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EL SR. PRESIDENT;

Senyores i senyors, començarem la sessió d’avui i, en

primer lloc, demanar si es produeixen substitucions.

No hi ha substitucions? Molt bé.

II. Debat dels escrits RGE núm. 6711/14 i 4091/15,

presentats pel Sr. José Vicente M arí i Bosó, president de

l’Agència Tributària de les Illes Balears, pels quals tramet

els informes de funcionament de l’ATIB durant els anys

2013 i 2014, respectivament.

Idò, abans de passar al primer punt de l’ordre del dia tal

vegada hauríem de dir que es retiraria el segon punt de l’ordre

del dia, relatiu als escrits RGE núm. 6711/14 i 4091/15, que fan

referència als informes de funcionament de l’Agència

Tributària de les Illes Balears durant el 2013-2014, passarien

a una comissió que es faria la setmana que ve pendent que la

Mesa digui dia i hora concretament, d’acord? Estam d’acord’

I. Proposició no de llei RGE núm. 4985/15, presentada

pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per

Menorca, relativa a retirada dels pressuposts generals de

l’Estat per al 2016.

Passam al primer i únic punt de l’ordre del dia d’avui que

consisteix en el debat de la Proposició no de llei RGE núm.

4985/15, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca

i MÉS per Menorca, relativa a la retirada dels pressuposts

generals de l’Estat per al 2016.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula l’Hble. Sr. Antoni Reus i Darder, per

un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies. Aquesta proposició no de llei la signàrem

els representats de MÉS per Mallorca i de MÉS per Menorca

arran de la presentació per part del Govern central, el passat 4

d’agost, del projecte de pressuposts generals de l’Estat per a

l’any 2016. En aquests comptes, un any més, les Illes Balears

tornen a ser a la cua en inversió territorialitzada de l’Estat.

És ver que s’ha produït un augment respecte dels anteriors

pressuposts generals de l’Estat, que suposa passar de 138

milions euros d’inversió, pressupostats en el present exercici,

en el 2015, fins al 159 prevists per a l’any 2016.

La realitat és que aquest augment només ens suposa que

dins la relació de comunitats autònomes en inversió per

habitant les Baleares hem passat de la darrera posició a la

penúltima. Seguim un any més, per tant, lluny de la mitjana

estatal. Si a Balears tenim 141 euros per habitant, la mitjana

estatal és de 238 euros.

Aquesta previsió del projecte dels pressuposts generals de

l’Estat per al 2016 a les Illes Balears no és un fet aïllat perquè

any rere any ens trobam a la cua en inversió estatal, fins i tot

amb l’incompliment sistemàtic, que ja hem debatut també aquí,

els darrers anys del previst a la disposició transitòria novena de

l’Estatut d’Autonomia d’ençà dels pressuposts generals de

l’Estat de 2011.

Algunes de les xifres previstes en els comptes presentats

aquest passat 4 d’agost les podríem qualificar, o almanco des

dels nostres grups les hi qualificam, d’insultants, com és el cas,

per exemple, de les inversions ferroviàries. Mentre que arreu de

l’Estat s’inverteixen milers i milers de milions d’euros en la

xarxa de l’AVE, només per al pressupost general de l’Estat de

2016 n’hi ha prevists 3.679, a les Illes Balears en rebem 3,9

amb una xarxa que encara no s’ha pogut electrificar

completament fins a Sa Pobla i Manacor i amb el tren de

Llevant pendent d’acabar.

Hem de recordar que tenim uns convenis signats amb

l’Estat dels que manquen aportar 386 milions d’euros per part

de l’Estat. També inform que des de MÉS, a través del diputat

en el Congrés de Compromís, s’han presentat esmenes als

pressuposts generals de l’Estat perquè almanco 30 milions

d’aquest conveni arribin.

Hem de recordar que el cas ferroviari és especialment

sagnant perquè també ho diu l’actual REB en el seu article 10:

“El Govern de l’Estat colAlaborarà amb el Govern de les Illes

Balears en la potenciació del transport ferroviari de les Illes

Balears”. 

