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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia a tothom. Fa uns segons s’ha llegit una declaració

institucional per part d’uns infants de l’escola Josep Sureda de

la qual disposen vostès d'una còpia al seu escó.

Declaració institucional relativa a la Convenció sobre els

Drets de la Infància

“La Convenció sobre els drets de la infància és el primer

instrument internacional jurídicament vinculant que suposa la

confirmació i el desig que es garanteixi el desenvolupament

íntegre de la infantesa en la seva condició de ciutadans de ple

dret i incorpora tota la gamma dels drets humans: civils,

culturals, econòmics, polítics i socials. 

Des de la Convenció sobre els drets de la infància, signada

el 20 de novembre de 1989, més de vuit milions d'habitants del

nostre país han tingut reconeguts els seus drets des del seu

naixement i han vist protegits i acceptats els seus drets de

ciutadania. 

La ratificació gairebé universal de la Convenció reflecteix

el compromís mundial amb els principis que sostenen els drets

de la infància. Els governs signataris han confirmat la seva

intenció de convertir en realitat aquest compromís. 

Avui, el Parlament de les Illes Balears se suma a

commemorar aquesta fita per recordar que no podem deixar de

banda l’aplicació dels drets de la infància i que és

imprescindible vetllar de manera permanent pel seu

compliment. 

Ja fa quatre anys que l’Oficina de Defensa dels Drets del

Menor, juntament amb UNICEF, varen organitzar el Congrés

de la Infància de les Illes Balears, en el qual els infants de totes

les Balears prenen la paraula per deixar constància del paper

actiu que els infants tenen dins de la nostra societat. Entre les

seves reivindicacions es troben els efectes de la crisis sobre el

seu dia a dia i benestar, la pobresa, la necessitat d’una educació

pública i de qualitat i la solidaritat, amb especial interès per la

situació d’altres nins i nines del món, com els refugiats que

s’exilien dels seus països fugint de l’horror i la misèria cercant

en la nostra comunitat un futur d’oportunitats. 

El 19 de novembre de 2013 els diferents grups polítics

varen signar el Pacte Balear per a la Infància. L’objectiu:

millorar la vida dels infants, reconeixent i exercint els seus

drets i, per tant, transformant i millorant les comunitats locals

per al present i el futur, mobilitzant els recursos necessaris per

assegurar un desenvolupament humà just i solidari, basat en el

principi dels "infants primer". 

D’aquest pacte va sorgir la comissió parlamentària per a la

infància; comissió que vetlla perquè la perspectiva de la

infància es tingui en compte en qualsevol actuació del

Parlament i que pretén afavorir l’aplicació efectiva de la

Convenció sobre els drets de l’infant, amb la proposta de

mesures de sensibilització, estudis i control del compliment de

la normativa sobre infància. 

El Parlament de les Illes Balears farà el control i seguiment

d’aquestes polítiques per tal de donar compliment a la

Convenció dels Drets la Infància. Aquesta tasca ha de comptar

amb la participació no només del Parlament sinó de tots els

membres de la societat, entre d’altres els subjectes mateixos de

la nostra acció: els nins i les nines de la nostra comunitat. El

foment de la seva participació i qualitat de vida garantirà i

reforçarà la seva condició de ciutadans i ciutadanes de ple dret

i que se'ls reconeguin els seus drets i els seus deures. 

Per totes aquestes raons els grups parlamentaris al

Parlament de les Illes Balears acorden: 

1. Afavorir la igualtat d'oportunitats per a tots els nins i nines,

amb independència dels seus orígens, circumstàncies socials i

entorns familiars o de convivència. 

2. Lluitar contra la pobresa infantil i atendre amb especial

esment els nins i les nines en situació de risc i de fragilitat i/o

d'exclusió social. 

3. Treballar per una educació pública, de qualitat i una escola

inclusiva. 

4. Potenciar l'autonomia i la participació dels infants en la vida

de la comunitat.”

Es pot considerar aprovada per assentiment la declaració

institucional relativa a la Convenció sobre els drets de la

infància?

Manifestat l’assentiment, es dóna per aprovada la

declaració.

Gràcies.

Declaració institucional pels atemptats de París de 17 de

novembre del 2015.

Abans de començar el debat del primer punt de l’ordre del

dia, sotmetrem a la consideració de la cambra la declaració

institucional del Parlament de les Illes Balears amb motiu dels

atemptats que es produïren a Paris el passat dia 13 de

novembre.

Sra. Secretària Primera, voldria llegir la declaració

institucional?

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Declaració institucional pels atemptats de París de 17 de

novembre del 2015.

“Atesos els atemptats perpetrats a París la nit del 13 de

novembre de 2015, executats sobre ciutadans innocents, homes

i dones que, o bé exercien les seves tasques professionals o bé

gaudien del seu oci, el Parlament de les Illes Balears mostra el

seu rebuig sense palAliatius, així com contra tot atac a la vida

humana i als drets individuals, siguin quines siguin les

circumstàncies.
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El Parlament de les Illes Balears s’oposa a qualsevol

estratègia d’escindir la societat i de confrontar les persones per

raons d’ètnia o religió, per això rebutja de ple l’objectiu últim

dels atacs comesos a París i emplaça també a mostrar-se

inflexible contra qualsevol agressió, sigui verbal o física, a

símbols i persones innocents, independentment de la seva

religió.

El Parlament de les Illes Balears entén que els assassins són

una minoria que únicament cerca sembrar l’odi per aconseguir

els seus objectius de radicalitat, fanatisme i imposició de les

seves idees a tot el món. És imprescindible no defallir per

aquestes raons en la tasca de solidaritat amb els milers de

refugiats que toquen a les portes d’Europa, fugint de la guerra

i que necessiten de la nostra ajuda. No podem caure en la

confusió d’identificar-los amb els terroristes.

El Parlament de les Illes Balears considera irrenunciables

els valors democràtics d’igualtat, llibertat i fraternitat que han

de constituir la base de les societats avançades i de dret, la

llibertat d’expressió, la llibertat de pensament i de religió, però

sobretot considera irrenunciable el dret a la vida i el valor de la

convivència per sobre de les diferències i per aquest motiu se

solidaritza amb la societat francesa i amb tots els països que

pateixen el terrorisme.

El Parlament de les Illes Balears vol expressar així la seva

solidaritat i la de la seva ciutadania amb les víctimes d’aquests

atemptats i amb les seves famílies i companys.”

LA SRA. PRESIDENTA:

Puc considerar aprovada per assentiment aquesta

declaració?

Manifestat l’assentiment, es dóna per aprovada la

declaració.

Començam amb el primer punt de l’ordre del dia, correspon

al debat de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant

el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 8280/15, presentada per la

diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a ampliació de les reserves

marines d’El Toro i Malgrats.

Primera pregunta RGE núm. 8280/15, relativa a ampliació

de les reserves marines d’El Toro i Malgrats, que formula la

diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Margaret Mercadal

i Camps.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, presidenta, bon dia, fillets i filletes presents,

senyores i senyors. Bon dia conseller, dia 25 d’agost, vostè es

va reunir amb el batle d’Andratx, Jaume Porsell, on li

proposava arran de la proposta, aprovada unànimement pel Ple

de l’Ajuntament d’Andratx des de principis d’any, de la creació

d’una reserva marina en aigües de l’illa de Dragonera, que

també inclouria el litoral de Sant Telm i de l’illot d’Es

Pantaleu.

El passat 30 d’octubre va sortir per un mitjà de comunicació

que l’Ajuntament de Calvià instava el Govern a ampliar les

reserves marines d’El Toro i Malgrats, que passaria de 239

hectàrees a 2.186 hectàrees. Aquesta ampliació ha creat un

malestar entre els pescadors recreatius i professionals, perquè

amb l’ampliació es necessitarà, d’entre altres, una autorització

prèvia per part de la Direcció General de Pesca i Medi Marí.

Sr. Conseller, quines intencions té la Conselleria de Medi

Ambient, Agricultura i Pesca en relació amb l’ampliació de les

reserves marines d’El Toro i Malgrats, i amb la de l’illa de

Dragonera?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller, el Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Presidenta, diputats, diputades. Sra. Margaret, hem de

destacar que les Illes Balears tenen 55.000 hectàrees de

reserves marines en aigües interiors. D’aquesta setmana

passada també m’agradaria remarcar l’esforç fet per les

confraries de pesca de la reserva de Llevant que han pactat

reduir l’esforç pesquer. També m’agradaria destacar que la

Mission Blue, és a dir, la Sra. Earle, ens ha proposat, per

primera vegada en el món, a l’illa..., a la mar Mediterrània que

siguem un hope espot, és a dir, un punt d’esperança. Per tant,

crec que la feina amb les reserves marines ha estat positiva, és

un èxit, tan èxit és així que tothom, els grups ecologistes, els

pescadors, tothom entén que s’ha acomplert l’objectiu pel qual

es creen aquestes reserves.

Hi ha una gran demanda, evidentment tots els ajuntaments

són lliures, i faltaria més, de demanar les ampliacions de les

reserves marines que considerin prioritàries. Des d’aquest

govern evidentment hem de fer front a les ampliacions de les

reserves marines, hem de fer front a aquest repte a Sóller, a

Dragonera, com vostè bé ha dit, però evidentment amb diàleg

i consens amb el sector. Evidentment, Calvià és lliure de

demanar les ampliacions que consideri oportunes, però ho

farem mitjançant un pla, com preveu la llei, un pla director de

reserves, on establirem uns criteris tècnics de les necessitats i

on els esforços són més necessaris i tendran una millor eficàcia.

Per tant, el compromís d’aquest govern que sigui la

legislatura de la mar i per tant ampliarem i farem les noves

reserves, sempre amb criteris tècnics i amb els mitjans

necessaris.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margaret Mercadal.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508280
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LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, presidenta. Sr. Conseller, em sap molt de

greu dir-li, però no em quadren ni els nombres ni el personal

necessari. Per una banda, la memòria dels pressuposts no

especifica quines reserves es volen ampliar. Per als pressuposts

del 2016 es disminueixen els treballadors respecte del 2015 i,

a més a més, per ser vigilant d’una reserva marina has de tenir

una qualificació específica, per tant qualsevol treballador de

SEMILLA no pot dur a terme aquesta feina de vigilància.

Per altra banda, vostè ben bé sap que a una reserva marina

si no hi ha vigilància és com si no existís, pel tema dels

pescadors furtius.

Per tant, tenint en compte aquests fets, com pensa dur la

vigilància si l’extensió s’ampliaria fins a 2.186 hectàrees, i això

sense comptar el nombre d’hectàrees que es preveu ampliar

amb les diferents reserves que vostè ha esmentat abans?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller, Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Veig que, com a ex directora general, coneix la situació de

les reserves marines. Vostè va passar de 13 vigilants a 6

vigilants, crec que evidentment aquesta retallada de la

vigilància s’ha notat. A més, va reduir al cent per cent el

personal dedicat al seguiment, fet que fa que ara no tenguem

dades per afrontar certes ampliacions.

Per tant, Sra. Mercadal, no entenc com vostè ara es

preocupa per les reserves. Estic content, en els pressuposts

d’enguany, és ver, m’agradaria recuperar les 13 persones que

vigilaven; m’agradaria recuperar el cent per cent del seguiment,

però no puc. Farem, lic, amb el FEM, i amb doblers que a

SEMILLA hi ha en els pressuposts, el seguim de tres reserves

i procurarem ja establir-ho tot aquest seguiment durant aquests

quatre anys de legislatura que ens queden.

A més, incrementarem un vigilant; ja ho sé que en fan falta

més, molts més, però és el que ens han deixat. I evidentment,

dins el borsí de SEMILLA hi ha tres persones que tenen

capacitat tècnica suficient per fer aquesta tasca. Ja estam en

marxa i estam preparats per fer-ho.

És més, Sra. Mercadal, vostès varen ampliar reserves, li he

de reconèixer, la d’Es Freu d’Eivissa, en 1.500 hectàrees,

enhorabona, bona feina; però després m’explicarà perquè just

la setmana abans de les eleccions la reserva integral la retallen

per permetre certs usos. Evidentment, Sra. Mercadal, estam

preocupats, tots volem fer feina per les reserves marines. I

avanç, començarem per arreglar, per exemple, la de

Formentera, farem aquest pla director, perquè tenim pocs

recursos, perquè siguin el màxim eficaços...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, el seu temps s’ha exhaurit.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 8450/15, presentada pel

diputat Sr. Baltasar Picornell i Lladó, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a pagament de

la carrera professional a Serveis Generals.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 8450/15, relativa a pagament

de la carrera professional a Serveis Generals, que formula el

diputat Sr. Baltasar Picornell i Lladó del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears. Té la paraula el diputat Sr. Baltasar

Picornell i Lladó.

EL SR. PICORNELL I LLADÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats,

treballadores i treballadors de la cambra, tenguin vostès tots un

bon dia.

Ateses les notícies aparegudes a la premsa relatives a

l’acord amb els sindicats sobre la carrera professional dels

empleats públics de Serveis Generals, ens agradaria que ens

ampliés un poc més la informació, ja que a la premsa no surt

res en relació amb el Decret 5/2012. I ens estranya, ja que en el

darrer Ple va respondre vostè a una pregunta formulada pel

Grup Parlamentari Popular que el Decret 5/2012 és el decret de

les majors retallades dels serveis públics, i que volia arreglar

l’espenyat pel Partit Popular.

Ens pot dir si en aquest acord sobre la carrera professional

està contemplada la data per retornar els drets retallats en el

Decret 5/2012? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera, Sra. Catalina Cladera.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tots i a totes. Jo pensava

que vostè em demanava per l’acord darrers que s’havia celebrat

o que s’ha arribat a fer amb Serveis Generals, que va ser el

passat dia 12 de novembre, però vostè em demana una altra

cosa, em demana la recuperació dels drets laborals que han de

tenir els empleats públics.

Jo li contestaré per parts. Primer de tot, dia 12 de novembre

es va arribar a un acord amb la Mesa sectorial de Funció

Pública, on es va pactar retornar, que a partir de gener es
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comenci a cobrar de forma progressiva la carrera professional

a canvi que, com que hi ha una quantitat per a això, a canvi que

s’ajorni el pagament de la devolució de la paga extra. Això és

el que prèviament s’havia acordat a la Mesa general, on cada

mesa sectorial decidiria què feia amb aquestes quantitats

pressupostades per a l’any 2016, on els funcionaris o els

empleats públics decidien com prioritzaven, si carrera

professional o devolució de paga extra, en aquest cas.

A partir d’aquí, a partir d’aquest acord, que jo vull felicitar

els sindicats per arribar-hi de forma unànime tots, i també per

fer-ho amb seny i responsabilitat com se’ls va demanar, és un

acord històric que, per primera vegada, es cobrarà carrera

professional, però també és un acord sostenible per a les

finances públiques, que això era un principi que teníem molt

clar en tota aquesta negociació.

4.000 funcionaris passaran a cobrar això, a cobrar,

perdonau, aquest complement. A més, he de dir i també vull

posar damunt la taula que es fa un canvi del model en la carrera

professional, que això no s’havia aconseguit fins ara, el qual

permetrà millorar la funció pública, que és un dels objectius

d’aquest govern, i a partir d’aquest acord el que fem és tenir un

pau social per continuar negociant amb meses sectorials, amb

els sindicats, el retorn d’aquest dret de forma progressiva i

sempre, també, des de la seriositat i del rigor que les nostres

finances ens permeten i que, com bé saben, en els pressuposts

del 2016 hi ha una partida important per a aquest tema.

Per tant, el Decret 5/2012, de forma progressiva, s’anirà

revertint, però hem començat pel primer punt, que era el tema

de la carrera el qual havia generat un problema a causa de com

ens ho havien deixat i que ara no entraré en aquest tema, però

que evidentment es treballa en la línia que vostè diu, però passa

a passa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula? No vol fer ús de la paraula el Sr.

Picornell.

I.3) Pregunta RGE núm. 8456/15, presentada pel

diputat Sr. Antonio Gómez i Pérez, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a recuperació dels canals catalans de

televisió.

Tercera pregunta, RGE núm. 8456/15, relativa a

recuperació dels canals catalans de televisió, que formula el

diputat Sr. Antonio Gómez i Pérez del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula el diputat Sr. Antonio Gómez.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores

diputados, buenos días a todos. Sra. Consellera, a raiz de la

liberación del denominado dividendo digital, resulta que en las

Islas Baleares nos quedamos con el 75% del único múltiplex,

con lo cual tenemos un espacio justo, insuficiente para el

emisión de la señal de IB3 en SD y en HD, es decir, televisión

normal y en alta definición.

La pregunta, resulta, Sra. Consellera, que IB3 ya hizo un

esfuerzo para que la señal de TV3 se pudiese seguir emitiendo,

pero no fue posible mantener los canales 33 y 3/24. Como

recientemente un medio de comunicación ha informado que la

emisión de estos canales era inminente y que se haría por la

banda ancha de IB3, la pregunta es la siguiente: ¿tiene el

Gobierno ya decidido cuándo y cómo se van a emitir estos

canales y el coste que va a suponer?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident, Sr. Biel Barceló.

E L SR . V IC E P R E S ID E N T  I  C O N SE LLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí, efectivament, això depèn de la Direcció General de

Tecnologia, Sr. Gómez. Efectivament, com ha dit bé vostè,

tècnicament és possible rebre els distints canals de llengua

catalana; aquest govern té la voluntat, efectivament, d’ampliar

l’espai televisiu en llengua catalana, a través de la recepció del

Súper 3 i del 3/24, i això es farà a través de l’adquisició d’un

múltiplex estadístic que permetrà, sense pèrdua de qualitat per

part de ningú, que aquests distints canals es puguin rebre ben

aviat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antonio Gómez.

EL SR. GÓMEZ I PÉREZ:

Sí, muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresidente, de

seguir por ese camino pues consideramos que es el correcto; es

decir, recuperar los denominados canales catalanes, si no va a

afectar a la calidad de imagen de nuestra televisión pública,

pues considero que sí que es el camino correcto.

Pero la pregunta venía formulada a raíz, precisamente, de

que un determinado medio de comunicación decía que se

utilizaría, precisamente, esta banda. Y supongo que en eso sí

que estaremos de acuerdo que nuestra televisión pública

debería de poder seguir emitiendo en alta definición, como se

está emitiendo en todas las comunidades autónomas, que,

además es la televisión del futuro, es la televisión que hoy todo

el mundo ve.

Y sobre todo es que en estos momentos, pues en IB3,

precisamente, digamos que no está en sus mejores momentos,

porque ustedes están a punto de modificar una ley que se

aprobó por consenso, precisamente la aprobó el pacto de

progrés, y la van a modificar para adaptarla a los intereses de

la mayoría del momento.

Por otro lado, también, pues el recorte presupuestario del

ente público de dejan en unos límites en que prácticamente lo

van a hacer inviable, sólo hubiese faltado que siguiendo, pues,

la información de este determinado medio de comunicación,

pues también nos privaran de tener una televisión en alta
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definición. Por lo tanto, si van en este camino, es decir, de

poder recuperar los canales sin afectar a la calidad de imagen

de IB3, pues en eso estaremos con ustedes. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Biel Barceló.

E L SR . V IC EP R ESID E N T  I  C O N S E LLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí, a través d’aquest avanç tecnològic que suposa el

múltiplex estadístic, és ben factible, no suposa un cost exagerat

i, a més, permetrà millorar la recepció de tots els canals que es

reben per aquesta via, inclòs el d’IB3. IB3 quedarà amb una

qualitat similar o superior a la de qualsevol canal generalista

que en aquests moments puguem rebre, podrà emetre en alta

definició. És evident que haurà de reajustar en aquest moment

la seva qualitat, però la qualitat quedarà més que assegurada i,

a més, permetrem que hi hagi espai per als canals 33 i 3/24.

Aquesta qüestió, per cert, aquesta solució tecnològica, es

podria haver fet en el seu moment també, Sr. Gómez, es podria

haver fet fa un any, efectivament, adquirint aquest múltiplex

estadístic.

Per altra banda, des del Govern el que hem fet en aquests

moments és posar-nos en contacte amb la Corporació Catalana

de Radio i Televisió, ens han assegurat que no hi ha cap

problema que enviaran el senyal en el moment en què

tècnicament nosaltres estiguem ja en disposició que el

múltiplex estadístic funcioni. Ens hem posat en contacte,

també, amb IB3 per informar efectivament que en aquests

moments per aquest múltiplex hi cabran tots i cadascun dels

canals que tenim prevists i per tant, d’aquesta manera, podrem

assegurar, com dic, que es puguin rebre els distints canals en

llengua catalana i ampliar per tant l’oferta en la nostra llengua.

I això, en qüestió d’un parell de setmanes entenem que

tècnicament ja serà possible.

En relació amb la resta que em diu, li puc assegurar,

efectivament, que el Govern farà un esforç perquè IB3 pugui

continuar emetent i enviant una programació adequada, amb un

pressupost que, efectivament, es ajustat, però que en aquests

moments estam convençuts que serà suficient per dur a terme

el mandat del Parlament en relació amb IB3.

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 8459/15, presentada pel

diputat Sr. José Vicente Marí i Bosó, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a l’emissari de la Platja de

Talamanca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE núm. 8459/15, relativa a canvi de

l’emissari de la Plata de Talamanca, que formula el diputat Sr.

José Vicente Marí i Bosó del Grup Parlamentari Popular. Té la

paraula el diputat Sr. José Vicente Marí.

EL SR. MARÍ I BOSÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, quin és l’estat de

tramitació del canvi de l’emissari de la Platja de Talamanca?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller, Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

El 12 de novembre es va adjudicar la redacció a la UTE

Ingenieros, Topógrafos y Técnicos Asociados, Sistema de

Ingeniería SA e Inurtema SL, per un preu de 79.000 euros la

redacció del projecte executiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. José Vicente Marí i Bosó.

EL SR. MARÍ I BOSÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, ha tengut algun

problema pressupostari per adjudicar aquest contracte? Sr.

Conseller, li hem fet aquesta pregunta amb l’ànim d’ajudar a

agilitar la solució d’una qüestió que resulta, fora partidismes,

molt preocupant. Li hem fet aquesta pregunta amb l’ànim

d’aclarir que la fingida indignació dels partits que donen suport

a aquest govern en campanya electoral no solucionava res, que

les seves declaracions respecte la falta de pressupost eren

partidistes -i així s’ha demostrat- i suposaven un engany.

Li hem fet aquesta pregunta amb l’ànim de saber si saben

allò que s’ha de fer amb la matèria de l’emissari de Talamanca,

perquè avui ens trobam que ni a emergències ni a diners del

pressupost del 2016. Aquests dies es du a terme a la platja de

Talamanca la substitució de totes les passarelAles per a vianants,

gràcies a la declaració d’emergència d’aquesta obra, feta pel

Consell de Ministres el 30 d’octubre, declaració d’emergència

en base que el mal estat d’aquestes passarelAles suposaven un

perill per a les persones; una platja que penja la bandera

vermella una vegada i una altra durant tota la temporada, ho fa

perquè hi ha perill de salut pública per al bany de les persones.

No s’entén l’emergència per canviar les passarelAles i que no es

pugui fer l’emergència per canviar l’emissari.

Al final en aquest tema, Sr. Conseller, de l’emissari de

Talamanca, després d’enganar els veïns, han hagut de recular

i l’únic que té damunt la taula, Sr. Conseller, és la feina feta per

l’anterior Govern i per l’anterior equip de govern de

l’Ajuntament d’Eivissa, urgència en la tramitació dels

procediments, senyalització de l’emissari, els quatre projectes

presentats a la Comissió de Balears de Medi Ambient i aprovat

el projecte final. I ara vostè pot adjudicar perquè tenia

pressupost.

Si sap el que ha de fer, ara el que tocaria és negociar amb

l’Estat per agilitar que el canvi d’emissari pugui dur-se a terme

al mateix temps que la depuradora de Vila...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Marí, el seu temps s’ha exhaurit.

EL SR. MARÍ I BOSÓ:

...i que sigui durant el 2016.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Hauré de demanar disculpes perquè sempre havia pensat

que en aquest parlament se venia a discutir idees i a parlar en

positiu, a participar i a debatre. Però bé, veig que s’opta per fer

de hooligan i continuarem fent-hi.

Aquest conseller no va trobar cap partida, la gent de

Talamanca va ser enganada, no hi havia cap partida, si no,

digui el número, vostè sabria perfectament si era una partida,

podria dir tal partida per a Talamanca. No hi era. Saps d’on ha

sortit? Ha sortit de desvincular projectes dins ABAQUA dins

el 2015 els 125.000 euros per poder fer la contractació.

Evidentment, hem prioritzat Talamanca i hem deixat enrere

altres projectes, perquè creim en Talamanca.

Per tant, aquests mesos s’ha fet el moviment de partides,

s’ha declarat la urgència i s’ha contractat la redacció del

projecte. Si tan fàcil era durant quatre anys, vostès no van ser

capaços de fer-ho. Per tant, aquest conseller ha fet aquesta feina

i tira endavant. I no vol enganar més a la gent de Talamanca,

com va fer l’anterior govern. No vol generar falses esperances,

falses expectatives, hi feim feina constant en fets, en realitats.

I a dia d’avui hi ha contractat el projecte, això no hi era. A més,

hem anat a la font del problema, a la depuradora, 80.000 euros

en manteniment aquest hivern. A més, aquest hivern també

farem tasques de manteniment del tub. Mantendrem la

iniciativa de la vigilància perquè volem fer feina per Talamanca

i no volem fer demagògia a portes d’un procés electoral.

Jo crec que als ciutadans els hem d’explicar les coses.

Evidentment ara estam en un tràmit d’urgència. Evidentment

intentarem declarar l’emergència, però feim feina. Vostès,

senyors, deixin d’encendre, deixin de fer demagògia damunt

Talamanca i nosaltres seguirem fent feina. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.5) Pregunta RGE núm. 8449/15, presentada pel

diputat Sr. Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a endeutament

de la comunitat autònoma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE núm. 8449/15, relativa a

endeutament de la comunitat autònoma, que formula el diputat

Sr. Aitor Morrás i Alzugaray del Grup Parlamentari Podem

Illes Balears. Té la paraula el diputat Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRAS I ALZUGARAY:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, ante todo decirle

que somos conscientes de que la situación de endeudamiento en

la que nos encontramos no ha sido generado por usted, no es

usted la responsable, sino que le viene dada entre otras razones

por las nefastas políticas económicas del PP y por su robo

impune en algunos casos a los bolsillos de los ciudadanos de

Baleares. Después alardean de buena gestión y lo acabamos de

poder ver con el emisario y la depuradora de Vila, de

Talamanca, que han sido incapaces de realizarla, a pesar de

arreglar una pasarela que no es demasiado urgente y no tiene

tanta urgencia como la depuradora de Vila.

Si tuviera vergüenza el gobierno del PP, accedería

rápidamente a la condonación de la deuda balear, así igual,

algún día perdonará a los ciudadanos el despilfarro, la

megalomanía y la corrupción rampante que saquearon estas

islas. No obstante, también es cierto que el pago de la deuda es

la principal causa de que este gobierno no pueda llevar a cabo

todas las políticas sociales y de rescate que las familias de

Baleares necesitan. La deuda supone un 30% de todo el dinero

de que dispone el Govern para sus consellerias y supone que

2,5 millones de euros diarios, que podrían ir a políticas

educativas sociales y sanitarias, van al pago de la deuda.

Pero nuestra preocupación es el efecto bola de nieve. Cada

año pedimos más dinero prestado para pagar la deuda que ya

tenemos. En la actual situación siempre estaremos bajo el yugo

de la deuda y abocados a una deuda perpetua. Por ello

apoyamos la reivindicación del Govern de pedir la condonación

de la deuda al Gobierno central, pero sin dejar no obstante de

esclarecer las responsabilidades políticas del saqueo de las

islas.

Por ello Sra. Consellera, quins plans té el Govern de les

Illes Balears per reduir el nivell d’endeutament de la

comunitat autònoma?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Catalina Cladera.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, efectivament, com

vostè diu, un dels principals problemes que té la comunitat

autònoma en aquests moments és l’elevat deute que té i que

s’ha trobat després de tots aquests anys, com vostè bé ha dit,

molts d’ells amb molt mala gestió, no cal recordar que a

l’època de Matas el sector instrumental se va endeutar en més

d’un 1.100% per finançar Palmas Arenas, metros, autopistes,

que encara hem de pagar.

Això es menja un 21% del pressupost de 2016,

efectivament, i a més estam en un nivell de deute que superam

el 30% del PIB. Evidentment és un dels grans problemes que
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té aquesta comunitat. Jo vull afegir també que mentre no

millorem el sistema de finançament, és difícil reduir aquest

nivell d’endeutament i també vull tornar dir, vull reivindicar o

vull tornar posar damunt la taula, que malauradament aquests

quatre anys no s’ha fet absolutament res per millorar el

finançament de les Illes Balears i això hauria ajudat a millorar

aquesta situació. Al contrari, s’ha entrat dins aquest mecanisme

pervers que ha creat l’Estat de finançar el dèficit amb més

deute, a canvi de més ajust i, per tant, de més centralització,

minvant l’autonomia de les comunitats autònomes.

I nosaltres què feim? Estam reivindicant davant Madrid des

del minut u, a través de primer, una reunió de la presidenta amb

el president Sr. Rajoy, amb una reunió també amb el Sr.

Ministre Montoro i en això estam treballant. No podem deixar

de complir les lleis, aquest endeutament s’ha de pagar

malauradament i mentre no canviï el marc i la legislació, això

s’ha de pagar. Però evidentment no descartam aquesta via que

l’Estat, via millora del sistema de finançament, via millora de

condonació de deute a través del sistema de finançament, o per

compensar inversions que no s’han realitzat, millori aquesta

situació a Balears.

Evidentment és un tema que és nou en el debat, però que

convé explorar i que jo entenc que ens ajudarà a millorar la

nostra situació. Bàsicament la nostra situació és demanar a

Madrid la forta dependència que ha anat generant via

finançament i via endeutament, que la vagi reduint i que

permeti a les comunitats autònomes tenir més autonomia per

poder fer les seves competències i poder distribuir la despesa

o prioritzar la despesa en despesa social o altres necessitats que

tenim, com vostès bé saben.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Aitor Morrás. 

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gracias, Sra. Consellera. Claro, la razón es que estamos

metidos en una lógica perversa, al final estamos pagando los

intereses, pidiendo más dinero para pagar esos intereses. Es

como si un particular se compra un coche y al final para pagar

el préstamo del coche, tira de tarjeta de crédito con lo que le

sale mucho más caro el crédito con el que está pagando el

coche. Y al final nos metemos en esa deuda perpetua.

Por lo tanto, le pedimos ..., y esa es la lógica de la banca. La

banca es donde nos quiere situar, que cuando necesitamos

dinero sí nos ayuda, ellos dicen que nos ayudan y nos dejan

más dinero para pagar esa deuda. Tenemos que romper esa

lógica. Está bien que tiremos por la parte del Estado, pero los

bancos también tienen que poner su parte, igual que hacen

quitas a los partidos, pueden hacerlo a las administraciones

públicas.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Catalina Cladera.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Jo només vull dir que podem canviar el marc normatiu, ho

hem de fer entre tots i de forma democràtica i per una altra

banda també apel a la unitat de tots per reivindicar el que

pertoca a Balears, tant a nivell de finançament com a nivell de

disminuir el deute o aquest mecanisme pervers de centralitzar

el deute per part de Madrid, el que està bé, després de tot això,

si aconseguim la unitat de treballar tots junts, tots els partits,

avançarem en aquest sentit.

Gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 8452/15, presentada per la

diputada Sra. Marta M aicas i Ortiz, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears, relativa a subministrament de

metadona a les illes d'Eivissa i Menorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE 8452/15, relativa a subministrament

de metadona a les illes d’Eivissa i Menorca, que formula la

diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears. Té la paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores

diputades, treballadors i treballadores de la cambra, públic en

general, el cost de la drogodependència per al Consell Insular

d’Eivissa ascendeix anualment al voltant de 460.000 euros,

distribuïts de la següent manera: 300.000 euros per al centre

d’atenció a les drogodependències i 160.000 pel contracte de

metadona. El Govern balear només es fa càrrec de 127.488

euros, ni tan sols no assumeix la quantia que ve destinada al

contracte de la metadona. 

A part dels diners el Consell Insular d’Eivissa es planteja el

problema de la competència en matèria de drogodependència,

ja que des del departament de Sanitat, Benestar Social, Igualtat

i Relacions amb entitats i associacions s’entén que no s’han

transferit les competències en matèria de drogodependència, i

això fa que per tramitar l’expedient de conveni siguin

necessaris els informes previstos a l’article 7.4 de la Llei

7/1985, reguladora de les bases de règim local, que diu el

següent: “Las entidades locales sólo podrán ejercer

competencias distintas de las propias y de las atribuidas por

delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad

financiera del conjunto de la hacienda municipal, entre otras

cosas”. D’altra banda ara també s’haurà de tenir en compte la

nova llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i

sostenibilitat de l’administració local, la Llei Montoro, que ha

implicat una reforma important de la llei citada més amunt, que

persegueix aclarir les competències locals per evitar duplicitats

amb les competències d’altres administracions. 
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A més de tot allò dit, tenim el problema del contracte de

metadona que va finalitzar el dia 6 de novembre d’aquest any,

que el consell no pot renovar perquè no té la competència i, en

conseqüència, l’autorització de l’administració competent en la

matèria. De la mateixa manera que passa al Consell d’Eivissa

passa al Consell de Menorca, i és per això que present la

següent pregunta: quan pensa assumir el Govern de les Illes

Balears el subministrament directe de metadona a les illes de

Menorca i Eivissa, tal com està competencialment obligat?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patricia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Bon dia a tothom. Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada,

som conscients d’aquesta situació, té tota la raó. Desconec el

motiu pel qual inicialment es feia al Consell de Menorca, i el

que sí és cert és que quan em demano per què no s’ha

solucionat, a més d’una manca de voluntat política que

probablement hi hagi també crec que hi ha un problema

competencial quant a règim laboral; els consells tenen un règim

laboral funcionarial i el Servei de Salut, estatutari. Per tant

aquesta pot ser una de les dificultats. Li puc dir que nosaltres

tenim voluntat de cercar i de trobar solucions efectives per

resoldre aquest tema, perquè efectivament seria un error només

emmarcar-lo en la dispensació de metadona; els CAD, els

centres d’atenció a drogodependència fan una important tasca

també de prevenció, de protecció dels drogodependents, i de

deshabituació i suport a les persones. 

La xarxa assistencial està repartida, com vostè mateixa ha

comentat. A Palma es fa des d’atenció primària, els CAD

pertanyen a atenció primària de Mallorca; per tant pensam que

és la fórmula ideal. I a la resta d’illes, fins i tot a la part forana

de Mallorca, també ho fan els consells. Aquesta situació genera

desigualtats, es manté des de fa anys, i és un objectiu d’aquest

govern solucionar-ho. Estam estudiant com integrar els CAD i

pensam que, si no orgànicament, com a mínim funcionalment

sí que depenguessin d’atenció primària a Menorca i a Eivissa.

Ja hem tengut converses amb el Consell de Mallorca i amb el

Consell de Menorca -demà vaig a Eivissa-, i d’aquesta manera

com a mínim tendríem, si forma part funcionalment d’atenció

primària, un marc normatiu comú i una major integració i

coordinació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Consellera. Vull pensar que se solucionarà. He

de dir també que durant anys els consells insulars han hagut de

fer-se càrrec d’unes despeses que no els corresponien deixant

de banda projectes propis per atendre’n uns altres anomenats de

competències impròpies. Esperem resoldre el problema dels

consells insulars durant aquesta legislatura en relació amb

l’assumpció d’aquestes anomenades competències impròpies.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patricia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Sí, només vull aportar que la passada legislatura es va

prescindir d’un lloc de feina, o sigui que una sola persona duia

coordinació de drogues i sida. Nosaltres a la nova RLT hem

proposat separar-ho, per tant pensam que una persona amb

dedicació completa facilitarà la coordinació de tota aquesta

xarxa de dispensació de la metadona. Tenim 13 CAD i

efectivament no pot ser que tenguem quatre vies de

dispensació, quatre xarxes distintes. Volem funcionar cap al

model de Palma, que es pugui integrar a atenció primària, i per

suposat fer-nos càrrec de totes les despeses que convenen

d’aquest tema.

Gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 8454/15, presentada pel

diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a nova coordinadora de prevenció de

riscos laborals.

LA SRA PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE 8454/15, relativa a nova

coordinadora de prevenció de riscos laborals, que formula el

diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula el diputat Sr. Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.

Consellera, ha tornat a fer una contractació polèmica: la de la

nova coordinadora de prevenció de riscs laborals del Servei de

Salut, i ha estat polèmica perquè no ha estat la primera que ha

generat conflicte, perquè la imposició política s’està convertint

en habitual, perquè no és el millor currículum per a aquesta

plaça tan important. Per això volem preguntar quins són els

criteris pels quals s’ha contractat la nova coordinadora de

prevenció de riscs laborals del Servei de Salut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patricia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, ara sí hi ha criteris; els

criteris són professionalitat i qualificació. És cert, aquesta

persona fa feina a l’hospital..., feia feina ja a l’Hospital Son

Dureta i fa feina a l’Hospital Son Espases, i la norma habitual
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dels bons professionals o dels millors professionals és la

formació continuada, es diu aprenentatge permanent. Aquesta

persona al llarg de la seva trajectòria laboral s’ha anat formant:

és tècnic de grau mitjà en prevenció de riscos laborals, compta

amb un certificat de professionalitat de la Conselleria de

Treball, més de 400 hores de formació continuada en matèria

de prevenció de riscos laborals, ha estat alliberada sindical per

UGT durant aquests darrers vint anys, forma part del Comitè de

seguretat i salut des que s’ha constituït, i com vostè pot veure

té sobrada experiència en aquesta àrea. 

