... ens creixen els apuntadors, 733 professors que varen treure
sense passar per la Mesa de Negociació. No és mentida, diu, bé.
No estan autoritzats per parlar de segons quines coses, senyors
de l’oposició...

(Petita cridòria)

... no estan autoritzats per tot el que els he dit i no estan... i els
prec, i els prec que facin un esforç per donar una imatge...

(Remor de veus)

... i els prec que facin... i els prec que facin un esforç per donar
una imatge al carrer que aquí venim a lluitar pels interessos dels
ciutadans i no només pels seus interessos partidistes.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam...

EL SR. PONS I PONS: 

Sra. Presidenta, igual com ha fet altres vegades amb altres
diputats del Partit Popular, per ...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyor, Sr. Pons, Sr. Pons, Sr. Pons...

(Remor de veus)

... no té la paraula, estam...

(Més remor de veus)

... Sr. Pons, Sr. Pons...

(Continua la remor de veus)

... pot escoltar? Gràcies.
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Miri, la persona que ha de presidir aquest debat som jo, que
som la presidenta del Parlament, en aquest cas, i li dic una cosa,
en aquest temps vostès estaven durant un debat, estaven durant
un debat, s’estava debatent i així com vostè s’ha pogut dirigir al
Sr. Mercadal ell es pot dirigir perfectament a vostè.

Al mateix temps, en aquesta intervenció, s’ha dirigit un
parell de vegades al Sr. Barceló, que també si em demana la
paraula tampoc no li donaré la paraula. Com que estam dins un
debat i s’ha dirigit a vostè durant el debat, no li donaré la
paraula per alAlusions, no té la paraula per alAlusions. No té la
paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Qüestió d’honor, deman la paraula...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Però no sé, no sé com li he de dir, no té la paraula!

(Remor de veus)

(S’escolta de fons el Sr. Pons i Pons de manera
inintelAligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pons, altres vegades també he donat la paraula a la seva
bancada, també les he donades quan he considerat que els havia
de donar la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

No ho ha fet, Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Marc Pons...

EL SR. PONS I PONS:

... Sra. Presidenta...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

... no faig comptes discutir amb vostè les meves decisions, si vol
ja les discutirà el seu grup parlamentari a la Junta de Portaveus
que és on pertoca. Continuam amb el debat.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Debat número 19 de globalitat, agrupació de la secció 19,
Conselleria d’Economia i Competitivitat, a les seccions...

Sra. Armengol, la crid a l’ordre. Idò, molt bé, perfecte.

(Remor de veus)

Continuam. Esmenes parcials...

(Remor de veus)

Silenci, per favor.

Continuam. Esmenes parcials. Grup Parlamentari Socialista.
Secció 19, Conselleria d’Economia i Competitivitat; al
programa 315B, salut i prevenció de riscs laborals, RGE núm.
14256, 14257; al programa 315C, foment de la responsabilitat
social, RGE núm. 14259, 14260, 14263, 14258; al programa
322A, ocupació i inserció laboral específics, RGE núm. 14262,
14278, 14261; al programa 521A, ordenació, regulació i
desenvolupament de les telecomunicacions, RGE núm. 14450;
al programa 542A, innovació tecnològica, RGE núm. 14247,
14246; al programa 721A, direcció i serveis generals de la
Conselleria d’Economia i Competitivitat, RGE núm. 14279,
14255 i 14254; al programa 722A, regulació i normativa
industrial, RGE núm. 14542; al programa 723A, promoció
industrial i tecnològica, RGE núm. 14249, 14248; al programa
763A, ordenació, reforma i modernització de les estructures
comercials, RGE núm. 14420, 14422, 14421; a la Fundació
balear d’innovació i tecnologia, RGE núm. 14253.

Del Grup Parlamentari MÉS. Secció 19, Conselleria
d’Economia i Competitivitat; al programa 315C, foment de la
responsabilitat social, RGE núm. 14685; al programa 542A,
innovació tecnològica, RGE núm. 14688; al programa 723A,
promoció industrial i tecnològica, RGE núm. 14687; al
programa 731C, foment de l’ús d’energies renovables i d’estalvi
de l’energia, RGE núm. 14686; al programa 763A, ordenació,
reforma i modernització de les estructures comercials, RGE
núm. 14684, 14714, 14715, 14713; a l’Institut d’innovació
empresarial de les Illes Balears, RGE núm. 14682, 14683.

De la diputada no adscrita, la Sra. Margalida Font i Aguiló.
Secció 19, Conselleria d’Economia i Competitivitat; al
programa 322A, ocupació i inserció laboral específics, RGE
núm. 14169; al programa 542A, innovació tecnològica, RGE
núm. 14152.

Del diputat no adscrit, el Sr. Antoni Pastor i Cabrer. Secció
19, Conselleria d’Economia i Competitivitat; al programa 315C,
foment de la responsabilitat social, RGE núm. 14135.