Uns comptes dignes, sense passar-se per a les Illes Balears

haurien de ser, com a mínim, que ens situassin en la mitjana

estatal en inversió, com a mínim. Aquí, en un debat anterior,

vàrem sentir parlar de si a un moment determinat hem estat més

a prop o més lluny de la mitjana, un debat que es pot tenir en

compte en nombres absoluts, es pot tenir en compte en

percentatges, però un debat trist en definitiva haver d’estar

parlant sempre de si a un moment determinat hem estat més

prop o més lluny de la mitjana, la qüestió és que sempre per

davall.

Tanmateix cal dir que sabem que les dades d’inversió

territorialitzada de l’Estat no són una unitat, tampoc, de

mesurar exactament per comparar les comunitats autònomes,

però tampoc no hem d’oblidar que les inversions que realitza

l’Estat, aquestes inversions territorialitzades en què som a la

cua, s’hi suma el finançament que rebem de l’Estat, on també

som perjudicats, s’hi suma l’aportació al Fons de Garantia i al

Fons de Compensació que realitzen les Illes Balears, on també

som perjudicats, i s’hi suma la manca de desenvolupament del

Règim Especial de Balears el qual ha de venir a palAliar la

insularitat. Ho diuen les lleis i fins i tot ho diu la Constitució,

a l’article 138.1: “L’Estat garantirà la realització efectiva del

principi de solidaritat consagrat a l’article 2 de la Constitució,

vetllant per l’establiment d’un equilibri econòmic adequat i just

entres les diferents parts del territori i atenent el particular fet

insular”.

A les Balears de solidaritat molta, d’atenció a la insularitat

poqueta i d’equilibri cap ni un. 

Això és el que proposam els grups parlamentaris de MÉS

per Mallorca i MÉS per Menorca, que el Parlament de les Illes

Balears insti el Govern de l’Estat a retirar el projecte de

pressuposts generals de l’Estat per al 2016 i a posar les Illes

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201406711
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504091
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504985


HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 4 / 22 de setembre de 2015 43

 

Balears, si més no, en la mitjana en inversió estatal

territorialitzada.

En qualsevol cas, també hi ha un punt que tal volta s’hauria

de corregir per mor que el temps ha passat i ja no estam en

termini de presentació d’esmenes, però el punt deia, tal com el

presentàrem en el seu moment, on sí que era així: “el Parlament

de les Illes Balears insta els diputats i diputades, senadores i

senadors elegits per la circumscripció de Balears a votar en

contra de l’actual projecte i presentar-hi esmenes - és aquest el

punt a què fa referència- per tal de corregir aquesta situació.”

Aquesta és la nostra proposta i, en tot cas, entenent que a

falta de possibilitats de presentar esmenes es poden votar a

favor les esmenes que s’hi han presentat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. També per a la seva defensa, per part del

Grup Parlamentari MÉS per Menorca, té la paraula l’Hble. Sra.

Font, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bé, bàsicament jo faré,

complimentaré una miqueta més el tema que ha exposat el meu

company Toni. 

Bé, tornam a rallar de pressuposts i de com l’Estat reparteix

els doblers i hem de tornar perquè el retorn que rebem les

Balears, tenint en compte el que aportam, no compensa en

absolut i ens trobam contínuament sotmesos a greuges

comparatius. 

Si entram en el cas específic de Menorca aquesta dada

encara és pitjor, ja que si la mitjana de Balears és de 141 euros

a Menorca és de 130. L’Estat a l’hora de fer els nombres actua

amb un cinisme intolerable, quan parla de la bonificació dels

passatgers per viatjar amb avió o vaixell aquesta s’assigna com

a aportació a les Illes Balears, però quan es parla d’inversió en

AVE aquesta es distribueix entre totes les comunitats

autònomes. Les xifres reals segueixen sent insultants. 

D’exemples en tenim molts, pensem en el tema de les

competències, et donen la competència en carreteres i et donen

els recursos per mantenir-les, però no es pot fer res més, i així

amb totes les competències. Aquest drenatge de recursos ha

permès a l’Estat fer l’AVE i tota la resta d’inversions

faraòniques, com autovies, aeroports, etcètera. 