Per tant té preparació, té experiència, és apta per a les

tasques que ha de desenvolupar, i també li diré que aquest

càrrec no comporta cap pujada de sou i que ha estat molt ben

rebuda dins el Servei de Salut. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicent Serra. 

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, vostè s’està

separant cada vegada més del seu discurs inicial, vostè on

aplica el rigor o l’evidència científica, que tant li agrada repetir.

Aquesta contractació és un exemple de la deriva que ha iniciat,

perquè ara ha d’incloure la incoherència, el favoritisme i la

militància política per damunt d’un perfil laboral, i ha

d’incloure-ho dins el seu discurs, que ja comença a crivellar-se.

No ha triat el millor per a aquesta comunitat autònoma i vostè

ho sap, perquè hi ha professionals amb estudis superiors, que

és allò indicat per a una conselleria amb milers de treballadors.

Fa una setmana parlàvem de la coordinadora assistencial

d’atenció a l’usuari, fitxatge també vinculat, com es va dir aquí,

a interessos de partit; un més i avui en duim un altre. Sra.

Consellera, està començant malament. Les bases de la

conselleria les està posant ara, i aquestes bases són molt

millorables. Ha agafat un camí equivocat que li restarà en

capacitat de gestió, i que ja li està restant en credibilitat, i la

responsable és vostè. Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patricia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Crec que amb les seves crítiques el que posa de manifest és

un cert desprestigi per als professionals que realment es volen

formar.

Els criteris polítics són els criteris dels ciutadans en aquest

cas, no hi ha interessos diferents, estam mirant les persones. 

Em podria comparar..., miri jo..., ara estam..., podria

comparar, a més crec que seria qüestionat en aquesta cambra,

un coordinador, un coordinador que ni tan sols té un increment

salarial, no?, jo em podria posar a comparar currículums de

gerents, consellers, directors generals i podria qüestionar també

la seva preparació i la seva experiència, però crec que també -

com li he dit altres vegades- els ciutadans estan farts de

comparacions. 

El que sí puc afirmar, clarament a més, és que vostès durant

quatre anys han donat un valor totalment nul a la sanitat

pública, fent les majors retallades que no s’havien vist, i li ho

dic una altra vegada, crec que els ciutadans es mereixen

solucions, els ciutadans el que volen és solucionar els seus

problemes i no que facem demagògia i recuperar drets perduts.

Eliminaren drets, els varen importar poc les conseqüències en

salut de les seves polítiques, varen colAlocar al front a la

majoria d’institucions persones sense cap experiència ni

formació i ara em qüestionen a mi una persona que té

experiència, té formació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, el seu temps s’ha exhaurit.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

...de més de vint anys. Gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 8458/15, presentada pel

diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a pagament de bestretes a

compte del model de finançament dels consells insulars.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta RGE núm. 8458/15, relativa a pagament

de bestretes a compte del model de finançament dels consells

insulars, que formula el Sr. Antoni Camps i Casasnovas del

Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el diputat Sr. Antoni

Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. Presidenta. Senyores i senyors diputats,

hem sentit durant aquest inici de legislatura que aquesta havia

de ser la legislatura dels consells insulars, hem sentit prou

vegades parlar de federalisme interior i en prou ocasions el

Govern ha intentat mostrar una certa sensibilitat davant les

necessitats dels consells insulars, però quina és la realitat?

La realitat és que, analitzats els pressupostos del Govern, la

situació és ben diferent. Primer de tot, veim com la dotació per

als consells insulars s’incrementa efectivament en 16,1 milions

d’euros, açò és cert, però també és cert que açò és fruit de la

Llei de finançament dels consells insulars que va aprovar el

Partit Popular en l’anterior legislatura amb el vot contrari dels

partits que en aquell moment eren a l’oposició i que ara donen

suport al Govern. El Govern, per tant, no aporta ni un euro més

del que hi està obligat. 

Per altra banda, també veim com les inversions

territorialitzades disminueixen respecte a l’any 2015, Mallorca

perd 700.000 euros més; Eivissa, 1,6 milions, i a Formentera

les inversions es redueixen a la meitat del que hi havia el 2015.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508458


652 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 16 / 17 de novembre de 2015 

 

I veim per últim que els pressupostos de 2016 no

contemplen cap partida de devolució de les bestretes pendents

de pagament a compte del nou sistema de finançament dels

consells i que ara mateix pugen a un total de 144 milions

d’euros.

Sra. Consellera, què pensa fer amb les bestretes?, les

pagarà?, pensa calendaritzar aquest pagament? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula consellera Sra. Catalina Cladera.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Camps, jo he cercat dins el

pressupost 2015 si hi havia alguna partida per pagar les

bestretes i no n’hi havia cap, durant tota la legislatura passada

no es va fer cap pagament, és més, es varen fer dos acords de

Consell de Govern: un dia 30 d’abril de 2015 que no va venir

acompanyat de cap pagament, és més, la diputada Maria Salom,

expresidenta del consell insular, també ara ens demana per

escrit si pagarem els 125 milions de bestretes que devem al

Consell de Mallorca, però, i tots aquests anys, els ha demanat

vostè?, o ha consentit retallar al Consell Insular de Mallorca en

comptes de demanar i de reivindicar el que li pertocava?

Jo crec... efectivament crec que aquesta pregunta ara

sorprèn quan en tots aquests anys no s’ha fet res en aquest

tema; en canvi, sí que hem de dir que la millora d’ingressos que

tendran els consells insulars enguany, bé l’any 2016, tot i que

és a causa d’una llei de finançament de consells insulars, és

gràcies a l’esforç que farà aquest govern en política fiscal i en

millora de cicle econòmic. Si el Govern no fes això els consells

insulars no tendrien més recursos l’any que ve, això li ha de

quedar clar, perquè aquest govern aposta per l’autonomia dels

consells insulars, aposta perquè tenguin més recursos perquè no

hagin de fer retallades perquè puguin invertir en política social

i perquè puguin tenir més autonomia en contra del que vostès

varen fer, que varen anar retallant i apagant els consells

insulars.

Per tant, les bestretes s’aniran pagant, s’aniran gestionant a

mesura que puguem, a mesura que millorem el sistema de

finançament, com vostè bé sap, que és deficitari, però a més li

he de dir que aquests 144 milions..., nosaltres ja ens hem

assegut amb els consells insulars per treballar-ho, a això, dia 5

de novembre vàrem estar reunits amb els consellers d’Hisenda

per treballar la situació d’hisenda de cada consell insulars,

durant la passada legislatura no es varen asseure per parlar

d’aquests temes amb ells.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, vostè no

ha contestat. Vostè no m’ha dit si pagaran, si no pagaran, quan

pagaran, de quina manera pagaran, vostè no ha dit res i ha de

recordar també que les bestretes es varen deixar de pagar a

partir de l’any 2009 quan governaven vostès, que el govern

anterior prou esforços va fer per poder consensuar una nova llei

de finançament dels consells insulars que ara dóna fruits i que

ara suposa 16 milions més per als consells insulars de Menorca,

d’Eivissa, de Mallorca i de Formentera.

Per tant, Sra. Consellera, crec que vostè hauria de fer un

esforç. Nosaltres presentarem esmenes als pressupostos de cara

a poder pagar aquestes bestretes, esperem que si aquesta

sensibilitat que tenen vostès amb els consells insulars és certa

votin a favor d’aquestes esmenes. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Catalina Cladera.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. El primer que li demanaré és que

em digui com els hem de finançar, com hem d’anar a cercar

aquest finançament que vostès aquests anys no han reivindicat,

per començar. 

Nosaltres creim en els serveis públics, en les polítiques

socials que han de fer els consells insulars i per això

l’increment de finançament que tenen enguany o l’any que ve

els consells insulars és gràcies a l’esforç que farà als

pressupostos 2016 aquest govern, també l’haurien de votar a

favor en comptes de criticar la política fiscal o la millora

d’ingressos que hem pogut trobar perquè sabem que en

finançament estatal de moment no hem aconseguit res i

vosaltres durant quatre any no vàreu fer absolutament res, que

hauria servit per pagar aquestes bestretes o millorar el

finançament dels consells insulars. 

Per tant, no faci demagògia, si fan aquesta esmena proposin

com s’han de finançar i vagin també a Madrid a reivindicar el

que fa falta arribar a Balears per poder assumir aquesta millora,

com vostè diu, o aquests pagaments així com d'altres.  No faci

demagògia, Sr. Camps, sigui coherent i expliqui com ho hem de

fer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, el seu temps s’ha exhaurit.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 8462/15, presentada pel

diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El

Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a

partida de turisme i ecotaxa.

Novena pregunta, RGE núm. 8462/15, relativa a partida de

turisme i ecotaxa, que formula el Sr. Josep Melià i Ques del

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS. Té la paraula el diputat Sr. Josep Melià.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors del Govern, des de

l’inici d’aquesta legislatura El Pi els va manifestar que perquè

aquest impost turístic, aquesta mal anomenada ecotaxa fos

sòlida i tengués recorregut feia falta que es donassin dos

requisits: el primer requisit era el consens i el segon requisit era

que fos finalista; i vostès, en aquests mesos, el que han

aconseguit és tenir una guerra oberta amb el sector turístic i el

que han aconseguit és elaborar uns pressupostos on, on  la

Conselleria de Turisme no té cap increment pressupostari, amb

la qual cosa aquesta finalitat, aquesta necessitat que una part

d’aquests ingressos provinents d’aquesta ecotaxa que sí es

recull com a previsió, ja dic, d’ingressos als pressupostos

estigués reflectida a les despeses de la Conselleria de Turisme,

almanco una part. Com que això no és així, ens sap greu dir que

no anam pel bon camí perquè aquest impost turístic sigui sòlid

i tengui recorregut. 

Com així, senyors del Govern, no hi ha un increment en

Turisme gràcies als ingressos que aprovarem d’aquesta

ecotaxa?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident Sr. Biel Barceló.

E L S R . V ICEPRESID EN T  I CO NSE LLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Gràcies, Sr. Melià, la veritat és que segurament deu ser

l’impost del qual s’ha parlat més en tota la història de les Illes

Balears i de tot l’Estat espanyol en tots els sectors, li puc ben

assegurar, és la voluntat, per tant, arribar a acords per part del

Govern se segueix mantenint, hem tengut moltes reunions,

s’estan recollint moltes de les propostes i evidentment, encara

queda temps, tant en la informació pública que hi haurà com en

la tramitació parlamentària, per seguir ampliant aquest consens.

Respecte de la finalitat li vull recordar que efectivament

l’esborrany que en aquests moments s’està tramitant al Govern

contempla que sigui finalista, bàsicament dirigit a medi

ambient, bàsicament dirigit a redefinició del model turístic per

aconseguir un turisme sostenible i bàsicament també dirigit a

temes d’innovació i d’ocupació. Per tant, serà finalista, com diu

l’esborrany, que està en aquests moments en tramitació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, presidenta. A veure, una cosa és el consens i una

altra cosa és parlar i reunir-se, perquè vostès ens poden dir que

es reuneixen amb molta gent i que han parlat molt, però si no

consensuen amb ningú i les seves postures són absolutament

inamovibles això no és consens, això és fer moltes reunions,

però són dues coses absolutament diferents. 

Li diré que els governs no parlen sobretot pels seus

discursos, parlen pels seus fets i el gran fet d’un govern són els

pressuposts. I jo vull saber a quines partides hi ha aquest

caràcter finalista de l’ingrés provinent de l’impost turístic,

perquè el que és ben cert és que a la seva conselleria no hi són.

Per tant, si vostès diuen que una part, com diu el seu esborrany

de projecte de llei, ha d’anar cap al turisme, com és que no

estan prevists aquests ingressos i aquestes despeses, sobretot

aquestes despeses, aquestes necessitats de canvi del model

turístic, en el seu departament?, com així?, o digui’m a Medi

Ambient on són aquests doblers i quines inversions es faran

provinents d’aquests ingressos. 

Això és el que volem saber perquè això veritablement

caràcter finalista, per ara, en els pressuposts, no li veim de cap

manera aquest caràcter finalista.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Biel Barceló.

E L S R . V ICEPRESID EN T  I CO N SE LLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Sí, entenem la pressa, tots la tenim, efectivament, però

l’impost, li record que encara no està en vigor, no està aprovat,

li record que la comissió que ha de definir anualment on van les

distintes inversions no està constituïda, perquè la llei no està

aprovada i, per tant, el 2016, quan la llei estigui aprovada,

estigui en vigor, li vull recordar que queda tota la tramitació

parlamentària, li vull recordar que llavors s’haurà de fer un

reglament per aplicar-ho, per tant, en aquest moment no podem

dir, ni tan sols en aquest moment, una data exacta de quan

entrarà en vigor. Quan tot això estigui es constituirà la comissió

i la comissió serà la que decidirà i dirà cap on van cada un, ja

pot capejar, serà així, perquè això preveurà la llei. I no podem

avançar coses que són en aquests moments impossible, perquè

la llei no està aprovada.

Per tant, quan estigui aprovada efectivament serà així. 

El 2016 realment de cara al pressupost és un any de

transició i nosaltres estam convençuts que de cara al 2017, quan

ja estigui en vigor totalment, un any sencer, i estigui duta a

terme la comissió que decideix on van cada una de les

inversions, evidentment tot això es veurà molt més clar. La

presa l’entenc, però també li vull recordar que queda tota una

tramitació parlamentària en la qual tots els grups parlamentaris

hi participaran i una posterior aprovació del reglament que

haurà de definir exactament la composició de la comissió pel

turisme sostenible, que serà la que decidirà definitivament totes

i cada una de les inversions de l’impost de turisme sostenible.

Moltes gràcies.
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I.10) Pregunta RGE núm. 8463/15, presentada per la

diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a programació i difusió de les arts

escèniques.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE núm. 8463/15, relativa a

programació i difusió de les arts escèniques, que formula la

diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

Té la paraula la diputada Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, molt

bon dia. Els partits que donen suport al pacte de govern

portaven en els seus programes assumptes com crear un circuit

d’arts escèniques entre les Illes, un consell de les arts o un

institut de les indústries culturals i creatives. Aquestes

iniciatives, i podríem estar d’acord amb més d’una, parlaven de

la necessitat de redefinir el paper d’aquests disciplines en el

món cultural illenc.

D’altra banda, volien redefinir el paper de l’Institut

d’Estudis Baleàrics en el seu vessant d’ens gestora d’ajudes a

la promoció, a la formació, un institut que, segons vostès,

presenta un important forat pressupostari. Veim en els

pressuposts que parlarem de crear el consell de la cultura, crear

una marca cultural pròpia, fomentar i difondre les arts

escèniques, entre d’altres, però tenim dubtes. Ens parlen d’una

marca de producte cultural, però sense tenir un producte

complet que tengui ajudes, que tengui mobilitat i que sigui

reconegut primer dins el territori. Ens parlen de fomentar i

difondre les arts escèniques a les Illes, però quan les

temporades teatrals ja estan confeccionades i estan fetes fins a

l’estiu. Poc podran fomentar fins a finals de 2016. 

Treballaran colze a colze amb els productors i agents

culturals professionals per fer l’ús d’ajudes maximitzant els

seus beneficis per al sector? En matèria d’indústries culturals

i creatives, quins plans tenen? Treballen amb el Ministeri de

Cultura per augmentar la presència balear en les seves línies de

subvencions i programes? Què pensen dels programes europeus

on hi ha infinitat de possibilitats de creixement i finançament?

En definitiva, quina previsió té el Govern de les Illes

Balears per potenciar la creació, la programació i la difusió de

les companyies d’arts escèniques de Balears dins el nostre

territori, a la resta de comunitats o a l’exterior? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Esperança Camps.

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperanza Camps i

Barber):

Gràcies, presidenta. Bon dia a tothom. Em sap greu, li don

una mica l’esquena, és una situació un poc estranya. Moltes

gràcies per la pregunta, Sra. Sureda. Efectivament, en els

pressuposts per a l’any 2016 el Govern preveu augmentar molt

el suport a les arts escèniques, no és només una proposta de

programes electorals, hem començat ja a treballar en açò, ja

hem començat a donar suport, he començat a acompanyar a

companyies a festivals, a fires de teatre per promocionar les

companyies teatrals de les Illes Balears. 

Les arts escèniques, justament, formen part de les

disciplines artístiques que tenim l’obligació com a govern de

promocionar des de la Direcció General de Cultura. Durant la

passada legislatura, ho sabem tots nosaltres, el sector

professionals de les arts escèniques de les Illes Balears ha

passat dificultats molt serioses, una de les nostres prioritats,

com en la resta de manifestacions artístiques, és ajudar, com li

he dit, el sector, parlam de teatre professional encara que no

hem d’oblidar que hi ha un altre teatre no professional que

també és molt viu, molt lloable i que és un autèntic motor de

cohesió social i al qual també li hem de donar suport.

Pel que fa al teatre professional, que és de la nostra

competència, com vostè molt bé ha dit, en els pressuposts ja hi

és, fomentarem la creació que fins ara ha anat barrejada amb

producció. La creació és el pas previ, ajudar a la creació

significa estimular l’escriptura i la direcció dramàtica i la

creació és també un nínxol de mercat que encara està per

explorar i per explotar. 

Dins la Direcció General de Cultura proposam el foment

d’encontres de creadors de les quatres illes, encontres per

cocrear, per fer cultura. A açò destinarem 100.000 euros del

pressupost de 2016. 

Una altra de les possibilitats competencials del Govern és

la distribució, el nostre deure és potenciar la mobilitat, moure

les produccions entre illes, i en aquest sentit entenem la

comunitat com un territori únic, aquest és el circuit entre illes

que parlam en els pressuposts, però també entenem que

Catalunya, el País Valencià i Andorra han de ser ports

d’arribada de les produccions que es facin a les Illes Balears.

A açò, en aquest capítol li dedicarem 200.000 euros. És a dir,

els professionals per poder moure els seus espectacles i les

seves creacions podran solAlicitar ajuts de mobilitat per anar a

fires, festivals també.

Per tant, per a 2016 dedicarem 300.000 euros a fomentar el

teatre front els 76.103 que hi havia en els pressuposts de 2015.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Totes les idees podrien anar bé, però de

moment ja hem perdut una temporada. Arts escèniques no és

només teatre, és també òpera, també és ballet. El sector cultural

necessita apostes fortes per a tots. A El Pi consideram que s’ha

de crear un vertader circuit interinsular d’arts escèniques amb

ajudes i programació adequada al sector, creim que s’ha de

fomentar l’intercanvi teatral entre els distints territoris de parla
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catalana, apostar per les coproduccions entre illes, reforçar les

fires teatrals, entre altres coses, perquè pensam que en general

aquestes línies ens semblem, ara per ara, un poc febles.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Esperanza Camps. 

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperanza Camps i

Barber):

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Veig que ens trobarem en el

camí i entre tots ho farem açò. Efectivament, les arts escèniques

necessiten tot el suport i aquí estam per treballar.

Gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 8455/15, presentada pel

diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a suspensió del curs bàsic de

policia local.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE núm. 8455/15, relativa a suspensió

del curs bàsic de policia local, que formula el diputat Sr. Juan

Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari Popular. Té la

paraula el diputat Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. El passat dia 21

d’octubre la consellera d’Administracions Públiques, d’Hisenda

i Administracions Públiques, a la Comissió d’Assumptes

Institucionals i Generals va manifestar que davant la

problemàtica de cobrir les places de policies locals durant les

necessitats de la temporada alta, la solució era proposar fer un

nou curs de policia local bàsic. Fa pocs dies vam veure que

aquest curs quedava suspès, per això li demanam, quines són

les causes d’aquesta suspensió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Catalina Cladera.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, no sé d’on ha tret

que suspenem el curs d’accés a policia local, no ho hem decidit

això. Però bé, està bé que es preocupi per la seguretat dels

municipis, de l’estabilitat dels policies locals als municipis, de

la falta de seguretat o de mitjans en els mesos d’estiu. I també

dir-li que no he vist massa feina feta quan he arribat a la seva

direcció general al respecte, al contrari he trobat una plaça

d’ISPIB, que és l’Institut de Seguretat Pública, que pot vetllar

i treballar això, desdotada, hem trobat una Llei de coordinació

de policies locals, que vostès en la seva època varen aprovar i

que no facilita aquest canvi de model cap a les policies locals,

de donar més estabilitat a les policies locals. Fins i tot diria que

en la seva època, en el seu mandat, només va fer un curs

d’accés a policies locals, amb 35 nous policies locals l’any

2013.

No sé què li preocupa, perquè primer de tot no hem decidit

suspendre el curs. Nosaltres estam estudiant la viabilitat tècnica

de realitzar aquest curs, perquè pensam que fer aquest curs és

una forma que ajudarà a canviar el model a l’hora de tenir

accés a la formació i a molts altres aspectes i estam fent feina

en això. Per tant, no entenc molt bé la seva pregunta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. La informació de la pregunta ve

derivada d’una notícia que va aparèixer a la premsa local, es

donava la notícia de la suspensió d’aquest anunci del curs

bàsic. Li vam dir què fer i li ho ha dit també el sindicat de

policies interins, fer formació de curs bàsic no resoldrà el

problema de la necessitat de policies locals en temporada alta,

a l’estiu, sinó que el que crearan precisament són més policies

locals. L’anterior govern, jo sé que vostè em dirà que tot això

és culpa del Govern central, del Govern de Madrid o de

l’anterior Govern del Partit Popular. Però l’anterior govern el

que va fer per exemple és fer un curs de policia bàsic a Eivissa,

allà on sí feia falta, allà on bàsicament hi havia una necessitat

important.

Els problemes de policies locals a l’estiu se centren

bàsicament a Formentera, Eivissa i Menorca. Per tant, fer un

curs bàsic a Mallorca pensam, i així li ho vam dir en comissió

i així li ho diu el sindicat, que no solucionarà aquest problema.

Però evidentment allò que no solucionarà el problema de la

policia local és fer una retallada en el fons de seguretat, com

vostè proposa en el pressupost, fer una retallada en el fons de

cooperació municipal, com vostè proposa en el seu pressupost,

o fer una retallada a les ajudes als municipis en protecció civil.

Tot això sí que anirà en contra de al seguretat dels municipis de

Balears i és el que vostès estan proposant en aquest moment.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Catalina Cladera.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, primer de tot el que ha

de fer és contrastar la informació, perquè com li he dit nosaltres

no hem decidit suspendre el curs d’accés, sinó que estam
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estudiant la viabilitat tècnica, les condicions pressupostàries, el

calendari i, sobretot, les solucions que pot reportar al problema

que tenim detectat, que vostè molt bé ha definit, però jo li

record que també hi ha municipis a Mallorca, com Alcúdia,

Calvià, Marratxí, que també tenen problemes. Per tant, és un

problema a totes les illes, sobretot als municipis turístics que

estam intentant abordar, si és a través d’un curs, o a través

d’altres formes, fins i tot canviant la Llei de coordinació de

policies locals.

Duim quatre mesos i quatre mesos fent feina en això. Tenim

detectat el problema i estam treballant. Una de les coses que

farem és a principis de desembre fer una jornada tècnica

d’anàlisi, debat i estudi, on participaran diferents ajuntaments,

la FELIB, la UIB, per poder tractar, diagnosticar i trobar una

solució. Evidentment només fer un curs no soluciona el

problema, perquè hi ha un problema per poder estabilitzar les

plantilles, això ve per limitacions legals, com ja vaig explicar,

però per això s’ha de poder tal vegada canviar la llei

autonòmica, això vostès ho haurien pogut fer i sí que li puc dir

que no varen fer, per canviar el model policial i que en això no

haguem de dependre de Madrid. Si alguna possibilitat tenim,

l’hem d’explotar i en això estam fent feina. Però li puc

assegurar que des del minut u aquest tema ens preocupa, hi

estam fent feina, ens estam reunint amb els consells insulars,

amb els ajuntaments per abordar aquest tema i no l’hem deixat

de mà en cap moment.

Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 8518/15, presentada per la

diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup

Parlamentari Mixt, relativa a accident a les vies del tren.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE núm. 8518/15, presentada en

substitució de la RGE núm. 8453/15, relativa a accident a les

vies del tren, que formula la diputada Sra. Olga Ballester i

Nebot del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la diputada la

diputada Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, hay gran

consternación en la barriada Verge de Lluc por el triste

accidente acaecido la semana pasada, en el paso a nivel

regulado por barreras. Pienso como usted que hemos de esperar

a la investigación oficial del suceso. Pero lo cierto es que

también hay indignación entre los vecinos, ya que según todos

los testigos, las barreras estaban levantadas cuando el coche

atravesaba las vías del tren. Un mal funcionamiento, que según

el presidente de la asociación de vecinos, está repetidamente

denunciado a SFM, pues no es la primera vez que fallan y

varios vecinos han sufrido graves percances por su mal

funcionamiento. Según comentan, el problema está ahí, en que

aún habiendo denunciado o hecho quejas mediante el número

de participación ciudadana, el mal funcionamiento de estas

barreras y de otras continúa. Y dicen que nadie de la empresa

pública SFM ni del Govern actúa y soluciona este problema

crónico de seguridad.

Por ello le preguntamos al Sr. Conseller, ¿qué controles de

seguridad se realizan en los medios de transporte y elementos

de seguridad que integran el TIB?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Joan Boned. 

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Joan Boned i Roig):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, llegint directament

quina és la pregunta, la resposta de la conselleria ha de ser que

els controls de seguretat que es realitzen en els mitjans de

transport i en els elements de seguretat que integren el transport

de les Illes Balears, són aquells que estipulen els diferents

protocols i normatives existents. Aquests protocols són duts

sempre a terme de manera correcta i regular, amb les

comprovacions que pertoquen a cada un dels casos.

La xarxa de transports de les Illes Balears compta amb

diferents instruments per garantir la seguretat en els

desplaçaments dels viatgers, que van des de les eines de gestió

d’emergències i accidents, passant per la revisió periòdica i el

manteniment de les pròpies infraestructures ferroviàries i

arribant fins a tot el sistema de control del trànsit ferroviari que

es du a terme des del control de trànsit centralitzat. En el cas

dels autobusos, que també són transport de les Illes Balears, els

elements de seguretat estan relacionats directament amb les

autoritzacions de transport i amb les inspeccions tècniques de

vehicles.

Per tant, Sra. Diputada, aquesta és una qüestió que engloba

una gran diversitat d’elements, integrats en el model global de

gestió de les infraestructures pròpies del Govern balear.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sra. Presidenta. Pues muchas gracias, Sr.

Conseller. Únicamente, claro, si estos controles de seguridad se

hacen y existen unos protocolos, está claro que algo falla, algo

no se está haciendo bien o bien estos protocolos de seguridad

son insuficientes. Y esto realmente es grave. Entonces desde

Ciudadanos creemos que urge una auditoría de estos

protocolos, una auditoría de su aplicación por parte del

personal de SFM y de su eficacia para el objetivo de riesgo

cero.

También nos gustaría plantearle la necesidad de la

eliminación del paso a nivel con barreras de Verge de Lluc y si

podría ser factible la construcción de un paso subterráneo para

coches y viandantes. 

Gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Joan Boned. 

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Joan Boned i Roig):

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, efectivament estam d’acord,

els protocols de seguretat s’han de seguir. Tot allò que vagi

relacionat amb la millora de la seguretat dels viatgers i del

sistema de transport, crec que s’ha de fer si així és possible.

Però li diré també una cosa, si un realment es posa a estudiar

les estadístiques del pas de trens per aquest punt en concret, si

vostè vol aquí mateix i els accidents que hi ha hagut, veurà

vostè que és la primera vegada que hi ha un accident en aquest

punt.

És cert que es produeixen situacions que en certs moments

poden parèixer irregulars, però que no és la primera vegada que

es produeixen, com la que ha tengut lloc en aquest cas. I és cert

també que com que es coneix que aquesta situació es pot donar,

hi ha uns protocols de seguretat a seguir a partir d’aquestes

situacions. I a vegades, a pesar que pot un creure que està cent

per cent garantida la seguretat, hi pot haver alteracions en

aquest protocol que facin que es produeixi un accident, com en

aquest cas ha passat. Jo només li dic una cosa, s’estan estudiant

les possibilitats per millorar aquest sistema de seguretat. És cert

que ja s’ha fet durant temps, durant anys, l’eliminació d’aquests

passos a nivell, hi ha un programa per seguir amb aquesta

eliminació. Aquest és concret segurament és dels més

complicats de tota la xarxa de tren de Mallorca, perquè entre

altres qüestions provoca greus inconvenients...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, el seu temps s’ha exhaurit.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I

MOBILITAT (Joan Boned i Roig):

... als mateixos veïnats. Per tant, estudiarem totes les opcions,

Sra. Ballester.

I.13) Pregunta RGE núm. 8457/15, presentada pel

diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a pagament de la quantia

per a la finalització de les obres del Palau de Congressos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE 8457/15, relativa a pagament de la

quantia per a la finalització de les obres del Palau de

Congressos, que formula el diputat Sr. Álvaro Gijón i Carrasco,

del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el diputat Sr.

Álvaro Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, me imagino que con

la agenda tan apretada que tiene de reuniones para consensuar

la ecotasa se le ha pasado un pequeño detalle sin importancia,

y es que faltan 17 millones de euros en el presupuesto de la

comunidad para pagar los finales de obra del Palacio de

Congresos, 17 millones de euros a los cuales habrá que sumar

el IVA correspondiente y la indemnización a la cual ustedes

lleguen a acordar con la empresa Acciona por los retrasos

sufridos en esa obra.

El ayuntamiento no parece que tenga planeado pagar o

hacer frente a esos 16 millones de euros, o 17 millones de euros

más IVA. Por tanto nos gustaría saber, Sr. Vicepresidente,

cómo piensa hacer frente desde su conselleria para realizar el

pago y poder finalizar las obras, tal y como ustedes se han

comprometido.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident Sr. Gabriel Barceló.

E L SR . V IC EP R ESID E N T  I  C O N S E L LE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Bé, Sr. Gijón, no sé quins comptes fa vostè. En el

pressupost d’enguany hi havia els 8 milions d’euros

corresponents a la paga que el Govern havia de fer arribar per

al Palau de Congressos; en el pressupost de l’any que ve, com

ja vaig informar a la comissió a la qual vostè va assistir, hi ha

els 8 milions corresponents a la part que el Govern ha

d’assumir per al 2016, i les certificacions d’obra s’estan pagant

en termini.

Per tant no sé quin és el problema que vostè en aquest

moment veu, que no es pagui el Palau de Congressos. Una altra

cosa és el que he dit ja moltes vegades, si aquesta obra s’havia

d’haver arribat a acabar, com s’ha acabat, i en el seu moment,

fa quatre anys, s’hauria d’haver aturada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Álvaro Gijón.

EL SR. GIJÓN I CARRASCO:

Gracias, Sra. Presidenta. Me reafirmo, Sr. Vicepresidente,

que la negociación de la ecotasa le está dejando muy poco

margen para el resto de las tareas, porque si usted dice que con

los 8 millones de euros va a pagar el final de las obras una de

dos, o no han hablado con el ayuntamiento o no se ha mirado

las cuentas del Palacio de Congresos. Al Palacio de Congresos

le falta, para terminar la obra, la cantidad que le he dicho, 17

millones de euros más el IVA, más la cantidad que ustedes

negocien con Acciona para las indemnizaciones, y el dinero

que usted está mandando desde la conselleria a la empresa

Palacio de Congresos es para pagar el préstamo que se tuvo que

pedir de 40 millones de euros, que está asumiendo el

ayuntamiento pero que tiene que devolver el ayuntamiento cada

año. Por tanto si ustedes están haciendo cuentas con esos 8

millones me parece que le acaba de dar un susto tremendo al

alcalde de la ciudad de Palma, porque le faltarán, le seguirán

faltando 17 millones de euros. 
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Y convendría que tuviéramos claro cómo lo vamos a hacer,

porque ya que ustedes han querido hacer de nuevos ricos y no

han querido vender el hotel, y resulta que ahora quieren hacerse

ustedes con la gestión, lo cual me preocupa porque eso va a ser

el palacio de congresos de bodas, bautizos y comuniones,

convendría que esos 17 millones de euros los buscaran de algún

sitio; si lo quieren buscar de dinero de la ecotasa, fantástico; si

lo quieren buscar de cualquier otra de las partidas que tengan,

fantástico; pero la realidad es que a 31 de diciembre, cuando

ustedes termines las obras, si es que las terminan en algún

momento, le faltarán los 17 millones de euros más IVA, más la

indemnización, y en el ayuntamiento no hacen cuentas con

poder pagarlo porque básicamente ni siquiera tienen recursos

para poder hacerlo.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Gabriel Barceló.

E L SR . V IC EP R ES ID E N T  I  C O N SE LLE R

D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i

Milta):

Efectivament, Sr. Gijón, no hem volgut regalar l’hotel, cosa

que vostès pretenien. No hem volgut regalar l’hotel que han

pagat tots els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

I per altra banda, per altra banda, Sr. Gijón, efectivament hi

ha una indemnització pendent, una indemnització producte de

la seva mala gestió. No estaria de més que vostès assumissin

aquest error, i fins i tot de les seves butxaques pagassin el que

hauran de pagar els ciutadans i les ciutadanes de les Illes

Balears.

(Més aplaudiments)

16 milions d’euros reclama Acciona en aquests moments

per la seva mala gestió...

(Remor de veus)

...per haver aturat les obres des de l’estiu de 2012 a l’estiu de

2014. Ja sé que no els agrada sentir-ho, ja sé que no els agrada,

però de l’estiu de 2012 a l’estiu de 2014 la seva ineficàcia va

fer que les obres estiguessin aturades, i ara Acciona reclama 16

milions, i, per cert, evidentment no, en defensa dels ciutadans

i de les ciutadanes de les Illes Balears, no es pagaran aquests 16

milions, perquè la valoració que es fa des dels serveis tècnics

de l’ajuntament i del Govern serà molt inferior. Em consta que

vostès sí que varen estar a punt de pagar aquesta quantitat, sí

que els interessava pagar aquesta quantitat. Tanta sort que al

final la seva ineficàcia una vegada més va fer que durant un any

no arribassin a un acord amb Acciona, i per tant en aquests

moments ara sí que podem rebaixar aquesta quantitat.

Li puc assegurar que el Palau de Congressos s’acabarà,

evidentment no s’acabarà en termini, s’havia d’acabar el

setembre i la mateixa empresa ha reclamat poder acabar dins el

gener, s’acabarà i s’està pagant puntualment. Com li he dit les

certificacions s’estan pagant, la darrera certificació,

corresponent a les obres de setembre, ja està pagada, i per tant

no hi ha en aquests moments cap problema dels que vostès

veuen, més enllà que efectivament hi ha unes tramitacions

administratives i que hem de decidir entre tots el futur del Palau

de Congressos, perquè com a mínim, ja que ens hem gastat 130

milions d’euros dels ciutadans, li traguem el màxim rendiment

econòmic i social, no ho oblidem.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 8448/15, presentada per la

diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari

Mixt, relativa a mecenatge mediambiental.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE 8448/15, relativa a mecenatge

mediambiental, que formula la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la diputada Sra.

Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Bon dia senyores diputades i senyors

diputats. El conjunt d’espais protegits a l’Estat espanyol rep

una tercera part del total de visitants estrangers que ens visiten,

en total 21 milions de persones visiten espais protegits a l’Estat

espanyol.

Les Illes Balears compten amb un total de 12 espais naturals

protegits, una superfície de 19,20% protegida, i un conjunt total

de 138 llocs d’importància comunitària, fet o xifra que no és

gens menyspreable. Els darrers anys de crisi econòmica han

tengut una especial repercussió també en el sector ambiental, en

el sector públic ambiental, fet que normalment aquí no

recordam gaire però crec que és important posar-hi l’accent,

retallades que han suposat desmantellament de l’estructura

tècnica dels parcs naturals i de les reserves marines i parc

nacional, desviament de fons del Parc Nacional de Cabrera a

partides generalistes que no han permès dedicar tot el muntant

global que l’Estat hi ha dedicat o hi ha assignat per fer la feina

que s’ha de fer, i en general una reducció d’una tercera part

dels fons en el cas dels parcs naturals i d’una quarta part dels

fons en els parcs naturals de les Illes Balears.

Segons aquestes xifres, que estan publicades a l’anuari de

Red Europarc, que és l’oficina tècnica europea, que té també

base a Madrid, per fer diagnosi i observatori de l’evolució de

la conservació dels espais naturals de l’Estat espanyol, ens

recorden que tenim una de les primordials estratègies en el

manteniment dels beneficis socials de les àrees protegides i del

seu suport financer, i que una de les estratègies a seguir és la

diversificació dels fons de finançament mitjançant l’impuls al

mecenatge, avantatges fiscals i posada en marxa de sistemes de

finançament mixtos, perquè contràriament i no hi participa
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també la iniciativa privada és absolutament inviable que

puguem fer un bon manteniment dels espais protegits i tornar

com a mínim a la situació que teníem fa set o vuit anys.