Defensa conjunta de les esmenes pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Joana Barceló, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Ja estam en el darrer debat d’aquests pressuposts, uns
pressuposts que, lamentablement, marcaran dues fites, una, els
insults, -i això sempre és lamentable, i així ho voldria assenyalar
i que quedés constància en el Diari de Sessions-, i un altre fet:
per primera vegada en la història, molts d’anys de pressuposts,
d’un debat de pressuposts, haurem estat incapaços de pactar una
esmena? Per primera vegada?
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(Alguns aplaudiments)

I en aquesta primera part voldria fer referència a una
expressió d’ahir d’un conseller que amb semblant dolgut
intentava justificar, en forma de lament, la manca de diàleg per
no haver trobat la disposició necessària. Ja la podem cercar la
disposició, perquè la disposició al diàleg i el diàleg mateix no
cauen del cel, és una cosa bastant més simple i alhora un poc
més difícil, perquè el diàleg i la predisposició al diàleg es
construeixen i es construeixen amb voluntat, amb esforç, amb
feina, amb temps, amb perseverança, amb lleialtat a la
discrepància, però sobretot el diàleg i la disposició al diàleg es
construeixen des del respecte, el respecte a les persones, el
respecte als adversaris polítics, el respecte a la llibertat
d’expressió, d’opinió, ...

(Alguns aplaudiments)

... respecte al pluralisme polític i a la legitimitat de fer oposició,
que ningú no ens la pot prendre, malgrat declaracions sentides
avui al llarg del dia.

Des del respecte i de la capacitat d’entendre i acceptar que
la veritat no és patrimoni absolutament de ningú, de ningú, ni de
la més gran majoria parlamentària possible, no ho és, de ningú,
absolutament de ningú, amb tots els errors de tots, però
fonamentalment no és patrimoni de ningú.

I feta aquesta part, voldria passar a la segona, evidentment,
de la defensa de les esmenes parcials a la Conselleria
d’Economia i Competitivitat, explicades a la comissió. Esmenes
presentades en el marc d’una legítima, però també profunda
discrepància, ho hem d’assenyalar així; discrepància profunda
amb la resposta que el Govern dóna, d’una manera unilateral,
fins ara, esperem que això pugui canviar, a la complexa i
complicada situació econòmica i social que vivim. Una
discrepància raonada, i així ho intentarem fer, no volem que
sigui gratuïta, en absolut, amb el fet que les propostes polítiques
que s’executen creim, i n’estam convençuts, que no donen els
resultats esperats.

Havien de baixar els costos laborals per crear ocupació, i ens
quedam, açò sí, amb la baixada dels costos laborals, Balears
estam a un 10% per sota del costos mitjans a nivell nacional,
però de creació d’ocupació no n’hem tengut. I m’agradaria
referir-me a una dada molt concreta, 2011-2013, novembre,
10.300 llocs de feina menys hi ha avui que fa dos anys, malgrat
la magnífica temporada turística, espectacular, però no només
és el novembre, és cada mes del 2013 que no s’ha aconseguit
mantenir ni crear l’ocupació que vàrem tenir el 2011. Aquesta
és una realitat amb nombres quantificats de la Seguretat Social,
10.300 llocs de feina menys.

Però evidentment n’hi ha més, es redueixen els drets
laborals i se’ns diu que així escurçarem la dualitat laboral, que
açò genera tantes dificultats. I què tenim? Quins són els
resultats? Que totes les persones contractades de gener a
novembre, inclòs, de 2013, totes les persones que s’han
contractat, ho han estat amb contractes de menys de tres mesos.
Aquesta és la realitat que vivim avui, açò és la realitat que
tenim. I de joves, joves, no s’ha creat un lloc de feina per a
joves en aquests dos darrers anys. És cert que baixa l’atur, però

perquè se’n van, baixa l’atur de la desesperança més total i
absoluta. 

I la darrera dada dedicada, perquè açò de què tot l’atur l’hem
creat nosaltres, estaria bé que com a mínim intentéssim matisar-
ho, és cert, el 2008 comença una crisi duríssima, que genera una
brutalitat de desocupació, a Balears i a la resta de comunitats
autònomes. A Balears, de novembre 2008 a novembre 2011
tenim 25.000 aturats més, és ben cert. Però cerquem una dada
on el Partit Popular governi. Múrcia, tenen 200.000 habitants
més que nosaltres. Què ha passat a Múrcia?, que sempre hi ha
governat el PP i en els mateixos mesos, novembre de 2008 al
2011 l’atur va créixer en 51.000 aturats. És a dir, a la comunitat
autònoma hagués guanyat el Partit Popular a l’anterior
legislatura, l’atur hauria crescut el doble, és açò? Hem d’arribar
a aquesta demagògia? Esper que no, és ver? Per tant, situem les
coses. Per què? Perquè allà on governava el Partit Popular
també passava i també creixia l’atur a comunitats autònomes
molt paregudes, amb problemes molt pareguts. 

I ara hem de ser conscients que entre tots, a nosaltres també,
ens costa trobar una resposta i una sortida més justa a la crisi
complexa que vivim. Nosaltres també, clar, amb tots els errors
del món, ben segur. Però bé, ajustem les dades que donam d’una
manera totalment injusta i mancada de realitat. Les simplicitats,
com li he assenyalat de Múrcia, són dades de l’Observatori
Laboral i les tenen vostès, les donen vostès. No són correctes.

Per tant, en aquest sentit, creim que hauríem de ser capaços
de trobar un camí de sortida en aquesta situació -repetim- un
poc més just, que no generés tantes desigualtats, que no suposés
crear més pobresa i més precarietat. I per açò avui que és Santa
Esperança, que a més a més de fer festa la Sra. Diputada Sra.
Esperança Marí, també volem assenyalar d’una manera molt
clara que no perdrem l’esperança de continuar insistint
mitjançant propostes, amb totes les que facin falta. Creim que
hem de ser capaços, ja dic, nosaltres ho seguirem intentant, que
el creixement que volem per a aquesta comunitat, tengui una
traducció més digna, tengui una traducció en creació de llocs de
feina i que aquests evidentment siguin més dignes. 