Fins i tot Europa es demana com inverteix Espanya en els

fons europeus. Ja sé que en aquest tema em surt una miqueta,

però bé, té relació amb el tema de les inversions. No s’entén la

política que fa Espanya perquè és una política

d’infraestructures al servei de la política pura i dura i no de

l’economia. Els illencs tampoc no entenem com inverteixen els

nostres doblers ja que a la nostra comunitat no es nota gaire.

És per això que MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca

presentam aquesta proposició no de llei, perquè no podem

acceptar aquests pressuposts, perquè la realitat illenca té uns

condicionants que no tenen els altres i perquè és ben hora que

les nostres reivindicacions s’escoltin.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Passam al torn de fixació de posicions,

de major a menor, tret del grup al qual pertany el president del

Govern el qual intervendrà en darrer lloc, segons l’article 80

del Reglament del Parlament. 

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat

Sr. Antoni Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. És cert que les inversions

públiques de l’Estat aquí, a la nostra comunitat autònoma, són

deficients, són poques, són injustes, podem trobar tots els

qualificatius que hem dit avui i hem dit tots els altres anys

anteriors. Sí que voldria dir que, precisament, l’any que més

prop vam ser de la mitjana estatal va ser l’any 2013, amb un

govern del Partit Popular aquí i a Madrid. Així i tot vam quedar

a 74 euros per habitant de la mitjana. Per tant, és evident que en

absolut podem estar d’acord amb les inversions

territorialitzades que arriben de l’Estat a aquí, a la comunitat

autònoma. 

Record també un debat al Parlament en l’anterior legislatura

on jo vaig ser especialment dur amb l’Estat i vaig rallar fins i

tot que ens prenien pel pito del sereno, etc., i aquesta expressió

va quedar reflectida al Diari de Sessions, és a dir, és cert.

Així i tot, nosaltres no podem estar d’acord que es retirin

els pressupostos generals de l’Estat, no hi podem estar d’acord

perquè tenen moltes altres qüestions que són positives, primer

de tot perquè són pressuposts que segueixen en la mateixa línia

de consolidació fiscal, de reducció del dèficit, de control de la

despesa, nosaltres creiem que açò és important i per tant amb

aquesta qüestió hi estam completament d’acord.

Són uns pressupostos que a més suposen increments

importants de partides que consideram importants, per

exemple, hi ha un increment d’un 7,24% de la modernització de

la justícia, sistema del Ministeri de Justícia, els jutges, tota

aquesta qüestió que creim que és important que hi hagi un

increment de pressupost; hi ha un increment d’un 7% també de

la despesa de personal a Justícia; hi ha un increment d’un

69,8% d’accions a favor dels immigrants, algú pot qüestionar

que dediquem un 69,8% a accions a favor dels immigrants?

Vostès volen votar en contra d’açò? Per exemple, també hi ha

un increment d’un 6,3% de la prevenció integral de la violència

de gènere, vostès volen votar en contra d’açò?

La partida destinada a pensions representa un 38,5% del

pressupost, quan l’any passat representava només un 37,8, hi ha

hagut un increment també de la partida dedicada a pensions. 
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Polítiques actives d’ocupació, un increment d’un 9,9;

accions formatives també en qüestions d’ocupació, un

increment d’un 5,9. Vostès estan en contra d’açò?

Prestacions d’atur, suposa un decrement d’un 21,7%,

precisament perquè la previsió és que hi hagi menys aturats.

Les polítiques que es duen a terme per part del Govern

d’Espanya suposen reducció del nombre d’aturats, suposa

millorar l’ocupació, suposa que haguem de dedicar menys

recursos a aquesta qüestió. Vostès estan en contra també d’açò?

Hi ha un increment d’un 3,6% en sanitat, un 9,3% en

educació, un 7,3% en cultura, un 6,4% d’increment en

dependència. Vostès votaran en contra d’açò?

En certa manera, estant completament d’acord en la qüestió

de les inversions, sí que és cert que aquests pressupostos

presenten qüestions molt positives i no podem, per una qüestió

concreta que efectivament ens afecta negativament a nosaltres,

votar en contra d’uns pressupostos que clarament milloren

moltes coses de l’anterior... o respecte de l’any passat. 