Per tant demanaria al Sr. Vidal si té previst engegar

iniciatives que permetin impulsar el mecenatge en aquest cas en

el sector ambiental a les nostres illes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Presidenta, diputada, és veritat que el repte de finançament

dels espais naturals protegits és un repte que ens preocupa. Les

retallades sofertes han generat una manca de seguiment

ambiental a moltes zones i han generat unes pèrdues de gran

capital humà i de coneixement. Però evidentment, vostè ho ha

dit, hem de cercar nous instruments, hem de cercar noves vies

de finançament, i el mecenatge n’és una clau. 

Actualment colAlaboren amb la Conselleria de Medi

Ambient, Agricultura i Pesca, el 2015, La Caixa amb 400.000

euros, en conservació i generació d’hàbitats; Red Eléctrica amb

400.000 euros; TUI aquests anys ha colAlaborat amb el bosc

TUI a Aubarca; el golf de Tramuntana amb 40.000 euros en

educació ambiental; el club Pollentia, amb donatius directes

dels seus visitants, amb 6.000 euros per a un tancament de

ramat a S’Albufereta; Tots per la Serra, una iniciativa ciutadana

que va iniciar la conselleria per l’incendi d’Andratx. Dins el

2016 seguirem en aquesta línia amb La Caixa; amb Endesa

obrirem, amb 350.000 euros, uns canals a S’Albufera; i Red

Eléctrica està intentant innovar en reposició de posidònia i en

temes d’educació ambiental. 

Evidentment la responsabilitat social corporativa és una

oportunitat per als espais naturals protegits que hem d’aprofitar.

Evidentment m’agradaria que, com aquestes empreses,

moltíssimes altres empreses en la seva responsabilitat,

implantades en aquest territori, tenguessin la sensibilitat com

aquestes per invertir en els espais naturals protegits,

especialment les empreses turístiques, les empreses que

s’aprofiten del nostre paisatge. Per tant evidentment des de la

conselleria, en el marc de la Llei 42/2007, de patrimoni natural,

crearem el fons per la natura, un fons en què les empreses que

vulguin colAlaborar, els sectors privats que vulguin colAlaborar

podran colAlaborar amb la conselleria amb el repte de tornar la

dignitat als espais naturals protegits.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sílvia Tur. 

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, conseller. M’agrada escoltar la seva explicació,

crec que fan feina en una bona línia, però és important recordar

que a l’Estat espanyol només un 3% del finançament dedicat a

la conservació dels espais protegits prové de l’empresa privada

o de la iniciativa privada. En aquest cas, és cabdal afavorir

aquest mecanisme com un reclam perquè realment resulti

atractiu i comptin amb incentius fiscals suficients moltes

empreses privades o moltes fundacions que poden fer una gran

labor i que sobretot ens poden...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Tur, el seu temps s’ha exhaurit.

LA SRA. TUR I RIBAS:

... ens poden garantir continuïtat en aquesta...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicenç Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,

AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sra. Tur, en aquesta línia farem feina i a més del mecenatge

també de les empreses privades, també apostam pel instruments

com la custòdia del territori, també una nova oportunitat que

hem de dinamitzar i li hem de crear un marc.

I.15) Pregunta RGE núm. 8451/15, presentada per la

diputada Sra. Laura Camargo i Fernández, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a plans contra

la violència masclista.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE núm. 8451/15, relativa a plans

contra la violència masclista, que formula la diputada Sra.

Laura Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears. Té la paraula la diputada Sra. Laura Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, parlar de xacra

quan ens referim a les terribles conseqüències dels crims dels

masclistes criminals malauradament ja ens sona a lloc comú,

però el que patim encara les dones a tot arreu del món com a

resultat d’aquest vell mal anomenat patriarcat, que és més vell

encara que el capitalisme, és qualsevol cosa menys un lloc

comú. No podrem mai construir un nou model de societat si no

desterram la por que tenim les dones a morir assassinades a

mans de les nostres parelles o exparelles, si no posam fi als

"femenicidis", si no actuam amb contundència i fermesa per

posar fi als crims en qualsevol de les seves formes. 

Les xifres estatals d’enguany escarrufen i parlen per si

mateixes, ja són 54 dones que han estat assassinades, una

d’elles aquí a Mallorca, assassinades -dic, que no mortes, fora

eufemismes per favor quan parlam d’aquestes coses- l’any

2015. En els darrers dies, després que gairebé 200.000

persones marxessin sobre Madrid, entre les quals jo em trobava

i altres companys i companyes també de Mallorca i de la resta
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de les Illes, han estat assassinades vuit dones més. En nou dies

vuit dones han mort, han estat assassinades -insisteixo- i sobre

això també cal destacar que a Balears en els darrers anys s’ha

trobat entre les comunitats amb més denúncies registrades per

violència masclista. 

Des d’aquest tipus de violència que acaba físicament amb

les nostres vides també hi podríem afegir la violència que està

basada en el control via mòbil que pateixen les més joves o en

els casos de publicitat masclista, sexista, vexatòria que es

troben en els espais turístics de les nostres illes. 

Sembla clar que aquest problema està molt lluny de

solucionar-se i per això volem posar èmfasi des de Podem en

la prevenció, pensam que no és el moment només de fer èmfasi

en allò que passa a posteriori, en les mesures necessàries, sinó

també en la prevenció. Per això, amb aquesta mirada posada en

allò que hem de fer abans que aquests crims es produeixin, vull

demanar quins plans té el Govern de les Illes Balears per

combatre la violència masclista a les nostres illes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Camargo, per la seva

pregunta. Compartesc la diagnosi i l’explicació que vostè feia

perfectament i, a més, li agraesc que faci aquesta pregunta i que

parlem en aquest parlament d’una realitat que tenim dia a dia

entre les nostres vides i que és aquesta xacra, a què vostè feia

referència, que és la violència masclista que ens ha de fer

empegueir com a societat i que, sens dubte, les xifres parlen per

si mateixes. Aquestes xifres són absolutament alarmants i això

vol dir que hi ha, com a societat, alguna cosa que no funciona

bé i que, per tant, tots ens hem de posar a arreglar aquesta

difícil situació. 

Som defensora que hi hagi un pacte d’Estat contra la

violència de gènere, crec que necessitam involucrar-nos-hi tots,

totes les institucions de l’Estat, la societat civil, les entitats que

fan feina fa molts d’anys en la lluita contra aquesta violència de

gènere, un pacte d’Estat perquè necessitam ficar-hi educació,

necessitam ficar-hi justícia, necessitam ficar-hi tot el suport a

les víctimes, a la prevenció. En definitiva, moltíssimes de les

qüestions. Per tant, crec que hem de seguir en aquesta línia de

defensa d’aquestes qüestions.

Quant aquí, a les Illes Balears, vostè comparteix

perfectament el pacte signat en els acords pel canvi on vàrem

prioritzar d’una forma clara que tot el que fa referència a

violència de gènere i a termes d’igualtat, en termes amplis,

entre homes i dones, ha de ser una política transversal de tot el

Govern. Per això, dia 1 de gener l’Institut Balear de la Dona

passarà a la Conselleria de Presidència perquè des d’allà creim

que ha de una política molt més transversal de totes les àrees,

com estava contemplat en els acords que vàrem signar.

Durant aquesta legislatura tendrem una fita important, que

és la Llei d’igualtat, que jo esper i demandaria que tots féssim

un esforç perquè fos una llei aprovada per unanimitat i que, per

tant, fos perdurable en el temps, una llei d’igualtat que vol

incorporar moltes qüestions, entre d’elles les qüestions de

prevenció, a què vostè feia referència, però també volem

incorporar alguns fonaments nous contra la violència de gènere,

entre ells la violència econòmica, qualificar l’impagament de la

pensió alimentària com una forma més de violència masclista,

contemplar l’obligatorietat que tengui la comunitat autònoma

de tenir els centres d’acollida i els serveis d’urgències

necessaris, ara hi són, però per voluntat política, i nosaltres

creim que s’han de fixar per llei el nombre de places mínimes

segons les ràtios. També una qüestió que és important, que és

la renda social, preveure que en cas d’impagament la dona

pugui accedir a aquesta renda social, que vostès ja tenen el text.

En definitiva, es tracta de tota una sèrie de mesures que

tenen a veure amb tot el que fa referència a la lluita contra la

violència i d’una forma molt especial en termes d’educació.

Vostè parlava de la prevenció. Jo en som absolutament

defensora, per això he parlat tant de la coeducació i de la

importància de l’educació en valors als nins i nines. Per això a

mi m’agrada molt que vagin a classe a les mateixes aules...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Presidenta, el seu temps s’ha exhaurit.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Perdoni, bé, d’aquestes i moltes qüestions hem de parlar. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula, Sra. Camargo? Té la paraula.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Sí, Sra. Armengol, gràcies també per

compartir aquesta preocupació. La nostra idea és redoblar els

esforços en prevenció. Ens agradaria saber quins plans

exactament, ara ja s’ha quedat sense temps, però bé, en podem

parlar, quins plans exactament per garantir aquesta prevenció

es posaran en marxa i també atès que la magnitud del tema és

tan gran volíem exigir el compromís per aprovar aquesta llei

d’igualtat en el primer trimestre de 2016, que això no quedi...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Camargo...

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

... per demà, les dones no podem esperar per a un altre dia.
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LA SRA. PRESIDENTA:

... el seu temps s’ha exhaurit.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies.

I.16) Pregunta RGE núm. 8460/15, presentada per la

diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a obertura dels centres de

salut els horabaixes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta, RGE núm. 8460/15, relativa a obertura

dels centres de salut els horabaixes, que formula la diputada

Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular.

Té la paraula la diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Presidenta del Govern, bon

dia. O vostè té un concepte diferent de consens de la resta del

món o bé viu tan allunyada de la realitat que es creu realment

que governa des del diàleg i des del consens. 

Fa unes setmanes li vàrem formular ja aquesta mateixa

pregunta, sobre l’obertura dels centres de salut els horabaixes,

i ens va contestar que era un compromís seu i que, a més, ho

estava consensuant amb els professionals. Amb quins

professionals, Sra. Armengol? Perquè aquests professionals als

que vostè feia referència han fet un escrit dient que es tracta

d’una decisió unilateral i sense consens i ja han amenaçat

també amb diferents mobilitzacions.

Sra. Armengol, quin problema té el seu govern amb tothom

i com pensa imposar l’obertura dels centres de salut els

horabaixes? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Prohens, vostè i jo estam molt

lluny ideològicament parlant. El centre del sistema sanitari per

a nosaltres és l’usuari de la sanitat pública i creim en els drets

de la ciutadania i creim en un sistema de sanitat universal,

pública i gratuïta. Per això estam retornant els drets que vostès

varen llevar als ciutadans d’aquestes illes, hem retornat la

targeta sanitària als immigrants irregulars, per tant, som una

societat més decent; als pressuposts de 2016 eliminam la taxa

de 10 euros que vostès varen posar a tothom per accedir a la

targeta sanitària i obrirem els centres de salut que vostès varen

tancar.

Sra. Prohens, vostès varen llevar drets, nosaltres els

retornam. I aquest és un dels motius perquè dia 24 de maig els

ciutadans varen votar de forma majoritària als partits

d’esquerres, per retornar aquests drets. 

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sí, les seves retallades, Sra. Prohens, ja pot riure, són molt

per ideologia i justificats amb una malentesa austeritat. 

Per tant, compromís, obrirem els centres de salut a partir de

dia 1 de desembre, de dilluns a dijous de 8 a 8 del vespre, els

divendres de 8 a 15. No suposa increment de jornada laboral,

sí que farem les substitucions als professionals, tal com pertoca,

que vostès no feien. Per això incrementam el capítol 1 a atenció

primària amb 9 milions d’euros. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margarita Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sra. Armengol, és que vostè no escolta ningú. No sé si sap

que dia 9 d’octubre el seu gerent d’Atenció Primària va adreçar

una carta als professionals dient que es veien obligats a complir

un mandat parlamentari, això de mandat parlamentari ja ens ho

explicarà també un altre dia, quins són els criteris que

segueixen, i que tot i la disconformitat majoritària dels

coordinadors i centres d’atenció primària tirarien endavant

aquesta mesura. 

Aquesta carta va ser contestada amb una altra carta, que no

sé si vostè coneix, de dia 13 d’octubre per part dels

professionals i els coordinadors que li asseguraven que

l’assistència estava garantida a tota la població amb l'horari que

tenen actualment i que a més aquesta decisió era contrària a la

negociació colAlectiva.

També varen adreçar una altra carta, que no sé si vostè

coneix, a la consellera de Salut perquè no els havia rebut per

donar-los cap explicació, dient que durant aquests tres anys

havia millorat l’organització assistencial i també la formació i

la docència dels equips i que no hi ha -diuen els professionals,

no ho dic jo- cap demanda social per a aquesta ampliació ni han

rebut cap queixa per part d’aquests ciutadans que vostè diu

defensar i que més hi ha un estalvi evident en contractacions de

substituts.

Què han rebut per part del Govern?, silenci, ni tan sols

consens, ni tan sols les reunions a les quals vostès fan tanta

referència, només respostes orals perquè tampoc..., s’han negat

a enviar-los cap resposta per escrit.

És una mesura ideològica, és una mesura que vostè vol

imposar per oferir el mateix servei a menor qualitat i major

cost.

Vostè sempre parla que no suposava cap estalvi aquesta

mesura del Partit Popular, doncs els mateixos professionals

quantifiquen en 5 milions d’euros l’estalvi d’aquesta mesura en
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tres anys front als 9 milions d’euros que ha reconegut vostè que

suposarà d’increment de cost la seva mesura.

Diuen també que havien colAlapsat les urgències, hi ha un

informe que diu que el punt màxim d’urgències està...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Prohens, el seu temps s’ha exhaurit.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

...(...) 2012 que els centres de salut estan coberts.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Prohens, és massa fàcil: amb

qui consensuaren el TIL?, amb qui el Decret 16/2012, en el

qual varen canviar el sistema de salut i va deixar de ser

universal?, amb qui consensuaren posar una taxa de 10 euros

per tenir una targeta sanitària?, amb qui consensuaren tancar els

centres de salut els capvespres, Sra. Prohens?

Totes les associacions, deu, feren un comunicat en contra

del tancament dels centres de salut els horabaixes, nosaltres

hem dialogat amb tothom, sí, i estam complint el programa

electoral de tots els partits polítics i dels Acords pel canvi per

una defensa de l’usuari i per una defensa del sistema d’atenció

primària.

Escolti bé, Sra. Prohens, escolti bé: atenció primària és

l’entrada en el sistema de salut, és on el ciutadà té dret que se’l

tracti des de la promoció i la prevenció de la malaltia, cosa que

vostès varen obviar i és el que nosaltres volem retornar als

centres de salut, és on té un tractament més àgil per part del seu

metge de capçalera.

Vostè és mare, vostè creu que no és just que una persona

que fa feina pugui dur el seu fill al pediatre els capvespres?,

això no és pensar en les persones d’aquestes illes?, això és el

que nosaltres volem fer i és el que estam fent i ho farem amb

els professionals del sistema de salut, que és normal que

tenguin aquesta situació després de les retallades que vostès els

varen fer, un 44% han augmentat les urgències...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Presidenta, el seu temps s’ha exhaurit.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES

BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

...en els centres d’atenció primària. Sí, acab, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

II. Designació dels membres del Consell Social de la

Universitat de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon a la

designació dels membres del Consell Social de la Universitat

de les Illes Balears. 

Procedirem a la designació dels membres del Consell Social

de la Universitat d’acord amb el que disposa l’article 7 de la

Llei 2/2003, de 20 de març, d’organització institucional del

sistema universitari de les Illes Balears, i la Resolució de

Presidència reguladora de les normes de procediment per a la

designació dels representats del Parlament de les Illes Balears

al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears.

Els grups parlamentaris han proposat les persones següents:

el Grup Parlamentari Podem proposa el Sr. Daniel Bachiller i

Pérez; el Grup Parlamentari Popular proposa el Sr. Roman Piña

i Homs; el Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos Partido de la

Ciudadanía) proposa el Sr. Francisco Javier De Mendoza i

Sanz, i el Grup Parlamentari Socialista proposa la Sra. Aina

Rado i Ferrando.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

11 de novembre, respecte dels escrits presentats, acordà,

conformement amb el punt 3 de la Resolució de Presidència

esmentada, d'incloure les propostes a l’ordre del dia de la sessió

plenària d’avui un cop comprovats, segons la informació

aportada, el compliment dels requisits establerts respecte de les

persones candidates.

La votació serà secreta i pel sistema de papereta, cadascun

dels diputats presents escriurà a la seva papereta el nom d’una

sola persona de les proposades i en resultaran elegides les tres

persones que hauran obtingut el major nombre de vots.

La Sra. Secretària Primera anomenarà els diputats i

diputades perquè dipositin la papereta a l’urna.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. David Abril i Hervás.

Salvador Aguilera i Carrillo.

Andreu Alcover i Ordinas.

Olga Ballester i Nebot.

Elena Baquero i González.

Damià Borràs i Barber.

Isabel Busquets i Hidalgo.

Laura Camargo i Fernández.

Antoni Camps i Casasnovas.

María José Camps i Orfila.

Sílvia Cano i Juan.

Margalida Capellà i Roig.

Enrique Casanova i Peiro.

Josep Castells i Baró.

Gabriel Company i Bauzá.

Pilar Costa i Serra.

Sandra Fernández i Herranz.

Jaume Font i Barceló.
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Patrícia Font i Marbán.

Jaume Garau i Salas.

Álvaro Gijón i Carrasco.

Antonio Gómez i Pérez.

Alberto Jarabo i Vicente.

Juan Manuel Lafuente i Mir.

Sílvia Limones i Costa.

Marta Maicas i Ortiz.

José Vicente Marí i Bosó.

Nel Martí i Llufriu.

David Martínez i Pablo.

Josep Melià i Ques.

Margaret Mercadal i Camps.

Aitor Morrás i Alzugaray.

Rafel Nadal i Homar.

Maria Concepció Obrador i Guzmán.

Isabel Oliver i Sagreras.

Antònia Perelló i Jorquera.

Xavier Pericay i Hosta.

Baltasar Picornell i Lladó.

Margarita Prohens i Rigo.

Sara Ramón i Rosselló.

Antonio Reus i Darder.

María José Ribas i Ribas.

Maria Núria Riera i Martos.

Carlos Saura i León.

María Montserrat Seijas i Patiño.

Vicent Serra i Ferrer.

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

María Antònia Sureda i Martí.

Santiago Tadeo i Florit.

Xico Tarrés i Marí.

Sílvia Tur i Ribas.

Miquel Vidal i Vidal.

Francina Armengol i Socías.

Gabriel Barceló i Milta.

Consuelo Huertas i Calatayud.

Vicenç Thomàs i Mulet.

Maria Salom i Coll.

Joana Aina Campomar i Orell.

Miquel Àngel Jerez i Juan.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Román Piña Homs.

Román Piña Homs.

Daniel Bachiller.

Aina Rado.

Daniel Bachiller.

En blanc.

Román Piña Homs.

Daniel Bachiller.

Román Piña.

Aina Rado i Ferrando.

En blanc.

Román Piña Homs.

Román Piña Homs.

Aina Rado i Ferrando.

Aina Rado.

Román Piña Homs.

Daniel Bachiller.

Román Piña Homs.

Daniel Bachiller.

Román Piña Homs.

Román Piña Homs.

Daniel Bachiller.

Aina Rado.

Francisco Javier De Mendoza.

Román Piña Homs.

Daniel Bachiller.

En blanc.

Aina Rado.

Daniel Bachiller.

Román Piña Homs.

Daniel Bachiller.

Aina Rado.

Román Piña Homs.

Román Piña Homs.

Román Piña Homs.

Aina Rado.

En blanc.

Aina Rado.

Román Piña Homs.

Aina Rado.

Aina Rado.

Daniel Bachiller.

Román Piña Homs.

Aina Rado i Ferrando.

Aina Rado i Ferrando.

Román Piña Homs.

Román Piña Homs.

Daniel Bachiller.

Aina Rado i Ferrando.

Daniel Bachiller.

Román Piña Homs.

Aina Rado i Ferrando.

Francisco Javier De Mendoza.

Aina Rado i Ferrando.

Daniel Bachiller.

Daniel Bachiller.

Aina Rado i Ferrando.

Daniel Bachiller.

Total de vots emesos: 58.

Vots vàlids: 54.

Vots en blanc: 4.

Nuls: 0.

El Sr. Daniel Bachiller i Pérez ha obtingut 15 vots.

El Sr. Román Piña Homs ha obtingut 20 vots.

El Sr. Javier De Mendoza Sanz ha obtingut 2 vots.

La Sra. Aina Rado i Ferrando ha obtingut 17 vots.

En conseqüència, han estat designats com a representants

del Parlament al Consell Social de la Universitat de les Illes
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Balears el Sr. Román Piña Homs, la Sra. Aina Rado i Ferrando

i el Sr. Daniel Bachiller i Pérez.

Aquesta designació es comunicarà al Govern de les Illes

Balears perquè es procedeixi al nomenament, conformement

amb l’establert a l’article 8 de la Llei 2/2003, de 20 de març,

d’organització institucional del sistema universitari de les Illes

Balears.

III. Debat de totalitat del Projecte de llei RGE núm.

8180/15, de pressuposts generals de la comunitat autònoma

de les Illes Balears per a l'any 2016, amb les esmenes a la

totalitat, de devolució:

1) RGE núm. 8379/15, presentada pel Grup Parlamentari

Mixt.

2) RGE núm. 8380/15 (complementada amb l'escrit RGE

núm. 8387/15), presentada pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

3) RGE núm. 8399/15, presentada pel Grup Parlamentari

Popular.

I fixació de les quanties globals.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia, que correspon al

debat de totalitat del Projecte de llei de pressuposts generals de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016,

RGE núm. 8180/15, amb les esmenes a la totalitat, de

devolució RGE núm. 8379/15, presentada pel Grup

Parlamentari Mixt, Ciudadanos Partido de la Ciudadanía; RGE

núm. 8380/15, presentada pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, complementada

amb l’escrit RGE núm. 8387/15, i RGE núm. 8399/15,

presentada pel Grup Parlamentari Popular, i fixació de les

quantitats globals.

Per a la presentació del Projecte de llei de pressuposts

generals de la CAIB per a l’any 2016 té la paraula la consellera

d’Hisenda i Administracions Públiques, Sra. Catalina Cladera

i Crespí, sense limitació de temps.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Molt Honorable Presidenta, senyores i senyors diputats.

Aquí avui em toca presentar a la cambra les xifres per a l’any

2016, però no puc deixar de pensar en allò que aquests

pressuposts signifiquen realment, presentam els pressuposts

més socials de la història de les Balears, i no és casual, si hem

dedicat els primers quatre mesos de l’acció de govern a posar

en marxa mesures de xoc en contra de la desigualtat, avui ja

estam preparats per posar les bases per garantir que amb quatre

anys retornarem a la nostra societat, a la situació que teníem

abans de la crisi i que ens permeti reforçar les polítiques de

benestar social.

No debades, 6 de cada 10 euros d’aquests pressuposts es

destinaran a despesa social, i si descomptam el pes del deute,

la proporció puja fins a 8 de cada 10.

Uns pressuposts que acaben amb les retallades i que posen

punt i final als quatre pitjors anys de la història de la nostra

comunitat. Sí, els pitjors anys, ens van dir que passaríem del

caos al cosmos, el cosmos deuen ser aquests 9.000 milions

d’euros de deute que ens ha deixat el PP i un incompliment

incessant de dèficit, malgrat el dolor causat a tota la ciutadania;

deute sense inversions, retallar per retallar.

No és aquest govern, però, qui ha dit prou, nosaltres només

acomplim els mandat que ens va dictar la ciutadania el passat

24 de maig, la societat va parlar clar, va demanar fer un gir

social cap a l’esquerra, ells ho han dit i no van de bromes, el

temps, senyores i senyors diputats, no només canvien, com deia

Dylan, el temps ja ha canviat.

Nosaltres n’hem pres nota, la majoria dels diputats i

diputades que som avui en aquesta cambra n’hem pres nota i

gràcies a aquest mandat ciutadà avui tenim un nou full de ruta,

els acords de governabilitat, signats per quatre forces

d’esquerres i progressistes, la primera majoria absoluta de

l’esquerra al Parlament de les Illes Balears. Per això, aquests

pressuposts per a l’any 2016 tenen com a prioritat fonamental

començar a restituir els drets bàsics dels quals s’han vist privats

els ciutadans al llarg d’aquests darrers anys i posen l’èmfasi en

les polítiques socials, amb l’objectiu de recuperar els nivells de

benestar que s’han perdut.

I són els primers pressuposts que fan una aportació valenta

per al rescat de la ciutadania. I entre tots ho podem fer, sí,

podem capgirar les polítiques de l’”austericidi”, sense que això

ens dugui al caos, com ens volien fer creure. Per això, amb tota

la força, empenta i convicció els vull dir que hi ha sortida, hi ha

llum, tenim esperança i tenim certesa que podem guanyar a la

crisi, que ja l’hem començada a guanyar aquests primers 120

dies de legislatura, i ara, tots junts, com a una societat forta i

diversa, un poble que estima la nostra terra i que la fa brollar,

fins i tot en els moments més desfavorables.

Perquè permeti’m recordar-ho aquí i ara, a Balears no hem

sortit de la crisi, no podem dir que hem sortit de la crisi quan

tanta gent continua patint dolor i privacions. La crisi és aquí

amb nosaltres, cada cop que un pare no pot pagar les activitats

extraescolars dels seus fills o el menjador de l’escola; hi ha

crisi mentre hi hagi salaris de misèria i condicions precàries de

feina; crisi és no poder engegar la calefacció per no poder

pagar la factura, i això passa. I crisi també és perdre-ho tot,

perquè perdre la casa és l’inici del final per a molta gent.

Mentre que això passi a Balears, no podrem dir que hem sortit

de la crisi, i la nostra feina, la raó bàsica del nostre Govern, és

treballar de valent per sortir-ne, per deixar la crisi enrera.

Defensam que hi ha camins alternatius per sortir de la crisi,

diferents als desenvolupats per l’anterior Govern, uns camins

alternatius on les polítiques socials i les estratègies de

creixement econòmic i competitivitat no són incompatibles. Tot

el contrari, les polítiques socials són la clau de volta per al

desenvolupament de la nostra societat, aquest Govern no entén

fer polítiques que fomentin únicament el creixement econòmic,

el creixement econòmic per si mateix no té sentit.

Però sobretot hem de combatre la desigualtat que ha generat

aquesta crisi i les polítiques de retallades que s’han aplicat com
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a un tractament únic i infalAlible que finalment ha resultat

totalment equivocat.

I garantir el benestar de tots i no d’uns pocs suposa poder

repartir d’una manera més equitativa la riquesa que generam.

Parlar de reequilibrar el repartiment de la riquesa augmentant

la quota de responsabilitat social d’aquelles persones que han

viscut la crisi de lluny. Si fer política és transformar, la política

fiscal que aquests pressuposts posen en marxa tenen

precisament aquesta pretensió.

Ho he dit nombroses vegades, i ara ho tornaré dir i repetir

aquí, aquests comptes neixen de la situació econòmica més

complicada de la història de l’autogovern de Balears. Mai com

ara un Govern s’havia hagut d’enfrontar a un deute que frega

els 9.000 milions d’euros; mai com ara el Govern havia tengut

tantes restriccions per poder accedir al finançament per fer les

seves polítiques; mai com ara el Govern s’havia sentit tan

anorreat i poc atès per part de l’Estat, i mai com ara la

ciutadania havia expressat tantes i tantes i tan bàsiques

necessitats que cal cobrir, a causa de les retallades de drets i

línies bàsiques de l’estat del benestar les quals han estat tan

ignorades durant aquests quatre anys pel Govern del Sr. Bauzá.

I davant tot això ens trobam molta feina per fer, la qual el

Sr. Bauzá i el seu Govern van deixar pendent. Com és possible

que mentre desenes de milers de ciutadans de Balears

sucumbien a la crisi i a les retallades, Bauzá callés, no protestés

i acotés el cap davant el Govern de Madrid? El Sr. Bauzá i el

seu Govern va donar l’esquena als seus ciutadans, els va

sacrificar en una actitud de vergonya; per què l’anterior Govern

no ha negociat un nou règim especial per a Balears i es va

limitar a dur una esquifida reforma fiscal per fer-se una foto

amb Rajoy quatre dies abans de les eleccions? Bauzá no va fer

res per reivindicar una millora real del finançament de Balears

davant Madrid, res en quatre anys.

Però n’hi ha més, el Govern Bauzá no ha sabut o no ha

volgut controlar el deute ni el dèficit de Balears, el Govern

Bauzá no ha sabut o no ha volgut negociar un nou REB ni

exigir el compliment de la llei per a la reforma del sistema de

finançament autonòmic; el Govern Bauzá no ha sabut o no ha

volgut exigir negociar i fer convenis per a les inversions

estatutàries previstes a la disposició addicional novena del

nostre Estatut; el Govern Bauzá no ha sabut o no ha volgut amb

Rajoy la millora de les inversions de l’Estat a Balears dels

pressuposts generals de l’Estat. Parlam de centenars de milions

d’euros que s’han perdut per l’aigüera, massa negligència per

a un sol govern i massa patiment per als ciutadans.

Ho he dit abans, la situació que ha trobat aquest Govern és

la més delicada que qualsevol executiu hagi hagut d’afrontar

mai a Balears.

I d’això en el Govern n’eren conscients des del minut 1, per

això ens hem posat a treballar per mirar de recuperar tot el que

el Govern del PP ha deixat perdre de la mà del Govern de

l’Estat.

La presidenta Armengol va exigir una reunió amb Rajoy, jo

mateixa em vaig reunir amb el ministre Montoro; ens hem posat

a cercar solucions alternatives per poder aconseguir més

recursos; ens hem ofert millorar el sistema de finançament

autonòmic, els hem demanat que no ens ofeguin amb el dèficit,

els hem plantejat recuperar les inversions estatutàries i posar en

marxa un veritable règim especial. Ahir mateix, hem tornat

exigir que es convoqui la Comissió Mixta Bilateral Estat-

Balears per a temes d’hisenda i economia, i ens seguirem

deixant la pell per canviar aquesta situació.

En quatre mesos hem fet més que l’anterior Govern en

quatre anys. No ens estalviarem ni una engruna...

(Alguns aplaudiments)

... no ens estalviarem ni una engruna de la nostra energia a

seguir reivindicant davant Madrid allò que és nostre, a Balears

patim una infrafinançament estructural, fruit d’haver assumit

competències que amb el temps han resultat mal dotades i

deficitàries, però també causat per la gestió lamentable que des

de les arques públiques ha fet el Govern Bauzá. Tenim una

autonomia financera molt limitada, tant en termes de capacitat

normativa, com de capacitat de gestió i de capacitat de

recaptació. I el que semblava una idea estupenda per poder

tenir liquiditat, els mecanismes de finançament de l’Estat, en

realitat han acabat sent un altre mur que encara limita més

aquesta autonomia financera. 

Resulta que ara, encara depenem més de l’Estat. Gairebé el

70% dels nostres recursos no financers provenen del sistema de

finançament autonòmic, un sistema de finançament que l’any

2009 va millorar de forma quantitativa per a Balears i que ens

va colAlocar a la mitjana de finançament estatal. Durant aquests

quatre anys es podria haver millorat, però no s’ha fet. El

deficient finançament és, doncs, la principal restricció

estructural que ha de salvar els pressuposts de la nostra

comunitat. 

Vull recordar que nosaltres hem pugnat des del primer

moment per assolir aquest canvi en el model de finançament i

que ho seguirem fent. Aquest és el nostre compromís, és la

nostra prioritat. En quatre mesos no hem aturat de demanar que

l’Estat no ens ofegui amb un límit de dèficit del 0,3 per a l’any

2016. Així ho he expressat a cada Consell de Política Fiscal i

Financera a què hem assistit. I no estranya a ningú que siguin

precisament les comunitats amb majors problemes de

finançament les que sistemàticament hagin incomplert durant

els darrers anys l’objectiu de dèficit, per cert, també les Illes

Balears governades per José Ramón Bauzá. Balears va tancar

l’exercici 2014 amb un 1,7% de dèficit, quan el límit permès

era de l’1%. I tancarà 2015 també per sobre del 0,7 fixat per a

enguany. Amb aquesta motxilla plantejar complir en el 2016

amb un límit tan restrictiu com és el 0,3, és un objectiu més que

difícil.

No hem comptat amb la complicitat de l’administració

central respecte del repartiment de dèficit, ni en el dèficit, ni en

el finançament, ni en les inversions territorialitzades. En res, el

Sr. Rajoy no ens ha ajudat en res, sempre en contra de Balears.

I ara nosaltres no partim de zero, partim de sota zero. El nostre

ascensor està en el soterrani, però d’ascensors millor no en

parlarem gaire, perquè en realitat ja ho fan els jutges. 
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Aquests pressuposts per a l’any 2016 són creïbles. Sí que ho

són, perquè reconeixen els problemes de finançament i les

dificultats per complir amb l’objectiu de dèficit i plantegen

mesures per palAliar-los. I no feim com el PP, que amb les

mateixes restriccions el 2015, es va atrevir a rebaixar la pressió

fiscal, no tenien doblers, feien dèficit, però baixaven impostos.

Bauzá va usar els pressuposts 2015 com una arma electoral.

Volen que els conti què ha passat amb els empleats públics?

Nosaltres ho sabem molt bé. Va prometre activar la carrera

professional dels funcionaris sense tenir doblers, sí, sense

doblers, fent dèficit, amb més de 50 milions d’euros en

nòmines sense cobrir a sanitat i a educació. I Bauzá es va

quedar tan ample. Però no es preocupin perquè aquest govern

a aquest problema ja li ha posat remei. Nosaltres arreglarem tot

allò que el PP ha espenyat en quatre anys, d’això va el nostre

pressupost.

Senyores i senyors diputats, per a aquest govern que

l’economia creixi no és suficient, també ha de créixer la

societat, tota la societat. Ara mateix ja superam el 2,5% de

creixement, però hi ha milers de persones que a Balears no

arriben a final de mes i això no ens serveix, no és suficient. I no

negam que aquest camí cap a la consolidació d’una nova fase

positiva a Balears s’està traduint en tots els principals sectors

econòmics, ja que tornen tenir indicadors en verd. Però no en

tenim prou i saben per què? Perquè estam molt lluny de tornar

als indicadors d’abans de la crisi. Els ciutadans que pateixen en

les seves carns la crisi, no mereixen que el seu govern els digui

que el malson s’ha acabat. I sí, la millora econòmica ja s’està

traduint en creació neta d’ocupació a un ritme ara mateix

superior al 4%, segons les darreres dades de l’EPA, també

veient-se afavorits totes les illes, sectors econòmics i

colAlectius. I de cara a l’any 2016, també és cert que arribarem

a un 3% de creixement, segons la Direcció General d’Ocupació

i Economia. 

I això està molt bé, però no és suficient, i per què no és

suficient?, perquè els vull recordar que el primer objectiu

d’aquests pressuposts és combatre la desigualtat i començarem

a millorar si aquest creixement fa que es creïn llocs de feina de

qualitat i si aquest creixement és sostenible i genera

oportunitats per a tothom. Per això tenim una nova oportunitat

i no la podem perdre; una nova oportunitat, sobretot per deixar

de fabricar treballadors pobres i per orientar el nostre sector

productiu. És la feina que aquest govern ha vingut a fer i

certament hi ha molts de riscos, només cal obrir els diaris per

comprendre que la situació geopolítica mundial actual pot

influir en la marxa de la nostra economia. Encara estan fresques

a la nostra retina les imatges de l’horror i de la barbàrie en els

atacs terroristes de la jihad a París divendres passat, que

aprofito per condemnar.

Senyores i senyors diputats, en realitat aquesta crisi ha

demostrat que l’estratègia d’austeritat necessària aplicada pel

govern de dretes ha esdevingut un fracàs absolut, perquè ha

deixat a moltes persones fora de la recuperació i, el que és més

greu, sense recursos propis per tornar a una situació de benestar

com mantenien abans de l’esclafit. Per tant, sense ells, sense

algú que pensi a ajudar-los de bon de ver, no podem parlar de

cap recuperació. 

La Llei de pressuposts és l’eina política més important del

que disposa el Govern per combatre la pobresa i la desigualtat,

per revertir l’atur i per dotar de polítiques socials que

consolidin la recuperació dels ciutadans. I ja hem pres un

paquet de mesures socials, pensant precisament en aquelles

persones que més ho necessiten i pens en aquelles famílies que

no tenen cap ingrés regular, famílies que no és que no arribin

a final de mes, sinó que ni tan sols arriben a principis de mes i

que a partir de l’aprovació d’aquests pressuposts podran

accedir a la renda social, una aportació pública de 20 milions

d’euros que suposarà aportacions de com a mínim 426 euros

per a famílies sense ingressos o ingressos molt baixos, que es

percebran mentre es mantengui la situació de precarietat

econòmica. 

I pens en les 20.000 persones a les que el PP els va llevar el

dret a la sanitat pública universal i gratuïta, això també ho hem

arreglat i més coses que seguirem fent, perquè la millora del

nostre model econòmic s’ha de fonamentar en els objectius de

l’ocupació de qualitat, la recerca i la innovació, l’eficiència

energètica, l’educació i la lluita contra la pobresa. I aquesta és

la fórmula que proposam per allunyar la precarietat, la

temporalitat i l’exclusió social. 