I tot açò com se tradueix en els pressuposts de la comunitat
i a les esmenes que avui hem presentat?  Creim sincerament que
el compromís amb les persones, que també el conseller
d’Hisenda ens assenyalava que és el més important d’aquests
pressuposts, creim sincerament que haurien de ser un poc més
grossos, haurien de ser més elevats, amb mesures que ben segur
estan fetes, però amb la gent, el compromís del Govern, de la
Conselleria d’Economia i Competitivitat en temes laborals,
escoltin és 1.100.000 euros, eh?, aquest és el compromís propi
del Govern. 1 milió per al TAMIB i 100.000 euros per a la salut
laboral. Res més, és ben poquet, ben poquet.
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Per això creim que tant qualitativament com
quantitativament hauríem de ser capaços de millorar aquests
pressuposts. Qualitativament defensam que amb la que cau,
hauríem de restituir el CES i ens ho creim. Creim que com més
siguem i siguem capaços d’analitzar i participar, serem capaços
de trobar una resposta més clara. Ho defensam i ho continuarem
argumentant. En segon lloc a nivell de quanties. És cert, tenim
un pla d’ocupació damunt la taula, un esborrany de pla
d’ocupació amb moltes mesures que difícilment troben un
encaix en els pressuposts. 

Parlant de garantia juvenil, bé idò açò s’ha de posar en
marxa. Tenen marge si haguessin volgut avui per aprovar
esmenes. Té 10 milions que ha colAlocat en el Pla d’ocupació
per a polítiques de joventut que vindran. No són capaços
d’aplicar, estructurar o acordar dues mesures, una? No ho
sabem. Però mentrestant tenim l’orientació preparada? Tenim
garantida la formació necessària perquè donem cobertura a tots
aquests joves? Estam parlant d’economia productiva i
assenyalam sectors com la nàutica, el joc, l’artesania, el comerç,
amb oblits brutals, com la indústria tradicional que no apareix
gairebé gens o el coneixement en la innovació o el sector
alimentari, seran possibles plans sectorials, els agents
d’assessorament empresarial on són?, com s’estructuraran
damunt el territori? Com estructuram i feim arribar el suport als
plans d’empresa? I així, moltes mesures, n’hi ha i estic segura
que moltes no necessiten molt de cost econòmic, n’hi ha que no,
però n’hi ha que sí.

Per tant, repetim, en aquest diàleg que creim obligat entre
grups polítics dins una cambra parlamentària hauria estat bé fer
l’esforç, la feina, la perseverança, el temps per convertir i,
evidentment, aprovar algunes esmenes, perquè -repetim- la
veritat no la té ningú, en absolut, i les ganes de colAlaboració,
creguin-nos, perquè aquest país avanci, les tenim tots. I és molt
dur que de manera permanent es qüestioni, a nivell personal, a
nivell de grups polítics el fet de fer política. La política la
gaudim quan aprenem, quan som capaços...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Barceló, ha d’acabar.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

...i aquí difícilment, enguany per primera vegada en un
pressupost, hem estat incapaços de fer una passa. I creguin-nos,
ho lamentam profundament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Grup Parlamentari MÉS. Sr. Gabriel
Barceló per un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo volia fer una reflexió, duim
pràcticament unes 24 hores de debat, 59 diputats, tot el personal
de la casa, dietes, desplaçaments, gastant electricitat, energia; 24
hores de debat i ni una sola esmena! Jo crec recordar que no deu
haver passat mai, no deu haver passat mai, ni una sola esmena
aprovada, més de 500 esmenes i no n’hi ha ni una que serveixi!,
ni una!, ni una! Totes han estat dejectades, totes tenien
problemes, totes estaven mal fetes, totes eren per criticar. Ni una
sola de les 500 esmenes?

Jo en aquestes 24 hores de debat l’únic que he sentit han
estat retrets, que som els del no, insults, vagos, caraduras, que
no sabem llegir, bé ... tota una sèrie de qüestions. Jo al Sr.
Bauzá li faig una reflexió. Jo li vaig dir en el debat de política
general que tenia una imatge d’autoritarisme, que tenia una
imatge que estava tancat al Consolat amb uns assessors que
l’assessoraven malament. Qui és que hi guanya si s’aproven
esmenes? Hi guanyam tots, però sobretot hi guanya el Govern,
és que quasi és per a vostè, vostè hauria de ser el primer
interessat que el Govern tengués una imatge de ser capaç de
dialogar i de ser capaç d’arribar a consensos. Després ens diu
que vol que venguem al Consolat a parlar de coses, però si aquí
que és de començar a parlar, i no som capaços de fer-ho...

(Alguns aplaudiments)

Miri, dilluns passat vaig coincidir a una cadena de ràdio amb
la portaveu adjunta del Partit Popular. Ella va dir, va sortir el
debat com a prèvia i va dir, hi haurà debat i efectivament
algunes esmenes s’aprovaran. I jo com que som una persona que
encara crec en la naturalesa humana, m’ho vaig creure. Mirau
si som innocentot, m’ho vaig creure i venia convençut que en
aquests dos dies hi hauria qualque esmena aprovada. Vaig
creure allò que la Sra. Margalida Prohens ens va dir dilluns a
una ràdio. Ho vaig creure sincerament, mirin si som innocentot.
A no ser que ara ens donassin la sorpresa i ens diguessin que
aproven qualque cosa de les poques esmenes que queden, cosa
que veig que no. Tot el contrari, perquè al final el que han fet ha
estat dir-nos que, com que les esmenes són un desastre, les
retirem.