Es consolida també i augmenta el pressupost de les

subvencions al transport aeri, un 6,2% més. Crec que són

qüestions que hauríem de tenir en compte. I és cert que les

inversions territorialitzades són injustes, és cert, però també és

cert que incrementen un 15,27% respecte de l’any anterior. És

cert que som la segona comunitat autònoma on l’increment

d’inversió pública és el més gros d’Espanya, és a dir, és el

segon més grossa d’Espanya, és a dir, som els segons respecte

del País Basc que és el primer, amb un 23,46%, Balears amb un

15,27%, hi ha comunitats autònomes que davallen un 22,75%,

per exemple Múrcia, o Castella i Lleó que davalla un 16,78%,

és a dir hi ha hagut una millora substancial... aquest increment

d’un 15,27% crec que s’hauria de tenir en compte.

En qualsevol cas, ja dic, nosaltres en absolut no podem

votar a favor de cap dels dos punts, un perquè és impossible i

l’altre perquè consideram que els pressupostos generals de

l’Estat continuen en la mateixa línia d’aquests darrers anys,

continuen en la línia de creixement econòmic que hem anat

consolidant en aquests darrers anys, continuen en la línia de

reducció de l’atur, continuen en la línia d’augment de

l’ocupació. Nosaltres consideram que aquestes qüestions són

fonamentals i per tant, són uns pressupostos que van en aquesta

línia i nosaltres, evidentment, en absolut podem votar-hi en

contra i per tant, ja dic, votaríem en contra dels dos punts, un

per impossible, i l’altre perquè consideram que no seria positiu

per a atots.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Aguilera, per un temps

de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del nostre grup

parlamentari votarem a favor d’aquesta iniciativa, encara que

sabem que la qüestió tècnica realment serà molt complicada a

l’hora de retirar aquest projecte de pressupostos. 

Ja la setmana passada en aquesta sala es va parlar del tema

del finançament i dels problemes que té la nostra comunitat,

així com de la necessitat d’un nou règim fiscal per a les nostres

illes. Per tant, la qüestió que avui ens toca són els pressupostos

generals de 2016. Són uns pressupostos electoralistes, lents, de

promeses difícils de complir que només se sostenen amb una

comptabilitat creativa i unes expectatives ingènues quant als

ingressos. 

Per exemple, l’any passat es va estimar que les cotitzacions

socials creixeran al 7% i es va quedar en només un 1,3%. Lluny

de corregir-se, el Sr. Montoro torna a tirar les campanes al vol

i calcula un creixement del 6,7%.

Són uns pressupostos que pretenen lligar de peus i mans el

futur govern del canvi, un Partit Popular que sap que no serà a

la Moncloa en 2016 i no obstant això, s’ha obstinat a tancar en

ple mes d’agost uns pressupostos que limitaran profundament

el marge d’actuació del nou govern.

Són també uns pressupostos que pretenen perllongar

l’austeritat, al nou govern li correspondria decidir la destinació

dels nous ingressos derivats del canvi del cicle econòmic, no

obstant això, Montoro hipoteca aquests ingressos per endavant

amb la previsió d’una dràstica reducció del dèficit, en lloc

d’orientar-los cap a la creació d’ocupació i la reducció de les

desigualtats. És coherent amb els compromisos de retallades

signades amb BrusselAles que preveuen una reducció de 5 punts

de dèficit en els propers quatre anys i que en el cas de complir-

se deixaran el nostre Estat amb un finançament més propi de les

economies balcàniques que de les centreuropees.

Com ens afecta a nivell local o quina és la repercussió que

tendran els pressupostos generals de 2016 a la nostra

comunitat? Ja els companys de MÉS hi han fet referència, però

en aquest cas, per a la nostra desgràcia, el projecte de

pressupostos de l’Estat per a l’any següent tornarà a situar -com

ja hem dit molt bé- les Illes Balears a la cua en la inversió per

càpita, una situació que es repeteix any rera any.