Volem més ocupació, es clar que sí, però no ocupació

precària, volem ocupació de qualitat. L’èxit del Pla contra

l’explotació laboral d’aquest estiu ha aconseguit fer aflorar

borses de contractació irregular i a millorar la qualitat de molts

de treballadors, de més de 4.000 treballadors a Balears. I és

necessari que les estratègies de competitivitat passin per una

millora de productivitat, però no en base a la devaluació de

salaris. En aquest sentit aquests pressuposts pretenen fer un

tomb i impulsar els processos de recerca i innovació, tant del

nostre sector privat com del nostre sector públic, on la

Universitat lògicament hi té un paper destacat. Un element

capital al respecte és entendre que algunes despeses, com ara

les educatives i fins i tot les relacionades amb la sanitat i els

serveis socials, ajuden les societats modernes a ser més

competitives, però sobretot ens ajuden a ser més persones i per

això feim feina.

Creiem decididament en una societat en la que tothom hi té

les mateixes oportunitats, una societat més avançada. La

política educativa és la palanca del canvi que vol impulsar

aquest govern, per això l’increment del seu pressupost es

concreta en una major dotació de la plantilla del personal

docent, per retornar al món educatiu la dignitat que el PP li va

llevar. 

En l’àmbit sanitari, a més del restabliment de la cobertura

universal per a tota la població, es garanteix la llibertat d’accés

eliminant la taxa per a l’expedició de la targeta sanitària. La

prestació d’una sanitat de qualitat per a tothom té el seu pilar en

l’atenció primària, porta d’entrada al sistema, i que en aquests

últims anys ha estat víctima de retallades. En atenció

hospitalària es dota de 14 milions d’euros per fer un pla de xoc

per reduir les llistes d’espera i es plantegen com actuacions més

concretes la posada en marxa del servei de radioteràpia a

Menorca i a Eivissa o la creació d’una residència per a famílies

de pacients desplaçats a Mallorca.
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Senyores i senyors diputats, com ja coneixen, els

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per a l’any 2016 pugen a 4.241 milions d’euros, el

pressupost més alt de la història de la nostra comunitat; uns

pressuposts que creixen un 5,1% respecte l’any 2015, és a dir,

205 milions d’euros. Plantejam per a 2016 un important

creixement dels ingressos no financers, una previsió que

significa un augment d’un 8,2% respecte del pressupost 2015

sens dubte beneficiada per l’evolució positiva del cicle

econòmic, però també per l’efecte de diferents mesures fiscals.

En el cas dels tributs cedits que inclouen principalment

l’impost del patrimoni, l’impost de successions i donacions i

l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics

documentats, l’increment previst és del 25%. També cal

destacar com element que contribuirà a consolidar aquest

increment, el Pla de lluita contra el frau fiscal que posarà

l’èmfasi en les operacions immobiliàries.

Pel que fa als tributs propis destaca la creació d’una nova

figura impositiva, l’impost del turisme sostenible, que

contribuirà a la millora del nostre producte turístic, a la

sostenibilitat del model econòmic i a la preservació del medi

ambient. Es tracta, com saben, d’un impost finalista, del qual es

preveu que dins l’any 2016 es puguin recaptar fins a 50 milions

d’euros.

(Remor de veus)

Bé, respecte de les taxes..., respecte de les taxes i altres

ingressos propis, que representen poc més del 2% del total del

pressupost d’ingressos, la previsió de recaptació decreix un

1,7% respecte de l’any 2015, principalment a causa de la

supressió de la taxa per expedició de la targeta sanitària. 

El finançament autonòmic representa gairebé el 70% del

total dels ingressos no financers de la comunitat autònoma.

Quant als ingressos financers, recullen bàsicament el

finançament via reintegrament de préstecs o via endeutament,

i en conjunt el pressupost corresponent a operacions financeres

puja fins a 1.019 milions d’euros. El límit d’endeutament de la

comunitat autònoma per a l’any 2016, inclòs el sector públic

autonòmic, se situarà a finals de l’any 2016 en el 29,1% del

producte interior brut. 

Pel que fa a la política tributària, el Govern vol promoure

una millor de la riquesa i una reducció de les desigualtats

socials. Pel que fa a l’impost sobre la renda de les persones

físiques es modifica el tipus màxim corresponent al tram

autonòmic, un 1,6% dels contribuents es veuran afectats, els

que declaren rendes de més de 70.000 euros. En l’àmbit dels

tributs cedits es modifica l’impost de transmissions

patrimonials i actes jurídics documentats amb la creació d’un

nou tram a partir d’1 milió d’euros, que passa a tenir un tipus

màxim de l’11%; amb això només es veuran afectades menys

d’un 3% de les operacions immobiliàries. També es modifica

l’impost de successions i donacions per als grups 1 i 2, que són

herències entre cònjuges i de pares a fills; el tipus de l’1% que

fins ara s’aplicava a totes les herències s’incrementa de forma

progressiva per a les herències a partir de 700.000 euros i fins

a un màxim d’un 20% per a les herències a partir de 3 milions

d’euros. Finalment, pel que fa a l’impost de patrimoni es

rebaixa el mínim exempt dels 800.000 als 700.000 euros, tot i

que a la pràctica no es paga l’impost fins al milió d’euros pel

mínim exempt per l’habitatge habitual, i es crea progressivitat

a partir d’aquest import. 

L’increment dels ingressos no financers, ja sigui per la

millora del cicle econòmic o per les mesures fiscals plantejades

en aquests pressupostos, ha suposat un increment del sostre de

despesa no financera de gairebé 130 milions d’euros,

concretament un 3,87% més que el límit contemplat en els

pressupostos 2015. Els capítols que més creixen són els de

despeses de personal i els de transferències corrents, fet que

lliga amb l’impuls que reben en aquests pressuposts les

despeses de caràcter social. Així l’increment de capítol 1, de

despeses de personal, té a veure principalment amb les majors

dotacions per a personal estatutari i per a personal docent

contemplades en els pressupostos de les conselleries de Salut

i Educació, respectivament; comprèn també l’augment salarial

de l’1% dels treballadors públics i el cost de l’aplicació de la

carrera professional o devolució de drets dels treballadors

públics, com és la devolució de la paga extra detreta l’any

2012.

Com deia, l’altre capítol del pressupost de despesa que

experiment un major creixement és el capítol 4, transferències

corrents; en aquest cas la variació és del 10,74%, quasi 100

milions d’euros més que en el pressupost de 2015. Aquest

increment recull l’impacte de la instauració de la nova renda

social, però també inclou les transferències corrents als consells

insulars, que s’incrementen en aquest cas en 42,92 milions

d’euros recollint l’efecte previst a la llei de 2014, del sistema

de finançament definitiu dels consells insulars, en el sentit que

les aportacions als consells tenguin cada vegada un caràcter

més incondicionat, fomentant, per tant, l’autonomia dels

consells i reforçant la descentralització administrativa.

Si tenim en compte la distribució del pressupost 2016 per

conselleries, destaca que les conselleries de Salut i Educació

s’enduen el 78% del total pressupostat assignat a les

conselleries; això són 2.200 milions d’euros sobre 2.430. La

conselleria que veu créixer amb major mesura el seu pressupost

en termes percentuals és la Conselleria de Serveis Socials i

Cooperació, amb un increment del 13,84%, seguida per la

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, que incloent el

SOIB veu incrementat el seu pressupost en un 13,02%.

D’aquesta forma el 82% del total de despesa assignat a les

conselleries es destina cap a qüestions socials, polítiques de

salut, educació, serveis socials i ocupació. 

Senyores i senyors diputats, els pressuposts generals de la

comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2016 són els

primers pressuposts després de les retallades. Suposen donar

per conclosa una etapa que ha deixat nombrosos damnificats i

ha exclòs directament una part important de la ciutadania. Em

permetran, per acabar aquesta intervenció, que em dirigeixi

especialment a aquelles persones que a dia d’avui es troben en

situació de pobresa, de risc d’exclusió social, de precarietat

extrema, i amb un peu i mig fora del tren del progrés, aquest

tren que en aquesta societat nostra no hauria de deixar sense

oportunitats de pujar-hi ningú. 
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El Govern de les Illes Balears és indubtablement el govern

de totes i tots els ciutadans, però com dic les xifres i, allò que

és més important, les polítiques i les accions que es deriven

d’aquest pressupost van dedicades especialment a aquestes

persones, i pens especialment en aquelles famílies amb tots els

seus membres desocupats, en aquells assalariats amb treballs

precaris que no poden pagar la manutenció bàsica, pens en

totes les persones que esperen estoicament un procés

d’avaluació per a un major dependents, i en aquelles que han

hagut de suportar llargues esperes a les portes del metge o per

operar-se, o en les que simplement els han impedit l’accés als

centres de salut i hospitals públics si no era pagant. Pens els

pares i les mares que han duit amb recança els seus fills a

l’escola, amb la incertesa sobre el model educatiu, amb menys

mestres i personal de suport a les aules, amb ràtios més altes i

amb un creixement de criminalització del personal docent per

part dels anteriors responsables del Govern. I pens en aquells

que ho han perdut tot, perquè perdre la casa és perdre-ho

gairebé tot, i que no tenen forma d’escapar del forat negre de

la misèria d’exclusió social. El meu desig és que aquest

pressupost ens faci millors a tots, però que sobretot resolgui

alguns dels problemes dels que més ho necessiten, uns

pressupostos amb ànima, uns pressupostos amb consciència

social.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Acabada la intervenció de la Sra. Cladera, passam al debat

de les esmenes a la totalitat, de devolució.

III.1) Esmena a la totalitat, de devolució, RGE núm.

8379/15, presentada pel Grup Parlamentari Mixt.

En primer lloc passam a la defensa de l’esmena a la totalitat

RGE núm. 8379/15, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,

Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Té la paraula el Sr.

Xavier Pericay per un temps de quinze minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

Sra. Consellera, aquest és el primer debat de totalitat del

projecte de llei de pressuposts en què la composició d’aquest

parlament presenta una pluralitat mai no vista, una pluralitat i

una representativitat, per cert, que afectaran ben prest el

Congrés dels Diputats i el Senat. El cas és que mai com avui no

hi havia hagut en aquest parlament un debat pressupostari amb

tres esmenes a la totalitat, dues de les quals presentades per

grups que encara no s’havien assegut en aquesta cambra. Dic

tot això perquè el debat que just començam ha de tenir per

força un perfil distint dels anteriors. Aquí ja no es tracta d’anar-

se retraient els uns als altres això i allò, a veure qui la diu més

grossa, sinó d’analitzar d’on venim, què hem fet i sobretot què

es pot fer, o, per parlar clar, què s’hauria pogut fer amb aquest

pressupost i no s’ha fet.

Ens agradi o no som hereus del que hem trobat. Ja sé, Sra.

Consellera, que vostè propugna una condonació del deute; en

altres paraules, vostè demana que el Govern central assumeixi

una part d’aquests 9 milions -fent xifres rodones- que aquesta

comunitat deu, i que això vagi a canvi del mal finançament que

tenim. M’imagín que darrere aquesta petició hi ha el

convenciment que aquest deute no és culpa nostra, que és fruit

de la crisi que ens ha caigut damunt i d’un govern central que

ens té tenallats amb unes exigències de dèficit injustes i

impossibles de complir, i amb un sistema de finançament que

ens penalitza com a comunitat. No dic que això no sigui així, en

part, però em sorprèn que en aquesta anàlisi no inclogui en cap

moment la mala gestió dels nostres governs autonòmics com un

component essencial. Bé, estic segur que sí inclou la mala

gestió dels seus adversaris polítics, però li record que els seus

també han governat.

Vostè sap, Sra. Consellera, que aquest increment del deute

o sigui la conseqüència darrera de no gastar el que es té, sinó

també el que no es té, en una paraula, de gastar més del que

s’ingressa, aquest increment va començar a evidenciar-se amb

el primer pacte de progrés, és veritat que amb el govern

posterior de Jaume Matas es va més que duplicar, però és

sobretot amb el segon govern de Francesc Antich i amb el de

José Ramón Bauzá quan varen trabucar definitivament el carro,

i ara vostès han de gestionar aquest llegat del qual són en part

culpables, i nosaltres i tots els ciutadans de Balears hem de

patir-ne les conseqüències.

Ja sé que em dirà que la despesa en sanitat era inassumible

des del primer moment, per ventura; si un mira els números no

hi ha dubte que el pressupost de l’ib-salut ha anat sempre

desbocat i en aquest sentit li recordo que Ciutadans, com altres

partits per cert, és partidari de posar en marxa un nou sistema

de finançament en què el cost bàsic de la sanitat i l’educació

estigui garantit gràcies a un únic fons de cohesió social i

territorial, però mentrestant tenim el que tenim ens agradi o no.

I si una cosa no treu cap enlloc -insistesc- és anar-se

retraient els uns als altres, o sigui els partits del pacte al Partit

Popular i viceversa ,l’origen de tots els mals. Permetin-me que,

des de l’incontestable avantatge, ho reconec, que representa no

formar part de cap dels dos bàndols que donaren suport

alternativament als govern de les quatre darreres legislatures,

li digui que la culpa és dels uns i és dels altres a parts iguals si

volen, perquè no hi hagi bregues. 

Per cenyir-me a les dues darreres legislatures, vostès i els

seus, els anys 2008 i 2009 no varen voler veure l’arribada de la

crisi, no els convenia, es varen estimar més mirar cap a una

altra banda, i què varen fer?, varen començar a gastar, varen

crear activitat amb els doblers de tots els contribuents, recorden

el famós Pla E?, aquell dispendi completament irresponsable,

varen gastar en lloc de prendre les mesures necessàries, en lloc

d’entendre que el nostre problema era més de competitivitat i

de productivitat que de falta de despesa pública, i així els va

anar, i així ens va anar, la destrucció de llocs de feina i l’alarma

social els varen deixar fora de joc, aquí i a Madrid.

I llavors varen venir els governs del Partit Popular, aquí i a

Madrid, i va continuar la destrucció de llocs de feina i del teixit

productiu amb tancaments d’empreses i amb autònoms que no

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508379
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508379
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podien ni pagar-se les quotes de la Seguretat social i, el més

greu, contràriament a les promeses electorals aquests governs

varen protagonitzar la pujada d’impostos més elevada que es

recorda i en el cas del Govern balear un nou increment

desmesurat del deute. El desenllaç de tot plegat, el mateix que

quatre anys enrere: una derrota electoral sense palAliatius, aquí

de moment, i a Madrid no tardarem gaire a saber-ho.

Darrere d’aquestes dues experiències de govern hi ha una

mateixa lliçó: no es pot governar des de la irresponsabilitat,

perquè digui’m, Sr. Consellera, en aquests pressupostos, on és

la contenció de la despesa que s’ha d’exigir a tot governant?,

em vol dir on és?, on és aquest principi de responsabilitat que

donam per fet en un cap de família, pare o mare, i que

consisteix a no estirar més el braç que la màniga?, on és aquest

principi en el cas d’un governant?

Sortim d’una crisi, és veritat, i ens trobam encara en una

fase molt incipient de la recuperació, el marge idò és molt

estret, hi convinc, però el que no es pot fer en aquestes

circumstàncies és remar contracorrent, o sigui contra la

tendència a la recuperació que només es consolidarà si

afavorim des de l’Administració el creixement de l’economia

i l’ocupació, la resta són pegats, que poden ser necessaris, però

pegats, en castellà en diuen pan para hoy y hambre para

mañana.

Els pressuposts que avui debatem són irreals, parteixen -

com sap perfectament aquest govern- d’una previsió de dèficit

que no es complirà, i és veritat que tampoc no semblen gaire

realistes els que ha presentat el Govern de l’Estat fins al punt

que ni Comissió Europea ni el Fons Monetari Internacional

creuen que Espanya sigui capaç de complir enguany i l’any que

ve els seus objectius de dèficit, però això no justifica que aquí

facem el mateix per molt que els nostres pressupostos venguin

en part determinats pel límit de dèficit que ens ha marcat el

Govern central.

Em referia fa un moment a la contenció de la despesa.

D’aquests pressuposts que avui debatem no se’n desprèn cap

política econòmica ni cap programa d’estalvi, n’ha desaparegut

fins i tot, pel que he vist, el programa de reorganització i

racionalització de l’Administració, troba, per ventura, que ja no

fa falta, ha pensat per exemple a reduir costos internalitzant

determinats serveis que ara van a càrrec d’empreses externes i

que podria fer perfectament personal de l’Administració, sense

que això comportàs, clar, un augment d’estructura? Ha pensat

crear una central única de compres que inclogui

subministraments i fonts de despesa tan importants com són les

assegurances? Ha pensat aprofitar la recuperació del mercat

immobiliari de Balears per concentrar departaments de la CAIB

a fi de suprimir lloguers i vendre, si és possible, determinats

edificis de propietat? Ha pensat fer un estudi rigorós de les

duplicitats existents a la nostra administració entre les distintes

institucions i actuar en conseqüència? 

Tot això que acab d’enamorar..., perdó d’enumerar sense

anar més enfora permetria que aquests comptes que avui

discutim poguessin quadrar-se o que quedassin com a mínim un

poc més prop de la seva quadratura.

Però no és aquesta l’única raó per la qual hem presentat

aquesta esmena a la totalitat, una altra i ben important té a

veure amb el fet que aquests pressuposts no estan pensats per

ser generadors d’ocupació, i aquí el problema no són només els

doblers que es dediquen a aquesta matèria, també la manera

com aquests doblers s’inverteixen, o sigui, el problema és saber

si les polítiques actives d’ocupació són o no són eficients en

una comunitat on els cursos de formació més que servir perquè

els joves i els aturats trobin el que realment necessiten per

formar-se i accedir a una feina han servit tradicionalment, com

a mínim, perquè determinades instàncies patronals i sindicals

treguin partit de la seva mediació, costa de creure que les coses

puguin canviar governant els que han governat sempre.

La millor manera de generar ocupació és facilitar l’activitat

econòmica, com tothom sap si l’activitat econòmica creix el

dèficit públic es redueix pel doble efecte de l’augment

d’ingressos provinents dels imposts per una banda i de la

disminució de la despesa a causa de la caiguda de solAlicitants

d’ajudes públiques per l’altra, però aquesta regla tan senzilla no

ha impregnat tampoc aquests pressuposts perquè no sembla que

els autònoms i els emprenedors hi tenguin el tracte de favor que

mereixerien, una pena, ni tan sols una dada tan significativa

com és el temps que es tarda en aquesta comunitat per

constituir una empresa, per damunt de la mitjana espanyola i el

doble de la mitjana europea, ha empès aquest govern a

preocupar-se per facilitar les coses als emprenedors. I, per

acabar-ho d’arreglar, la política impositiva, això que segons

vostè, Sra. Consellera, afectarà -si no ho record malament-

entre un 2 i un 4% de la població, tendrà uns efectes damunt

l’economia si no paralitzants sí com a mínim alentidors, segur

que la demanda interna se’n ressent, segur que el consum i la

inversió ho pateixen, per no parlar dels estrangers, per exemple,

que tenguin previst instalAlar aquí la seva residència fiscal i en

vista de l’augment de la tributació de l’IRPF i de la rebaixa del

límit d’exempció al patrimoni a què acaba de fer referència,

s’ho repensin, llevat, per descomptat, que aquests estrangers

siguin catalanòfils, que algun n’hi deu haver, i decideixin

fundar una associació dedicada al foment de la llengua

catalana, llavors podran beneficiar-se, és cert, d’una rebaixa al

tram autonòmic de l’IRPF que per ventura els compensi un poc

de tota la resta.

Ens queda encara aquest impost turístic de què hem parlat

ja avui matí i que no solament trobam contraproduent, sinó que

trobam que s’assembla cada vegada més a una caixa de

sorpreses, pareix que tenim data d’aplicació i quantitat

estimada de recaptació, però no sabem en canvi on anirà a parar

la quantitat recaptada, a quina o a quines partides vull dir, ni

tan sols sabem si la seva destinació tendrà cap relació amb el

sector turístic o amb algun sector associat com ara el

patrimonial o el mediambiental. L’únic que sabem és que el

pagarem tots, residents i visitants, sempre que pernoctem en un

establiment turístic en alguna de les nostres illes, creuers

inclosos; respecte del seu retorn en forma d’inversió de

moment res de res, aquests pressupost tenen massa dies d’aigua

que probablement s’hauran d’anar tapant.

I la gran aposta, el capítol d’innovació I+D+I, l’aposta

essencial per anar canviant el model productiu tal com pregona

el seu vicepresident, en què ha quedat? En un creixement que

està molt per sota de l’anunciat en el programa electoral de
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MÉS, per exemple, feien comptes arribar a un 3% del

pressupost. Després, és veritat, a l’acord de governabilitat

aquestes promeses es dilueixen, es dissolen i la gran aposta

queda reduïda a un mer compromís d’increment anual. Està vist

que una cosa són les promeses i una altra ben diferent la seva

concreció en fets. 

En definitiva, Sra. Consellera, aquests no són els nostres

pressuposts i és per això que hem presentat aquesta esmena a

la totalitat. No ho són perquè no són creïbles, com li deia al

començament, i vostès ho saben. Aquesta suspensió parcial de

la Llei de finances demostra que saben que no són creïbles i

que hauran de créixer, en certes àrees almanco, per sobre del

previst. 

No sé si això els importa, a nosaltres sí. Com també ens

importa que s’hi destinin més euros, un milió més, a la

promoció de la llengua catalana que a lluitar contra l’atur

juvenil. Les nostres prioritats, és evident, no coincideixen amb

això. El que més ens preocupa, en suma, és que aquest

pressupost, que posa l’accent en el tema social, acabin

convertint-se, per efecte d’una política impositiva errònia i

d’unes mesures de reactivació econòmica clarament

insuficients, en uns pressuposts ben poc socials. Tant de bo ens

equivoquem en el pronòstic.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

III.2) Esmena a la totalitat, de devolució, RGE núm.

8380/15 (complementada amb l'escrit RGE núm. 8387/15),

presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER

LES ILLES BALEARS.

LA SRA. PRESIDENTA:

En segon lloc, passam a la defensa de l’esmena a la totalitat

RGE núm. 8380/15, presentada pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, i complementada

amb l’escrit RGE núm. 8387/15. Té la paraula el Sr. Jaume

Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Té raó

el Sr. Melià, ¡a por ellos!, però no són vostès, no són vostès. A

veure si El Pi ho podrà explicar bé i que es pugui entendre que

volem intervenir avui amb molta responsabilitat en aquest tema.

Hem presentat una esmena a la totalitat als pressuposts i

discrepam de segons quines qüestions que la consellera ha

plantejat. Començaré per una que ha dit ella, “el rescat de la

ciutadania”, parlava del rescat de la ciutadania, el principal

rescat de la ciutadania és la capacitat de generar feina. No ho

dubti, no ho dubti. El subsidi és important, però la capacitat de

generar feina és el rescat real, és l’autoestima, és la reafirmació

com a persona i com a ésser humà que és possible per tu mateix

poder fer. I notam que falta. 

Deia un diputat per aquesta sala ara fa un any, “... i la

pregunta és, quines mesures pren el Govern per capgirar

aquestes perspectives econòmiques? -i continuava aquest

diputat- jo dic que cap, posam tots els ous dins el mateix paner

de sempre, el mateix model de sempre, cap intenció de

modificar aquesta qüestió, això sí, continuam incrementant el

nivell d’endeutament”. 

Per fer un déjà vu, El Pi no hi és. Per això els feim una

proposta seriosa i no responsable, no aprovin aquests

pressuposts, no aprovin aquests pressuposts. Vagin a Madrid a

dir, no aprovam els pressuposts perquè no basten els doblers.

Ens hi sumam a venir amb vostès si ens hi volen. Siguin

coherents, no caiguem en els mateixos errors del passat. Ens

enganam a nosaltres mateixos i els altres, perquè ja saben que

a final d’any -vostès saben ja que a finals d’any- els doblers no

bastaran. 

Cada any hem de disfressar un pressupost amb xifres que

fan més inviable la nostra prosperitat. Això, per a nosaltres, és

un maquillatge, és ciència ficció numèrica, amb molts de

maldecaps que estic convençut que li hauria duit a la consellera

i al seu equip, quadrar. 

Entenc la seva actitud de responsabilitat, clar que l’entenc,

faltaria més, clar que l’entenc, però basta. El Govern deia fa

uns mesos que amb un 0,3% de dèficit era inviable, idò, per què

els quadram si era inviable? Per què els quadram?

Això no s’arregla ni amb un sostre de dèficit, i vostè ho sap,

de l’1,5% que és el d’enguany. Ho deia diumenge a una

entrevista de Diario de Mallorca, 450 milions d’euros gastats

de més, que serà el mateix que ve, serà el mateix, i en tres anys

haurem pujat 1.350 milions d’euros el deute públic. Aquesta és

l’herència que deixam a les generacions futures, als seus fills,

als nostres fills, als seus néts, als nostres néts. 

Avui ja se sap que faltaran doblers, que durant el 2016

gastarà, com a mínim, com a mínim, un 0,9% més del que pot

gastar, devers uns 200 milions d’euros, això per no dir que

arribarà de nou a l’1,5% del PIB de despesa pública. Què li

dirà llavors al ministre d’Hisenda, el que hi hagi, si no

compleix amb el sostre de dèficit? Què li dirà vostè?

En El Pi no volem jugar a aquest engany. Segons els seus

pressuposts, el PIB de la nostra comunitat per a 2016 que vostè

preveu és de 28.975 milions d’euros. Segons l’Institut Nacional

d’Estadística, el producte interior brut dels darrers anys no

arriba en cap cas a 27.000 milions. En el 2014, que és l’any que

podem avaluar, parlam que ha estat 26.786 milions. Vostè n’hi

posa 29, menys 25 milions, el 0,3% de 29 és més que el 0,3 de

27. Certament, li és més fàcil complir amb un sostre de dèficit

del 0,3 sobre el PIB, que diu vostè, que el que li diu l’INE. I

per a la rèplica ja em guardaré el que va fer el PP. 

Estam en fallida, o ens plantam o no hi ha res a fer. No és

caritat, eh?, és justícia. Vivim massa pendents del que passarà

a Madrid dia 20 de desembre, veig la comunitat massa pendent

del que passarà a Madrid dia 20 de desembre. I a Madrid no

estan gens pendents de nosaltres, gens pendents de nosaltres. 

Venim aquí a jugar qui és culpable, podem cercar culpables,

és el PSIB i MÉS i Podemos, si els ajuda, que ens presenten els

pressuposts? Nosaltres creim que no. Repetesc, és el PSIB,

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508380
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508380
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508387
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MÉS i Podemos, si els ajuda, els culpables? Nosaltres creim

que no. O va ser el Partit Popular que ha tengut quatre anys per

parlar amb Madrid i reclamar un millor finançament, la

insularitat, les inversions estatals? També deim que no,

perquè... no, no, escoltin, escoltin, vostès han estat elegits com

jo dia 25 de maig, i, per què deim que no? Perquè la ciutadania

li ha passat una factura de 15 diputats i diputades menys, l’ha

posat en el seu lloc. Aquesta és la màgia de la democràcia. 

En canvi, en lloc de cercar culpables, per què no cercam

responsables? Qui són els responsables? Nosaltres 59?

Nosaltres som els responsables de començar un camí nou o un

camí igual d’uns contra els altres quan un manté una majoria

que arriba a 30 en aquesta cambra. Per nosaltres, hem de cercar

això, ni un ni els altres, sinó la responsabilitat que tenim els 59.

I la nostra responsabilitat és saber fer i saber dir i que sàpiguen

a l’Estat que n’hi ha prou, que no val enganyar la gent, no val

pujar imposts i dir que ningú no ho notarà. Tanmateix estam

esperant tots dia 20 de desembre. Com sempre Balears pendent

dels interessos partidistes. 

Idò, prorroguin el que tenim. Ja sé que hem dit que sí que

s’han de pujar tota una sèrie de coses, ho sé, i amb aquesta

mateixa responsabilitat actuaríem després de dia 6 de gener

perquè d’aquí un any no serem responsables els 59, ja hi haurà

culpables perquè és la nostra legislatura. 

Necessitam unitat davant Madrid, plantegi, Sra. Consellera,

Sra. Presidenta, una fórmula que ens colAloqui a tots rere vostès

per fer pinya. Sap que seria de meravellós que Madrid sabés

que no hem aprovat els pressuposts perquè és inviable com ens

tenen d’agafats. Hem de fer un front comú per anar a Madrid,

així sabrem qui és el nostre adversari o el nostre aliat que ens

ajudarà a una solució, perquè tanmateix aquests 4.200 milions

d’euros de pressupost, que ens pot semblar tot el món perquè

són els més alts de l’autogovern, a Balears no n’hi ha prou, no

n’hi ha prou, no n’hi ha prou.

Perquè continuarem essent a la cua de l’Estat en inversions

en educació, en serveis socials, i això que ha pujat un poc, en

sanitat. Continuam essent ciutadans de segona, li recordaré,

Sra. Consellera i a tots vostès, diputades i diputats, allò que

deia fa un any un altre diputat: “Aquests pressuposts

continuaran tenint un forat important en sanitat, que s’haurà de

completar l’any que ve amb doblers; que s’ha complementat

enguany ja que hi han hagut d’afegir 35 milions d’euros”,

enguany, enguany jo els dic a vostès que ja se n’hi han afegit

70 per a nòmines. I ara avui els dic jo i els companys d’El Pi:

l’any que ve haurem de tornar afegir, perquè no n’hi ha prou.

Uns pressuposts que, a més, privatitzen serveis mèdics

essencials o no desbloquegen la privatització començada pel

PP, com és la radioteràpia a Eivissa o el que encara no té

Menorca. Quins doblers hi ha en aquests pressuposts per

instaurar una tarifa plana de vols entre illes, baldament sigui

només inicial? Per facilitar la vida del transport a menorquins,

eivissencs i formenterers, quines són les partides que hi ha?

Deute i imposts, també en volem parlar. Li vull recordar la

primera pregunta que li vaig fer a la presidenta, Sra. Consellera

del Govern, en començar el curs polític aquest any, va ser: quin

deute públic teníem. 8.985 milions d’euros, 9.000 milions

d’euros en números rodons. Fa un any, la presidenta Armengol,

des de l’oposició, i l’entenc, acusava el Partit Popular de ser

uns campions del deute, crec que aquesta legislatura la partida

anirà ben igualada, perquè tancàvem el 2014 amb un deute

públic de 7.777 milions d’euros, durant l’any 2015 haurem

augmentat 1.223, per arribar a aquest deute de 9.000 milions,

que ja diuen vostès que hi hem arribat.

De moment, què trobam nosaltres? Que pugen els impostos,

un augment generalitzat d’un 20% de les taxes de

l’administració autonòmica; un augment en el tram de l’IRPF

a les rendes més altes, però no presenten cap proposta per

baixar-les a les classes mitjanes. Deia la Sra. Armengol, l’any

passat: “el negoci de Na Peix Frit, Sr. Marí, han ajudat els que

tenen les rendes més altes d’aquesta comunitat autònoma i com

sempre la crisi la paga la classe mitjana i les classes

treballadores.” En aquests pressuposts podríem estar d’acord

que es puja l’IRPF a les classes més altes, amb rendes de 70,

80, 90 o 100, però hauríem d’estar disposats que a les classes

més baixes i mitjanes els haguéssim baixat l’IRPF, en base al

que predicàveu l’any passat.

Puja tots els tributs cedits, en allò que tenim capacitat

d’autogovern els pujam tots, tots: actes jurídics, transmissions,

donacions, successions, que, o hem inflat molt els números,

Sra. Consellera, i no, no..., una nota d’alegria, o hem inflat molt

els números..., perquè vostès diuen: això afecta els rics. Molt

bé, quan miram la previsió en successions i donacions, tenim

un increment de 48.737.000 euros, que representa un 65,65%

respecte de l’any passat. I jo li dic: o hem inflat molt els

números o preveuen que es moriran molts de rics; qui siguin

rics d’aquí dins us podeu començar a preocupar, estau a punt de

morir. Aquesta dada, Sra. Consellera, hi perdi temps a la

rèplica amb mi, amb aquesta dada, aquesta dada desmunta,

desmunta..., jo no li parl de l’IRPF, no, jo li parl de les famílies

que vivim a Balears. Resulta que vostè té un increment del

64%, 48.737.000, en el tema de successions i donacions; vagin

vius els rics que en quedaran pocs.

La creació d’un nou impost, que, al nostre veure, ja li ha dit

el Sr. Melià, ni és eco, ni és taxa, i tot el que hem dit avui ho

mantenim i pensam que és imprescindible posar, com

pensàvem que era imprescindible posar-lo dia 1 de gener del

2017, perquè el 2016 havia de servir per consensuar.

A El Pi no estam d’acord amb aquesta pujada d’imposts.

Diuen que els que guanyen 70.000 euros han de pagar més que

els que en guanyen 18.000; sí, clar, i això passa ara i això passa

ara. Troben que qui guanya 70.000 euros és ric, però hi ha

infinitat d’autònoms que lluiten per mantenir una empresa

petita que ara els comença a anar un poc bé i aquests

pressuposts els castigarà, i durant aquests darrers vuit anys,

aquesta gent que ara tal vegada guanyarà 60 o 70 o 75 o 80

s’han endeutat i podrien tornar el que s’han endeutat, però com

que no serà així, perquè clar, qui no té una empresa ja pot riure

qui no té una empresa, no sap què és pagar, no sap què és

pagar, però si hi ha gent que s’ha endeutat i sortim i tenim més

ingressos perquè sortim, no hauríem de castigar.

Nosaltres pensam que aquests pressuposts no duen res que

quedi clar per al petit comerç, per a la petita empresa, que és la

que realment fa l’esforç, que puguin tenir almenys la sensació,
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a través d’aquests pressuposts, que el que fan val la pena. Què

hi ha en aquests pressuposts perquè sembli que la petita i

mitjana empresa i el comerç pensin que val la pena? És la

nostra responsabilitat estar a l’alçada d’aquesta gent, aquests

són els que tenen el 90% de la creació d’ocupació en aquesta

terra, no és la funció pública, són aquests petits i mitjans

empresaris, autònoms, professionals liberals, que si aquests en

surten la comunitat recaptarà molt més. Si aquell que guanyava

20.000 euros o 18.000 l’any passat, enguany en pot guanyar

27.000 és on realment s’incrementarà l’ingrés de la comunitat.

Si no es té consciència de petita i mitjana empresa és

impossible pensar com jo pens, i això és trist, molt trist, no

perquè no pensin com jo, sinó perquè el que jo pens és el que

aguanta el 90% de l’ocupació en aquesta terra.

Dit això, fa vuit anys que patim una crisi econòmica molt

llarga, la mentalitat de la gent ha canviat, la capacitat de

sacrifici s’esgota. Els pressuposts que ens presenten no tenen

en compte la petita i mitjana empresa, els que no han tancat han

hagut de fer grans ajustaments i si es cansa aquesta gent

estarem en mans d’una economia de gel, estarem en mans d’una

economia de gel, d’aquella gent que, quan la temporada no

dóna, tanca, i fixos discontinus i fins d’aquí a sis mesos. Som

a punt que s’esgoti aquesta capacitat de sofriment d’aquestes

empreses i els que aguanten tot l’any oberts i donen ocupació

fixa a la gent, no tenen una sola mesura en aquests pressuposts

per continuar tenint esperança; castigam l’esforç, castigam el

sacrifici i la voluntat de tirar endavant amb els millors somnis

que pugui tenir qualsevol empresa, qualsevol persona.

Les empreses familiars, com deia, creen el 95%...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Font, hauria d’anar acabant, per favor.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Vaig acabant, Sra. Presidenta. ... creen el 95% de la feina

d’aquesta comunitat, ens manca un nou model econòmic, no hi

ha més doblers per incidir cap a un nou model econòmic, no hi

ha una aposta per la innovació, no hi ha una aposta per la

indústria, hi ha els mateixos doblers que teníem i un poquet

més, per què? Perquè estam colAlapsats i no n’hi ha, i he

començat dient que vostès no són culpables, ni vostès ni els

altres, els culpables no n’hi ha, és qüestió de ser responsables,

és qüestió de ser responsable.

I acab dient una cosa: senyors del PP, si vostès fossin

responsables no consentirien que el Sr. Montoro no es reuneixi

amb la consellera, no, no, perquè els doblers que hi ha allà no

són ni del Sr. Montoro, ni del Sr. Solchaga, que fa anys que va

fugir, ni de la Sra. Armengol ni del Sr. Bauzá, són doblers dels

ciutadans de Balears, i aquest mal tracte és el que El Pi

denuncia i fins que no ens vegin a tots ben enfadats, seriosos i

amb responsabilitat, Madrid continuarà rient-se de nosaltres.

Moltes gràcies.

III.3) Esmena a la totalitat, de devolució, RGE núm.

8399/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació, passam a la defensa de l’esmena a la

totalitat, RGE núm. 8399/15, presentada pel Grup Parlamentari

Popular. Té la paraula la Sra. Margarita Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En

realitat, Sra. Consellera, amb tots els meus respectes, he de

confessar-li que no sé ben bé què fem avui aquí, bé, sí, acabam

d’escoltar un míting, això sí. No sé per què proposa el Consell

de Govern un projecte de llei de pressuposts ni perquè el

defensa, bé, de fet ha renunciat a la seva defensa i hem escoltat

un discurs on no s’ha parlat de pressuposts, perquè vostè en el

fons sap que això d’avui és paper banyat, no se’l creuen ni

vostès mateixos aquests pressuposts.

Vostès avui tornen a allò tan seu, a aquesta cosa de la

ficció, a aquells pressuposts de nefast record que ens contaven

que eren socials -amb ànima, es diu ara-, la seva preocupació

màxim per l’estat del benestar o com de bé els aniria a les

persones amb vostès; però tot això, aquelles receptes del Sr.