Jo li torn fer la reflexió, Sr. Bauzá, de la imatge que vostè té,
de la imatge que dóna i que després d’aquest debat..., bé, basta
veure que la premsa ni tan sols ha volgut seguir el debat, perquè
el que els interessava era veure quin canvi hi havia,...

(Remor de veus)

Sí, efectivament, i els companys de la ràdio i IB3 Televisió
que han aguantat aquí metxa, però, la veritat és que no hi ha
hagut cap possibilitat de canvi, ni un. Les nostres esmenes eren
qüestions per millorar determinats aspectes, eren de bona fe,
estaven fetes amb interès per als ciutadans i les ciutadanes. No
han estat capaços.

Mirin, jo no esgotaré el meu temps. Aquí duc les distintes
esmenes...
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(Se sent de fons un renou d’esqueixar papers)

...que queden d’economia, a perdre el temps.

Pensi una cosa. Efectivament, com li ha dit el Sr. Marc Pons,
que el Sr. Mercadal no ho ha entès, és el darrer pressupost que
el seu Govern gestionarà sencer tot l’any, perquè el següent
pressupost ja correspon mig any a un govern i mig any a un
altre, sigui del color que sigui el que vengui després. 

Per tant, les oportunitats s’esgoten. No hi ha hagut
possibilitat de diàleg, ni de canvi. Zero negociació, zero
consens. Sr. Bauzá, crec que no van bé així. I el problema no és
que no vulgui negociar amb nosaltres, és que nosaltres
representam una part important de la ciutadania. Aquest és el
tema, estam parlant de milers de ciutadans de Mallorca, de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera representats aquí i que
vostès no els volen escoltar. Aquest és el problema.

(Alguns aplaudiments)

I com que, a pesar del que deia el Sr. Joaquín García, que res
no és gratis, jo pens que sí que hi ha coses que són gratis, molts
d’anys a tots i bon Nadal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la diputada no adscrita Font i Aguiló per un
temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Simplement vull dir per
començar que pujar a aquesta tribuna i dir mitges veritats o
falsedats sobre la promoció turística de Formentera o qualsevol
altra circumstància, amb la seguretat que no se’ls pot replicar i
que no se’ls pot dir res més, això no és de rebut, no ho és, de
rebut! Per tant, volia deixar-ne constància.

Abans de començar amb la defensa estricta de les esmenes,
faré un seguit de consideracions als pressuposts de la secció 19
de la Conselleria d’Economia i Competitivitat, on he presentat
dues esmenes en aquest debat: la núm. 14169 al programa
322A, ocupació i inserció laboral específics i la núm. 14152, al
programa 542A, d’innovació tecnològica. 

Aquest govern ha fet bandera d’una frase que serà un dels
eslògans, una de les consignes recordades per la falAlàcia, la
falsedat més monumental i majúscula dita pel Partit Popular o
per membres destacats d‘aquest partit. I mira que n’han dites!
Algunes ja les sabem, fins i tot han estat condemnades per la
justícia. Altres les sabrem a poc a poc. Se’n recorden, diputats
i diputades, se’n recorden? Ens la diuen constantment. La frase
és: “aquest Govern no es gastarà ni un euro més del que
tenguem”. Llavors ens hauran d’explicar per què el deute
d’aquesta comunitat augmenta any rere any? Devers 188
milions d’euros el 2013 i la previsió del 2014, devers el doble,
uns 380 milions d’euros.

Segurament ara que tenen responsabilitat de govern, es
deuen trobar amb les mateixes, per dir-ho d’alguna manera,
problemàtiques que mai no han reconegut que tengués el govern
anterior i que ara vostès s’hi troben. Però segueixen amb un
mantra establert, de tots els mals de la comunitat en són
responsables el pacte de progrés. Un poc més, un poc més de
serietat, senyors del Partit Popular!

Dit això, passaré a la defensa estricta de les esmenes
presentades a la secció 19, al programa 322A, ocupació i
inserció laboral específics, la RGE núm. 14169; i al programa
542A, d’innovació tecnològica la RGE núm. 14152.

L’esmena 14169 té l’objectiu de dotar una partida
pressupostària per a la reactivació del comerç a Formentera, una
competència no assumida pel consell i per tant, a l’illa es fan les
gestions pròpies i assumides per l’ajuntament. L’aposta de
Formentera és indicar, és incidir en el comerç de proximitat, que
entenem que és un model genuí i vertebrador als pobles de
Formentera i que incorpora un valor afegit a la cohesió social,
clau per a la reactivació econòmica. Hem de ser capaços de fer
iniciatives que permetin ajudar el sector, mitjançant accions que
serveixin per dinamitzar el comerç i afrontar els reptes que
planteja el sector comercial a l’illa. Per tant, aquesta esmena per
un import de 30.000 euros, si vostès l’aproven, donaran la
possibilitat d’estructurar un pla estratègic per fer possible una
política acurada per al sector del comerç. I no em diguin, no
m’ho tornin dir això vostès perquè ho diuen contínuament, que
ja ho tenen pressupostat, no ho diguin, perquè és una partida que
no arriba a Formentera i les competències són seves, són del
Govern.