En aquest cas, només les illes Canàries tindran unes

inversions de l’Estat pitjor que les de Balears, tot i que

l’arxipèlag canari té un règim fiscal propi que li atorga

avantatges. Balears, com també han comentat els companys,

rebrà 142 euros per càpita d’inversió i Canàries una miqueta

menys, 123 per càpita, 238 és la mitjana per habitant, sembla

que sobren els comentaris, com ja hem fet abans.

Aquesta situació és insostenible, només Ceuta i Melilla, La

Rioja amb 89 milions d’euros i Navarra amb 106 milions seran

els territoris que menys doblers rebran en tot l’Estat espanyol,

com ja s’ha dit a la nostra arribaran 189 milions d’euros.

Comparativament, en termes de població, mentre que l’Estat es

gastarà l’any següent 159 milions d’euros en infraestructures a

la nostra comunitat, Extremadura rebrà 364 milions d’euros de

l’Administració estatal, més del doble, i mentre que la nostra

comunitat obtindria una despesa en infraestructures de 142, en

canvi Castella i Lleó arribaria a 586 euros.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 4 / 22 de setembre de 2015 45

 

Recordar i fer molt present el dia d’avui, com saben molts

dels diputats i diputades jo soc d’Eivissa i aquest matí ja se

n’ha parlat, en els pressupostos de l’any següent dels 159

milions d’euros, 127 milions d’euros aniran a infraestructures

hidràuliques i sanejament i depuració. De veritat volem creure

que tant a Eivissa com a l’illa de Menorca que tenen problemes

aquests doblers vinguin. També anirà una bona part a protecció

de la costa i també faig molt present a la gent de Menorca i a la

nostra illa d’Eivissa pel tema dels jutjats, també hi ha una

partida pressupostària.

A nivell local, llegir la següent notícia al diari Ultima Hora:

“Baleares debería recibir 373,4 millones más para estar en la

media autónomica”, no fa ser optimista ni al Govern ni  a la

ciutadania de les nostres illes.

Des del nostre grup parlamentari no plantegem augmentar

el dèficit públic en aquest moment molt complicat, però sí que

el ritme de reducció sigui més gradual perquè els ingressos

fiscals puguin donar lloc a una política fiscal expansiva en

properes legislatures que garanteixin la creació d’ocupació de

qualitat i la cohesió social. Són uns pressupostos que

consoliden un model productiu precari i baix valor afegit. Es

destinen al pagament d’interessos del deute 33.490 milions

d’euros; torn a repetir: a nivell estatal, 33.490 milions d’euros,

sis vegades més que en foment d’ocupació, cinc vegades més

que en R+D+I. L’immens deute que Rajoy ens deixarà com a

herència, i no li agrada escoltar aquesta paraula, al PP, no

podrà ser pagat amb una economia basada en la precarietat i els

serveis. Cal apostar per una estratègia d’inversions dirigides a

la transformació del model productiu i la transició energètica

a fi de garantir ocupació i creixement a mitjà i a llarg termini.

I, ja per acabar, són uns pressupostos que deixen en la

cuneta un nombre d’espanyols cada vegada major al reduir

dràsticament els fons destinats a la protecció de l’ocupació; 3,7

milions d’aturats no reben actualment cap prestació, dels quals

1 milió porten quatre anys o més desocupats. Hem de construir

un projecte de país que no deixi ningú enrere.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputat Sr.

Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari El Pi

comparteix totalment aquesta proposició no de llei. No

entrarem en qüestions generals dels pressupostos, jo crec que

l’objecte de la proposició no de llei és la inversió

territorialitzada, per tant no entrarem en altres qüestions,

evidentment discutibles. Que els pressupostos generals, com

totes les lleis generals, com diu el seu propi nom, tenen coses

positives, només faltaria que no tenguessin cap cosa positiva,

perquè això ja seria, com aquell deia, el colmo de los colmos;

evidentment ha de tenir alguna cosa positiva. També en té

moltes de negatives, i sobretot en té una de negativa per a les

Illes Balears, que és el que ens interessa aquí, que és el tema de

la inversió territorialitzada. 