Manera, ja les vam tocar amb les mans, de la política de les

persones a la política de l’ofegament, amb deutes i mentides;

del benestar, amb 1.100 milions d’euros de factures que

ofegaven empreses, autònoms, persones; de pagaments a més

700 dies.

No era avui la meva intenció recordar això, de veritat, tenia

l’esperança de deixar enrera aquell mal son, però és que vostès

l’han ressuscitat amb aquests pressuposts, no han après res. No

han après res del patiment que varen provocar aquells

pressuposts, de les conseqüències els anys posteriors, de

l’esforç que han fet tots els ciutadans per sortir-ne, no, no tan

sols no reconeixen l’error, sinó que hi persisteixen, hi tornen i

ens hi fan tornar. Aquells pressuposts de línies de subvenció

sense crèdit, els de les inversions silencioses destinades a

despesa corrent i a l’increment del deute de la comunitat en un

125%; aquells pressuposts que cercaven el canvi de model i

acabaven entre 1.000 i 1.300 milions d’euros de desajust

pressupostari, no un any, cada any; els grans pressuposts de les

transferències de l’Estat i dels fons socials que van esdevenir

un forat per la manca de justificació, 107 milions el SOIB, o 40

milions de fons socials d’Ocupació; els pressuposts de les

persones, que acabaren incrementant la desigualtat social com

mai, a causa de la destrucció de 97.000 llocs de feina; els

pressuposts de la grandiloqüència, però de la Llei 6/2010, de

reducció de dèficit públic, que varen aprovar vostès i que deia

i que imposava retallades a les retribucions dels empleats

públics, amb una reducció del 5%, la suspensió d’acords, la

limitació de despesa a empreses públiques i la indisponibilitat

de crèdit, 212 milions d’indisponibilitat a l’ib-salut, per acabar

gastant-los igualment. Els sona? Suspensió d’acords, ara hi ha

doblers, ara no n’hi ha. Sí, és que tot el que diuen ja ho hem

sentit, exactament igual, el primer pacte i el segon pacte, les

mateixes receptes que ja van fracassar, els mateixos patrons

purament ideològics, les mateixes actituds allunyades de la

realitat.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508399
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508399
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I avui, Sra. Consellera, ens du a la cambra una gran

producció de ficció, una ficció amb la qual tornam al passat,

vivim un déjà vu de no tornar fer res, mentre culpa els altres de

tots els mals. I el pitjor de tot, Sra. Consellera, és que vostè

avui es fa responsable d’uns pressuposts que en lloc d’aspirar

a mirar amb ilAlusió i esforç el futur, ens condemnen a tots a

tornar al passat més desilAlusionant de la nostra comunitat.

I aquests són, al cap i a la fi, la confirmació d’aquell gran

engany que va començar amb el debat d’investidura de la

presidenta, un gran engany de bones intencions sense

quantificar, i així continuen. Amb uns pressuposts que són una

mostra de la seva política econòmica, contradiccions i

incoherències, tot el contrari de l’estabilitat i la contundència

que es necessita per enfortir l’economia. Vostè, Sra.

Consellera, des del dia que la varen designar ens diu que està

ofegada i posa cara compungida per la situació, alhora que fa

tot el possible per agreujar-la: un dia ens diu que la situació és

dramàtica i el dia següent es posa al front de la manifestació de

la despesa; un dia bloqueja 50 milions d’euros per a nòmines

i el dia següent proposa al Consell de Govern una llei per

pagar-ne 15,8; els diu als empleats públics que és impossible

pagar 4,3 milions pels acords de Mesa sectorial i alhora es

gasta 15 milions amb càrrec a deute.

No tenen un discurs fix, perquè van sense rumb, vostès i els

seus pressuposts. Per cert, pot explicar a la cambra quants dels

50 milions bloquejats ha desbloquejat ja per a d’altres coses?

Tenim un Govern sense política econòmica i un vicepresident

Econòmic absent, fins i tot també absent en aquest debat,

encantat d’anar a fires turístiques, al mateix temps que té tot el

sector en contra, i la política econòmica depèn del peu amb el

qual s’aixequi cada matí la consellera d’Hisenda. Vostès, que

els agrada tant reflexionar i repensar, no han trobat cap moment

en aquests quatre mesos per reflexionar cap on volen que vagi

la política econòmica d’aquesta comunitat?

Miri, Sra. Consellera, no és que la tendència de la despesa

sigui impossible d’aturar, com va declarar diumenge, és que

vostè és la despesa en si mateixa.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

No és..., no és que no necessitem un nou sistema de

finançament autonòmic, ja ho hem dit des del Partit Popular

que és necessari canviar el que vostès van aprovar, és que el

problema que vostès creen no els arreglen ni tots els sistemes

de finançament junts.

Si avui presenta uns pressuposts que ja ha declarat que no

acomplirà, que són una producció de ficció, de què hem de

parlar avui de matí, parlam d’ingressos, per exemple? Ficció,

ficció, perquè les seves previsions de recaptació són

desmesurades, 35 milions d’euros ficticis en successions i

donacions, perquè es fixen en la recaptació del 2014, que va ser

de 91 milions, amb uns ingressos extraordinaris de 15 milions.

La mitjana de recaptació des del 2007 se situa entre els 67 i 74

milions, i vostès, per al 2016, en pressuposten 123.

10 milions d’euros ficticis d’imposts sobre el patrimoni, ja

que n’han pressupostat 70 milions per al 2016, els quals

s’allunyen molt dels 48, 49 que se solen recaptar.

30 milions d’euros d’imposts sobre transmissions

patrimonials i actes jurídics que no es poden explicar ni tan sols

amb els importants augments de recaptació.

50 milions d’euros per l’ecotaxa 2.0, finalista ha dit,

finalista per pagar despesa corrent, ho tenim clar. 50 milions

d’euros que no saben encara a quin moment temporal posaran

en marxa.

I per acabar, han previst ajustaments positius de

compatibilitat nacional per import de 171 milions, amb

desviacions de 40 milions a la part dels ingressos i més de 100

milions a la part de despeses.

És a dir, un forat mínim d’ingressos de 155 milions d’euros.

De fet, només hi ha una cosa segura, que són les

transferències del sistema de finançament autonòmic, de 144

milions més que el 2015. El que té gràcia és que a aquest

sistema de finançament que vostès aprovaren i que continuen

defensant li falten almanco 100 milions d’euros més per IVA.

És tan bo aquest sistema de finançament que aprovaren que

resulta que la nostra comunitat per recaptació d’IVA puja al

ritme del 20% i el seu sistema de finançament ens entrega el

2016 (...) milions d’euros manco. És la història de sempre,

darrera la gran façana i les grans paraules hi ha una realitat ben

distinta.

En definitiva, senyores i senyors diputats, unes previsions

d’ingressos clarament inflades i una reforma fiscal que

suposarà un fre a l’activitat econòmica d’aquesta comunitat.

Existeix un acord pràcticament unànime dels organismes

nacionals i internacionals sobre els efectes negatius que tenen

uns imposts elevats sobre el creixement econòmic i, no obstant

això, vostès fan cas omís a aquest acord i pugen de manera

exagerada la tributació directa en IRPF, patrimoni, successions

i donacions. L’efecte de la reforma fiscal és devastador per a

les rendes mitjanes de la comunitat, així com la pujada

generalitzada de taxes que contradiu el seu eslògan, segons el

qual només pagarà més qui més té.

No ho tornin dir més, almanco siguin agosarats i diguin la

veritat, l’any que ve tots els ciutadans de les Balears pagarem

més a l’administració que ara. I per si no fos poc, han decidit

aplicar aquesta pujada d’imposts a 31 de desembre, i no a 1 de

gener, perquè les declaracions de renda del 2015 es vegin ja

afectades i no es notin els efectes de la reforma fiscal que va

aprovar el Partit Popular. Tot plegat molt típic de vostès.

La seva reforma en l’impost sobre el patrimoni suposa un

increment del 135% per a aquells que disposen d’un patrimoni

de 900.000 euros. Una persona, amb un habitatge habitual, que

sigui propietària, a més, de dos apartaments, ja es veu afectada:

passa de tributar 429 euros a 1.008 euros, 135% més. De la

mateixa manera, una herència de pares a fills, majors de 21

anys, per valor de 900.000 euros, passa de pagar 9.000 euros a

pagar-ne 23.000, un 156% més.

Existeixen a les Balears un nombre elevat de ciutadans

propietaris de béns immobles amb valors que superen els

700.000 euros que es veuen afectats. De fet, un patrimoni

immobiliari de valor superior als 700.000 suportarà una forta
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pressió quan es posseeixi, impost sobre el patrimoni, i també

quan es transmeti als hereus, impost de successions. Una

reforma fiscal en la direcció errònia, que suposarà una càrrega

negativa per a la reactivació econòmica de la nostra comunitat.

Els parlava, senyories, de la ficció d’aquests pressuposts,

però el més preocupant no és que aquests pressuposts siguin

una ficció, sinó les conseqüències sobre les persones de les

seves decisions. I podem parlar de despeses; ficció, enganys,

promeses incomplertes i fum. Aquests no són els pressuposts ni

del rescat ciutadà, ni del canvi de model, ni tan sols no són uns

pressuposts més socials que els del Partit Popular. Anuncien

una renda social garantida i resulta ser una ficció, perquè no

són ni els 60 milions que havien promès, ni tan sols els 20

milions que diuen pressupostar; pressuposten 20 milions a costa

de no pressupostar tota la nòmina de dependència, 12 milions

queden en total; de 60 a 12 milions fent un joc de "triler"

pressupostari. Què els diran als dependents quan comencin a

endarrerir el pagament de la nòmina de dependència?, que és

culpa del PP? 

Anuncien recuperar les plantilles d’educació i sanitat.

Ficció. Vostè mateixa declarava diumenge que no incrementarà

res, perquè l’única cosa que farà és reconvertir contractes

d’interinatge. Els més de 300 professors que anuncien no són

decisió seva, sinó que deriven del pacte d’interins de la passada

legislatura, 1.350 places entre 2014 i 2018. No creien en el

trilingüisme?, per què suprimeixen, per tant, la partida de

suport i el programa pilot plurilingüe?

I en salut, grans paraules, també: universalitat, gratuïtat, que

paguin els rics..., i tot en gros augmenten un 5% el pressupost

enfront del 10% que el va incrementar el Partit Popular, i

encara així hi manquen 100 milions per acabar l’any. O la

despesa de farmàcia, 186,3 milions liquidats el 2014, 174,8

pressupostats el 2016 sense tenir en compte el seu increment de

targetes sanitàries. Què direm als subministradors de material

sanitari o a les farmàcies quan vegin que el seu govern no els

pot pagar? En només quatre mesos han endarrerit el període de

pagament en 30 dies, i han passat de 120 milions a 170 milions

de deute. 

Durant quatre anys vàrem escoltar la Sra. Armengol i el Sr.

Barceló queixar-se cada any de les xifres d’inversió perquè

reclamaven un canvi de model econòmic, i ara resulta que els

seus primers pressuposts baixen les inversions un 4,68%. Són

els primers pressuposts en quatre anys en què baixa la inversió

d’aquesta comunitat autònoma. Entre 2013 i 2015 va créixer un

13,52%, i ara baixen un 4,68. En lloc d’afegir valor a través de

la inversió, que complementi el dinamisme de la inversió

privada, resten valor. A ABAQUA, per exemple, els mateixos

32 milions d’euros que el 2015; això sí, grans discursos de

depuradores. 

Com ho farem perquè els empresaris mantenguin i creïn

llocs de feina, si a més d’incrementar-los els costos via pujada

d’imposts l’administració no apareix per donar suport a la

inversió, amb la inversió a la creació de llocs de feina? Quina

política redistributiva de la renda es pot fer baixant la inversió?

Ni ombra de la inversió en infraestructures sanitàries ni

educatives, només els 50 milions d’euros del Pla d’inversió

aprovat pel Partit Popular. 

Respecte de polítiques d’ocupació un cop més presenten

l’increment com un valor en si mateix, i novament si estan mal

dirigides hi podran gastar molts de doblers, però el resultat serà

el mateix que el 2011, deutes i polítiques d’ocupació que

incrementaren la desocupació. Han retirat les línies de

finançament a les acadèmies de formació i als centres de barri

per passar-ho a FP, però això tampoc no es veu a l’increment

pressupostari. La renda per a majors de 45 anys la va posar en

marxa el Partit Popular amb els agents socials; viuen de rendes.

En definitiva, Sra. Cladera, són uns pressuposts mal dirigits,

que incrementen els imposts, que engreixen la despesa no

productiva, que s’obliden de continuar reestructurant el sector

públic; uns pressuposts que incrementen el deute i, encara

pitjor, ja veim com fan que el deute es torni a carregar una

vegada més sobre l’esquena dels proveïdors; un pressupost que

no vol ni pensa complir. Vostè s’ha dictat una amnistia perquè

suspèn la Llei de finances de la comunitat. És igual les partides

que contempli, el resultat a final d’any serà molt pitjor, perquè

vostè ha renunciat des del principi a fer d’aquesta una

comunitat solvent, i no per fer-la més social, precisament. Quan

vostès negociaren la Llei de finances que van aprovar i

demanaven més control feien el mateix exercici de

filibusterisme polític que fan avui aquí. Em pot explicar a qui

pensa convèncer perquè faciliti el refinançament del deute i

pugui obtenir estalvi d’interessos? Si cada dia vostè com a

consellera declara que no el pensa complir, que pensa gastar

molt més i no sotmetre’s a cap control, Sra. Consellera,

contesti’m, què li han contestat les entitats financeres en

aquests quatre mesos quan els ha demanat refinançament? Ens

ho pot explicar? Qui li ha dit que sí?, ningú. Com en el passat

els tornen tancar les portes, ningú no els voldrà donar els 150

milions que ja no els van donar el 2011.

El resultat, senyores i senyors diputats, ja el coneixem: més

impost, més descontrol, més deute, manco consum i més atur;

això sí, tot ben embolicat amb un discurs molt preocupat per

l’estat del benestar i les persones, però és que cada cop que

vostès es preocupen per les persones i l’estat del benestar,

aquest entra en fallida, i les persones pateixen. En definitiva,

presentam aquesta esmena a la totalitat perquè aquests no són

ni els pressuposts que necessita la comunitat autònoma ni tan

sols els pressuposts que vostès van prometre aquí fa només

quatre mesos. Retirin-los i facin allò tan seu de repensar les

coses, perquè creguin-me que amb aquests nombres hi ha molt

a repensar, i aquest no és el camí o, bé, sí, és el camí de retorn

al passat. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula d’Hisenda i Administracions Públiques, Sra.

Catalina Cladera i Crespí.

L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Prohens, vostè em parla de

mítings i jo crec que a vostè, si no és un míting, crec que li ha

preparat el discurs..., o hem trobat a faltar l’anterior conseller
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d’Hisenda, que és el que li ha fet els apunts que necessitava per

fer aquest discurs. Però crec que no li ha explicat prou bé...

(Remor de veus)

...no li ha explicat prou bé quina era la situació...

(Continua la remor de veus)

...crec que no li ha explicat prou bé quina era la situació en què

està aquesta comunitat autònoma, i és, com bé hem dit, és un

deute molt elevat, que jo vull recordar i vull explicar com s’ha

generat aquest deute. Recordam l’època del PP, que va ser per

finançar obres faraòniques com Son Espases, metro, autopistes

d’Eivissa, Palma Arena, Palau de Congressos, etc., inversions

faraòniques que ens costaran molts d’anys pagar-les. En canvi

el deute que va generar el pacte va ser per fer infraestructures

socials...

(Aldarull)

...va ser per fer infraestructures socials com centres de salut,

escoles, concerts de places residencials, habitatges socials, que

avui la comunitat gaudeix i atén tots els ciutadans. Tanta sort

que aquesta passada legislatura hi havia hagut aquestes darreres

inversions, perquè l’època ha estat molt dura, la que s’ha hagut

de viure pels ciutadans.

Jo crec, Sra. Prohens, que no s’ha assabentat de res. Primer

de tot no sap en quina situació estam i, segon, no ha entès el

missatge dels ciutadans, no han entès que tanta retallada i tanta

austeritat no porten enlloc.

Parlarem de la situació que ens hem trobat i del dèficit que

ens hem trobat i que aquesta comunitat autònoma continua

incomplint, o ha incomplit també el govern del PP, que vostè

diu que ara nosaltres no complirem i que aquest pressupost no

és creïble, però nosaltres només arribar a la comunitat

autònoma vàrem trobar un 2014 tancat amb un 1,71% de

dèficit, amb un pla econòmic financer que s’havia de fer i que

evidentment el Govern se’n va anar tan tranquil sense fer-lo, i

per tant..., i no només això, sinó un munt de temes per arreglar,

un munt de diners a posar damunt el pressupost. Per una banda

hi havia nòmines, més de 50 milions en nòmines sense

pressupostar, quan s’havia compromès una carrera professional

per quedar bé davant els funcionaris, perquè el decret 5/2012,

de retallades, en cap moment no es va plantejar restablir, només

la carrera professional de determinats colAlectius, per quedar bé,

però no per exemple en educació, només salut i funcionaris

d’administració general, però no es va fer, per exemple, en

educació, un sector, per cert, molt malmenat la passada

legislatura.

No, ara no, ara estam arribant..., duim quatre acords en

quatre mesos, ja tenim quatre acords per unanimitat damunt la

taula amb els treballadors públics. Però després ja en parlarem,

dels treballadors públics, perquè jo ara estava parlant de dèficit,

del dèficit que vostès ens han deixat damunt la taula i sobretot

l’herència.

Tema de sentències; crec que les varen deixar totes

guardades per expropiacions, per cert, d’autopistes d’Eivissa,

per exemple, que ara estan costant encara a les arques

municipals, les varen deixar totes guardades per quan arribàs el

nou govern haver-les de pagar. Temes de recepta hospitalària.

Temes de despesa en salut. Tema d’acomiadaments; els sembla

bé la política que feren de retallar de qualsevol manera el sector

públic instrumental, sense cercar criteris d’eficiència, no sabem

per quin motiu,, bàsicament alguns d’ells ideològics, que ara

estan costant 10 milions d’euros a les arques públiques?

Idò això és el que ens hem trobat i a sobre, un munt de

retallades que la ciutadania ha patit, un munt de retallades in

infraestructures en sectors com en cicle d’aigua, en educació,

en salut, que ara nosaltres a poc a poc, com jo he explicat al

principi, aquests pressuposts estableixen les bases perquè en

aquesta legislatura es recuperin totes aquestes retallades, tot

això que han descosit vostès durant quatre anys i que estan tan

tranquils d’haver-ho fet, nosaltres a poc a poc i aquest

pressupost del 2016 hi posa les bases d’una forma valenta, per

anar recuperant tot això.

I podem parlar de finançament. És veritat que el

finançament que es va aprovar l’any 2009, l’any 2009 pel

president Antich i pel conseller Carles Manera, va suposar una

millora del finançament per a Balears i això ho reconeix

tothom, ho hem de reconèixer, i es veu en el gràfic dels

pressuposts, l’evolució és que augmenta a partir d’aquests anys,

perquè evidentment varen arribar més recursos a Balears. El

que passa és que el model, si no ha actuat bé degut al cicle

econòmic durant aquesta passada legislatura i ara genera que

Balears torna estar a una posició relativa que no és l’adequada

a nivell de finançament respecte de les altres comunitats

autònomes, jo crec que aquí el Govern anterior no ha actuat

amb responsabilitat quan no ha dit res a Madrid, no ho ha

demanat, no ha demanat que el sistema de finançament es

revisés quan era l’hora de revisar-lo. Per tant, ara falten

recursos i amb això ens trobam i és una de les coses que

lamentam que va fer l’anterior govern.

Jo crec que aquest pressupost és un pressupost valent,

perquè fa unes apostes potents per recuperar els pilars de l’estat

del benestar, per recuperar els serveis públics que hi ha darrere

l’estat del benestar, per recuperar els drets dels treballadors

públics, que són els que sustenten aquests serveis públics que

estan darrere l’estat del benestar; i també pretén recuperar el

dret a la ciutadania, creant rendes socials o creant altres

mesures en salut i en educació, etc. Per tant, això és el que

plantejam.

No seria responsable no aprovar un pressupost, perquè si

ara no aprovam un pressupost, vol dir que hem de prorrogar el

pressupost del Sr. Bauzá amb totes aquestes polítiques. Perquè

no oblidem que un pressupost és una eina política, una eina per

transformar la societat, una eina per transformar les polítiques

i si això ho deixam passar, és una gran irresponsabilitat. I per

això aquest govern s’ha romput les banyes per defensar un

pressupost valent, amb les mesures que calguin, a pesar de les

limitacions que tenim per treure un pressupost, com he dit,

valent, que redistribueixi la renda, que fomenti la política social

i que creï igualtat d’oportunitats per a tothom i que evidentment

senti les bases perquè aquest creixement econòmic, aquest

creixement econòmic que està molt bé que s’està produint, i

que evidentment n’estam contents, creï riquesa sostenible, creï
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repartiment de riquesa per a tots els sectors. I per això hi ha de

ser el Govern i hi han de ser les polítiques públiques.

Podem parlar de política fiscal, perquè crec que és el tema

estrella. Jo he de dir sobre aquest tema que no sé si no ho volen

entendre o ho hem d’explicar moltes vegades. La política fiscal

és una eina més, una política més per transformar, és una

política que permet transformar, però que bàsicament el que

pretenen és redistribuir els recursos. En aquest cas, amb la

política fiscal, el que nosaltres plantejam és gravar les rendes

o les operacions més elevades, per distribuir recursos a les

persones, als sectors que més ho necessiten, a aquestes

polítiques socials que nosaltres defensam.

La pujada d’impostos que vostès diuen i que nosaltres deim

redistribució de renda, com bé saben, en el cas de la renda

només afecta un 1,6% dels contribuents. Això no és tota la

societat, això no són totes les classes mitjanes i altes. Al

contrari, hem procurat que la baixada d’impostos que va fer el

Sr. Bauzá, tot i tenir les limitacions en el pressupost 2015 que

tenia, tot i haver de seguir fent retallades, va fer una baixada

d’impostos, hem procurat que aquesta baixada d’impostos en

IRPF, més la baixada d’impostos que va fer el Sr. Rajoy, també

per motius electorals, que com bé saben va avançar el juliol del

2015, l’hem mantinguda fins a 70.000 euros. Hem mantinguda

la baixada d’impostos a les classes mitjanes i baixes perquè no

vegin afectades i, en canvi, a partir de 70.000 sí que gravam

d’una forma més progressiva, introduïm progressivitat.

I quant al que vostè li preocupa dels autònoms, nosaltres

hem estudiat què els passa als autònoms i amb l’Agència

Estatal ho hem estudiat i ho hem analitzat. I tenim dades que

passa a partir de 60.000 euros, però nosaltres pujam a 70.000.

Per tant, jo li puc donar aquestes dades, perquè és com ho

estudia l’Agència Tributària de l’Estat. Només un 8% dels

empresaris declaren rendiments per activitats econòmiques amb

estimació directa a IRPF per import superior a 60.000 euros.

Només un 8% amb estimació directa. Només un 1,3% amb

estimació objectiva declara també imports o rendes superior a

60.000 euros. I només un 3,4% dels empresaris per rendiment

d’activitats agrícoles amb estimació objectiva declara ingressos

o rendes superiors a 60.000 euros. 

Això no és un percentatge que afecti tota la població, no

afecta tothom, sinó que afecta un grup reduït i, per tant, ens

mantenim que només feim augmentar progressivitat per les

rendes altes generades per autònoms, treballadors o els que

siguin, però amb la política, amb la idea de redistribuir renda,

aprofitar aquest recurs que és la política fiscal per fer política,

política redistributiva, política de redistribució de riquesa.

Però jo crec que he de fer un incís en tot el que va pujar el

Partit Popular la passada legislatura i que ara ve aquí tan

tranquil a dir que nosaltres pujam impostos, a fer demagògia

sobre el que estam fent, perquè no estam pujant impostos a

tothom. En canvi, vostès sí que varen pujar impostos a molta

gent de forma, a més, amb fiscalitat indirecta que afecta

tothom, com és l’IVA. L’IVA és ver que ho va fer el Sr. Rajoy,

però vostès no varen dir res. Quant als impostos autonòmics,

varen pujar l’impost sobre transmissions patrimonials, els actes

jurídics i documentats; varen crear l’impost especial sobre

hidrocarburs, allò que era el cèntim sanitari, el varen posar al

màxim que tenia aquesta comunitat; varen incrementar el cànon

de sanejament, això afecta totes les famílies, pujar l’aigua, no

sé si ho saben; l’impost sobre determinats mitjans de transport;

quant a la renda, varen llevar la deducció per habitatge

habitual; l’impost de patrimoni, primer el varen suprimir, el

varen bonificar, després el varen augmentar, després el Sr. Marí

Bosó va dir al Sr. Bauzá, escolta que aquí no hi ha ni un duro

i hem de pujar, o sigui, endavant i enrere L’impost de

successions també el varen modificar.

Hi ha un ventall de mesures que crec que abans de criticar

el que nosaltres feim, crec que heu d’analitzar tota aquesta

passada legislatura i l’increment també de fiscalitat que va

suposar, però sobretot jo crec que és molt pitjor des del

moment en què augmenten fiscalitat indirecta que afecta tothom

igual. En canvi, nosaltres el que feim és que qui més té, més

paga. Però qui més té, ja té assegurat un nivell de vida, una

qualitat de vida, ja té assegurat arribar a final de mes, ja té

assegurat poder viure bé, bé o amb unes bones condicions. I per

tant, pot contribuir a la societat pagant una mica més. Jo crec

que això és de molta responsabilitat que un govern ho faci i no

és criticable com pretenen fer.

I el mateix diré amb la resta de temes, amb l’impost de

patrimoni el que feim és també baixar el mínim exempt i

augmentar progressivitat. Està clar que aquí gravam qui té

patrimoni, qui té una capacitat econòmica i pot contribuir més.

També quant a l’impost de successions, només a un 4% de les

herències els afectarà la pujada d’impostos. I això és fins a

700.000 euros se seguirà pagant un 1% com fins ara. No

consideram que això sigui pujar a totes les herències, a totes les

famílies. I així podríem seguir amb totes les mesures. 

Però bé, ara faré un incís amb el tema de les taxes. Les

taxes en el pressupost d’enguany baixen un 1,7%, per tant,

aquesta pujada que vostès volen magnificar no serà tan elevada.

I llevant el cobrament per a la targeta sanitària, que això és una

gran mesura social que estam fent, que permet que tota la

població pugui arribar de forma gratuïta a la salut universal i

pública. Però, a més, els he de dir que vostès només varen

baixar el 20% el darrer any, l’any 2015. Això és totalment

electoral, per rèdit electoral. Però nosaltres el que feim és

tornar les taxes a l’any 2014.

I després podríem parlar de l’impost sobre estades

turístiques. L’impost sobre estades turístiques està previst per

a l’any 2016, perquè aquest govern, dins el full de ruta que té,

dins els Acords de governabilitat, té molt clar que aquesta

figura impositiva s’ha de posar com a mesura de reequilibri

territorial, de reequilibri de model, per fomentar la

competitivitat en el sector turístic i perquè, com un dels grans

eixos que hi ha en aquest pressupost de redistribució, que el

sector turístic també contribueixi a millorar la nostra economia,

a millorar els nostres sectors socials, el nostre turisme, els

nostres sectors productius. Per això l’aposta també és valenta

i dins l’any 2016 ja es preveu aquesta figura, s’ha de legislar,

s’està legislant, s’està treballant amb el sector, però la previsió

que hi ha és una previsió prudent, una previsió que s’ha estudiat

molt bé.

Jo vull tornar un moment al tema de finançament. A mi

m’agradaria que m’explicassin què han fet vostès per millorar
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la situació de finançament, d’inversions estatutàries, d’un règim

especial per a Balears? Les inversions estatutàries previstes a

l’Estatut d’Autonomia preveien molts de milions que podien

arribar a Balears, varen arribar la legislatura del Sr. Antich, del

president Antich, però després s’han aturat, i vostès no han

mogut ni un pèl per recuperar aquestes inversions que eren una

millora de finançament, al contrari, tot allò que estava

conveniat i ingressat s’ha deixat perdre. Ara nosaltres estam

negociant amb Madrid poder prorrogar aquests convenis i no

perdre aquests projectes. 

Des de fa quatre mesos que ens hi hem posat no deixam de

fer feina amb Madrid. Vostès podríem dir que no han fet res en

quatre anys, en canvi, nosaltres des que hi som, aquests quatre

mesos, no hem aturat, hem estat molt pesats, si es vol dir, si és

la paraula, amb Madrid. Jo mateixa tenc converses constants

amb el ministre Montoro i amb la secretària general de

Coordinació de Política Autonòmica i Local per aconseguir,

encara que sigui in extremis una comissió mixta d’Hisenda per

a Balears, per aconseguir recursos per a Balears, per aconseguir

prorrogar aquests convenis estatutaris que vostès varen deixar

perdre o varen tirar a la mar. La presidenta també ho va fer

parlant amb el president Rajoy, i a partir d’aquí hem

desencadenat aquesta feina que jo crec que algun fruit tendrà,

estic ben segura que ben aviat algun fruit tendrà. 

Hem de parlar dels treballadors públics. Aquestes retallades

que vostès varen fer durant aquest quatre anys, amb aquest

famós decret 5/2012, varen estar tan contents de retallar i que

tant ara diuen que hem d’arreglar. Què em diuen quan diuen

carrera professional sí o sí? I vosaltres, què vareu fer? Com ho

hem de fer? Com ho de fer amb aquest pressupost per pagar-ho

tot? Clar. Però hem arribat a acords, hem arribat a acords, hem

arribat a acords amb tots els sindicats, amb la mesa general,

amb meses sectorials i a partir d’aquí feim feina per recuperar

els drets de tots els treballadors, perquè tenim molt clar que

rere els serveis públics, que són un dels pilars de l’estat de

benestar, hi ha els treballadors públics i qui ha malmenat més

en aquesta passada legislatura els treballadors públics sou el

Partit Popular, primer de tot, suspenent l’acció sindical, que

això minvava tota possibilitat de negociació; en canvi, nosaltres

ens hem assegut les hores que facin falta per arribar a acords i

per arribar a entesa des del diàleg i el consens amb els

treballadors públics.

I amb tot aquest panorama que vostès ens han deixat i que,

com he explicat, fa quatre mesos que tot l’equip de govern fa

una feina intensa per restablir tota aquesta situació que ens hem

trobat, feim un pressupost que reverteix o inverteix, que

redistribueix la renda i els recursos cap a les àrees més

necessàries per reconfigurar aquest estat de benestar social que

s’ha malmenat tant. 

Nosaltres invertim en política social, en educació, en salut

i en ocupació perquè volem donar igualtat d’oportunitats a

tothom. És veritat que hi ha creixement econòmic, però com bé

saben aquest creixement econòmic no arriba a tothom. Per això,

s’ha de fer feina, s’han de fer polítiques perquè aquest

creixement es redistribueixi i arribi a tothom. Per això hi ha el

Govern fent-hi feina.

Així, en serveis socials augmentam un 13,8%, com ja he

explicat, i el principal projecte és la renda social, que arribarà

als més vulnerables, amb 20 milions d’euros, però també feim

feina per crear més places de dependència residencials per a

persones majors, més places de centres de dia, més d’un 25%

en atenció primerenca, més d’un 11% de beneficiaris en ajuda

econòmica, etc. Tot això ho feim amb aquest pressupost que

vostè diu que no és creïble, però que, evidentment, tot això es

veurà a partir de 2016.

En educació augmentam un 5%, 380 professors més, 19

milions en infraestructures. Què han fet aquesta darrera

legislatura en infraestructures? Sabem com estan les escoles?

Quantes n’han construït de noves? I estan tan amples, perquè

l’únic que els preocupa és disminuir el període mitjà de

pagament als proveïdors, la resta no els preocupa. En canvi,

com està tot i la feina i el cost que ara tendrà aquest govern a

poc a poc ho arreglarà.

En salut augmentam un 5,6%, apostam fortament per

l’atenció primària, eliminam copagaments, llevam els 10 euros

que costa aquesta targeta sanitària, apostam per disminuir la

llista d’espera. 

En tema de model productiu clar que hi feim feina, per això

apostam per les polítiques actives d’ocupació, per crear una

ocupació de qualitat, perquè és veritat que el creixement i el

que dóna feina ajuda a la gent a sortir de la crisi, però si no hi

ha per a tots o no es fa de forma que creï igual d’oportunitats a

tothom o en bones condicions no arriba aquest creixement a les

famílies, no arriba a la gent. Per això, apostam també per crear

polítiques d’ocupació, el SOIB creix en 9 milions d’euros i

també hi ha doblers per a les pimes, com vostè em deia, Sr.

Pericay, perquè també hi ha inversió en pimes i emprenedors

per, a poc a poc, anar generant i ajudar a generar ocupació.

També s’ha d’ajudar als desocupats a trobar feina, i això farà

el SOIB amb aquest pressupost. 

També apostam per invertir en infraestructures, en

depuradores, en espais naturals, en zones turístiques, i per això

hem posat aquest impost sobre turisme sostenible, per poder

generar recursos per invertir en aquestes àrees i millorar també,

evidentment, el nostre model econòmic i millorar també les

nostres infraestructures i ser més competitius. 

Això és el que fa aquest pressupost. No acceptaré que em

diguin que no és un pressupost creïble quan l’any passat, quan

el pressupost 2015, varen pressupostar 80 milions d’euros per

a un conveni de carreteres, això són uns quants punts de dèficit,

que no han arribat i que no han vist cap gestió perquè

arribassin. En canvi, nosaltres sí que ara treballam amb el

ministre Montoro perquè això sigui una realitat. Tot i això

varen baixar imposts sabent que acabarien fent dèficit, i es

varen quedar tan tranquils. Per tant, no em pot dir que aquests

pressuposts no són creïbles o que els ingressos estan inflats

perquè jo crec que el primer que ha de fer és mirar, com han fet

vostès, el pressupost passat. 

En definitiva, tots tenim el nostre punt de vista, però està

clar que aquest pressupost a vostè no li agrada perquè

precisament reflecteix aquest canvi de model, aquest canvi

social que la ciutadania ha demanat i, a més, el que més greu li
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sap, crec, vostè i vostès, crec que el que més greu els sap és que

siguem capaços de trobar alternatives, de trobar recursos, de

reivindicar davant Madrid de forma incansable la millora del

sistema de finançament per aconseguir revertir, no conformar-

nos amb un pressupost de retallades, amb un “no hi ha res més

a fer” per motius també ideològics darrere, però això crec que

els sap greu, com som capaços de transformar la realitat a

través dels pressuposts, perquè els pressuposts també són una

eina política per transformar la societat. 

Amb això feim feina ja des de fa quatre mesos, però aquests

pressuposts per a l’any 2016 encara ho posaran més de

manifest, posaran més recursos sobre la taula per reconvertir,

per reorientar la política pública cap a una política social i de

creació d’oportunitats per a tots.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula el Sr. Xavier Pericay del

Grup Parlamentari Mixt.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, si una cosa em sap

greu és tornar a sentir aquesta lletania entre vostès i el Partit

Popular, entenc, entenc que ens referim ..., la legislatura

anterior és un referent, però llavors ho és també l’anterior i

l’anterior. Em sap greu perquè crec que tots hi sortiríem

guanyant si féssim un poc de, no diré de taula rassa, perquè

evidentment hem de saber el que hi ha hagut i el que hi ha, però

sí com a mínim si ens plantejàssim parlar de les coses tal com

estan i sobre això què és el que realment es pot fer.

Ja sap allò, aquella dita que diu que de bones intencions

l’infern és ple. Pareix que el seu deute és un deute bo, és un

deute amb bones intencions i amb mals resultats, mentre que el

deute dels altres és un deute dolent. Insistesc, em pareix que

són coses que poc valor tenen en un debat com aquest.

Respecte de les qüestions que jo li he plantejat, em parla a

través del SOIB de les pimes, dels emprenedors, efectivament,

el SOIB és un dels grans problemes que té aquesta comunitat

perquè és un organisme que ha estat durant aquests anys amb

un funcionament prou ineficaç, jo m’imagín que tot això que

vostè promet aquí és una cosa que tendrà a veure també amb

una certa reforma d’aquestes institucions que són bàsiques

perquè si no, poc avançarem en aquestes polítiques socials en

la mesura que són polítiques també que afecten o que han

d’acabar afectant la nostra economia i sobretot la nostra

ocupació.

La situació en què ens trobem no és una situació de

bonança, això em sembla que vostè també ho admet, és una

situació que, efectivament, sortim, anam sortint molt a poc a

poquet i justament és el pitjor moment, al nostre entendre, i per

això hi insistia abans, per fer polítiques fiscals restrictives, és

a dir, per constrènyer realment amb unes determinades

polítiques fiscals, vostè ens promet que això només afectarà un

sector molt petit, però hi ha elements per creure que les coses

no seran tant, diguem, tant ben focalitzades i que afectaran un

conjunt més ampli de la societat i en particular, les classes

mitjanes que són les que acaben rebent normalment el pes

d’aquestes polítiques.

Si la demanda interna es redueix, evidentment no s’estimula

ni el consum ni s’estimula la inversió i aquesta situació en la

qual ens trobem i que és una situació de creixement pot acabar

sent una situació, si no de paràlisi, sí una situació d’un

alentiment i és el pitjor que ens podria passar en aquest

moment.