L’altra esmena, la RGE núm. 14152, una esmena ja per
finalitzar la fase d’implantació del sistema wifi a l’illa de
Formentera, amb l’objectiu d’aconseguir que la ciutadania de
Formentera utilitzi cada vegada més la xarxa i sobretot en
l’àmbit rural. La fase inicial va ser direccionada cap als nuclis
urbans de l’illa i va ser finançada mitjançant fons del Pla E, per
un import de 101.265 euros. Els dic l’import perquè no falsegin
aquest import com varen fer en el debat del pressupost de l’any
passat, quan jo ja no podia contestar-los. No falsegin les dades,
no ho facin, no és ni seriós ni responsable. Aquesta esmena va
en la direcció de seguir amb el projecte començat i arribar a les
zones rurals a l’illa. 

Aquesta és la meva darrera intervenció i no puc més que
reprovar de forma clara l’actitud d’aquest Partit Popular, un
partit que ha utilitzat, si em permeten la paraula, el rodillo,
perquè no s’entén, es miri com es miri, que de 504 esmenes
presentades, cap aprovada, cap! Això no és normal, se surt de la
normalitat democràtica, però menys normal és que ni tan sols
s’hagin dirigit almanco a aquesta diputada i tenc entès que
tampoc ho han fet a cap diputat de l’oposició, per almanco
intentar apropar postures, intentar transaccionar, arribar a
acords. Ara acabarà aquest debat, vostès aprovaran el seu
pressupost. Ho faran tots sols, sense cap suport i menyspreant
la feina de tots i cada un dels diputats de l’oposició. I això és el
mateix que menysprear a tots i a cada una de les persones que
nosaltres representam. Això no hi ha cap govern que ho aguanti.
I vostès tampoc no ho faran!
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara del diputat no adscrit Sr. Pastor i Cabrer, per un
temps de deu minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment no esgotaré el
temps que tenc per una sola esmena. A mi m’agradaria acabar
en la mateixa línia que han fet els meus antecessors. Pareix una
anècdota que avui en aquest debat de pressupost no s’hagi
aprovat cap esmena. Però jo crec que això és un missatge, vol
dir alguna cosa més que les esmenes que han presentat en aquest
cas tots els grups que són a l’oposició que no han estat
encertades, no han estat possibles, o no han estat assumibles per
part del Govern.

Jo crec que és una manera d’entendre què és aquest
parlament, què és l’oposició i què és la manera de governar. És
a dir, un menyspreu total cap a la feina que es fa amb ilAlusió,
amb ganes, que es fa el millor que se sap i possiblement, com
tots, moltes vegades d’una manera desafortunada i desencertada.
Però algú pot pensar que això, i parl per mi, però crec que puc
parlar en nom d’un parell més, mirarà una miqueta les ganes de
fer feina, les ganes de colAlaborar, les ganes de fer oposició, les
ganes de ser útil a aquesta societat per la qual cosa hem estat
elegits. En el meu cas no ho faran, és a dir, si no ho han fet ara,
imaginin-se pel fet de no aprovar-me cap esmena si
aconseguiran que jo em desencanti de la política i em desencanti
de venir al parlament a tenir una veu pròpia, com es poden
imaginar, si no ho han aconseguit ara, ja no ho aconseguiran
amb una cosa com aquesta.

Però jo crec que és un dia per reflexionar, avui és el darrer
debat de pressuposts, demà tendrem una llei, jo diria que serà
mogudeta, supòs que serà interessant, que ha creat expectació
i que supòs que hi haurà un debat una miqueta acalorat, però
crec que hem de fer una reflexió: és aquest realment el
Parlament que volem, volem aquest parlament en què hi hagi un
govern que aprovi les seves lleis i una oposició que faci la feina
i que no se l’escolti? Perquè jo sent molts discursos aquí, a la
tribuna, del que esperen els ciutadans de la classe política, i
m’agradaria si vostès pensen -sí, a la Sra. Aguiló li fa molta
gràcia, ara posi el Twitter i comenci a barallar-se amb tot el
món, que vostè ho fa molt bé això-, és a dir, ...

(Remor de veus)

... és a dir, si això és el que realment vol -l’he anomenada, doncs
demani la paraula-, si això és el que realment pensa la gent que
han de ser la classe política? Si això és una lliçó que donarem
a la ciutadania avui, amb aquest debat de pressuposts a la
ciutadania; que la gent ens demana que parlem, que discutim,
però que arribem a acords a favor de la ciutadania; a veure si
realment ens arribam a creure, perquè jo pens que ens arribam
a creure, que tots som bons i tots som dolents, que hem de ser
aquí o hem de ser allà, que no podem ser enmig o no podem
parlar un dia amb un i parlar un dia amb l’altre.

Jo, la veritat és que no espatllaré l’esmena, com ha fet el Sr.
Barceló, perquè li he dit abans, m’ha duit moltíssima feina fer
aquestes esmenes, no les espatllaré, les guardaré, i m’agradaria
que avui poguéssim reflexionar.

I ja el darrer, en aquest cas, Sr. Marc Pons, no em referiré a
l’esmena, perquè tanmateix, ara només faltaria que ens
l’aprovassin, és a dir, Sr. Marc Pons, tots hem passat per la
situació que ha passat vostè, persones del seu grup i (...) grup
possiblement qualque dia s’han dirigit a mi i persones que fa
molts anys que som aquí d’una manera que no ens ha agradat,
però que sàpiga que el meu respecte el té.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn en contra, Grup Parlamentari Popular, té la paraula el
Sr. Óscar Fidalgo, per un temps de deu minuts.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sra. Presidenta. Ayer acababa mis palabras citando
a don Antonio Maura, y yo creo que por todo lo que hemos
escuchado aquí, que ya llevamos mucho tiempo debatiendo, me
gustaría empezar citando esta vez a otro Antonio, a Cánovas del
Castillo, que decía aquello de que “la política es en cada época
aplicar aquella parte del ideal que las circunstancias hacen
posible”. Y se lo digo por su actitud, se lo digo, oiga, con todos
los respetos, señores de la oposición, se lo digo por su actitud
indeferentista frente a la adversidad. Oiga, la democracia se
basa en la discrepancia...