Nosaltres avui matí hem fet una pregunta a la consellera

d’Hisenda i per tant ja hem marcat un poc la nostra posició. És

evident que les Illes Balears, no en aquests pressupostos per al

2016, sempre, de manera sistemàtica, som a la cua d’inversions

de l’Estat, sempre de manera sistemàtica, amb un partit polític

i amb un altre partit polític, amb coincidència de color polític

a Palma i a Madrid, sense coincidència de color polític a Palma

i a Madrid. Per tant hi ha un problema estructural a les Illes

Balears, i nosaltres, que reclamàvem contundència a la

consellera d’Hisenda i al Govern de les Illes Balears,

evidentment no podem més que donar suport a aquesta

proposició no de llei.

La millora en relació amb el 2015 ens pareix absolutament

pírrica dins els nombres de l’Estat, i evidentment retirar els

pressupostos generals de l’Estat no vol dir que l’Estat no els

pugui tornar a presentar; l’Estat pot tornar a refer els seus

pressupostos i presentar-los, i mentre refà i tornar a presentar

uns pressupostos justos per a les Illes Balears es prorroguen els

anteriors. Per tant no hi hauria cap daltabaix ni hi hauria cap

problema, i moltes de les coses bones dels pressupostos

presentats es mantendrien per a l’exercici 2016.

Hem dit avui matí, i ho reiteram aquí, que el tema de les

inversions de l’Estat via pressupostos generals de l’Estat és una

manera de pervertir el sistema de finançament, perquè s’està

beneficiant molt determinades comunitats autònomes per

interessos partidistes, i s’estan perjudicant les comunitats

autònomes com les Illes Balears, que justament tenen el pitjor

finançament i que són les més endeutades, i ja vaig dir en

aquesta comissió que això no era casualitat, que això responia

a una situació determinada, més enllà que evidentment tengués

factors de millor o pitjor gestió, però que evidentment hi havia

un problema estructural del finançament, i la política

d’inversions dels pressupostos generals de l’Estat l’únic que fan

és empitjorar aquest finançament i l’únic que fan és pervertir un

injust sistema de finançament per a les Illes Balears.

I aquí, en matèria d’inversions hem de lligar amb el tema de

la mobilitat, perquè l’Estat on més està gastant és en mobilitat.

Les grans inversions de l’Estat territorialitzades són de

mobilitat, són sobretot de tren d’alta velocitat, i resulta que a

les Illes Balears, que tenen, pel seu fet geogràfic, grans

problemes de mobilitat, se’ls condemnen al sistema de

l’autofinançació, és a dir, que els seus aeroports no han de ser

finançats via pressupostos generals, sinó que AENA ha de

generar els propis beneficis per pagar el dèficit dels aeroports

que tenen pèrdues, i el mateix en els ports generals de l’Estat.

Per tant a nosaltres se’ns condemna a un sistema absolutament

diferent que el que s’aplica a la mobilitat de la península, que

és de recursos directes dels impostos dels ciutadans, a nosaltres

se’ns condemna al sistema de l’autofinançació, la qual cosa és

triplement perjudicial per a les Illes Balears, i jo crec que en

aquesta situació hem de dir prou i hem de tenir la valentia, i

nosaltres evidentment, com a partit polític de les Illes Balears,

no podem estar d’acord amb aquests pressupostos generals, i

pensam que el que pertoca és que aquesta comunitat i aquest

parlament facin un crit d’alerta, posin les coses al seu lloc i que

tots hauríem de fer pinya, entenc jo, tots hauríem de fer pinya
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si trobam que aquesta situació és injusta per intentar revertir-la

i canviar-la.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula

l’Hble. Diputat Sr. Pericay per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. En nom de Ciutadans, i en

aquest cas també del Grup Mixt, nosaltres tampoc no entrarem,

perquè ens pareix que no és el lloc ni, sobretot, el tipus de

proposta, la proposició no de llei que s’ha presentat, en una

valoració dels pressuposts generals de l’Estat. Aquí estam

parlant sobretot d’inversions, de finançament, estam parlant de

qüestions molt més concretes, i sobre aquestes sí que

evidentment ens pronunciarem.

