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Declaració institucional del dia 25 de novembre Dia
internacional contra la violència de gènere.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abans de començar, donarem per reproduïda la declaració
institucional que s’acaba de llegir a la Sala de Passes Perdudes.

Es pot aprovar per assentiment? Així, quedarà reproduïda
al Diari de Sessions.

“Declaració institucional del dia 25 de novembre Dia
internacional contra la violència de gènere.

El Parlament de les Illes Balears, amb motiu del 25 de
novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència
contra les Dones, vol realitzar la següent declaració
institucional:

Les dones han estat protagonistes i un dels principals agents
dels canvis socials i culturals produïts al nostre país en les
últimes dècades. Són també les primeres a unir les seves forces
per condemnar qualsevol tipus de violència i preservar els seus
drets, treballant per superar els obstacles que els impedeixen
desenvolupar la seva vida amb plenitud.

Amb motiu de la declaració del 25 de novembre, Dia
Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones,
es reconeix que la violència exercida contra les dones atempta
contra els més elementals drets de les persones i constitueix una
violació dels Drets Humans que cap societat no ha de tolerar.

Gràcies a les associacions feministes, grups de dones i altres
entitats, la lluita contra la violència de gènere va aconseguir
situar-se en l'agenda política com un dels temes principals de
debat públic per defensar la igualtat entre homes i dones en tots
els aspectes socials, laborals o familiars i combatre qualsevol
discriminació per raó de gènere o sexe.

El 7 d'octubre de 2004 el Congrés dels Diputats aprovava
per unanimitat la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de
mesures de protecció integral contra la violència de gènere, que
en la seva exposició de motius diu:

“La violència de gènere no és un problema que afecti
l'àmbit privat. Al contrari, es manifesta com el símbol més
brutal de la desigualtat existent en la nostra societat. Es
tracta d'una violència que es dirigeix sobre les dones pel fet
mateix de ser-ho, per ser considerades, pels seus agressors,
freturosos dels drets mínims de llibertat, respecte i capacitat
de decisió.”

“Els poders públics no poden ser aliens a la violència de
gènere, que constitueix un dels atacs més flagrants a drets
fonamentals com la llibertat, la igualtat, la vida, la seguretat
i la no-discriminació proclamats en la nostra Constitució.” 

Dotze anys després d'aquesta fita fonamental per a la lluita
contra la violència de gènere, el Parlament de les Illes Balears
ha aprovat la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones
i homes, amb la finalitat de promoure la igualtat i d’evitar que
la violència de gènere es continuï produint.

El 2016 sis dones han estat assassinades per les seves
parelles o exparelles a la nostra comunitat autònoma. El darrer
assassinat que condemnem enèrgicament és de Celia Navarro,
just la setmana passada. Des de l’any 2003 -any en què es
comencen a comptabilitzar les dones assassinades- han estat 31
les dones mortes per aquest motiu a les nostres illes. 

A tot l’Estat han assassinat aquest any 42 dones per
violència de gènere, una violència que reflecteix i reforça les
desigualtats entre homes i dones a més d'atemptar contra la
salut, la dignitat, la seguretat i l'autonomia de les víctimes.

Per tot això, el Parlament de les Illes Balears va aprovar
l'any passat una Declaració Institucional que instava el Govern
de les Illes Balears a impulsar un Pacte Social, Polític i
Institucional contra la violència de gènere. Un gran pacte
contra les violències masclistes que mobilitzi i impliqui totes
els institucions i tota la societat balear per construir unes illes
lliures de violències masclistes.

Des del Parlament assumim el compromís d'intensificar la
tasca de treballar per la igualtat real i efectiva en la nostra
societat per a l'eradicació de tot tipus de violències contra la
dona, la dirigida contra una persona a causa del seu sexe,
identitat sexual o expressió de gènere, l'agressió sexual i
l'assetjament sexual, la tracta de dones, l'esclavitud i altres
pràctiques contràries als drets humans, com els matrimonis
forçats, la mutilació genital femenina i els denominats delictes
d'honor, formes, totes elles de violència, que causen a les
víctimes danys físics, sexuals, emocionals o psicològics,
perjudicis econòmics i, per descomptat, suposen una clara
discriminació i una violació dels drets i les llibertats
fonamentals de les víctimes. 