Respecte d’una cosa que li havia plantejat i que no m’ha

contestat, jo li he demanat per polítiques de contenció de la

despesa, per polítiques d’estalvi, d’eficiència, li he fet una sèrie

de preguntes que m’agradaria que em contestat, saber

efectivament, perquè no tot és administrar uns ingressos, sinó

que també es pot evidentment gestionar un determinat..., en

aquest cas una administració que és el que els correspon a

vostès i gestionar-la bé de tal manera que les despeses

associades al funcionament d’aquesta administració siguin en

tot cas menors que les que són.

En tot cas, moltes gràcies i esper que m’ho aclareixi en la

seva rèplica.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula el Sr. Jaume Font del Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.

Consellera, seria irresponsable, no seria irresponsable, vostè

pot aprovar els pressuposts el febrer sense cap problema i vostè

ho sap, una altra cosa és que jo digués “no aprovi mai els

pressuposts fins que no sàpiga què li donaran”, no, jo no he dit

això, he dit “no aprovi aquest pressupost perquè tothom està

pendent de què passarà dia 20 i després aprovi’ls el febrer”,

aprovi’ls el febrer, seria molt més just perquè si no tanmateix,

aquests pressuposts, els haurà de gestionar amb mal de cap, si

convencéssim a Madrid seria distint. 

Per a mi, per a nosaltres l’irresponsable avui és aprovar un

pressupost que l’any que ve ens dura que en lloc de 9.000

milions d’euros en deurem com a mínim 9.500, i vostè no em

pot dir que no a això. El Sr. Marí va dir que no l’any passat, no

arribarem a 9.000, però hi hem arribat, eh?, hi hem arribat,

perquè és clar la ilAlusió de vostès que el gestionen és que no hi

arribin, és clar.

Després, nosaltres no li hem criticat que pugi l’IRPF als de

70.000, no m’ha entès, jo li he dit: “als de 70, als de 80 o als de

90, però baixin...”, no, ja està baixat no, baixin més, que

punyetes!, si realment estam tan preocupats de la gent...

(Remor de veus)

...de rentes baixes i rentes mitjanes pugin molt més les altes i

baixin les rentes baixes i les rentes mínimes, això seria un
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compromís social, i en canvi -en canvi, en canvi-, per això dic

allò dels rics -anau alerta que us morireu, eh?-, en canvi vostè

té perfectament clar que successions i donacions ingressa

48.737.000 més... No?, perdoni, el seu pressupost du:

pressupost 2016, 122.980.000; pressupost 2015, 74.243;

increment, 65,25%. Això no em facin creure que és dels rics,

això és a tothom, això agafa tothom. Això agafa tothom. 

Jo estic d’acord que vostè va dir avanç el cobrament

d’impostos a 31 de desembre per una qüestió extrema, ho va dir

en una entrevista també. Jo ho sé que estam en una qüestió

extrema, vostè està en una situació molt extrema i entengui que

el que volem és ajudar-li. Avui vostès anuncien que aniran

contra l’Estat, “El Govern amenaza a Rajoy con exigir más de

400 millones”, el Sr. Melià fa devers quinze dies ja li ho deia

a vostè, ja li ho deia, més enllà de les accions puntuals que

pugui fer cada partit en el Congrés dels Diputats el Govern de

les Illes ha de prendre cartes en aquest assumpte i ha de

reaccionar i ha d’intentar posar mesures concretes contra

aquesta injustícia flagrant i li deia més: podem intentar

presentar un recurs d’inconstitucionalitat, nosaltres quan és

qüestió d’estar devora vostè en coses que la raó li passa per

damunt hi hem estat quinze dies abans que quan vostès han

sortit, set passes per davant i en aquest pressupost la nostra

intenció d’ajudar-la és set passes per davant perquè vostè haurà

de patir, els seus consellers i conselleres hauran de patir, perquè

aquí hi ha una part, com sempre, anquilosada, colAlapsada que

es barra quan comencen els pressuposts perquè sabem que no

els podem gastar perquè no els podem tenir, perquè sabem que

als calaixos hi haurà factures que hi aniran. 

A això no vol jugar El Pi, esperem a dia 20, facin el que

trobin que han de fer i després diuen les taxes, és veritat,

perquè han llevat unes taxes, però per què les taxes del joc

baixen, m’ho explicarà?, les del joc baixen, i per què les taxes

acadèmiques pugen un 26,03%?, per què?, per què?, i aquí

lògicament no hi ha aquells que tendran beca, però els que

tenen beca són les rendes més baixes, les rendes mitjanes, 95%

dels llocs de feina d’aquesta terra, són els que pagaran

l’increment d’aquest 26,03%, és aquí on estam parlant

nosaltres, és a dir, estam ajudant al motor, a l’empresa

familiar?, estam ajudant al petit i mitjà empresari?, estam

ajudant al comerç?, no, però no perquè vostè no vulgui, aquesta

és la diferència amb el que parlen els del PP, és que vostè no

pot.

I clar, si no feim alguna cosa distinta, que ens vegin d’una

forma distinta..., ja ha  vist als de Coalició Canària, esper que

amb MÉS i amb El Pi siguem a Madrid dia 20 i ja ha vist si hi

ha anat el ministre allà, als de Coalició Canària, amb un peu

davant l’altre!, amb un peu davant l’altre, aquesta és la

influència que hem de tenir. Aquí és dormir o no dormir. Aquí

és ser de dia o ser de vespre. Aquí és veure llum o veure fosca,

i jo el que li dic és que aquests pressuposts en donen fosca i és

una llàstima.

I vaig acabant, Sra. Presidenta, una qüestió més que li volia

dir. Crec que calculam malament la previsió de PIB, del PIB.

Crec que calculam malament el producte interior brut. El va

calcular malament el Govern l’any passat. El producte interior

brut al final ha estat, de 2014, 26.786; per a 2015 el Govern va

posar 27.839, i vostès per a 2016 han posat 28.975, estam

parlant de 2.000 milions més de producte interior brut que dia

31 de desembre de 2014.

Senyors, jo sé que forcen la màquina perquè això quadri, els

convidam que volem anar darrere la presidenta en un front

comú davant Madrid. Davant Madrid. I una qüestió de

l’ecotaxa que crec que seria important. Jo he vist el que ha fet

el president de València, chapeau, em trec el...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Font, ara sí que ha d’anar acabant.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

... vaig acabant...

LA SRA. PRESIDENTA:

Abans no li havia dit res, però ara convendria que anàs

acabant.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Bé, diu el Sr. Ximo Puig: “tendremos ecotasa si la

consensuamos con el sector”, la consensuarà?, i apliqui-la el

2017, però vostè ha de quadrar els pressuposts.

I acab, presidenta, amb una qüestió, en tot el que fa

referència al Sr. Montoro no li doni ni un milAlímetre

d’avantatge, barra de cap, barra de cap, tots vénen aquí i diuen

que nosaltres estam mal finançats. 

Senyors del PP, pot ser que el sistema de finançament no

s’hagi pogut tocar i que el puguem tocar més endavant, però sí

que es podien tocar sense cap problema ni un les inversions

reals de l’Estat a la comunitat autònoma i de la mateixa manera

que Castella-Lleó i Castella-La Manxa, a Castella com sempre,

li puguin donar 500 euros per persona/any i a nosaltres 74, és

a dir, que vostès ho tenen molt difícil de defensar-ho, no em

parlen del sistema de finançament, no han estat ni capaços en

inversions reals de l’Estat d’igualar-nos als seus amics de

Castella, i jo som de Balears i no som de Castella.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica, té la paraula la Sra. Margarita Prohens

del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, jo sí sé quina era

la situació que li vam deixar, la que no sé si la coneix és vostè;

coneix aquesta gràfica del 5% de dèficit públic a un 1,71, o, si

no, de 1.561 milions d’euros pendents de pagament a 398, això

és l’herència del Partit Popular i jo, sincerament, estic molt

orgullosa de l’herència del Partit Popular i de qui era el meu

conseller d’Hisenda i Pressuposts.

(Alguns aplaudiments)
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Miri, no som jo que diu que aquests pressuposts no són

creïbles, ho diu vostè, vostè no es creu els seus propis

pressuposts i vostè elimina qualsevol tipus de control sobre

aquests pressuposts, perquè no fa comptes complir-los i ho diu

dia sí i dia també. Si vostè ha dit a la seva intervenció que

nosaltres estàvem obsessionats amb els períodes de pagament

a proveïdors, és que vostè és una temerària, que surti aquí la

consellera d’Hisenda i Pressuposts i digui que no li preocupa

el període de pagament mitjà a proveïdors és una temeritat, ja

poden començar a tremolar, una altra vegada més, els

proveïdors, els autònoms i les petites empreses d’aquesta

comunitat, perquè tornam a les receptes del passat.

Aquests pressuposts, Sra. Consellera, enganyen, i no ho dic

jo, ho diu l’Assemblea de Docent qui els titlla de decebedors

els pressuposts educatius.

(Remor de veus)

Ho diu, vostès mateixos quan calculaven en 50 o 60 milions

d’euros les previsions de renda bàsica. O ho diu el GOB, que

diu que l’ecotaxa s’ha de destinar íntegrament a inversions

ambientals. O ho diuen els ajuntaments..., o ho diuen vostès

quan diuen que el gruix de l’ecotaxa serà per a zones

turístiques. Ho diuen els Ajuntaments de Capdepera, Son

Servera i Sant Llorenç que demanen comprar infraestructures

amb aquesta ecotaxa. I on són els 50 milions de l’ecotaxa? Són

a despesa corrent, aquesta és la finalitat, no són a aquests

pressuposts, se’ls ha menjat la despesa corrent. I vostès podran

fer una comissió i podran decidir quin projectes destinen a

l’ecotaxa, però d’on ho llevaran d’aquests pressuposts? Se’ls ha

menjat la despesa corrent aquests 50 milions d’ecotaxa.

I el canvi de model, ara que el Sr. Barceló s’ha incorporat

al debat, i que ell ens va parlar durant quatre anys del canvi de

model, i al Sr. Marc Pons també li agradava molt parlar-nos del

canvi de model, idò, el canvi de model es tradueix en un

descens de l’11,22% en agricultura; un 7,26% manco en

indústria, especialment en reconversió i modernització; un

25,92% en energia, especialment en renovables; o un 3,7%

manco en turisme. Això sí, un 11,43% més en alts càrrecs, un

55,84% més en relacions amb el Parlament o un 60,14% més

en relacions exteriors, deu seu tema de prioritats.

I quant al sistema de finançament, vostès deien que Antich

defensa el model de finançament davant les crítiques dels socis:

“Antich destaca que ahora hay un modelo que garantiza el

estado del bienestar”. Els ho torn dir, aquest és el seu sistema

de finançament.

Sr. Font, un sistema de finançament que per aprovar-lo

varen haver de renunciar expressament al deute històric de 582

milions d’euros en educació i salut que s’havia declarat a

aquest Parlament, vol dir que això va ser aquest meravellós

sistema de finançament, i nosaltres no estam d’acord amb

aquest sistema de finançament que continuen governant.

(Alguns aplaudiments)

Senyors del Govern, una altra promesa, la facultat de

medicina, anuncien fa dos mesos que hi haurà una facultat de

medicina, on és la Facultat de Medicina en aquests

pressuposts? Ho va anunciar la Sra. Armengol i el Sr. Huguet,

on és la facultat de medicina en aquests pressuposts? No hi és,

enganyen amb aquests pressuposts.

Miri, hem estat durant quatre mesos que..., i ara, a més, la

setmana passada, o ahir, perdó, ahir, el conseller de Treball va

presentar uns indicadors de creixement econòmic per a l’any

que ve de creació d’ocupació, on augmenten les perspectives de

creixement econòmic; jo ja sé que ells són molt bons i ens han

dit que en 120 dies han fet més que en quatre anys i que en 120

dies han guanyat a la crisi econòmica, però, davant aquests

indicadors econòmics, alguna cosa bona degué fer el Partit

Popular i qualque resultat d’aquella gestió deuen ser els

indicadors econòmics que avui vostè pot vendre i treure pit.

Mirin, senyors del Govern, ens han tengut quatre mesos

enganyant, embullant, amb línies vermelles que ja no són

vermelles; encara no hem de parlar de despesa sinó d’inversió;

que pujar uns imposts i posar-ne uns altres és progressivitat;

ens han tengut quatre mesos parlant d’un pla d’eficiència que

encara no hem vist; d’un pla d’equilibri pressupostari que

encara no hem vist; ens han tengut quatre mesos parlant de

deute ilAlegítim, de l’ofegament del Govern central o d’un pacte

de governabilitat que ho cura tot.

Hi ha una altra manera de fer política, hi ha una altra

manera de fer política i ara no toca aquesta manera de fer

política, ara no toca pujar imposts, Sra. Consellera, ara no toca

pujar imposts. Les comunitats autònomes governades pel Partit

Popular en aquests moments baixen imposts i per això la

proposta...

(Remor de veus)

... del meu grup parlamentari, per això la proposta del meu grup

parlamentari és reduir, rebaixar 1,2 cèntims l’impost sobre

venda d’hidrocarburs, el cèntim sanitari, i una nova rebaixa del

10% en successions i donacions, en els trams 3 i 4, aquesta és

la proposta i aquesta és la política que li agrada fer al Partit

Popular.

Hem assistit, com deia, des de l’inici de legislatura a un joc

perillós, a la corrupció del discurs; Ciceró deia que la corrupció

econòmica no pot temptar l’home honest, no obstant això,

aquest sí que corre el perill de ser enganyat per la corrupció

igualment perjudicial, per la corrupció del discurs, de l’engany,

de l’adulació i la propaganda, per la corrupció del discurs que

ha fet avui vostè, Sra. Consellera.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta

en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Ara toca la contestació del Govern i tancar la qüestió

incidental, Sra. Cladera, sense limitació de temps.
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L A  S R A .  C O N S E L L E R A  D ’H I S E N D A  I

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i

Crespí):

Gràcies. Començaré contestant algunes preguntes que es

veu que m’he deixat abans. Efectivament que hi ha un pla

d’eficiència en marxa, precisament el capítol 2, despesa

corrent, de funcionament, baixa un 2%. I tot i que a la Sra.

Prohens no li agrada sentir-ho fem feina en això, però, a més,

serà un pla d’eficiència que incorporarà temes d’innovació,

temes de valors, temes d’ètica i temes de transparència, alguns

d’aquests valors, molts trobats a faltar en les gestions anteriors

del Partit Popular.

(Se sent una veu de fons inintelAligible i remor de veus)

Exacte.

Quant a la demanda interna, que a vostè el preocupa, Sr.

Pericay, també li hem de dir que hi ha famílies que sap que no

poden arribar a final de mes i no poden comprar o no poden

omplir el carro de la compra i per tant això també estimula

demanda interna. Per tant, hem de pensar en tots, hem de sortir

de la crisi pensant que tots tenguin oportunitats per arribar a

final de mes, per tenir una vida digna, perquè no es trobin en

precarietat, hem de sortir de la crisi combatent la desigualtat

social, les desigualtats, l’exclusió social; perquè una societat

que s’oblida d’això, que deixa gent a la cuneta, no és una

societat que avança, almanco és la que no vol aquest govern, i

ho té molt clar.

I crec que és per aquest motiu pel qual és aquí aquest

govern i no hi és el Partit Popular, tot i que a vostè, Sr. Pericay,

no li agrada aquest debat, però no queda més remei que parlar-

ne. Per què és aquí aquest govern i no hi és el Partit Popular?

Precisament, per les polítiques que ha dut a terme, precisament

perquè ha deixat molta gent a la cuneta, tot i haver-hi una crisi

no ha pensat en tothom, ha fet moltes retallades a destra i a

sinistra, sense mirar prim i, evidentment, deixant molta gent a

la cuneta, i això crec que té el seu resultat i crec que s’ho han

de fer mirar quan parlen en aquests termes.

Quant al tema del diputat Sr. Font, jo li compr la reforma

fiscal que vostè m’ha dit, jo hi estic d’acord, no hi haurà

problema en baixar més a les classes mitjanes i baixes i pujar

les més altes, hi estam totalment d’acord, això és progressivitat,

això és repartiment de riquesa, això és redistribuir riquesa i per

tant em sembla bé la proposta.

També li agraesc l’oferiment per anar a lluitar i a

reivindicar davant Madrid, crec que és necessari que tots els

partits d’aquesta cambra ens hi sumem, a més també hi sumem

tota la ciutadania, tots els agents socials i econòmics per

aconseguir això.

I lamentar, una vegada més, la crítica que fa el Partit

Popular envers d’aquest tema, tots els presidents autonòmics

d’aquesta comunitat autònoma han millorat el sistema de

finançament; evidentment, no hem arribat on ens agradaria,

com bé recordar el diputat Sr. Font, que està clar que no som

on voldríem, però tots els presidents hi han arribat excepte un,

el Sr. Bauzá, no va fer absolutament res per millorar el sistema

de finançament.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I no tan sols això, no va reclamar o no va lluitar, no va

treballar un règim econòmic especial per a Balears. I a més, una

altra cosa encara més greu, va deixar perdre 1.000 milions en

inversions estatutàries. Si això li sembla bé a vostè, ja em dirà!

Continuant amb el tema de fiscalitat, vaig barrejant el tema,

l’impost de successions fins ara tothom..., les herències entre

pares i fills i cònjuges o parelles, pagava tothom un 1%, una

herència de 7 milions d’euros pagava un 1%, una de 700.000

euros pagava un 1%. Això no és just, això no és justícia social.

La resta de trams o de grups dins l’impost de successions

paguen d’una forma progressiva i l’impost de donacions es

troba a un 7%. Per tant, és de prou justícia social, és de justícia

social crear progressivitat dins l’impost de successions -Sr.

Font, ara no m’escolta i em dirigesc a vostè...

(Rialles de la intervinent, algunes rialles i remor de veus)

Per tant, clar que coneixem, tornant a la situació econòmica

que hem trobat i que en podríem parlar molt i que no hi estarem

d’acord, i aquests gràfic que queda tan bé exposar-los, la

situació real és que hi ha 9.000 milions de deute i que hem de

pagar, això crec que és una dada objectiva i que diu el Banc

d’Espanya i que nosaltres no ens inventam. I una situació de

dèficit que hi ha que també hem de solucionar i que

evidentment vostès tampoc no varen solucionar i, a més, encara

és pitjor, jo diria, no varen demanar en cap moment la

flexibilitat al Govern d’Espanya. En el primer Consell de

política fiscal i financera que vaig tenir l’honor jo d’anar-hi, ho

vaig poder defensar; no estic tan segura si hi hagués anat

l’anterior conseller, tot i que estigués en funcions, que hagués

fet el mateix.

Però no només és la situació econòmica el que hem trobat

molt fotut en aquesta comunitat, és l’herència en valors,

l’herència en com hem trobat la ciutadania, com hem trobat els

serveis públics, com hem trobat l’estat de benestar, això, ja ho

vaig dir l’altre dia, du una feinada de tornar cosir, i no n’hi

haurà prou amb un any ni amb un pressupost, per això fem

feina de legislatura, però d’això vostès se n’obliden, però

aquest és el resultat que ha fet que vostès ara siguin a

l’oposició, perquè han oblidat els ciutadans, han oblidat els

serveis públics, han oblidat els treballadors públics, ho han

oblidat tot, només volien números, les persones no existien. I

jo crec que aquest pressupost, tot i que no agradi molt al Sr.

Font, fa aquesta passa valenta de pensar en les persones i

aprofitam l’eina política que és un pressupost per transformar

la societat, per transformar els sectors que més ho necessiten,

i també, evidentment, per posar les bases per reconvertir el

creixement econòmic en desenvolupament econòmic, perquè no

hi ha creixement econòmic bo si no arriba a tothom. I això és

el que jo crec que aquests pressupost, amb les polítiques

d’ocupació, amb les polítiques de formació, amb les polítiques

d’educació, de formació, d’ocupació -no sé si m’he repetit- fa.

I també, evidentment, fa una aposta en innovació, perquè

augmenta un 11%. I també crea aquest impost sobre turisme
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sostenible per ser més competitius amb el sector. Jo crec que és

un pressupost, realment, molt valent amb tot això que

plantejam.

Crec que són uns pressuposts, tot i la situació que hi ha,

molt valents, que fan una aposta molt decidida i molt valenta

per reprioritzar la despesa i per reconduir el model econòmic,

i jo crec que us demanaria aquí, a tots els grups, que féssiu una

reflexió i que apostàssim per aprovar aquests pressuposts, per

canviar el rumb d’aquesta comunitat autònoma que els

ciutadans ens han demanat.

A la meva intervenció inicial he citat persones que ara

mateix a Balears han quedat desterrats del progrés, he parlat de

persones que pateixen per les retallades, de persones que no

poden pagar les despeses bàsiques, les activitats extraescolars

dels seus fills, la calefacció de la llar, ara que vendrà l’hivern,

persones que no poden pagar ca seva. Aquestes són les cares,

els noms i els llinatges de la crisi i aquestes són les cares i les

persones per a les quals farà aquest pressupost, per això no

podem renunciar a aprovar un pressupost i a continuar amb la

línia de feina que ja ha iniciat aquest govern. Cadascuna

d’aquestes persones són la causa del gir social a l’esquerra que

ha fet Balears; nosaltres creiem que a través dels acords de

governabilitat hem de permetre que tothom tengui les mateixes

oportunitats, també les persones que ho passen pitjor, comptam

amb ells, ells formen part de la nostra societat i no poden

quedar al marge.

Per això, la crisi no haurà acabat fins que no tinguem la

mateixa oportunitat de créixer, em repetesc, no n’hi ha prou

amb el creixement econòmic sinó que també hi ha d’haver

desenvolupament econòmic i social que arribi a tothom. Per

això, nosaltres apostam per aquests pressuposts, perquè

sembren les bases de forma valenta per fer aquest gir

estructural de la nostra comunitat autònoma.

Senyors i senyores, diputats, també m’he de dirigir a vostès,

deman que facin costat a aquests pressuposts, els deman que

facin confiança amb les xifres que hem presentat. Estam segurs

que aquestes xifres posen les bases del nostre futur i estam

convençuts que, un cop superat el debat d’avui, tendrem

l’ocasió de millorar encara més aquests pressuposts amb la

feina de tot el Parlament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cladera. Intervencions en torn en

contra de les esmenes presentades, pel Grup Parlamentari

Podem Illes Balears intervé la Sra. Camargo, per un temps de

quinze minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President, diputades i diputats, membres del

Govern, treballadors i treballadores de la cambra. S’han

escoltat moltes coses, però em sorprèn, per part dels tres partits

que han parlat, sobretot del Partit Popular, no haver sentit cap

autocrítica. No riguin tant, per favor, que han d’escoltar coses

importants.

(Remor de veus)

Més encara quan venim -jo som professora i de vegades així

em surt, naturalment, cridar a l’ordre...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... als alumnes un poc díscols, bé.

(Algunes rialles i remor de veus)

Deia, deia que em cridava l’atenció no haver sentit cap

autocrítica, més encara quan venim d’aquesta llarga nit de

retallades, en la qual tot semblava prescindible. El molt poc

honorable Bauzá va presentar uns pressuposts en els quals tot

era eliminable, i així ho va dir tranquilAlament el mes de maig,

a una entrevista a la Cadena Ser, en la qual treia pit i es

mostrava molt orgullós i deia, molt ufanosament, que estava

molt satisfet amb les retallades, i afegia, esfereïdorament: que

había que seguir recortando todo lo que fuera eliminable. El

Sr. Bauzá, mans tisores, no vivia a Elm Street, vivia exactament

al Consolat de la Mar i va ser un malson, aquest malson que

tantes vegades se cita en aquesta cambra, era el malson del Sr.

Bauzá, mans tisores.

Es podia prescindir dels metges, es podien tancar els centres

de salut els horabaixes, tancar quiròfans, deixar sense cobertura

sanitària a les persones immigrants, es podia acomiadar els

mestres, es podien deixar caure els sostres de les escoles, es

podia fer precària la feina, es podia impulsar que els

treballadors i treballadores fossin a l’albor de l’explotació

laboral, i els pressuposts del Sr. Bauzá i del Partit Popular,

precisament, van aprovar aquest tipus de polítiques.

Afortunadament, el poble va saber retallar millor que el

Partit Popular i va retallar l’únic que era prescindible en

aquestes Illes, el Govern del molt poc honorable Sr. Bauzá. El

mes de maig, ja ho he dit, encara es mostrava orgullós d’això

que avui plantejam aquí que ha de ser d’una altra manera.

Encara ho sabem, i ja s’ha dit aquí, no ens hem acabat

d’alliberar d’aquest jou que ens ofega, perquè tenim un Govern

central que no deixa respirar i no ens deixa seguir el mandat de

les urnes, en les quals aquesta vegada sí que han cabut els

somnis de molta gent.

Els governs de canvi sentim l’alè en el clatell de Montoro,

martell d’heretges del canvi, i jo l’entenc; ell sap molt bé que

si deixa governar la gent, si deixa governar el poble, si deixa

complir el mandat dels ciutadans i ciutadanes d’aquestes Illes

i d’altres comunitats autònomes, serà la fi del Partit Popular, la

fi de l’“austericidi”, imposat per frau Merkel i per la Troika,

que segueixen aquests governs del Partit Popular on encara

governen, aquí, afortunadament, ja no és així. Per a ell la

supervivència del Partit Popular és per sobre de tot, és per

sobre dels nostres drets, de la nostra dignitat, de la nostra salut,

de la nostra educació, dels nostres serveis socials, i jo vull

recordar aquí als senyors i senyores del Partit Popular que les

nostres vides valen molt més que els seus beneficis i que els
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beneficis de les persones que vostès han protegit durant aquesta

darrera legislatura.

Sra. Marga Prohens, vostè sincerament pensa que té

credibilitat quan defensa el que ha defensat avui aquí? En

aquest faristol ha parlat de corrupció, ha parlat de corrupció, i

això és prou sobtant, abans de parlar d’això, per favor, siguin

honests i entreguin els lladres que s’amaguen darrera

d’aquestes cadires, d’aquests escons; a les vostres sigles del

Partit Popular hi ha molta corrupció, i això no ho dic jo, això

ho diuen jutges valents. Entreguin, per favor, entreguin els

lladres, entreguin els doblers que han deixat les arques de la

nostra comunitat autònoma en aquest estat també abans de

poder venir aquí a parlar de corrupció amb raons i amb

arguments.

Clar que assistim a una ficció, clar que sí, però s’equivoca

en identificar el temps de la pelAlícula de ciència ficció, el plató

és a l’altre costat de la màquina del temps, temps en el qual les

despeses per a alguns i retallades i greuges per a uns altres,

temps en el qual el guió del malson s’escrivia des dels

despatxos del poder financer que solament estaven preocupats

per obtenir un màxim rendiment, sense importar, per exemple,

que moltes famílies es quedessin sense llar, els desnonaments...

(Remor de veus)

... -no, no, no assenyalin on toca perquè parl ara d’un altre

moment i saben bé de quin moment parl.

I ara hem d’assistir al que sembla un vodevil de membres

del PP, passant per aquesta tribuna, alAlegant i parlant de

justícia social. Per l’amor de Déu! Per l’amor de Déu! Han

demostrat una i mil vegades que a la cova d’Alí Babà, aquella

que vostès governaven, no existia la justícia social. Com poden

tenir tan poca vergonya?

(Alguns aplaudiments)

Miri, vostè surt aquí a defensar el 3,1% de la població de

les Balears, surten aquí a defensar els hotelers, els seus amics

que fan negoci amb transfusions dels diners públics, són

vampirs. Però hi ha consensos vampírics, que són aquests que

es desfan quan surten a la llum, i aquests consensos vampírics

són els que estam desfent ara mateix aquí nosaltres.

(Remor de veus)

Està prou bé, jo l’entenc Sra. Prohens...

(Continua la remor de veus)

... jo l’entenc Sra. Prohens, està prou bé que asseguri el vot

del 3,1% de les Balears. Tant de bo només sigui un 3,1% que

els voti a les properes eleccions. Però en comptes d’oposar-se

a la pujada d’impostos, per favor, doni una passa més i demani

pels contractes de les inversions amb un sobrecost indecent que

es van fer en casos com el Palma Arena, com el Palau de

Congressos, com les autovies d’Eivissa o com a Son Espases.

Això va ser el que van pujar vostès, els beneficis a les empreses

constructores, mentre els treballadors i treballadores perdien

gradualment poder adquisitiu. I clar que no estam a favor

d’això i clar que per això defensem que hi hagi una fiscalitat

progressiva i que paguin més els que més tenen.

Sra. Prohens, el major malson que ha pogut patir la

població balear ha estat les retallades de mans tisores, molt poc

honorable Bauzá, que, com hem dit abans, no habitava a Elm

Street, sinó al Consolat de la Mar. 

Els pressuposts que volem nosaltres precisament no són

aquests que s’aprovaran, però sí que es posen en la línia del

regreso al futuro, tornar a quan les famílies i el benestar estava

implantat a la societat, abans que mans tisores es colés en

aquesta pelAlícula i arribéssim a aquesta situació. Què feim?

Invertim en infraestructures faraòniques, o invertim en el rescat

de la gent? Si sincerament ho diuen quan parlen de justícia

social, hem d’invertir en la gent i no en obres faraòniques. Si

tinguessin dignitat el que haurien d’haver fet és treure tots els

lladres que tenen encara amagats. On són els diners del Palau

de Congressos? On són els del cas Areal? On són els del Palma

Arena? On són els de Son Espases? Per favor!

Bé, jo he estudiat molt, som doctora en lingüística, per cert,

i els pressuposts me’ls he estudiat prou...

(Remor de veus)

De fet, continuaré, el nostre vot contra la vostra esmena a

la totalitat és un vot que està condicionat a l’auditoria ciutadana

del deute, a l’auditoria, és a dir, tenir les dades concretes de tot

el que se n’ha anat pels embornals de la corrupció que vostès

han emparat. Volem renegociar el deute de la comunitat

autònoma, de gairebé 9.000 milions d’euros, dels quals

enguany n’haurem de pagar, només enguany, 905 milions

d’euros. Diputats, diputades del PP, Sra. Prohens, el pitjor no

és haver de pagar aquests diners, és no saber a quines

butxaques han anat una bona part d’aquests diners. Tothom sap

que una part de la manca de finançament és també aquest

problema de pagament del deute, de pagar deute eternament

perquè el deute és etern.

Per favor, tenen l’oportunitat de rectificar i així com tothom

reclama un millor finançament, ho feim nosaltres també des de

Podem, s’haurien d’afegir a la demanda de la consellera

Cladera, de posar els comptadors a zero i reclamar la

condonació del deute per part del Govern central. Però també

tenim dret a conèixer, tota la ciutadania el té, on varen anar a

parar aquests diners, que no sabem què ha passat amb ells, de

tots els casos que hem esmentat aquí moltes vegades en aquest

faristol. El pagament del deute enguany suposa en tot cas un

1% més que l’any passat i per això des de Podem també volem

estudiar i plantejar possibilitat de redistribuir més

equitativament, o de manera més justa en pressupost social

aquest 1%.

Sr. Font, demana vostè... -ja se n’ha anat el Sr. Font?

(Algunes rialles)

I el Sr. Melià també. Bé, demanen vostès, em dirigiré en

plural, no aprovar aquests pressuposts perquè no basten els

doblers i es diu que la consellera ha d’anar a Madrid, o la

presidenta, a dir-ho, perquè sinó resulten de ciència ficció.
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Pensem que el que és de ciència ficció és imaginar que amb

això n’hi hauria prou per solucionar la situació que tenim;

tenim problemes, els problemes hi són, tenim dues opcions: o

afrontar els problemes o donar-los l’esquena. Jo crec que hem

de ser realistes i hem d’afrontar els problemes, que ja en tenim

prou. Compartim però el diagnòstic de què la dinàmica sobre

l’endeutament de la comunitat autònoma ens porta a lògiques

inassumibles, però no és només queixar-se el que cal fer, sinó

actuar. I ens ha faltat en el seu discurs el que mostra en altres

ocasions, cercar solucions, en cap moment hem sentit que la

responsabilitat és política i la responsabilitat està lligada a les

polítiques econòmiques que han estat connivents amb els

poders financers. 

El Sr. Font ha dit aquí que ningú no és responsable, que cap

partit de la cambra no és responsable de la situació

d’ofegament que patim, i molt d’això és causa del deute. Ens

agradaria valentia també per part d’El Pi, per dir-ho clarament,

apostar per la valentia que necessitam a les Illes Balears i no

cercar culpables posteriors, quan no veuen culpables anteriors.

Això és un discurs trampós, no caiguin també vostès en aquesta

trampa de no demanar comptes on realment es troben.

Sí que s’augmenten els impostos en aquests pressuposts, en

els quals hi ha..., per la poca capacitat d’autogovern que tenim,

però només un 2% de la població, entre un 2 i un 3,1%, ho hem

dit abans, es veurà afectat per aquesta pujada d’impostos. Se’ls

puja el tram d’IRPF, donacions i successions, que són impostos

sobre les persones físiques i no sobre les empreses familiars

que El Pi tantes vegades cita, i que el Sr. Font ha comentat

aquí, i les quals també estam segurs que cal afavorir, sempre i

quan actuïn amb l’honestedat que està regulat pel mercat de

treball.

Sobre la petita i mitjana empresa diu que no s’han tingut en

compte en l’elaboració dels pressuposts i suposen, segons el Sr.

Font, el 90% de la feina. D’això també nosaltres haurem de dir

alguna cosa al respecte. I és cert, estam d’acord, en què no hi

ha una aposta clara, tan clara com ens agradaria, per la

innovació, això ho compartim. Nosaltres també estam pensant

que el pressupost que s’ha fet per a innovació és encara

insuficient.

El Sr. Pericay, parla vostè de recuperació de la crisi. Jo li

deman, recuperació per a qui? Que sortim, que començam a

sortir d’aquesta situació que ens ofegava, recuperació per a

qui? Diu vostè que aquests pressuposts no estan pensats per ser

els de la recuperació, però la recuperació que defensam

nosaltres és molt diferent de la que defensa Ciudadanos,

nosaltres no defensam la recuperació de les empreses de

l’IBEX 35, les quals tributen un 5%, mentre que les persones

tributam un 15%, pensam en un altre tipus de recuperació,

segurament parlam llenguatges diferents.

Diu que els pressuposts suposen no estirar més el braç que

la màniga, i justament és aquesta la política econòmica de

Ciudadanos, que pretén mantenir ben enfora del perill les

mànigues dels vestits dels explotadors, sense reparar en els

braços dels treballadors d’aquesta comunitat, despullant-los

dels seus drets i del salari digne, amb mesures que van

recollides en el seu programa electoral, en el qual ara no

entraré.

En realitat, el que sembla és que les forces polítiques

esmenants tenen molt clar que el que s’ha de fer és prorrogar

les retallades del Govern Bauzá, perquè si no ens costa

entendre l’esmena a la totalitat que han presentat. El que hem

sentit aquí avui és més o manco això, no es volen pressuposts

de canvi, es vol un cert continuisme, no volen que es pagui més

per part de les persones que més tenen, no es vol inversió en

drets socials. I jo em deman per què? Per què fan això? Per què

no volen que hi hagi un rescat de les persones en una situació,

després de tant de patiment, per a les majories socials?

Tenia un recull de certes qüestions que ens agradaria

esmenar, però cal anar acabant. 

I bé, el que sí m’agradaria dir abans d’acabar el discurs, és

que Podem és cert que no ha participat en l’elaboració

d’aquests pressuposts i per això treballam des de fa ja setmanes

en la presentació de les nostres esmenes. Però sí que estam

segurs que en les ments de la majoria dels consellers i

conselleres del Govern en el moment de fer-los, Podem hi era

present, i així s’ha explicat. Com deia Billy Wilder, ningú no és

perfecte, i els pressuposts no són perfectes en certes partides

que hem trobat certament millorables. Sabem que la manca de

finançament es fa servir molt, però això existia, la manca de

finançament existia abans de l’elaboració dels programes

electorals, se sabia que seria un problema i hi ha certes mesures

que no es respecten en relació amb el que es deia en els

programes electorals.

Nosaltres presentarem, com hem dit, esmenes. En tot cas el

que sí diem és que no, no i no a pressuposts continuistes i no,

no i no als pressuposts de les retallades de mans tisores Bauzá.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Reus pel Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca.

EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats.

Aquests no són els pressuposts que necessita la societat de les

Illes Balears, aquests segur que no són els pressuposts que

necessita la societat de les Illes Balears, amb això quasi segur

que podem estar d’acord amb els grups esmenants, amb Podem,

amb Ciutadans, amb El Pi, amb el Partit Popular, jo crec que,

si som sincers, tota la cambra estarem d’acord que aquests no

són els pressuposts, no que necessita, que es mereix la societat

de les Illes Balears. I els podríem tornar mil vegades a

l’executiu perquè el refés, a l’executiu actual o a qualsevol i no

aconseguiríem el pressuposts que necessiten la societat de les

Illes Balears. Perquè la societat de les Illes Balears no

necessita, com he dit, es mereix poder estar a la mitjana de

l’Estat en inversió en sanitat, es mereix un pressupost

d’educació digne i no la pujada només del 5% a què

s’aconsegueix arribar en aquest pressupost. La societat de les
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Illes Balears es mereix poder estar a la mitjana dels serveis

públics i no hi està, com diu, no perquè ho digui jo, ho saben

tots vostès, i ho diuen estudis com els de la Fundació BBVA,

de principis d’enguany, allà on som els darrers de l’Estat en

finançament de serveis públics fonamentals.