Nosaltres hem dit sempre -ho repetiré una vegada més- que

som conscients que aquesta és una comunitat mal finançada,

infrafinançada; som conscients també de la necessitat de

recuperar en la totalitat o en part aquestes inversions

estatutàries promeses i previstes, i de posar en marxa un règim

especial que tengui en compte la insularitat, i això ens pareix

essencial, necessari per cobrir aquests dèficits i també,

evidentment, perquè amb aquesta major inversió, sobretot el

que anomenam inversió territorialitzada, tots aquests dèficits

que tenim en aquesta comunitat es puguin d’alguna manera anar

resolent.

Dit això no veim, francament, que tengui cap sentit el

primer dels dos punts esmentats a la proposició no de llei,

retirar el projecte, més enllà d’una mesura, si volen, un poc de

cara a la galeria, i en canvi sí que creim que el segon punt és un

punt defensable, i en aquest cas evidentment posat en mans de

diputats i diputades, senadors i senadores que té aquesta

comunitat a les Corts Generals, al Congrés i al Senat, perquè

efectivament puguin intentar millorar a través de les esmenes

el que són aquests pressupostos en aquest moment. Això ja és

una cosa, diguem, que té més sentit i que probablement és per

aquí per on hauríem d’anar.

Per tant nosaltres votaríem, en aquest cas, en contra del

primer punt i a favor del segon d’aquesta proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Alcover per un temps de deu

minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres evidentment votarem a

favor dels dos punts, entre altres coses, del primer, perquè ens

pareix que són uns pressuposts generals -ja ho hem dit en

qualque ocasió- que si més no, per dir-ho suaument,

incompleixen l’Estatut d’Autonomia, en el sentit que no

preveuen les inversions estatutàries previstes a la disposició

transitòria novena, i com que acabaven l’any 2014 (...) no es

varen donar, si no és aquest incompleixen el REB, el règim

especial de les Illes Balears. Per tant són injusts amb Balears,

i per tant des de Balears, almanco els diputats de Balears,

haurien d’exigir la retirada d’aquest projecte.

Jo almanco, si més no perquè quedi en acta, vull recordar

que el temps de la legislatura Zapatero i Antich sí que estàvem

a la mitjana de les inversions de l’Estat. Per tant, com que aquí

s’ha dit dues o tres vegades que no era cert, això són nombres,

i els nombres els podem torturar les vegades que vulguin però

els nombres són els nombres i, a la mitjana, li assegur que hi

estàvem, incloses les inversions estatutàries, evidentment,

incloses que també s’han d’incloure, perquè són inversions

d’aquí.

Quan vostès diuen que s’incrementen partides, clar, totes les

partides que s’incrementen, violència de gènere, és que un 6%

de zero continua essent zero; és que estava tan baixa que un 6%

continua essent ridícul. Per tant no ho podem fer com a

abanderat, com una lloança a aquest pressupost perquè

realment no és així. 

Per tant nosaltres votam a favor, com dic, del punt primer.

Al punt segon jo ho tenia apuntat i li ho volia dir al Sr. Reus, i

ho ha dit ell abans: jo suggeriria una esmena in voce, si li

pareix, que és, en lloc de “presentar-hi esmenes per tal de

corregir aquesta situació”, substituir-ho per “i votar a favor de

les esmenes que corregeixin aquesta situació”. Com a membre

del Partit Socialista i com a pseudocoordinador, si m’apura, de

les esmenes que han presentat els diputats de les Balears als

pressuposts generals de l’Estat li puc assegurar que hi ha

esmenes suficients per corregir la situació, si més no per palAliar

aquesta injustícia que són aquests pressuposts generals de

l’Estat amb aquestes illes. No vol dir que s’hagi de votar a

favor de totes, segurament no s’aconseguirà; si se’n votassin un

parell jo crec que millorarien substancialment les inversions en

aquesta comunitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Tenen  la paraula per contradiccions

els grups proposants. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca, Sr. Reus, cinc minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Bé, com ja he dit a la intervenció, discutir si s’està a la mitja

o no s’està a la mitja, en tot cas sempre parlam d’estar per

davall, d’estar per davallar o, com a molt, arribar a la mitja, i és

un debat que, la veritat, és bastant trist, haver-nos de barallar

per arribar a la mitja; quan són tants d’anys d’estar per davall

ens n’haurien de tocar un parell d’estar per damunt.