(Remor de veus)

... oigan, la aprobación de enmiendas que sean o no constitutivas
de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de esta
comunidad autónoma están sujetas al debate, esas son las reglas
del juego democrático. Yo he visto, lamentablemente, aquí esta
tarde a un portavoz parlamentario romper sus enmiendas,
desistir de un debate parlamentario; me parece que esa actitud
infantilista no forma parte de un debate maduro y democrático
...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... que creo que, en mi opinión, todos estamos en disposición de
dar, y se lo digo, Sr. Barceló, con todos los respetos.

Bien, yo sí que traía de manera somera y breve, breve ya
incluso por caridad cristiana, por las horas en las que estamos,
un estadillo de cuáles eran los argumentos de este grupo
parlamentario para rechazar las enmiendas que se habían
presentado. Pues sí, porque, miren, lo voy a emplear porque yo
creo que defender las enmiendas y la postura de mi grupo
parlamentario y a los ciudadanos que nos han votado, yo, Sr.
Barceló, creo que no es perder el tiempo.
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De la enmienda 14256 a la 14263 y 14278, proponen ustedes
una serie de partidas que suman casi 2,5 millones de euros a
proyectos que o bien ya están incluidos en los presupuestos,
como el Plan de apoyo a autónomos, la formación para
prevención o los incentivos para la contratación de jóvenes, o la
intermediación para colectivos vulnerables y para igualdad, y
también para fomento de la contratación, para centros especiales
de ocupación, para la que ya, Sra. Barceló, se prevén más de 4
millones de euros en el presupuesto, que ha aumentado más de
un 20% esta partida. O mediante acciones que ya se realizan,
como la gestión de microcréditos o la orientación especializada
en acompañamiento para proyectos de emprendedores, que ya
se realiza, como ustedes saben, en el programa SERF, de apoyo
en la búsqueda de financiación.

Así igualmente le contesto a la 14249 y, como usted sabe,
esto se hace también con medios propios.

De hecho, esos son los debates que estamos fraguando,
señorías, en el Plan de empleo, al que ustedes no se han referido
en absoluto, y como saben, los grupos parlamentarios creo que
es posible, sinceramente lo creo, llegar a acuerdos en un tema
radicalmente fundamental en esta legislatura como es el empleo.

Muchas de sus enmiendas, y ustedes lo saben, señorías,
tienen que ver también en cuanto a los planes de dinamización
y las partidas que hacen referencia en sus enmiendas 14169,
14420, 14422, 21, 14684 y 14169 de la diputada no adscrita.
Debo decirles en las tres primeras que los planes directores de
equipamiento son competencia, como ustedes saben, de los
consells, y además el Govern ya colabora coordinando estos
planes con recursos propios y que, como saben, los planes de
dinamización del pequeño y mediano comercio se están
encargando también con recursos propios y, por cierto, con
notable éxito, en los municipios en los que se ha desarrollado el
proyecto, que ya son muchos en Baleares este 2013 y, como
saben, va a continuar siendo así en 2014.

Lo mismo para las enmiendas 14714 y sobre la enmienda
que dispone inversiones para la modernización de mercados
municipales, número 14684, porque ya se está fomentando esa
modernización con los planes de dinamización del pequeño y
mediano comercio, y se hace, como ustedes saben, con recursos
propios.

En lo relativo al CES, 14279, 255 y 254, permítame
recordarle, igualmente les transcribo lo que dije en la comisión,
que la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, primero suspende,
como ustedes saben, la vigencia del CES, y además esto se
incluyó en el Plan de equilibrio que aprobó el Consejo de
Política Fiscal y Financiera en fecha 27 de mayo de 2012, y lo
hicimos además, como ustedes saben, porque era necesario.

En cuanto a su pedimento de completar la red de TDT en
zonas rurales de Ibiza, de la enmienda 14450 y de la no adscrita,
14152, que propone la implantación de la segunda fase de wifi
para Formentera, debo decirles que el presupuesto de la partida
64000, del programa 521, primera, de la dirección general, ya
tiene una cantidad suficiente para una encomienda de gestión
anticipada de gasto a la empresa Multimèdia.

Si hablamos del Plan de internacionalización de empresas y
ayudas para las mismas, 14248, igualmente les diré que, como
saben, el Govern desarrolló un plan conjunto al que se ha
referido hoy, además, el conseller con el ICEX y las cámaras de
comercio y este plan no pasa por la pura concesión de
subvenciones y sí por el apoyo en la búsqueda de financiación
con ISBA y ayuda técnica a la internacionalización. Y los
resultados, además, fíjense, son mejores que antes.

La enmienda 14682 y 14683 lleva afecta una partida, la E07,
que tiene un destino preciso y necesario y no puede modificarse
en el sentido que ustedes indican en sus enmiendas.