El Govern de les Illes Balears no podrà presentar, ni

aquesta cambra aprovar, uns pressuposts dignes per a les Illes

Balears mentre aquesta comunitat autònoma no deixi de ser

espoliada per l’Estat. Un espoli que com a mínim, com a

mínim, reconeguts per l’Estat, arriba a 1.300 milions d’euros

anuals, segons el sistema de comptes públics territorialitzats

presentats pel ministeri aquest mes de juliol. Són 1.300 milions

d’euros reconeguts, una xifra que suposa entorn del 5% del

nostre Producte Interior Brut. Un càlcul fet per l’Estat amb la

metodologia de càrrega-benefici, maquillat per evitar que

encara sigui més escandalós del que ja és. Eliminant per

exemple els ingressos de l’IVA turístic de les Illes Balears,

perquè diu l’estudi que els turistes són de tot l’Estat. Però la

pressió sobre els serveis i les infraestructures que suposa el fet

turístic sí que se suporta a les Illes Balears i es tradueix en

despesa pública a les Illes Balears.

Dit això, i en aquest context marcat per unes regles del joc

que no fixam des d’aquesta cambra, com és l’objectiu de

dèficit, que ni tan sols se’ns ha donat l’oportunitat de negociar,

o el finançament que tenim, és a dir, dins el marc legal

possible, el Grup MÉS per Mallorca creim que el Govern ha fet

una bona feina per presentar un projecte de pressupost de la

comunitat per al 2016, que doni compliment als acords pel

canvi subscrits pels grups que donam suport al Govern.

Després de quatre anys de pujades indiscriminades a tots els

imposts i en contra del seu programa electoral, sobta que ara el

Partit Popular aquí ens parli d’una pujada històrica d’imposts

que es carregarà el creixement. També hi ha fet referència el

portaveu de Ciutadans, fent referència a aquella teoria que crec

que va encunyar Aznar, que baixant els impostos

s’augmentaven els ingressos, però a l’hora de la veritat veiem

el que ha passat aquests quatre anys amb el Partit Popular a la

comunitat autònoma i amb el Partit Popular a l’Estat i que no

s’han aturat de pujar els imposts. 

Si un agafa el programa del Partit Popular per a l’any 2011-

2015 i cerca referències a tributs, taxes o imposts, la veritat és

que n’hi ha ben poques. Jo particularment ho he cercat i n’he

trobades dues: una diu, programa del Partit Popular, he trobat

la versió castellana només, no sé si n’hi havia una..., supòs que

sí, “implantar mejoras fiscales a las empresas que inviertan en

cultura a través de una regulación específica del mecenazgo”.

D’això crec que es va fer una llei que es troba pendent de

millorar i desplegar. Això és una de les referències que he

trobat. I l’altra referència que he trobat: “impulsar la rebaja del

IVA en las actividades turísticas”. Aquesta és especialment

exitosa, crec que aquí hi va haver qualque problema de

comunicació i l’impulsar “la rebaja” es va quedar amb

impulsar i va passar del 8 al 10%.

No he trobat més referències a impostos o a tributs en el

programa electoral del Partit Popular 2011-2015, ara

hemeroteca sí que n’hem trobada molta: 2 de novembre de

2012, “Baleares sube todos los impuestos y crea otros para

turistas y residentes”; “Bauzá recupera el impuesto de

patrimonio que criticó”, El País, 2 de novembre. Diari de

Mallorca, 20 de gener de 2014: “Bauzá ha subido o ha

implantado 9 impuestos y 61 tasas en 3 años”, impost

d’herència i patrimoni, cànon de sanejament, copagaments de

sanitat, cèntim sanitari i deia: “la recaudación por ciudadano

habrá pasado así de los 1.919 euros del año 2010 a los 2.543

previstos para 2014, un 32% de aumento”.

Sembla aquí que ara el Partit Popular ve a donar lliçons de

posar imposts, o a criticar si els imposts que es posen són

previsions, com passa amb l’ecotaxa, com l’impost turístic,

perquè encara es prepara la llei que l’ha de regular. Això és una

postura molt cínica. Vostès l’any 2013 no en varen preveure un

d’impost nou, en varen preveure tres, més de 50 milions

d’euros que es preveuen amb l’ecotaxa, en varen preveure 60,

amb un impost sobre els envasos, un impost sobre les grans

superfícies comercials, un impost sobre els rent a car que

l’únic que va aconseguir és que les empreses de rent a car

sortissin de les Illes Balears i es perdessin més ingressos via

impost de vehicles de tracció mecànica per part dels

ajuntaments. Varen preveure només per l’impost d’envasos 35

milions d’euros, això sí que era una pedrada, sense saber què

recaptarien. Com a mínim, crec que per l’experiència que hi ha,

aquest Govern té unes previsions més realistes del que podrà

suposar l’impost sobre les estades turístiques.

Poden agafar també el programa de MÉS per Mallorca

actual i cercar dins el programa imposts o tributs i veuran què

troben. Trobaran dins l’apartat de turisme, implantar una taxa

de reinversió i trobaran dins l’apartat d’economia, incrementar

la fiscalitat progressiva als tipus més alts de les rendes de

l’IRPF en el tram autonòmic, o revisar amb criteris de

progressivitat els trams autonòmics de l’impost de patrimoni i

els imposts cedits a la comunitat.

Aquesta és la diferència entre l’anterior legislatura i

l’actual, no anam d’amagat, no anam en contra del que hem

proposat. Però aquí sembla que quan la dreta puja els imposts,

contra la seva ideologia, contra el que diuen, això no afecta

l’activitat econòmica, però quan els imposts els aprova

l’esquerra sí que és un desastre i atura tota l’activitat

econòmica.

Augmentam els imposts perquè és necessari gastar més, sí,

ens critiquen que volem gastar més, efectivament, clar que

volem gastar més per poder gastar més en sanitat, per poder

ampliar els horaris en els centres de salut, per poder reduir les

llistes d’espera, unes llistes d’espera que s’han disparat aquesta

passada legislatura, gastar més per recuperar drets del personal

sanitari.

La portaveu del Partit Popular fins i tot, en la seva

intervenció, que critica que aquests augments no serviran de res

i a la vegada ens compara que ells ho varen pujar un 10% i ara

només ho pujam un 5. Però aquí, com quedam? Hem de pujar

o no hem de pujar la despesa sanitària? És necessari aquest 5

al qual hem pogut arribar o no és necessari?

Necessitam gastar més en educació per recuperar

professionals de l’educació, gastar més per recuperar els seus

drets, gastar més per reduir ràtios, necessitam gastar més per
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augmentar les beques de menjador en més d’un 20%, per

multiplicar les ajudes en llibres de text, com preveuen els

pressuposts presentats. Per recuperar les ajudes en els centres

d’educació infantil que pràcticament havien desaparegut.

A una comunitat autònoma, on som líders en fracàs escolar,

líders en fracàs escolar, Diari de Mallorca, 5 de març: “las

Islas encabezan el fracaso escolar en ESO”. Clar que hem

d’augmentar i no basta un 5%, clar que no basta, clar que és

decebedor, com diuen alguns sectors. És necessari molt més. 

També som líders en aquesta comunitat en sinistralitat

laboral: “Baleares, la autonomía con la tasa de accidentes

laborales más alta del país”, Diario de Mallorca, 9 de

setembre de 2015. La taxa d’accidents laborals més alta de

l’Estat, els pareix que no hem de recuperar amb un pressupost

digne el departament de Salut Laboral i de Prevenció? Els

pareix que amb les taxes d’atur que patim de joves i de majors

de 45 anys no hem d’augmentar els recursos del SOIB i fer-lo

funcionar a veure si qualque dia tenim un SOIB efectiu que

serveixi per trobar feina a la gent?

Fa dues setmanes en clau que aprovàvem aquí una moció,

precisament del Grup Popular, a favor de la renda social, una

renda social que forma part dels acords pel canvi, que  els

pareix que no hem de dotar aquesta llei? Aconseguim dotar

aquesta llei amb 20 milions d’euros, incrementant el pressupost

de la conselleria en 18 milions d’euros i encara sembla que és

poc en una comunitat amb un 23% de persones en risc

d’exclusió social. Última Hora, 17 de novembre de 2015: “Las

cifras de la desigualdad, 200.000 personas viven, siguen

viviendo por debajo de lo que se consideran las mínimas

condiciones económicas de vida. El 23,8% de la población se

encuentra en riesgo de exclusión social, en números absolutos

son 264.000". Una taxa de població infantil amb mancances el

doble de la mitjana estatal: “Infancia con hambre y frio en

Baleares en el siglo XXI. Un 14,2% de los niños de Baleares

sufren carencias severas, según el informe sobre la infancia de

UNICEF”. Els pareix que no hem d’invertir en dotar aquesta

renda social? Destinarem 20 milions d’euros, com ja hem dit,

i així i tot no arribarem a tothom que hauríem d’arribar.

Volem gastar més per recuperar la gestió dels espais

naturals absolutament abandonats durant aquests anys,

pràcticament sense recursos. Per a les reserves marines, que

també n’hem parlat avui matí, totalment abandonades. 

Aquests pressuposts està clar que no compleixen totes les

aspiracions que ens hem marcat, aquests pressuposts no

cobreixen totes les necessitats que té la nostra comunitat

autònoma, estan condicionats pels límits que marca l’Estat i pel

finançament absolutament insuficient, però són uns pressuposts

amb unes prioritats molt clares que saben on van. Imposts més

progressius per recuperar drets laborals. Imposts més

progressius a les rendes més altes per invertir en educació i per

millorar la sanitat. Imposts més progressius per a la renda

social, per als qui més ho necessiten. Imposts més progressius

per lluitar contra l’atur, la precarietat laboral, la sinistralitat.

Això és tot, no hi ha més.

Que hi hagi grups que no estiguin d’acord amb aquesta

major progressivitat ho podem entendre perfectament, és la

nostra aposta, no la seva. La nostra aposta és la major

progressivitat, i així ho proposàvem en el nostre programa,

però si ens diuen que no volen aquests imposts, que són un

escàndol, digui’ns quins imposts troben que hem de posar? A

veure si troben que hem de recuperar aquests imposts dels

envasos, a veure si troben que hem de recuperar aquests de les

grans superfícies que varen proposar en el seu moment, i si

troben que és el moment de no posar cap impost o de baixar-lo

que reconeguin almanco, si troben això, que diguin que troben

que no és necessari augmentar el pressupost d’educació, que

diguin que troben que és suficient el pressupost d’educació que

tenim ara, que no fa falta pagar la carrera professional, que ens

diguin també que no és el moment de recuperar treballadors o

de retornar els seus drets, però que ho diguin. 

El que no pot ser és aquesta incoherència de dir que no hem

de pujar els imposts, que no hem de gastar més, fins i tot crec

que el Sr. Camps va proposar que hauríem de començar a tenir

superàvit per llevar deute, però sí que hem de pagar la carrera

professional, sí que hem de tornar la paga extra. Ja em diran

aquí com ho hem de fer, com ho hem de fer si no hem de gastar

més, no hem de pujar imposts, però hem de retornar drets, hem

de pagar la carrera professional i hem de tornar la paga extra.

Per acabar aquesta primera intervenció només reiterar que

rebutjarem les esmenes a la totalitat presentades, perquè creim

que el Govern ha presentat uns pressuposts que, en línies

generals, s’adapten als criteris i a les prioritats que han marcat

els acords pel canvi.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Nel Martí, del Grup Parlamentari MÉS

per Menorca.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors

diputats. Hem de reconèixer que el pressupost té dèficits, té

mancances i segurament en té més per als que l’han elaborat

que per als que avui presenten esmena a la totalitat. Té

mancances, però té moltes més virtuts que mancances i per açò

rebutjarem avui les esmenes a la totalitat i per açò volem que

aquest projecte de pressupost es tramiti i s’aprovi.

Després parlaré de les mancances que tenen a veure amb les

debilitats, amb els límits del pressupost i el maltractament de

l’Estat envers de les Illes Balears, però vull començar parlant

d’una de les moltes virtuts del pressupost. Durant aquests

quatre anys Menorca ha estat la gran oblidada i avui la trobam

reconeguda. Voldríem molt més, voldrem molt més, però en

aquest pressupost Menorca existeix. 

Durant quatre anys el silenci ha estat la norma de la forma

de governar del Partit Popular. Una avioneta ambulància per als

usuaris menorquins, només durant 12 hores al dia, no 24, quan

Menorca és l’illa que té menys serveis sanitaris, que menys

serveis sanitaris ofereix, bé, idò, l’única illa que l’avioneta
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ambulància només estava de forma permanent a l’aeroport al

servei dels pacients 12 hores, i el Partit Popular no va fer res.

Durant quatre anys les entitats han reclamat una resposta als

malalts i als familiars que s’havien de desplaçar a Son Espases

actualitzant dietes, no ha fet res, no va fer res. Imposant un

conveni amb Can Granada que era autènticament infumable,

que feia pagar i avançar els costs als usuaris. Bé, idò, aquest

pressupost ho resol i obre el camí a resoldre, d’una manera

definitiva, una demanda històrica de Menorca, la construcció

d’un espai residencial ubicat a Son Espases per atendre malalts

i a familiars que allà són derivats. 

Aquest pressupost també parla de la gran aposta de

Menorca, el Centre Bit a Alaior, una aposta per una economia

nova, una nova via de creixement, de desenvolupament basat

en el sector quaternari i quinari que doni valor afegit i

competitivitat al sector de la indústria, del comerç, de

l’agricultura. Bé, idò, aquest govern ho garanteix, ho fa

possible, en contrast amb allò que el govern anterior va fer, que

era perdre inversions estatutàries.

El Centre d’Interpretació de S’Enclusa forma part d’aquesta

història, de la història de les inversions perdudes.

I el tercer element que destacaria per dir que Menorca

existeix és que els consells insulars recuperen el protagonisme

que haurien d’haver tengut sempre. Amb un millor

finançament? Sí, amb una nova llei de finançament que no era

una bona, ni és una bona, llei de finançament dels consells

insulars. En podríem tornar a parlar, ja ho vam fer durant

aquests anys passats i que gràcies a la capacitat del Govern de

generar nous ingressos, efectivament, aquests nous ingressos,

res més faltaria, repercuteixen també a les hisendes insulars.

També tenim Menorca talaiòtica.

També tenim 0-3 anys. Durant aquests quatre anys vàrem

passar de 4.000 euros per aula a 300 euros per aula, recuperam,

per tant, el suport a l’educació infantil tan important a

Menorca, etcètera.

Per tant, avui sí puc dir, des del Grup Parlamentari MÉS per

Menorca, que en aquests pressuposts Menorca existeix.

Però anant al debat general, crec que avui, perfectament,

podríem dir que és una continuació del debat de dimarts passat

en el qual parlàvem de la grandesa d’Espanya i ho vam fer sota

la inspiració de la festivitat de Sant Lleó I, el Gran, però avui

ja no és dia 10 de novembre, avui és dia 17, avui som Santa

Isabel d’Hongria, una santa molt més vinculada a allò social i

avui sí que podem parlar de grandesa. Els pressuposts que

debatrem, que debatem avui, és quantitativament, és l’anècdota,

és més gran, però, com deia, no és l’important, l’important és

que el seu contingut qualitatiu està relacionat amb allò social;

amb el canvi de model econòmic; amb l’esgotament; amb la

insostenibilitat, de la qual han parlat ja la resta de grups, de les

relacions Estat-comunitat autònoma, en la forma de finançar la

nostra comunitat autònoma.

Però per situar-nos adequadament hem d’anar, hem de

contextualitzar d’on venim. Tal dia com avui, fa quatre anys,

Bauzá ja havia aprovat set decrets lleis, un exemple exemplar

de la forma de governar del Partit Popular. Amb la Llei de

pressuposts del 2012 s’obria el pas, finalment, al full de ruta

del malestar, que és aquest, el recordaran, El plan económico

financiero de reequilibrio, en castellà, perquè, lògicament, ens

arribava de Madrid, que, sense eufemismes i sense cap altra

trampa, vol dir Pla de retallades. I, què hi trobam dins aquest

pla, el programa real del Partit Popular? Doncs, l’increment de

les 35 a les 37 hores setmanals per als empleats públics;

cobertura de substitucions en baixes per incapacitat laboral a

partir dels 30 dies en els centres escolars; reducció horària de

l’activitat en els centres hospitalaris; eliminació del

complement de tutor; reducció del nombre de professors i de

professionals de la sanitat, amb un total de 1.252, a més a més

dels quasi 800 del sector públic instrumental, amb uns costs

que han estat, per la mala gestió, de 10 milions d’euros;

reducció del complement retributiu de la carrera professional;

aplicació... canvis... bé, cobrament del pàrquing de l’Hospital

de Son Espases; suspensió del Consell Econòmic i Social;

supressió del Consell de Joventut; racionalització del sector

públic instrumental, com deia, via, aquella via tan peculiar del

Partit Popular, de la via del pedigrí polític; la taxa dels 10 euros

per la targeta sanitària; el copagament farmacèutic... Bé, idò, i

així 60 pàgines de despropòsits.

I la qüestió és, en un any, en uns mesos, amb un pressupost

tot açò no es pot canviar, amb quatre mesos no es pot capgirar

ni construir tot el que ha destruït el Partit Popular en quatre

anys, açò és evident. Per tant, ho hem de saber i dir-ho

clarament, que en aquest pressupost no hi és tot, no hi ha tot el

que volem fer en quatre anys, simplement perquè és impossible.

Amb aquest projecte de pressupost el que fem, el que fa el

Govern, és començar a caminar per la ruta del canvi, definit a

l’acord de governabilitat, a l’acord de canvi, impulsant canvi en

les prioritats, canvi de model i canvi de relacions amb l’Estat.

És molt important, emperò ressaltar una qüestió, tanta

retallada, tant de sofriment, tanta pèrdua de drets socials per

part de treballadors, tanta retallada en educació i sanitat, tants

de despropòsits en tantes taxes, com la taxa de la targeta

sanitària, no han portat a una situació econòmica i financera

millor. La crisi i el dèficit reals, i tan reals, han servit com a

argument perquè el Partit Popular més antisocial apliqués les

seves polítiques destroyer, però que de res no han servit per

millorar les finances. Bauzá es va trobar un deute de 4.458

milions i ens ha deixat un deute de quasi 9.000 milions d’euros.

L’han doblat.

El deute és el fil conductor i aquest és el primer tema al

qual em vull referir. És evident que els que m’han precedit ja

han exposat les grans xifres i els grans arguments del

pressupost, per tant, no ho tornaré a repetir. Una de les grans

debilitats, sense cap dubte, del pressupost és precisament la

debilitat, que jo diria, que tenim com a país i que té a veure

amb aquest deure insostenible, insuportable i injust. El deute

que tenim hipoteca el futur com a país, una hipoteca que ve de

la baixada d’ingressos, és cert, de la crisi, d’inversions

desproporcionades de l’època Matas, dels lladres, no els

oblidem, dels lladres, també a l’època Matas, i que ve sobretot

d’aquesta complicada relació, que deia abans, entre l’Estat i les

Illes Balears.
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Perquè en aquesta relació no podem oblidar coses que ja

s’han dit perquè són essencials per entendre el pressupost que

avui inicia la seva tramitació, i una, s’ha dit ja, és l’espoli.

Parlar de 2.000 o 3.000 milions d’euros cada any no és parlar

de balances fiscals, és parlar d’espoli, i no un any, sinó trenta

anys de dèficit fiscal no es pot dir, no es pot anomenar de cap

altra forma que no sigui amb la paraula espoli. No és estrany,

per tant, que en aquest temps haguem passat del primer al setè

lloc en el rànquing de renda i que avui disposem d’uns

equipaments públics bàsics difícils de sostenir amb l’actual

pressupost.

Hem de parlar també en aquesta relació de la centralització,

una centralització que es fa a través del Tribunal

Constitucional, de les lleis bàsiques de l’Estat, de les

comissions bilaterals, que no ens permeten ni tan sols definir el

nostre propi model de comerç i a través del qual l’Estat, que fa

també de banc a baix interès o a interès zero, ens intervé, ens

determina tots els paràmetres econòmics en els quals ens

podem moure, entre d’altres els límits de dèficit i, així, l’Estat

ens limita el percentatge de dèficit a un nivell molt inferior del

que s’imposa a ell mateix. 

També és important en aquestes relacions el dèficit

d’inversions de l’Estat. Del pressupost de l’Estat de 2016

tornam a ser els que som a la cua, una altra vegada, 142 euros

per càpita d’inversió front de la mitjana que són 238 per

habitant. Però no només açò, és que de les inversions que

teníem reconegudes a través de l’Estatut, lligades al règim

especial, d’aquestes ni tan sols durant aquests quatre anys s’han

no executat ni reivindicat i, com deia abans, s’han també

perdut, l’exemple és S’Enclusa a Ferreries, a Menorca.

I en aquestes relacions també, entre Estat i Illes Balears, és

impossible no fer una referència al règim especial. Vull

recordar un estudi encomanat pel govern anterior a la

Universitat de les Illes Balears que posava en evidència que les

Illes Balears perden cada any pel cost de la insularitat 8.507

milions d’euros. Les empreses de les Illes són, sense cap dubte,

en aquest context més competitives. Rompre les barreres de la

insularitat que es converteix, si no es rompen aquestes barreres

de la insularitat, es converteixen en aïllament, que aquest

pressupost vol combatre amb connectivitat i amb tecnologia. 

Però també és important no oblidar-ho, en aquest pressupost

també hi tenen efecte, hi tenen impacte, s’ha esmentat abans,

els lladres, diguem-ho clar, els lladres, la corrupció a les Illes

Balears costa als ciutadans 1.200 milions cada any, 1.200

milions cada any. On són aquests milions? Algú ho demanava

abans. On no són segur és en aquest pressupost i aquest

pressupost també els reclama i els reivindica.

Amb tot açò, per tant, podem dir que sabem quin és l’origen

del deute que té impacte sobre aquest pressupost, ho torn a dir,

de la crisi, de la baixada d’ingressos, de males inversions, no

les volem, l’exemple podria ser les autopistes a Eivissa, dels

lladres i del maltractament per part de l’Estat. I açò els

pressuposts hi contraposen un nou plantejament, canvi de

model econòmic, que aposta pels sectors, com deia abans,

quaternari i quinari per dinamitzar i aportar valor afegit a la

nostra economia; canvi de prioritats, seria avui una autèntica

irresponsabilitat imperdonable no posar en primer lloc les

persones que no tenen recursos, i aquest pressupost ho fa; canvi

en les relacions administració administrat, nova llei de

transparència, oficina anticorrupció; i en quart lloc i darrer un

canvi urgent en aquestes relacions amb l’Estat, nou

finançament, nou REB, compromís real amb la millora de la

connectivitat, complir els compromisos signats, complir la llei,

tan senzill com açò, complir la llei, règim especial, inversions

estatutàries.

Si sumam tot açò, els 2.000, 3.000 milions de dèficit fiscal,

els 238 de mitjana d’inversions, més les inversions estatutàries

pendents, si sumam el règim especial, si restam la corrupció, si

restam el deute de l’Estat, avui no parlaríem de 4.240 milions

d’euros, parlaríem de molts, de molts milions més, i amb

aquests molts i molts milions més segurament podríem donar

resposta a tots aquests dèficits, que som els primers que

reconeixem que avui no són aquí i que són la nostra aspiració.

I amb aquest pressupost, un pressupost d’un país que

gairebé li podríem dir intervingut, què hem pogut fer?, què ha

pogut fer el Govern? Doncs estirar un poc més la corda, és cert,

per generar alguns ingressos més al servei d’aquest canvi de

model econòmic, i respondre a les prioritats socials. Els

comptes que ha presentat el Govern inclouen quatre grans

diferències respecte d’anteriors: un increment de la pressió

fiscal a les rendes més altes, ja s’ha explicat, no hi tornaré

incidir; l’aplicació d’un impost per estades turístiques, que

creim que està lligat efectivament a aquest canvi de model al

qual em referia; i l’increment de la despesa social, fonamental,

fonamental per respondre al compromís que els ciutadans ens

van encomanar a les passades eleccions. En definitiva, revertir

el Plan económico-financiero del Partit Popular, de

reequilibrio, deia ell, de retallades, en definitiva, i posar les

finances al servei de les persones, al servei d’una nova

economia, al servei d’una nova comunitat, que serà autònoma

o no serà. Nosaltres la hi volem, i aquest pressupost creim que

camina en aquesta direcció.

Per tot açò no podem donar suport, no donarem suport a les

esmenes de totalitat, i donam suport, creim que és una bona

proposta, al projecte de pressupost que ha presentat avui el

Govern de les Illes Balears. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Andreu Alcover, del Partit Socialista,

del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, parlar

després de vuit persones té qualque avantatge i té qualque

inconvenient; l’avantatge és que està quasi tot dit, per tant poca

cosa afegiré jo; el desavantatge precisament és el mateix, que

és difícil, molt més difícil ser una mica original. 

Deixau-me començar amb una broma: Sra. Prohens, amb el

seu discurs només estam d’acord en una cosa, i és que el Sr.
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Camps necessitava un substitut, en això sí que realment hi

estam...

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)

No perquè vostè ho hagi fet especialment bé, sinó perquè el

Sr. Camps objectivament necessitava millorar. 

Bé, maldament només quedi constància..., o perquè quedi

constància en acta, nosaltres votarem en contra de les tres

esmenes a la totalitat, i per mirar de ser una mica objectiu

intentaré justificar per què crec que ni tan sols no s’haurien

d’haver presentat aquestes esmenes a la totalitat.

Intentaré parlar amb dades objectives. Mirin, aquest és

l’acord de governabilitat de les Illes Balears, l’anomenat Acord

pel canvi; el coneixen tots, és a un clic. I aquesta és la llei,

evidentment darrere, és la part numèrica, la llei que tradueix la

voluntat del que consta en aquest acord pel canvi. Podem estar

d’acord que aquest document d’acords pel canvi suposa els

objectius i els compromisos que varen adoptar els partits que

donen suport al Govern perquè..., i un mandat, un full de ruta,

un llibre de capçalera que ha de tenir el Govern en totes les

seves decisions. Crec que això és una dada objectiva. També

podríem definir el pressupost -una mica de pedagogia- com una

traducció numèrica, com una expressió xifrada del que ha de

ser -en quatre anys, evidentment, en tota la legislatura- el

compliment d’aquest acord pel canvi. En això crec que fins ara

hi estam tots d’acord.

No ens enganem; si ara ens diguessin “teniu 3.479 milions

de despesa no financera; tanquin-se tots a 59 habitacions i

tradueixin aquest document a un pressupost”, no s’enganin,

sortirien 59 pressuposts diferents, tots i cada un el faríem

diferent. Un intentaria millorar la innovació, el petit comerç; un

altre intentaria millorar la renda bàsica; un altre intentaria

millorar... En fi, cadascú llegiria aquest document de la manera

que ell mateix el pot interpretar. Ara bé, el que no està en dubte

és aquest document, aquest document és el que no està en

dubte, i saben per què no està en dubte?, perquè si vostès

llegeixen els programes electorals, no dic aquest acord sinó els

programes electorals dels partits que donen suport al Govern

veuran que totes i cada una d’aquestes, la majoria, en major o

menor intensitat, totes i cada una d’aquestes mesures estaven

compreses dins el programa electoral. Traduït d’una altra

manera, hem complit els nostres compromisos. Quan parlam...,

quan parlam..., quan parlam de progressivitat fiscal, quan

parlam de progressivitat fiscal, nosaltres, tots nosaltres, tots els

partits que donam suport al Govern, ens vàrem presentar dient

que incrementaríem la progressivitat fiscal, tots. Per tant ara el

que no podem fer és no incrementar la progressivitat fiscal. És

més, en aquests acords pel canvi surt exactament quina ha de

ser la progressivitat fiscal que se li mana al Govern, i és

exactament la traduïda en aquest pressupost. Per tant no està en

discussió. Els ciutadans, quan varen depositar el vot i varen dir

que per majoria bastant aclaparadora governassin les esquerres,

sabien que una de les primeres mesures seria incrementar la

progressivitat en els imposts.

Deixin-me fer una comparativa. Ja sé que Ciutadans, per

exemple, ha promès que reformarà el Senat, llevarà diputacions

i que el Consell General el posarà de dalt a baix; si el Sr.

Rivera guanya per majoria absoluta i forma govern que a ningú

no li estranyi que faci el que ha dit que ha de fer, només

faltaria; això se li suposa. Quan és que, sota el meu punt vista,

entenc que es justifica una esmena a la totalitat? Dos o tres

supòsits, no n’hi ha molts més, perquè no ens enganem, quan

deim una esmena a la totalitat vol dir indirectament que aquests

pressuposts no serveixen per a res, vol dir això, vol dir això, no

serveixen per a res; dos supòsits: un, que els pressuposts siguin

ilAlegals per qualque motiu, s’hagin engronsat a l’hora de fer-los

i són ilAlegals, i, un altre, que vagin en contra d’allò que havien

promès a la campanya electoral. Això és exactament el que va

fer el Partit Popular, això és exactament el que va fer el Partit

Popular, i per això, per això nosaltres no entenem com es pot

fer una esmena a la totalitat, perquè l’únic que feim és

reproduir numèricament allò que conté el nostre full de ruta,

que són els acords pel canvi.

Evidentment, com he dit al principi, cada un faria un

pressupost traduït de manera diferents. Jo no hagués fet aquest

pressupost, i aquí ja n’hem sentit molts que diuen que hi

donaran suport que tampoc no seria el seu, segurament no és el

mateix, però això és una bona traducció ateses les

circumstàncies actuals, circumstàncies de finançament, de

deute, que tenim, etc., etc.; és una bona traducció, sota el meu

punt de vista és una molt bona traducció, però puc entendre que

hi hagi gent que trobi que li falta una cosa o una altra. 

En tot cas tampoc... convendria també repensar, i crec que

també hi estarem tots d’acord, el que suposen -i s’ha dit moltes

vegades aquí avui- el que suposen aquests pressuposts; suposen

dues coses, i crec que en això podem estar d’acord, un estarà

d’acord que ho aconsegueixen en major mesura i un altre dirà

que ho aconsegueixen en menor mesura, però almanco ningú no

podrà discutir que això és la intenció d’aquests pressuposts: una

és el rescat de la ciutadania i l’altra la restitució de drets.

Aquestes dues podem estar d’acord que més o manco s’intenten

aconseguir; que es podrien aconseguir amb major percentatge,

amb major eficiència...?, segur, segur, ho he dit abans; que es

podrien aconseguir incrementant una mica més innovació o una

mica més renda bàsica?, d’acord, però també estaran d’acord

que precisament per això hi ha les esmenes parcials, i no les

esmenes a la totalitat, que el que vénen a dir, i ho repetesc, és

que el pressupost directament no serveix per a res.

Les mesures no entraré a debatre cada una d’elles, però

evidentment n’hi ha hagut moltes: els 380 professors més a

educació es notaran; el retorn de les targetes sanitàries a les

persones que abans no en tenien, fins a 20.000, qualcú ho

notarà, no serà ningú d’aquest parlament però qualcú ho notarà;

l’increment de foment de l’ocupació qualcú el notarà. Per cert,

Sra. Prohens, no em puc estar de dir-li que n’ha dita una que

m’ha semblat antològica, perquè ha dit “molt bé l’increment de

la partida d’ocupació..., però hem de vigilar, si està mal dirigit

no servirà per a res”; home, clar, i les inversions al Palma

Arena ens han servit per a qualque cosa?, això vol dir que les

inversions no serviran per a res? No, és evident que qualsevol

partida del pressupost si està mal dirigida no servirà per a res;

el que hem de vigilar..., però no, pareix interessant, perquè el

que hem de vigilar és que realment s’executin per a allò que

varen pressupostades i que no es desviïn. Això jo li ho compr;

vostè està d’acord amb l’increment d’ocupació?; no digui en el

minut 1 que només servirà si està ben dirigit, és evident, és
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evident. Palma Arena. Vol dir que les inversions no són útils?,

clar que no, depèn de les inversions són ben útils, només

faltaria.

Deixin-me parlar una estona de la política fiscal. A la

política fiscal jo crec que en definitiva seria imperdonable

enviar tot en orris aquest document pel simple fet que aquesta

traducció numèrica de què parlava inicial dels acords pel canvi

en aquest pressupost no coincideix exactament amb la que

haguéssim fet cadascú de nosaltres, seria imperdonable. Quant

a la política fiscal que contenen aquests pressuposts deixin-me

dir que crec que els partits que la critiquen haurien de fer una

reflexió, ho pens sincerament. Tots i cada un dels partits que

donam suport -això ja ho he repetit- en el nostre programa

dúiem exactament aquesta progressivitat fiscal, i fins i tot les

deduccions que conté, perquè li record, Sr. Font, a vostè que li

agrada la innovació, que hi ha una deducció del 10 al 15%, un

increment per a les donacions d’empreses de recerca i

d’innovació. 

La mateixa reflexió també serveix per a l’impost turístic.

Tots els partits que donam suport al Govern dúiem aquesta...,

d’una manera més profunda o més superficial, però dúiem

aquest impost en el programa. Per què aleshores s’han de

criticar aquestes mesures si són les que han decidit els

ciutadans?, no és el mateix que criticar directament el que han

decidit els ciutadans? Si els ciutadans varen decidir que això

era el full de ruta del Govern i vostès critiquen la traducció

numèrica d’aquest full de ruta, no estan posant indirectament

una esmena a la totalitat d’aquest document? Dit d’una altra

manera, és el moment ara de discutir aquest document?, o

aprofiten que ara s’aprova el pressupost, estam en tràmit

d’aprovar el pressupost, per pegar una coça no sé a qui en

aquest document? Jo crec que és bastant evident. Ens demanen

que traïm les nostres promeses en la política fiscal. Ens

demanen que facem el que varen fer vostès, que varen dir que

no baixarien imposts i els varen pujar tots, que baixarien

imposts i els varen pujar tots.

Podem parlar d’IRPF. Mirin, només dos detalls, perquè no

m’agradaria entrar gaire en detalls que després es perverteix tot

el discurs. En IRPF quan comença la progressivitat a partir de

70.000 euros, que és el que marquen aquests pressuposts, vol

dir ni més ni pus que cap de tots nosaltres, pels sous que tenim

en aquesta cambra, no ens veim afectats. No sé què diria la

ciutadania si ens hem passat de frenada, massa curta, no ho sé.

Igualment de l’impost de successions i donacions; avui ha

tornat dir, Sra. Prohens, que serà devastador per a les famílies

mitjanes, avui ha dit mitjanes, l’altre dia no ho va dir, avui ha

dit mitjanes, comença a matisar, ja va bé. Clar, el que ha de dir

és que només afectarà a aquelles de 700.000 euros de base

liquidable; saben que la base liquidable és la base imposable

menys reduccions; si són 100.000 euros de base liquidable vol

dir que de base imposable són 900.000 euros. Clar, ara li torna

faltar dir el segon afegitó: afectarà i serà devastador... -bé, és

un adjectiu, per tant és molt subjectiu- per a aquelles famílies

que heretin o donin un patrimoni superior a 900.000 euros, que

vostès li diuen classe mitjana. Bé, serà classe mitjana de la gent

que vota el seu partit...

(Alguns aplaudiments)

...perquè de la resta... de la resta li puc assegurar... li puc

assegurar...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...de la resta li puc assegurar que crec que n’hi ha pocs.

No només això. A la vista... li he pegat una ullada, no és

que sigui molt interessant, però a la vista de la declaració de

béns de tots i cada un de nosaltres diria, a bote pronto, que cap

de nosaltres tampoc no estam afectats per aquest impost. Si ens

morim..., jo no, no, jo no! No ho dic amb orgull, m’agradaria

estar-ne afectat, eh?, jo en això no seré..., m’agradaria, però no

n’estic afectat; si jo ara me morís la meva filla no hauria de

pagar un increment de l’impost, així de clar, i ningú d’aquí, que

jo hagi vist, eh? Després sí..., això ja no ho sé.

(Algunes rialles)

Clar, si em surt un oncle per Amèrica i hered 3 milions

d’euros estaré ben alabat de pagar els imposts que me toquin

pagar, no passin pena.

(Alguns aplaudiments)

Dos detalls més, dos detalls més, i per això deia que el Sr.

Camps necessitava un substitut. Deixin-me dir dues

comparatives respecte del discurs que es va fer l’any passat, i

amb això miraré d’acabar perquè si no m’allarg. L’any passat

es va dir que els pressuposts de l’any 2015 eren un prodigi

d’austeritat i de dinamització econòmica, eren el somni fet

realitat després d’anys de malson. Tres detalls del pressupost,

tres detalls del pressupost: els pressuposts pujaven un 4,14%,

hi havia una previsió del PIB de l’1,9, d’increment del PIB de

l’1,9, i baixaven molts d’imposts, ho reconec, baixaven molts

d’imposts. Realitat d’enguany, realitat d’enguany: són els

pressuposts de l’atur, de la catàstrofe econòmica; les tres

mateixes dades: pugen un 5,09, hi ha una previsió del PIB del

3% i a sobre apujam imposts, amb la qual cosa tendrem més

ingressos. Som l’únic que veu una incoherència, en aquests dos

discursos?, som l’únic?, o també vostès en veuen qualcuna?,

perquè crec que tota la ciutadania que em senti ara i que hagi

fet aquests nombres tendrà la mateixa percepció.

La darrera. L’any passat es va desestimar l’esmena a la

totalitat -i acab- l’esmena a la totalitat per cinc motius, el Sr.