Per totes aquestes raons, el Parlament de les Illes Balears
s'adhereix formalment a través d'aquesta declaració
institucional al Pacte contra els violències masclistes, elaborat
pel Govern de les Illes Balears.

Amb aquesta adhesió, reaccionem i:

1. Manifestem un contundent rebuig i condemna a les
violències masclistes i als fonaments de la desigualtat que les
sostenen. 

2. Reconeixem les diferents formes d’exercir les violències
masclistes i la diversitat de les persones que la pateixen. 

3. Ens comprometrem a implicar-nos de forma activa en la
recerca i la construcció d’un espai lliure de violències
masclistes.

4. Farem visible el fet que les violències masclistes no
pertanyen a l’àmbit privat, sinó que són un problema de tota la
societat, tant dels homes com de les dones.

5. Reconeixem que les desigualtats estan arrelades en la
idea de la superioritat dels homes sobre les dones i en la
imposició d’un únic model de ser i de comportar-se segons el
gènere a què pertanyem. 
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6. Donarem suport a les dones que han patit o pateixen
violències masclistes, tot respectant les seves decisions i els
complexos processos on estan immerses. 

7. Exigirem a les institucions que assegurin la protecció i el
suport necessari a les dones afectades i als seus fills i filles, així
com a les persones que en depenguin, mitjançant la dotació de
recursos suficients i una coordinació efectiva. 

8. Treballarem perquè les generacions futures es
construeixin sobre el respecte i el tracte igualitari i no
discriminatori per raons de sexe, d’orientació sexual o
d’identitat de gènere, creant referents positius que facin visible
la diversitat. 

9. Rebutgem les agressions masclistes i denunciarem les
situacions de desigualtat i violència sobre les quals tinguem
coneixement. 

10. En definitiva, ens comprometem a construir una
ciutadania respectuosa amb la diversitat, lliure de qualsevol
tipus de violència masclista, oberta i inclusiva des d’una actitud
pràctica.”

0. Jurament o promesa del nou diputat o diputada, si
pertoca.

A continuació... procedeix que la nova diputada, Sra.
Margarita Isabel Cabrer i González, presti la promesa o el
jurament d’acatar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, atesa la renúncia al càrrec de la Sra. Maria Salom
i Coll, d’acord amb l’establert a l’article 8.1.3 del Reglament
de la cambra.

Passam al jurament o la promesa de la nova diputada. 

Hble. Senyora, jurau o prometeu per la vostra consciència
i pel vostre honor de complir fidelment les obligacions del
càrrec de diputada del Parlament de les Illes Balears amb
lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Constitució com a
norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears?

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, ho jur.

LA SRA. PRESIDENTA:

La Sra. Margarita Isabel Cabrer i González manifesta el seu
jurament. La Sra. Cabrer pot ocupar el seu escó.

(Aplaudiments)

I. Comunicació de la designació (conformement amb
l'establert a l'article 186 del Reglament del Parlament) dels
diputats encarregats de defensar en el Congrés dels
Diputats la Proposició de llei RGE núm. 8426/15, dels
Grups Parlamentaris MÉS per Menorca, MÉS per
Mallorca, Socialista i Podem Illes Balears, de modificació
de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les
Illes Balears.

El primer punt de l’ordre del dia... consisteix en la
comunicació de la designació, conformement amb l’establert a
l’article 186 del Reglament del Parlament, dels diputats
encarregats de defensar en el Congrés dels Diputats la
Proposició de llei RGE 8426/15, dels grups parlamentaris MÉS
per Menorca, MÉS per Mallorca, Socialista i Podem Illes
Balears, de modificació de la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del
règim especial de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, d’acord amb la
Junta de Portaveus constituïda com a tal a la sessió d’aquesta
de 16 de novembre de 2016, acorda de designar per a la
defensa al Congrés dels Diputats de la proposició de llei
esmentada, aprovada pel Ple del Parlament en sessió de dia 15
de novembre d’enguany, les següents persones: el Sr. Nel Martí
i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca; el Sr.
Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista; el Sr.
Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular. 

Aquesta designació ha estat publicada en el Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears i comunicada a la Mesa del
Congrés dels Diputats.