Igualmente, la 14253, sobre el Parc Bit de Menorca, la de
cada año, debo decirles que los 5 millones de fondos estatutarios
para el Parc Bit que se gastaron en gasto corriente, el Govern
debe justificarlos porque así se lo solicita el Gobierno de España
y está en solicidud de proceso de tramitación de prórroga para
poder ampliar esta justificación, a 31 de diciembre de 2015, del
dinero que Madrid ahora solicita al Gobierno de las Islas
Baleares.

Y voy acabando. Miren, hace un rato tenía oportunidad de
airearme en los soportales y mientras iba caminando, pues he
visto la catedral y me he acordado de una cosa que me contaba
el otro día una persona sobre la construcción de la catedral y el
rey Jaime I, que, como ustedes saben, la construyó, en honor a
la Virgen María, por supuesto, y porque se había librado de una
gran tormenta cuando venía a conquistar Mallorca, que era una
conquista cristiana, por cierto; entonces dicen que un día, y
dicen que entonces un día el rey paseaba por las obras de la
incipiente catedral de Palma, cuando decidió ir a visitar a la
gente que allí trabajaba. A la primera persona con la que se
encontró, le preguntó: ¿oiga, qué hace? Esta persona levantó la
cabeza, carente de ánimo, y le dijo: pues, estoy sudando, estoy
sudando y mucho -era verano y hacía mucho calor. Siguió
caminando y se encontró una segunda persona y a ésta le
pregunto: ¡oiga, y usted qué hace? Y esta segunda persona le
dijo, pues estoy trabajando para darme sustento a mí y a mi
familia. Y el rey siguió caminando, y encontró una tercera
persona a la que le volvió a preguntar: ¿oiga, qué hace usted? Y
esta tercera persona levantó orgullosa la cabeza y le dijo al rey:
estoy construyendo una catedral.

Bien, yo creo, que, permítanmelo ustedes, esta metáfora de
la historia que acabo de contar, que no sé si será real o no, pero
bueno, así me la transmitieron a mí, refleja de alguna manera la
actitud de unos y otros frente a las circunstancias: la suya, una
actitud absolutamente derrotista, frente a una situación que
requiere la máxima actuación política, probablemente, de la
historia de esta comunidad autónoma.

Hemos visto cuál ha sido el nivel de sus enmiendas, muy
respetables, señores diputados, pero han sido las que han sido,
y frente a ellas la actitud de un gobierno que se presentó a las
elecciones con un programa y compromiso ante los ciudadanos
de reformas profundas, lo repetí ayer, ...
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... de reformas profundas, y permítanme decirles que la
consecución de un programa electoral no es un ataque contra la
democracia, sino todo lo contrario. Y frente a esa actitud, la del
señor que quería construir catedrales, la de este gobierno, que
quiere construir para los ciudadanos precisamente lo que nunca
debió perder esta comunidad autónoma, el empleo y la
prosperidad para los años que vienen para todos los ciudadanos
de nuestra comunidad.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, senyors diputats, diputades, passam a la votació,
debat número 14, de totalitat, agrupació de la secció 17,
Conselleria de Família i Serveis Socials, amb les seccions i
entitats afins. Començam a votar. Votam.

Queden rebutjades per 32 vots en contra, 24 a favor i 1
abstenció.

En el debat número 15, s’ha demanat una votació separada
de l’esmena ... Sí, Sr. Barceló?

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sra. Presidenta, demanam votació separada de l’esmena
14511.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. I crec que el Sr. Pastor ha retirat l’esmena 14143
en aquest mateix debat.

Idò passam a la votació de l’esmena 14511. Començam.

Queda rebutjada per 37 vots en contra i 20 a favor.

Ara passarem a la votació de la resta d’esmenes del debat
número 15. Començam a votar. Votam.

Queden rebutjades per 32 vots en contra i 25 a favor.

Debat número 4, de totalitat, agrupació de la secció 12,
Conselleria de Turisme i Esports, amb les seccions i entitats
afins. Començam a votar. Votam.

Queden rebutjades per 32 vots en contra, 24 a favor i 1
abstenció.

Debat número 5, de globalitat, agrupació de la secció 12,
Conselleria de Turisme i Esports, amb les seccions i entitats
afins. Començam a votar.

Queden rebutjades per 32 vots en contra i 25 a favor.

Debat número 18, de totalitat, agrupació de la secció 19,
Conselleria d’Economia i Competitivitat, amb les seccions i
entitats afins. Començam a votar. Votam.

Queden rebutjades per 32 vots en contra, 24 a favor i 1
abstenció.

Debat número 19, de globalitat, agrupació de la secció 19,
Conselleria d’Economia i competitivitat, amb les seccions i
entitats afins. Començam a votar. Votam.

Queden rebutjades per 32 vots en contra i 25 a favor.

Finalment, es procedeix a la votació de totes i cada una de
les seccions del projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2014, així
com els pressuposts de les entitats públiques, empresarials,
societats mercantils públiques, fundacions, consorcis, ib-salut
i Agència Tribunària, amb les modificacions que en resulten de
l’aprovació de les esmenes durant la tramitació d’aquest
projecte de llei.

Si no hi ha cap suggeriment en un altre sentit, es faran les
votacions agrupant-les en diversos blocs. En primer lloc, es
votaran les seccions: secció 02, Parlament de les Illes Balears;
secció 03, Sindicatura de Comptes. Començam a votar. Votam.

Queden aprovades per 52 vots a favor i 5 abstencions.