En tot cas aquí, bé, la nostra intenció no és debatre sobre les

bondats o no bondats dels pressuposts generals de l’Estat en el

seu conjunt. Sí que compartesc, com deia el Sr. Melià, que si

són tan bons es corregeixi aquesta situació que ens genera a les

Balears i després es presentin amb la mateixa formulació,

perquè la veritat és que..., jo la veritat és que duc poc temps
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pendent de la política, diguem, d’hisenda autonòmica, i de cada

vegada que vaig veient més coses estic més amb els cabells

drets, i estic menys amb els cabells drets perquè, com deia a la

intervenció no només és la inversió territorialitzada; és la

inversió territorialitzada, són les balances fiscals, són

l’aportació al fons de garantia de solidaritat, és el

finançament..., a una comunitat que genera els ingressos que

genera, que fa una aportació important a l’Estat, i que en

nombre d’habitants té un pes relativament petit, per tant

costaria ben poc tapar-nos la boca, costaria ben poc a l’Estat si

volgués, però no ho fa, i no ho fa i jo tenc la meva teoria del

perquè no ho fa, però hi haurà altres moments. 

Nosaltres reiteram la proposta, que l’Estat, si considera que

aquests pressuposts són tan bons, que els torni a presentar

corregint aquesta situació. Crec que la redacció que proposa el

Sr. Alcover és més adequada; evidentment això ve d’un

problema que quan es presenta la proposició era un moment en

què encara hi havia d’haver el termini per presentar esmenes,

ara ja no hi és, però sí que és vera que s’han presentat esmenes

més que a bastament; per part del Grup Compromís també se

n’han presentades bastants, o per part dels diputats de

Compromís, i per tant li accept la redacció que proposa.

I una referència, farem referència també, per exemple, a les

pujades i davallades. És ver, Balears puja un 15,3, i ens situam

de 138 a 159, però a 142 euros enfront de la mitjana de 226;

Múrcia, que és la que més baixa, baixa un 22,8%, queda amb

226 euros de mitja per habitant, amb 226 euros de mitja per

habitant. Això és un 50%, de 142 un 50% més surt, més o

manco exacte, la inversió a Múrcia. Per tant..., és el que deim,

que la separació en percentatges quan som a la cua en realitat

té poc efecte, passar del penúltim lloc..., del darrer lloc al

penúltim. Nosaltres mantenim la proposta, i en tot cas amb

l’esmena que s’ha proposat per part del Sr. Alcover.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca

té la paraula la Sra. Font per cinc minuts. No hi ha...?

Acabat el debat, idò passam a votar... Vegem, aquesta

proposta per separat, hi ha dos punts, votarem per separat

primer punt, segon punt, i també hi ha una modificació del text

del segon paràgraf. La podrien llegir per veure exactament com

queda?, que quedi clar?, sí? La podrien llegir.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Bé, el segon paràgraf quedaria: “El Parlament de les Illes

Balears insta els diputats i les diputades, senadors i senadores,

elegits per la circumscripció de Balears a votar en contra de

l’actual projecte de pressuposts generals de l’Estat i a votar a

favor de les esmenes que corregeixin aquesta situació.”

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alcover. Per tant passam ara a votar el

primer punt d’aquesta proposta.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. PRESIDENT:

El recompte, el tenim?

LA SRA. SECRETÀRIA:

El recompte és: 6 vots a favor i 4 vots en contra, cap

abstenció. Ha estat aprovada.

(Conversa inaudible)

EL SR. PRESIDENT:

(...) repetir la votació.

Per tant, vots a favor del primer punt de la proposta?

Vots a favor? 8.

Vots en contra? 5.

I abstencions, no n’hi ha. Per tant ha quedat clara la votació.

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 a favor, 5 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar ara, idò, el segon punt d’aquesta proposta.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Per tant, 9 vots a favor i 4 en contra.

Molt bé, idò no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca

la sessió. Queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.

4985/15, relativa a la retirada dels pressupostos generals de

l’Estat per a 2016.

S’aixeca la sessió.
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