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

II.1) Pregunta RGE núm. 15810/16, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern
en relació amb l'accés a l'habitatge.

Primera pregunta, RGE núm. 15810/16, relativa a política
del Govern en relació amb l’accés a l’habitatge, que formula la
diputada Sra. Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la diputada Sra. Margaret
Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, presidenta. Bon dia a tothom. Sr. Conseller,
quina política du a terme aquest govern en matèria d’accés a
l’habitatge? M’agradaria que la seva resposta fos sincera i que
no fos d’un manual de llibre. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La resposta descriurà la
realitat, Sra. Diputada, i la realitat és que vam patir una crisi
duríssima que va fer que molts de ciutadans perdessin la seva
casa i que molts d’ells ni tan sols hi poguessin accedir, i
malauradament hi va haver governs que darrere l’austeritat es
van amagar per no executar cap tipus de política d’habitatge.

A partir d’aquí, aquest nou govern, quan va entrar, va entrar
amb un compromís molt clar: el d’abordar la problemàtica de

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508426
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615810
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l’habitatge des d’una visió diferent, transversal, que entengués
l’habitatge d’una altra manera, i per açò vam potenciar
moltíssim el lloguer; vam incrementar..., estam treballant per
incrementar el parc públic d’habitatge, per aflorar habitatge
privat que està en aquests moments tancats, per incorporar a la
lluita contra la pobresa energètica dins aquesta problemàtica,
ajudant també a la rehabilitació. 

Tot açò ho hem fet durant aquest temps en el qual dedicam
esforços, i ens vam trobar una administració on no havia estat
una prioritat per a res, en cap cas. I els canvis mai no són fàcils;
sempre ens costen, i ens costen moltíssim, però estam fent
camins i començam a donar bons resultats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margaret Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Moltes gràcies, presidenta. Sr. Conseller, veig que no ha
entès o no ha volgut entendre el que... volia que fos sincer. A
més, ja m’esperava el que m’ha contestat.

Sr. Conseller, jo li diré què ha fet aquest govern en matèria
d’accés a l’habitatge. Res, no ha fet res de res!, i a més no ho
diu el Partit Popular, no ho diu el Partit Popular, que també ho
denunciam, sinó que també ho diuen associacions com la
Plataforma de la hipoteca..., d’afectats per la hipoteca, o
associacions relacionades amb el lloguer d’habitatges o
promotors. I li posaré alguns exemples, alguns exemples que
s’han duit dins aquest darrer any i mig.

Torres, el conseller d’Eivissa, “asume que el problema del
alquiler de viviendas se ha escapado de las manos”. “Casi 500
personas esperan una vivienda de alquiler social en la part
forana”, el passat dissabte. Com pot ser que l’IBAVI tengui
408 edificis a tota Mallorca i Palma compti amb 1.039
habitatges i que aquestes persones encara es trobin en llista
d’espera quan compleixen tots els requisits? Com pot ser, m’ho
pot explicar, Sr. Conseller? Açò és la feina que ha fet vostè
com a conseller? Un altre: “Aumentan los deshaucios y caen
los despidos y concursos de acreedores en Baleares en 2016".
O “el precio de la vivienda subirá y lo hará inviable para
jóvenes y trabajadores”. Açò és la política que ha fet vostè com
a conseller? 

Què ha fet aquest govern? Fa un any i mig que governen, i
a dia d’avui no tenim ni Llei del sòl, ni Llei d’habitatge,
persones en llista d’espera a Mallorca que no sabem si està en
les mateixes possibilitats a les altres illes, faltaria saber també
com estan. 

Després en aquest 2016 han augmentat un 1,2% els
desnonaments; què em pot dir sobre açò? L’única política que
ha duita a terme aquest govern ja la va començar el PP la
passada legislatura, que era en el tema del lloguer..., aquesta
borsa de lloguer social d’habitatges per part de l’IBAVI.
Segons vostès, que totes les persones tinguessin un habitatge
digne era prioritari per a aquest govern; és més, era a més un
somni... era un somni per a la presidenta, però jo crec que més
que un somni és un malson. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Es fa difícil respondre una
reflexió tan profunda com la que ha fet vostè i tan falta...

(Algunes rialles)

...d’autoritat. 