Camps va dir cinc motius, perquè aquests pressuposts són els

top ten del “megacrac” gestor públic que era el Sr. Bauzá; un:

“dedicam el 80% de la despesa a polítiques socials”; fantàstic,

el complim, aquest el complim; “increment d’un 3,8 en les

inversions reals i d’un 8,26 en les transferències de capital”, i

això suposava un esforç molt important en inversió productiva;

“incrementam el capítol 6 i el capítol 7 -no enganin, no

enganin!- el capítol 7...

(Remor de veus i se sent una veu de fons inintelAligible)

...se passa a capítol 4 com a transferència incondicional als

consells insulars, que no vol dir que no es dediqui a inversió”.

No!, deixin-me acabar, que estic en possessió de la...

(Alguns aplaudiments)
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Tercera: reducció d’un 27,8% de la despesa financera;

només hem retallat un 18,29% de la despesa financera, però

més o manco podem dir que complim. Increment de la partida

de consells socials, quarta mesura; l’hem incrementada més,

nosaltres, l’hem incrementada més. I allò darrer sí, aquesta la

complim, reforma fiscal, baixa d’imposts, però ja he dit, ja he

dit que això era una promesa, no és un dret del Govern aplicar

aquesta progressivitat, és un deure, perquè per a nosaltres això

d’aquí és un contracte amb la ciutadania que ens va votar, i no

seria un contracte i els hauríem traït si féssim..., diguin-nos un

llistat de mesures no que no complim, perquè això és un

document de legislatura, sinó que fem el contrari, diguin-me un

llistat de mesures en què nosaltres fem el contrari d’aquest

document. Si volen i tenen moltes hores, jo els puc dir, sense

cap problema, moltes de les mesures contràries a les que vostès

varen aplicar l’any 2011 en el seu programa electoral.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervencions en torn de rèplica, té la paraula el Sr. Xavier

Pericay del Grup Parlamentari Mixt.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra. Camargo,

vostè que ens recorda que és professora d’universitat i que això

la porta a fer, a demanar als alumnes que prestin atenció, jo

intentaria veure si té qualque deixeble que estudiï un poc

aquesta neollengua amb la qual d’alguna manera ens regala

cada vegada que intervé, no ho repassaré, tenc aquí apuntat, si

vol, els meus apunts perquè qualcú comenci a fer-hi feina:

“austericidi”, cova d’Alí Babà, transfusions de diner públic,

vampirs, en fi, Bauzá mans tisores, etcètera. En tot cas, veig

que també m’hi fica l’IBEX 35, la qual cosa ja m’afecta,

perquè allò d’abans, francament, no és cosa meva, eh?

(Remor de veus i algunes rialles)

I aquí sí, aquí sembla que allò de la màniga, el braç,

etcètera, eh?, francament, em diu, quan he parlat de recuperació

de la crisi no he tengut gens en compte tots aquests aspectes

socials, etcètera. No és ver, i n’hi ha prou que llegeixi, que diu

que l’ha llegit, que el rellegeixi, el nostre programa electoral i

veurà com és ple de mesures socials. Ara bé, una cosa no lleva

l’altra, una cosa són mesures realment per a la gent que es troba

en una situació difícil o més que difícil, una situació

desesperada, i una altra cosa és tenir en compte també que això

no ho arreglarem si només ens dedicam a la beneficència; no

dic que no hi hagi de ser, no dic que no hi hagi de ser aquesta

atenció, però sí que evidentment el que hem de procurar és que

aquesta gent es pugui reintegrar en el món laboral i per

descomptat també que les coses funcionin; és a dir que

l’economia realment funcioni i que hi hagi oportunitats de

feina, que les empreses puguin créixer, etcètera. Són dues coses

que no són contradictòries.

Però, en tot cas, ja li dic, és al programa, no m’invent

absolutament res.

Sr. Reus, em parlava, ha dic que això d’abaixar els imposts,

si ho he entès bé, no necessàriament representa un augment

d’ingressos. Miri, com a mínim, per a aquell que no els paga sí,

no? És a dir, aquell que no ha de pagar tants d’imposts com a

mínim aquí sí que notarà a la butxaca que té una mica més del

que tenia, una altra cosa és la projecció, evidentment, sobre un

pressupost.

I, Sr. Alcover, em deia, m’ha dit, en concret, vaja, no m’ho

ha dit a jo, el que passa és que ho he interpretat en funció del

que jo he dit, ha parlat, per exemple, primer d’això a l’esmena

a la totalitat jo no era aquí, evidentment fa un any, ni fa dos

anys, però estic segur que a la legislatura passada el seu partit,

sí que ho sé per la darrera, presentava sistemàticament una

esmena a la totalitat, no? Bé, en tot cas, vull dir que clar,

demanar això quan un es troba a una banda, també s’hauria de

demanar quan un es troba justament a la banda, diguem,

afectada.

I respecte dels acords de governabilitat i de la seva relació

amb els programes, deia que els programes són diferents, però

els acords de governabilitat els recullen. Jo abans m’he referit

a un aspecte que em sembla preocupant, perquè aquesta era una

reivindicació que també era nostra, que no era només,

evidentment, en aquest cas dels partits que donen suport al

Govern, i era el que feia referència a I+D+I. Quan un mira els

acords de governabilitat el que troba allà ja no són xifres, és un

compromís d’augment anual, un compromís d’augment anual

-sí, sí, ja sé que hi és-, però clar, no em digui que és el mateix;

és a dir, una cosa és davant d’una situació com és la nostra, en

què tenim el percentatge més baix d’Espanya i en què som molt

lluny de la mitjana espanyola i no diguem ja de la mitjana

europea, el compromís del partit que és el partit al qual pertany

el vicepresident d’aquest govern i responsable d’aquesta

política, era d’un 3%. Jo crec que entre el que augmentam -ja

sé que era un 3% de legislatura, que no és un 3%, diguem, de

l’any que ve-, però l’altre dia ens deia que, com a molt, ens deia

en comissió que, com a molt, arribaríem al 0,9. És clar, això

dista molt, la promesa, diguem, les promeses electorals, la

importància que un fa comptes donar a això, del que després un

s’acaba trobant quan realment té aquesta necessitat de fer una

gestió ja pròpiament governamental. I a això em referia jo,

bàsicament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Font del Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per acabar, almenys pel nostre

grup, Sr. Alcover, en aquest paper que ha mostrat aquí dels

acords pel canvi, El Pi hi és? En el programa electoral d’El Pi

diu que donarem suport a uns pressuposts que apugin els

imposts? Idò nosaltres morirem i dormirem amb pau anit.

(Algunes rialles i remor de veus)
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Per què? Perquè hem fet el que diem als ciutadans que

farem. I no repeteixin molt això de què està bé apujar els

imposts progressivament tantes vegades, no, hi ha gent que els

vota també d’aquesta i no m’agradaria que els quinze diputats

que hem llevat d’allà ara li fugissin d’aquí. Mentre quedassin

a ca nostra ja ens aniria bé, ja ens aniria bé!

(Alguns rialles)

Sra. Camargo, no era aquí, però l’equip hi era, l’equip hi

era, vostès també en fan d’equip, vostès també en fan d’equip,

miri, jo he explicat a la meva intervenció que no cerquin

culpables, que nosaltres 59 som responsables del que

comencem ara i el camí que farem d’aquí a un any sí que tal

vegada qualcú trobarà culpables; no és irresponsable dir que no

s’aprovi, no, perquè jo dic que s’aprovin el febrer. El que és

irresponsable és aprovar una cosa que el que fem és jugar a la

mateixa responsabilitat que tots hem consentit, i mea culpa

aquests darrers 32 anys. Vostè, que és molt més jove que jo,

quan tengui la meva edat i quan tengui, tal vegada, una

experiència d’haver ensopegat moltes vegades s’adonarà i dirà:

i això no ho hagués pogut fer d’una altra manera? Jo reconec

això, s’ha acabat, a Madrid han de trobar barra de cap, han de

saber que lluitam per una igualtat i m’agradaria sentir-los a

vostès, que seran a Madrid, a veure si ens donaran això o no

ens ho donaran, perquè aquí n’hi ha massa que juguen a quic

amagar perquè publicitàriament i a nivell televisiu els va molt

bé. Però comença a ser necessari que els demanem si realment

creuen que Balears, com molt bé ha dit el Sr. Nel Martí, ...

(L’intervinent pica dos cops amb la mà sobre la tarima)

... ha de recuperar tot el que poc a poc se’ns ha llevat, i això

no els ho sent dir, ni com.

Un poquet de serietat.

Ciència ficció? Dir la veritat? Ciència ficció és dir que són

uns pressuposts que van bé, van bé, van bé i no diem als

ciutadans: senyors ciutadans de Balears, des de Formentera,

passant per Eivissa, per Mallorca i fins al cap de tot de

Menorca, l’any que ve deurem 500 milions d’euros més.

Nosaltres a això no hi jugam, no hi jugam, perquè si no s’haurà

acabat.

I vostè diu: anar a Madrid no és la solució. Sra. Consellera,

vostè i jo avui no ens hem posat d’acord, però jo li agraesc la

seva feina i el seu paper, i crec que l’ha fet bé, perquè aquí no

hi som per posar-nos d’acord, aquí hi som, si podem, per posar-

nos d’acord, ho hem d’intentar. Jo amb vostè, els nostres partits

estan d’acord, a qualque poble governam junts, i no només a

un, que és el nostre, sinó prop de 17. Molt bé. Sra. Consellera,

en contra del que diu la Sra. Camargo, que la solució no és anar

a Madrid, li deman que posi dia i hora i anem a veure el

ministre Montoro, anem-hi, i si no ens rep quedam allà.

(Remor de veus)

No, no, no, com hem fet molts de regidors i regidores,

batles i batlesses, durant 38 anys aquests darrers temps de

democràcia, que quan no ens rebia un conseller..., jo he quedat

a dormir a Palma, perquè el dia següent, el matí, la seva

secretària o secretari sapigués que allà. Punyeta, si arribava a

rebre-te! Perquè després, mediàticament, no queda bé,

m’entén? I això, com que el paper mediàtic fa por, no es

preocupi, correrà. Demani hora, posi dia, que nosaltres anirem

a defensar-la!

(Remor de veus)

També li vull dir, Sra. Consellera, que nosaltres avui no ens

hem posat d’acord, però sabem quin és el moment i a la vida a

cada moment cada un ha de ser conseqüent amb el que fa i avui

era la possibilitat d’una esmena a la totalitat, demà comença un

altre camí, que són les esmenes parcials i aquí nosaltres

intentarem, amb tota la voluntat del món, esmenar i millorar el

projecte, sota el nostre punt de vista.

Dic més, no ens queda més remei que aquesta esmena

perquè quan ens ha cridat la Sra. Costa, el Sr. Abril, per a

qualsevol cosa d’aquest Parlament, hem estat al seu costat el Sr.

Melià i la Sra. Sureda, i hem presentat i miram de consensuar

i fer, però, Sr. Alcover, en els pressuposts no ens han cridat.

Perquè si ens haguessin cridat, li faig saber que l’actitud d’El

Pi, crec que ja duem quatre mesos, hagués estat la de

colAlaboració. A partir que no ha estat així, entengui que

nosaltres tenguem la nostra postura.

I acab, perquè se m’ha acabat el temps, només dient una

darrera qüestió, creim que aquesta esmena que ha presentat El

Pi és una esmena plena de realitat, i vull agrair tant a la Sra.

Camargo, que ha reconegut que no hi ha doblers suficients per

a innovació, i vull agrair al portaveu de MÉS per Mallorca, que

ha reconegut que no són els pressuposts que ens mereixem,

hem complit perfectament El Pi.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margarita Prohens del Grup

Parlamentari Popular.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.

Alcover, li agraesc que vostè almanco hagi parlat de

pressuposts avui en aquesta tribuna, que era un poc la idea crec,

no? Però vostè ho ha fet fent “trilerisme” pressupostari, i jo

només agaf el que diu el seu power point, el seu power point

del seu Govern, reconeix que abaixen un 4,5% manco en

inversions, això ho diuen vostès, no em parli de si

transferències a capítol 7, abaixen un 4,5% en inversions reals

aquests pressuposts.

I està molt bé que ens dugui aquí els acords pel canvi, el

document oficial, això sí, perquè ja sabem que tenen un altre

document, crec que no és oficial, que encara no coneixem i que

per tant tampoc no podem controlar, i ho reconeixen vostès

mateixos. Però la realitat és que aquests pressuposts no donen

suport a aquests acords pel canvi, no són ni més socials, ni són

els del recat ciutadà, ni són els de la recuperació econòmica.
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Quant al discurs que ha fet la portaveu de Podemos, jo, Sra.

Camargo, sincerament, crec que hauria de pujar el nivell

d’aquest Parlament, crec que quan ve aquí a parlar de

pressuposts hauria d’haver estudiat els pressuposts i hauria de

fer un debat de pressuposts, perquè ja li van dir la setmana

passada, vostès fan el mateix discurs, el mateix discurs, parlem

de comerç, parlem de la unitat d’Espanya, parlem de

pressuposts, i això cansa i això li resta credibilitat.

I Sra. Camargo, vostè em parla de credibilitat, quina

credibilitat tenen vostès? Vostès varen aquí per canviar-ho tot

i vostès acaben donant suport a uns pressuposts per 10 milions

d’euros, aquest era el seu preu, Sra. Camargo, 10 milions

d’euros era el preu que tenia Podemos.

(Alguns aplaudiments)

Un preu ben rebaixat, perquè tenint en compte el total dels

pressuposts, vostès s’han venut per un 0,23% dels pressuposts.

I per cert, tampoc no hem vist en aquests pressuposts cap

partida que dugui el seu logo, el logo de Podemos, ara haurem

de veure on són aquests 10 milions, si és que no els han

enganat, perquè si és així sí que perden tota la credibilitat.

I vostè els s’ha llegit aquests pressuposts, Sra. Camargo?

(Remor de veus)

Vostè sap, Sra. Camargo, que aquests pressuposts tenen

retallades, suspensió de determinats drets retributius, suspensió

temporal de determinats complements retributius, reducció de

la quantia del concepte retributiu de carrera administrativa,

suspensió i modificació de convenis, pactes i acords? Aquests

pressuposts als quals vostè dóna suport tenen retallades, Sra.

Camargo. I aquests pressuposts als quals vostè dóna suport, ho

dic perquè vostès eren els de què no s’havia de privatitzar la

sanitat pública, aquests pressuposts als quals vostè donarà

suport no només continuen amb la privatització sinó que

l’augmenten.

El 2016, el 2014 el Govern del Partit Popular va liquidar

152,8 milions en concepte de concerts amb clíniques privades,

el 2016 pressuposten 169,9 milions, és a dir, privatitzen un

poquet més que el Partit Popular. No passa res, nosaltres no el

criticam aquest model, són vostès que el critiquen, aquest

Govern d’esquerres privatitza una mica més que el Partit

Popular.

Criticaven també la gestió privada de la radioteràpia

d’Eivissa, continua amb aquest pressupost, eh? Què ja ens

sembla bé a nosaltres, què ja ens sembla bé! Que consideram

que la millor manera de garantir la qualitat assistencial, que era

el nostre model, però no era el seu, i molt manco el de

Podemos, i donen suport a aquests pressuposts que continuen

la gestió privada de la radioteràpia d’Eivissa.

Són, a més, uns pressuposts que no són més socials que els

del Partit Popular, ha reconegut la consellera que destinen un

70% dels pressuposts, els pressuposts darrers del Partit Popular

un 80% a educació, sanitat i serveis socials. Li puc posar dos

exemples, vàrem augmentar un 56% més els pressuposts el

2015 respecte del 2011, o un 100,3% més les rendes destinades

a inclusió social, o un 142% més els plans de prestacions

bàsiques, o un 220% més la renda activa d’inserció del SOIB,

això ho va fer el Partit Popular. Per tant, tampoc no són uns

pressuposts més socials, són uns pressuposts que no duen

control de deute, que no duen control de dèficit i que duen

molts més imposts, això sí que són aquests pressuposts als

quals nosaltres, evidentment, no els podem donar suport.

No els podem donar suport perquè consideram que hi ha

una altra manera de fer política, una altra manera de fer política

pressupostària que fuig dels eslògans, que fuig dels grans

anuncis, que toca de peus a terra; perquè, senyors i senyores del

Govern, tots coneixem ja quins són els seus gusts, però

governar no és ballar, senyors del Govern, governar és

prioritzar i vostès avui, amb aquests pressuposts, prioritzen i

prioritzen el descontrol i prioritzen els imposts i prioritzen el

deute i prioritzen el dèficit, i ja ho veuran on tornarem,

tornarem a aquells 1.000 milions de desajusts pressupostaris als

quals ens varen dur vostès i dels quals tant ens va costar fugir.

Miri, Sra. Consellera, es faci un favor, faci un vot a favor

dels seus mateixos pressuposts, digui que creu en els seus

mateixos pressuposts, perquè no ho ha fet. Retiri aquesta

amnistia que es fa vostè mateixa, retiri aquesta suspensió de la

Llei de finances. I faci un missatge de tranquilAlitat a la

ciutadania, de tranquilAlitat als inversors, de tranquilAlitat als

proveïdors, digui que vostè complirà aquests pressuposts, digui

que vostè es controlarà que no se li dispari ni el deute ni el

dèficit; digui als proveïdors que no tornarà carregar sobre les

seves esquenes les seves males decisions, la seva mala gestió,

ho digui, ho digui, faci un vot a favor dels seus pressuposts,

perquè, la veritat, és que avui no el fa.

Vostès, una vegada més, es tornen equivocar, es tornen

equivocar amb les decisions, es tornen equivocar amb les

prioritats i aquests pressuposts no només no milloraran la vida

dels ciutadans de les Illes Balears, sinó que tornarem patir

aquelles conseqüències que ja vàrem patir fa només quatre

anys.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervencions en torn de contrarèplica, té la paraula la Sra.

Laura Camargo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. El que ha passat abans és que

havia acumulat tantes coses per a les rèpliques que no vaig tenir

temps de demostrar que clarament hem estudiat els pressuposts

i que tenim propostes i que presentarem esmenes, que sortirem

aquí a defensar-les i que els pressuposts, encara...

(Remor de veus)

... encara que, evidentment, no són els que hauríem fet..., els

que hauríem fet nosaltres..., segurament tampoc el Govern no

hauria fet el mateix pressupost en unes altres condicions, tenen
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coses que mai de la vida no haurien aprovat els senyors i les

senyores del Partit Popular.

Sr. Pericay, neollengua, en realitat és el llenguatge

metafòric, tota la vida s’han fet servir metàfores perquè la

informació pogués arribar de manera més transparent a les

persones receptores. I jo, quan dic vampirisme o quan parl

d’altres qüestions, de mans tisores, el que faig són metàfores

que faciliten la comunicació i l’enteniment entre les persones

que tenen el cap ben moblat. Esper que se m’hagi entès quan he

fet servir aquestes metàfores tan clares.

(Remor de veus)

M’ha agradat molt la seva honestedat dient que l’IBEX 35

sí que va amb vostès, exactament és a això al que em referia

abans, l’IBEX 35 va amb vostès i per això a FEDEA, que és la

patronal de l’IBEX 35, és el Sr. Garicano el que fa el programa

de Ciudadanos, estan totalment d’acord amb aquests detalls.

Sr. Font, la veritat és que crec que no ha arribat bé la

informació o..., no perquè no se l’hagi traslladada bé la seva

companya, que estic segura que sí, sinó perquè a vegades és

difícil que ens entenguem. Jo crec que sí, que no és per la

neollengua, és perquè parlem idiomes diferents, a vegades. Sí

que hi haurà coses que s’hauran d’ajustar, perquè quan deia que

no es pot fer ciència ficció o que deia que és ciència ficció en

realitat parlava d’altres qüestions.

I finalment no em detendré molt, perquè m’agradaria parlar

de les qüestions que no he tengut temps abans, Sra. Prohens,

sempre fan el mateix discurs sobre el mateix discurs que fa

Podem, i així continuarem en una espiral inacabable i sempre

diran que sempre fem el mateix discurs, i això serà el que farem

aquí, i jo crec que la gent espera una altra cosa; sempre repeteix

vostè que governar no és ballar...

(Remor de veus)

...governar no és ballar la conga, el govern del pacte de la

conga, i totes aquestes qüestions que entenc que són metàfores,

també, però que crec que tampoc no és tan ilAlustrant del que

s’ha fet aquí i el que s’ha dit aquí.

Bé, jo sí que voldria ara donar unes pinzellades sobre certes

qüestions, perquè vegin vostès que sí que hem estudiat els

pressuposts i que treballam en les esmenes. De fet hi ha una de

les qüestions que volem plantejar en les quals sí que es

demostra que vostès estan totalment d’acord amb el pressupost

que ha presentat el Govern, i és -això es recordarà- el Sr.

Camps a la Comissió d’Educació quan aplaudia eufòricament

el pressupost presentat pel conseller Martí March, i deia que

estava molt d’acord i que estava molt content que fos un

pressupost que destinava un 30% a l’educació concertada, i en

aquest sentit deia també, citant paraules literals, que era el mur

de contenció, el Sr. Martí March era un campió perquè era el

mur de contenció contra les retallades en educació concertada,

i jo vaig dir que anés alerta de no tornar-se el mur de les

lamentacions, en lloc del mur de la contenció, perquè hi hauria

esmenes per part de Podem en el sentit que si bé estam

totalment d’acord que l’educació concertada ha d’absorbir una

part de tota la demanda que hi ha, durant el govern del Partit

Popular s’han fet escoles concertades de batxillerat i d’infantil

que pensem que se’n podria prescindir i destinar, perquè feim

una aposta clara per l’educació pública, per l’educació laica,

per l’educació no segregada -com els concerts del Parc Bit no

respecten-, per l’educació de qualitat.

També presentarem les nostres discrepàncies en el sentit

que volem més personal sanitari i volem millors mitjans. I, per

cert, això que deia vostè, Sra. Prohens, sobre els contractes de

radioteràpia d’Eivissa i Menorca, si no haguessin blindat

aquests contractes ara es podrien, d’aquesta manera, ara es

podrien revertir. Això és el que han fet vostès.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Sobre el tema de medi ambient també necessitem eines per

fer efectius el control i la vigilància dels espais naturals i cal

invertir més en això, i ho demanarem. Inversió en

infraestructures per a depuració d’aigües residuals, també.

Quant al territori és necessària una inversió major. Quant a

innovació ja ho hem dit, estem plantejant i estem estudiant una

esmena perquè el pressupost no permetés canviar el nostre

model productiu, i era una de les apostes fermes de Podem, era

una de les apostes fermes també que es feien en altres

programes electorals, i als acords pel canvi així sortia. Quant a

la cultura també tenim moltes coses a esmenar, precisament per

les retallades que va fer el Partit Popular, i que van llastar

aquest potencial sector de creixement, que hauríem de tenir

productes culturals. 

Nosaltres demostrarem el que estem fent i demostrarem el

producte de la nostra feina, que seran esmenes que s’exposaran

aquí a les properes sessions del Parlament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Reus, del Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca.

EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,

aprofitaré per fer un parell d’aclariments. El Sr. Pericay s’ha

referit a la proposta de MÉS respecte del 3% d’innovació; la

proposta del programa electoral de MÉS per Mallorca és que

el 3% del pressupost de la comunitat autònoma es dediqui a

innovació; el que va el Sr. Vicepresident a la seva

compareixença era que actualment la innovació representava un

0,9% del producte interior brut de la comunitat autònoma. En

aquests moments ara no tenc les dades sobre a quin tant per

cent de pressupost estam d’innovació perquè no només són les

partides de la Conselleria d’Innovació, també hi ha partides

importants d’innovació dins la Conselleria de Sanitat; no

arribam al 3%, però devem estar al voltant d’un 2 o un 2 i

escaig per cent. 

També s’ha qüestionat -crec que era la representant del

Partit Popular- el tema de l’augment o no augment de la



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 16 / 17 de novembre de 2015 695

 

inversió. Cadascú interpretarà les dades com vulgui, però

només perquè quedi constància, almanco, capítol 6, inversions

reals, passa de 142 milions a 150, és un augment d’un 5;

transferències de capital, que és capítol 7, baixa 27 milions

d’euros; d’aquests 27 milions d’euros n’hi ha 26 que són

transferències de capital que anaven dirigides als consells

insulars; amb la nova llei de finançament les transferències

corrents als consells insulars pugen a 42 milions d’euros, amb

un balanç positiu a favor dels consells insulars de 7 milions

d’euros. Cadascú que ho interpreti així com trobi.

Com les dades que ha donat la representant del Partit

Popular respecte de si el 60%, o el 80%, si els pressuposts eren

més o manco socials; vull dir que depèn..., el percentatge

sortirà depèn del que es calculi, si calculen coses diferents

sortiran coses diferents. Si calcula el pressupost, el que suposa

el pes de la cada conselleria dins el pressupost, Educació passa

d’un 23,2 a un 23,5, Serveis Socials d’un 4,4 a un 4,8, i Salut

d’un 39% a un 39,7. Ara, si vostè compara el que suposa la

distribució de les conselleries i ho compara amb una cosa

diferent, que és el que suposa sobre el pressupost total incloent

el deute, idò li sortiran coses diferents, però no hi ha cap dubte

que són els pressuposts més socials, que ho són i és normal que

ho siguin, perquè són les conselleries que s’augmenten més.

Aquí hem sentit moltes propostes de baixar imposts, hem

sentit moltes propostes de coses que falten en el pressupost,

però per cada proposta, per cada esmena que es presenti, com

la que ha anunciat el Partit Popular de passar el cèntim sanitari

del 4,8 al 3,6, idò s’ha quedat a la meitat, ara fa falta que digui

els 9 milions d’euros que recaptarem manco d’on els llevarem,

a veure si els llevarem de sanitat. Com també la proposta que

ha fet El Pi respecte de la disminució dels trams inferiors de

l’IRPF; si ho hem de compensar..., agafant la base del que s’ha

pressupostat hem de disminuir els trams inferiors, haurà de

suposar també que els trams superiors no quedin com s’ha

proposat en el projecte sinó que també hi hagi d’haver un

augment. Per tant per tenir un debat seriós de pressupost, cada

vegada que deim si aquest impost o aquest altre, o aquesta

partida o aquesta altra que manca, siguem seriosos i també

diguem d’allà on hem de llevar o quin impost hem de pujar.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Nel Martí, del Grup Parlamentari MÉS

per Menorca.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, ara que el

balear sabem que és un doi, i que forma part del glossari del

bon parlamentarisme, sí que hauria de dir que la posició i la

intervenció del Partit Popular ha estat un doi, autènticament un

doi, avui, perquè dir i acusar els grups que donen suport al

Govern de les retallades, a qui precisament ha fet un esforç per

acabar amb aquestes retallades però no ha tingut recursos

suficients per poder-ho portar a terme és més que un doi, és

molt més que un doi, i açò és el que ha fet avui el Partit

Popular. 

Jo no sé la Sra. Prohens quins documents maneja, però que

digui aquí que a més de l’acord pel canvi hi ha un altre

document ocult, idò des del Grup MÉS per Menorca li

agrairíem que ens el fes arribar, ens agradaria conèixer-lo. Jo

el que sí sé és que vostès tenien dos programes electorals,

aquell, el que vostès pengen a la seva pàgina web, i aquest

altre. Aquest és el programa electoral que vostès van aplicar, el

plan económico-financiero de reequilibrio; aquí hi ha tots els

imposts i les taxes que durant aquests quatre anys van aplicar,

aquí i a totes les retallades que van aplicar, i que no eren, i que

no eren, al programa oficial del Partit Popular. Aquí sí que hi

ha un segon document.

Jo crec que val la pena recordar algunes coses i situar-nos

dins la realitat, dins un context que és el real, i crec que no hi

ha més realitat que la que deia -ara no hi és- el conseller

d’Hisenda del seu moment, el Sr. Marí: “Balears exigirá la

aplicación retroactiva, retroactiva, de la nueva financiación”;

on és?, on és la nova finançació, el nou finançament? Parlava

aquí -açò era el 2013- d’un règim especial i d’un nou sistema

de finançament que s’aplicaria de forma retroactiva, i explica

aquí també: “Aquesta serà l’única manera que puguem quadrar

els pressuposts els propers anys”. Açò és el que vostès no van

fer, açò és el que avui tenim i és el que aquest govern, amb els

dèficits que ha heretat del Partit Popular, pot, sap i vol fer, que

és un pressupost social, que respongui a les necessitats dels

nostres ciutadans, i que encamini també un canvi de model

econòmic que estam convençuts que hem d’afrontar i que hem

de dur a terme, i que res no té a veure amb les taxes, amb els

imposts simulats que vostès avui aquí ens han exposat. 

La realitat és que els ciutadans volen prestacions de serveis,

i perquè aquests serveis es puguin mantenir necessitam

recursos. Ja que els recursos no han vingut d’aquí hem hagut de

fer esforços per obtenir alguns, pocs, alguns recursos més per

fer possible allò que els ciutadans ens van demanar. Nosaltres

també complim el programa electoral, i el programa electoral

diu que complirem amb la prestació de serveis bàsics, com la

sanitat, com l’educació, com el benestar social, i açò ho farem,

i per a açò bàsicament hem hagut de tocar alguns paràmetres,

pocs, que afecten una minoria dels ciutadans, d’aquells

ciutadans que sí que s’ho poden permetre, per tal que la resta

tengui allò a què ens vam comprometre. Ho hem fet, ho farem,

i estam -poden estar-ne convençuts- molt orgullosos que açò

sigui així.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Andreu Alcover, del Grup Parlamentari

Socialista.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, vull

recordar que he parlat aquí i el primer que he dit és que

intentaria donar dades objectives i, que em consti, ningú no

m’ha rebatut ni una; per tant tampoc no devia anar tan

desencaminat. 
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Tampoc ningú no m’ha dit, i ho he demanat expressament,

quin full de l’acord pel canvi incompleixen aquests pressuposts

o fan el contrari, ningú. Vull entendre que és que no n’hi ha.

Sr. Pericay, el PSIB..., jo he dit que hi havia -sota el meu

punt de vista, eh?, era una cosa molt particular- dos arguments,

dos motius per presentar una esmena a la totalitat, un que hi

hagués un error, que hi hagués una ilAlegalitat, que hi hagués

una cosa que fos tan seriosa que fes que no servissin aquells

pressuposts i, l’altre, que el Govern fes sistemàticament el

contrari del que havia promès en campanya electoral. Aquest

era l’argument que el Partit Socialista utilitzava, evidentment,

per esmenar la totalitat de tots i cada un dels pressuposts que es

varen presentar l’anterior legislatura, perquè estarà d’acord

amb mi que culquier parecido con la realidad del programa

electoral es pura coincidencia.

Innovació, 3%. Sí, però sempre -i en això vull insistir

perquè m’estim més repetir-me molt- hem d’anar alerta fer

referència al PIB perquè quan feim referència al PIB incloem

la inversió privada, és a dir, un hotel si fa innovació també

l’hem de sumar aquí; aquí ens referíem a increment de recursos

públics que té la comunitat autònoma de cara a innovació, i

evidentment hi ha un creixement, que podria ser major,

evidentment, d’un 11%, i també hi ha una deducció per a

aquelles empreses que donin a les entitats que facin recerca.

Sr. Jaume Font, jo no he dit en cap moment que li hagin de

donar suport, al pressupost, no m’hagués atrevit, no m’hagués

atrevit, ni que s’hagin d’abstenir. Jo puc entendre que es voti en

contra d’aquest pressupost, evidentment no era el seu

programa, és així. Jo l’únic que he dit és que no entenc una

esmena a la totalitat quan aquests pressuposts l’únic que fan és

complir amb el compromís que teníem els partits que formam

el Govern i els que li donen suport amb la ciutadania,

simplement, i he posat un exemple: si el partit de Ciutadans

guanya..., he dit el Sr. Rivera perquè m’ha sortit així, n’hagués

pogut posar quatre o cinc més, si el Sr. Rivera treu majoria

absoluta, jo particularment no ho crec, però si tragués majoria

absoluta i formàs govern, si llevàs les diputacions no estaríem

moralment obligats a posar-li una esmena a la totalitat, és el

que havia promès, només faltaria que no ho fes; és que allò rar

és que no es compleixi. Això no hauria de ser l’excepció, Sr.

Font, a això em referia. Evidentment no li demanaré ni que

s’abstengui, això no. 

Estic d’acord amb vostè amb barra de ca, hi estic d’acord,

és més, jo crec que hauríem de muntar una comissioneta, on

vostè i jo potser hi hauríem de ser, per anar a Madrid davant en

Montoro, i sé cert que a qualcú li tremolarien les cames, perquè

si no ho feim així i anam units tots el finançament d’aquesta

comunitat no podrà més, hi estic d’acord, estam malament,

estam malament, però no discutíem això, discutíem l’esmena a

la totalitat. I en el que no estam d’acord és que tombar o no

aprovar aquests pressuposts suposi una pressió afegida davant

Madrid; jo crec que en Montoro, coneixent-lo per la televisió,

només, riurà dues setmanes, si no l’aprovam per aquest motiu.

Sra. Prohens, al Sr. Camps no l’han defensat, tampoc, eh?,

jo no dic res; per tant es devia considerar ben substituït.

Almanco no ha dit, Sra. Prohens, no ha repetit, no ha repetit

que l’impost de successions i donacions va directament i serà

devastador per a les famílies mitjanes, no ho ha repetit.

Avançam, avançam. 

La baixada d’inversions del 4,5%. No és cert, no és cert.

Això és igual que el joc de "triler" que feien amb la

modificació de crèdit de la carrera professional; venia de

capítol 1, que hi havia dèficit...; no, hi havia doblers perquè hi

havia una modificació de crèdit. Sí, però és que ja venia d’un

lloc on hi havia dèficit, per tant feia més dèficit. Això és un

desbarat. El que s’ha fet ha estat transferir de capítol 7 a capítol

4 per transferir als consells insulars -per cert, incrementant la

quantitat- per transferències incondicionades, que els consells

insulars evidentment ho han agraït i bastant, i evidentment

també ho poden dedicar a inversions.

Que hi ha retalls en complements retributius. Perquè surt

aquí, és que surt aquí, és que hi estam tots d’acord, a eliminar

el 33. Ens afecta a qualcun d’aquí, no es cregui que sigui..., no,

i a altres, aquí sí que hi ha afectats, però surt aquí. Què volia?,

que no ho posàssim? És que era un compromís, anava a tots i

cada un dels programes electorals dels partits, ben igual.

Que critiqui la radioteràpia d’Eivissa té delicte, senyora...,

bé, té delicte, té delicte. Vostès la varen voler fer privada, és la

diferència, és la diferència, i si em deixa un minut de reflexió

encara n’hi faré una. El que per a vostès té un preu, que és la

sanitat, per a nosaltres és un valor, que és la sanitat, i aquests

temes bàsics han de ser públics, han de ser públics. Vostè sap

la diferència entre valor i preu, ho deia Kant, parlant de

filòsofs: valor és no intercanviable, en canvi una cosa que té

preu és intercanviable; jo puc tenir aquest rellotge, si el perd

me’n compr un altre i no passa res, i aquest rellotge el vaig

heretar de mon pare podem tenir problemes perquè té un valor.

Per a nosaltres la sanitat, el benestar social, l’educació tenen un

valor; per a vostès tenen un preu, i és la diferència, és la gran

diferència, no n’hi ha pus. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Atès que les tres esmenes solAliciten la devolució del

projecte de llei procedim a la votació conjunta. 

Començam la votació. Votam.

Vots emesos, 56. Vots a favor, 25; vots en contra, 31.

Per tant no s’accepten les esmenes.

A continuació votarem les quantitats globals dels

pressuposts generals de la CAIB per al 2016.

Votarem conjuntament les quantitats globals dels

pressuposts de la comunitat autònoma i les quantitats dels

pressuposts de les entitats públiques empresarials, de les

societats mercantils públiques, de les fundacions del sector

públic de la CAIB, dels consorcis de la CAIB, del Servei de

Salut de les Illes Balears, i de l’Agència Tributària de les Illes

Balears.
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La quantitat global dels pressuposts de la CAIB i dels seus

organismes autònoms per a l’exercici 2016, l'estat de despeses

i ingressos dels quals s’eleven a 4.219.379.698 euros.

La quantitat global dels pressuposts de les entitats públiques

empresarials de la comunitat autònoma de les Illes Balears per

al 2016, l’estat de despeses i ingressos dels quals s’eleven a

390.439.542 euros.

La quantitat global dels pressuposts de la Societat Mercantil

Pública de la CAIB per al 2016, l’estat de despeses i ingressos

dels quals s’eleven a 8.749.130 euros.

La quantitat global dels pressuposts de les fundacions del

sector públic de la CAIB per al 2016, l’estat de despeses i

d’ingressos dels quals s’eleven a 67.122.530 euros.

La quantitat global dels consorcis de la CAIB per al 2016,

l’estat de despeses i ingressos dels quals s’eleven a 74.575.663

euros.

La quantitat global dels pressuposts del Servei de Salut de

les Illes Balears per al 2016, l’estat de despeses i ingressos dels

quals s’eleven a 1.362.877.365 euros.

La quantitat global dels pressuposts de l’Agència Tributària

de les Illes Balears per al 2016, l’estat de despeses i ingressos,

dels quals s’eleven a 9.192.347 euros. 

Votarem conjuntament les quantitats relacionades.

Començam la votació. Votam. 

Vots emesos, 56. Vots a favor, 32; vots en contra, 24.

Per tant, queden aprovades les quantitats globals. 

I, sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió. Bones

tardes.

(Alguns aplaudiments)
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