Seguidament, la secció 04, Consell Consultiu de les Illes
Balears; secció 06, Oficina de transparència i control
patrimonial del càrrec públic, -perdó, sí? Sí, digui.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Demanaríem votar separadament la secció del Consell
Consultiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, idò la podem votar ara si els sembla bé. Procedim
a votar la secció 04, del Consell Consultiu. Passam a votar.
Votam.

Queda aprovada per 52 vots a favor i 5 abstencions.

Seguidament passarem a la votació de la secció 06, Oficina
de transparència i control patrimonial de càrrecs públics; 07,
Consell Audiovisual de les Illes Balears; secció 11,
Vicepresidència i Conselleria de Presidència; secció 12,
Conselleria de Turisme i Esports; secció 13, Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats; secció 14, Conselleria
d’Hisenda i Pressuposts; secció 15, Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori; sessió 16, Conselleria
d’Administracions Públiques; secció 17, Conselleria de Família
i Serveis Socials; secció 18, Conselleria de Salut; secció 19,
Conselleria d’Economia i Competitivitat; secció 31, Serveis
Comuns, despeses diverses; secció 32, ens territorials; secció
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33, serveis comuns tecnològics; secció 34, deute públic; secció
35, fons de contingència; secció 36, serveis comuns i despeses
de personal: secció 73, Institut Balear de la Dona; secció 76,
Servei d’Ocupació de les Illes Balears; secció 77, Institut
d’Estadística de les Illes Balears; secció 78, Escola Balear
d’Administració Pública.

Entitats públiques empresarials, Ens Públic Televisió de les
Illes Balears; Agència del Turisme de les Illes Balears; Agència
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental; Institut Balear de
la Natura; Institut Balear d’Habitatge, Serveis Ferroviaris de
Mallorca, Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears,
Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals,
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, Ports
de les Illes Balears, Institut Balear de la Joventut. 

Societats mercantils públiques: Serveis de Millora Agrària,
SA; Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears, SA;
Ràdio de les Illes Balears, SA; Televisió de les Illes Balears,
SA; Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SA; Multimèdia
de les Illes Balears, SA. 

Fundacions del sector públic: Fundació per a l’Esport
Balear, Fundació Conservatori de Música i Dansa de les Illes
Balears, Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel, Fundació
Robert Graves, Fundació Teatre Principal d’Inca, Fundació
Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, Fundació per a
l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears, Fundació
d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull,
Fundació d’atenció i suport a la dependència i la promoció de
l’autonomia personal de les Illes Balears, Fundació Santuari de
Lluc, Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia. 

Passam a la part dels consorcis: Consorci Centre Balears
Europa, Consorci Escola d’Hoteleria, Consorci per a la millora
d’infraestructures turístiques i foment de la desestacionalització
de l’oferta de l’illa de Mallorca, Consorci Velòdrom Palma
Arena, Consorci d’Infraestructures de les Illes Balears, Consorci
per a la Música de les Illes Balears Orquestra Simfònica de les
Illes Balears Ciutat de Palma, Consorci per al foment
d’infraestructures universitàries COFIU, Consorci Institut
d’Estudis Baleàrics, Consorci per a la recuperació de la fauna de
les Illes Balears COFIB, Consorci d’Aigües de les Illes Balears,
Consorci de Transports de Mallorca, Consorci Formentera
Desenvolupament, Consorci per al desenvolupament
d’actuacions de millora i construcció d’infraestructures al
territori de l’entitat local menor de Palmanyola, Consorci de
recursos sociosanitaris i assistencials de les Illes Balears,
Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears.

Servei de Salut de les Illes Balears, secció 60, Servei de
Salut de les Illes Balears; Agència Tributària de les Illes
Balears, secció 50, Agència Tributària de les Illes Balears.

Passam a votació.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sra. Presidenta... Sra. Presidenta...

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Digui.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sra. Presidenta, demanaríem, de tot el que ha dit, només
separar el Consorci Formentera Desenvolupament.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, un segon. Sí, digui.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Nosaltres demanaríem votació separada de la Fundació 16,
Santuari de Lluc, i del Consorci 6, Orquestra Simfònica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Consorci 6, Orquestra Simfònica... i Santuari de Lluc. Quin
és? Sí, i el Consorci Formentera... què m’ha dit? Sí, no, però el
que m’ha dit la Sra. Armengol quin era? Sí, però quin número
és? 12. Gràcies.

Passam a la votació separada, primer de tot, del consorci que
m’ha dit la Sra. Armengol, del C12, Consorci Formentera
Desenvolupament. Passam a la votació. Votam.

Queda aprovat per 57 vots a favor, per unanimitat.

Ara passarem a la votació... Sr. Barceló, vol les dues
votacions separades? Les dues juntes. D’acord, idò passarem a
la votació del Consorci per a la Música de les Illes Balears
Orquestra Simfònica de les Illes Balears Ciutat de Palma, i de
la Fundació Santuari de Lluc. Passam a la votació. Votam.

Queda aprovat per 32 vots a favor i 25 abstencions.

Ara passaríem a la votació de la resta de seccions.
Començam a votar. Votam.

Queden aprovades per 32 vots a favor, 24 en contra i 1
abstenció.
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Una vegada esgotat el debat i les votacions, aquesta
presidència proclama aprovada la Llei de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2014.

Es faculten els Serveis jurídics de la cambra per fer les
correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que la
llei en qüestió tengui una redacció coherent.

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

(Aplaudiments)

Els he de dir que s’havia preparat un copa de Nadal per si
volen quedar, farem una copa de Nadal institucional, i que demà
continuarem el debat, continuarem el plenari a les 9.30 del matí.
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