Miri, el problema és molt gros, efectivament, moltíssim, i
no val venir aquí i fer quatre crits quan resulta que has format
part d’un govern, del Govern Bauzá; que has format part de la
conselleria on hi havia les polítiques d’habitatge, i on resulta
que durant quatre anys no va començar ni una sola promoció
d’habitatge públic, i ara no pots venir aquí a demanar com és
que no hi ha...

(Alguns aplaudiments)

...habitatge públic si resulta que vostès els van aturar tots.
Home!, siguem un poquet seriosos. 

El problema és tan gros que demana canviar inèrcies i fer
camí, que no donarà resultats ni en un any ni en dos, sinó que
fa falta més temps. Què hem fet aquest any? Home, aquest
any...

(Remor de veus)

Què hem fet aquest any? Aquest any hem incrementat un
88% les ajudes al lloguer. Aquest any hem posat novament les
ajudes a la rehabilitació a les zones ARU que vostès havien
aturat. Aquest any hem donat 150 claus a 150 famílies, que ve
a ser...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

És que la setmana que ve tornarà a fer la mateixa pregunta
perquè no haurà entès la resposta. D’aquesta manera es fa molt
difícil. 

Jo el que li deman és que tinguem la capacitat d’entendre
que els problemes que són molt...

Sr. Company, estaré encantat que me la faci vostè la
setmana que ve, i farem repàs de tota la feina que va fer, la
pròxima vegada. Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

II.2) Pregunta RGE núm. 15813/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Miquel Vidal i Vidal, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compliment dels acords de
maig del 2016.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 15813/16...

(Continua la remor de veus)

... -Silenci, per favor!- ...relativa a compliment dels acords
de maig de 2016, que formula el diputat Sr. Miquel Vidal i
Vidal, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Miquel Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
bon dia. Sr. Conseller, no em contesti la pregunta dient que els
darrers quatre anys s’ha fet molt poca cosa en matèria
d’educació, ho sabem, i li faig una pregunta aquí on vostè va
agafar el compromís des d’ara, des d’ara.

(Alguns aplaudiments)

Quan dic que ho sabem vol dir, quan dic que ho sabem,
quan... fent referència al conseller, quan dic que ho sabem vol
dir que ell ho ha d’entendre, que sabem que direu això perquè
ho deis a totes les preguntes que feim.

Sr. Conseller, en el BOIB de dia 28 de maig de 2016,
d’enguany, un acord seu, va publicar una sèrie d’acords per dur
a terme entre els mestres d’ensenyança pública i d’ensenyança
concertada, entre d'altres, recuperar la paga extra de Nadal de
2012, queda pendent un import a pagar de quasi el 50%; un
altre d’ells va ser la reducció d’hores lectives, de 24 a 23, se'n
recorda, d’aquests acords que va prendre?, i un altre va ser la
manera de cobrir les baixes per incapacitat temporal. 

Li deman, Sr. Conseller, quan pensa vostè complir amb la
totalitat d’aquests acords que vostè va prendre i no un govern
de la legislatura passada?

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats i
diputades. Sr. Miquel Vidal, moltes gràcies per la seva
pregunta. Efectivament, hem fet una cosa que no s’havia fet, i
què és? Recuperar de forma progressiva els drets sociolaborals
també del professorat de la concertada i vàrem firmar amb tots
els sindicats de la concertada i també amb les patronals.
Simplement amb la idea de recuperar, igual que amb la pública,

tot el que s’havia perdut de drets sociolaborals. No vull parlar
d’altres coses.

Per tant, en aquest sentit li vull dir que nosaltres som un
govern que intenta no només recuperar sinó equiparar com a
mínim als interins de la pública els drets i deures del
professorat de l’escola concertada.

Miri, és evident, és a dir, en aquests moments treballam
perquè el nombre d’hores en el curs 17-18 sigui una realitat,
començarem a negociar-ho ara, el tema i... però, vull posar de
manifest que ja hem recuperat una sèrie de qüestions que
estaven dins l’acord i que vostè no ha fet referència: el permís
de lactància és aquí, la paga extra ho estam negociant amb la
Conselleria d’Hisenda i pròximament crec que serà una realitat;
hem equiparat de forma progressiva la retribució entre interins
i professors de la concertada; hem recuperat i ja forma part del
seu sou els sexennis de formació. 

Efectivament, per tant, estam progressivament en el tema
que el professorat de la concertada tengui els mateixos drets
que tenen els professors interins. Això ho hem fet i fins i tot li
diré una cosa, moltes comunitats autònomes, igual que s’estan
fixant en l’acord marc que varen firmar amb el sindicat de la
pública a moltes comunitats autònomes, també moltes
comunitats autònomes s’estan fixant en aquest acord a què hem
arribat amb la concertada, perquè per a nosaltres la concertada
també és un servei públic.

Per tant, estam en aquesta línia i li puc assegurar que a
finals de legislatura serà una realitat aquesta equiparació.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Miquel Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Sr. Conseller, les seves paraules i els seus fets no van pel
mateix indret. Li posaré exemples concrets d’ara. Els
treballadors de l’ensenyança pública han cobrat el 12% de la
paga extra de Nadal de 2012. Els treballadors de l’ensenyança
concertada encara no han començat ni a parlar-ne. Això no és
igualtat.

Sr. Conseller, els treballadors de l’ensenyança pública fa
molt de temps ja que fan les 23 hores i alguns a secundària
estan per sota d’aquestes 23 hores. Els de l’ensenyança
concertada encara no han començat a parlar de quan en faran
23 i en continuen fent 24 cada dia, quan en el seu acord es
comprometia que en el curs 2016-2017 entrarien en vigor
aquestes mesures. Ho diu el BOIB, no ho dic jo, i el BOIB el
varen fer vostès. 

Sr. Conseller, aquesta manera de governar no és d’igualtat,
està enganyant i, a més, fa que la gent ens plantegem moltes
preguntes. Aquí tots els seus companys d’esquerres empren la
paraula “esquerres” deu vegades a cada ple d’aquest parlament.
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Ser d’esquerres és ajudar, segons vosaltres, a aquells que
guanyen menys, és estar al costat dels desfavorits. En aquest
cas, senyors, els que guanyen menys són els de la concertada i
els que tenen les condicions més dolentes laborals són els de la
concertada, els agradi o no. A més, si destinàs el 40% dels seus
recursos a la concertada, com diu, d’aquests 60 milions
d’augment, que és el pressupost més gran que tenim en
Educació, no n'hi posaria 3 a la concertada, que representa un
5%...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. VIDAL I VIDAL:

... faria un esforç per arribar al 40%.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Martí March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, presidenta. Sr. Vidal, no faci demagògia
barata, vostès tenien l’oportunitat de dur a terme aquesta
equiparació. Li posaré un exemple, a la Comunitat Autònoma
de Madrid el professorat de la concertada fa 25 hores i fa molts
d’anys que el Partit Popular governa a la Comunitat Autònoma
de Madrid. Vostès estan discriminant també a Madrid els
treballadors de la concertada respecte de la pública? O per a
vostès tots els grups espanyols no som igual davant la llei? O
vostès només posen la igualtat quan els interessa? Nosaltres
complirem i estam complint aquest acord que ningú com
nosaltres no ho va fer. Vostès no ho varen fer, per què no ho
varen fer?, perquè nosaltres ho estam fent. Vostè només ha dit
aquelles coses que de qualque manera encara no es compleixen,
però complirem de pe a pa tots aquells acords que hem complit
amb els treballadors de la concertada perquè per a nosaltres són
iguals els treballadors de la concertada...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

... que de la pública.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II.3) Pregunta RGE núm. 15806/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a autopistes
d'Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA.

Tercera pregunta, RGE núm. 15806/16, relativa a autopistes
d’Eivissa, que formula el diputat Sr. Aitor Morrás i Alzugaray,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula el Sr.
Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY.

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Una semana más, Sr.
Conseller, no se preocupe porque se soliviante la bancada de la
derecha porque estamos acostumbrados a eso en cuanto se le
dice la verdad, y una prueba más fue la de la Sra. Mabel
Cabrer, que es cuestión del destino, parece, que se solivianta
también cuando se le pregunta por las tierras y la obra que
lideró de las autopistas de Ibiza. Parece que estamos en un
regreso al futuro y justo coincide hoy esta pregunta con la
incorporación de la Sra. Cabrer a esta cámara. 

La Sra. Cabrer fue, según ella declaró en la Comisión de las
autopistas, la que lideró el proyecto y, por lo tanto, connivente,
al menos por inanición, de lo que venimos a llamar el milagro
de las arenas. El milagro de las arenas consiste en hacer un
proyecto, proyectar unas autopistas, en concreto las de Ibiza,
que realizan una excavación con trincheras innecesarias y la
cantidad de tierra extraída por esas trincheras innecesarias
coincide prácticamente con la cantidad necesaria por el Sr.
Matutes para la construcción de un campo de golf.

Eso es así. Bien, en marzo de 2013, en marzo de 2013 el
Partido Socialista presenta una proposición no de ley, tumbada
por el Partido Popular, en la que dice que es vergonzoso y hay
que evitar sí o sí que esas tierras se mantengan en esos campos,
en esas fincas. Le venimos a preguntar a ver si esa conselleria,
si este gobierno tiene intención de retirar las tierras de una vez
por todas de las fincas de la propiedad de Fiesta Hoteles.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. Morrás. La veritat és que quan més
profunditzes a l’expedient de les autopistes d’Eivissa més te
n’adones de les perversions, dels interessos ocults i de
l’obsessió per utilitzar i per saquejar l’administració pública.
Sembla que no els va bastar fixar el pagament de 600 milions
d’euros per unes obres que varen costar 172, que també varen
voler fer negoci fins i tot amb les terres sobrants d’aquestes
obres. 

La realitat és que els projectes contemplaven una ocupació
de 46.000 m2 quan realment se'n varen ocupar 296.000. És a
dir, hi ha una sobreocupació de 250.000 m2 de terrenys, unes
terres que es troben situades damunt sis finques cadastrals
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diferents, quatre d’aquestes finques són propietat de l’empresa
Fiesta Hotels, empresa que va demanar expressament que es
dipositessin les terres sobre les seves finques perquè les volia
utilitzar per construir un camp de golf, un camp de golf que no
es va acabar autoritzant, moment a partir del qual l’empresa va
exigir a l’administració que les retiràs. Tot això va acabar amb
plets que l’empresa ha perdut. Per tant, no és responsabilitat
d’aquest govern la retirada d’aquestes terres i no té previst fer-
ho. 

Una altra cosa diferent són, però, les terres dipositades a les
finques 56 i 59, les quals no pertanyen al projecte del camp de
golf i per les quals el Govern va ser condemnat a pagar per
l’ocupació temporal d’aquests terrenys, una quantitat que fins
ara ha arribat al milió d’euros. 

Aquest govern entén, però, que aquesta no és una
responsabilitat de l’administració ja que les terres s'hi varen
dipositar sense el consentiment explícit de l’administració, les
va dipositar allà directament la concessionària. Per això mateix,
el que ha fet el Govern ha estat instar la concessionària a retirar
les terres que ocupen els terrenys d’aquestes dues finques que
varen quedar fora del projecte del camp de golf i que
ascendeixen al voltant d’uns 100.000 m3. En aquest cas, si la
concessionària s'hi nega, des del Govern estudiarem fer-ho de
manera subsidiària ja que cada dia que passa costa doblers a
l’administració pública. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Aitor Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Mire, Sr. Conseller, la verdad es que no nos esperábamos
esta respuesta de no compromiso de retirar esas tierras,
primero, si en el 2013 el Partido Socialista pone todas las
fuerzas para que esas tierras se retrotraigan, o sea, se quiten, se
retiren de las fincas es porque hay que restablecer la justicia y
la dignidad a la población de Ibiza y a los propietarios de esas
tierras. 

Esas tierras fueron usurpadas por una connivencia entre
políticos y constructores, entre políticos y empresarios para
realizar un campo de golf, independientemente de la
responsabilidad que pueda tener ahora después de sentencias,
hay que restablecer esta dignidad a los propietarios, Sr.
Conseller, y el Govern tiene que actuar igual que lo hacía o lo
que pretendía hacer que el Gobierno del PP actuase, igual que
en el 2013, esas tierras hay que retirarlas, Sr. Conseller, y luego
que lo pague quien lo tenga que pagar, pero hay que restablecer
la dignidad de la población y de los propietarios de Ibiza
porque a todas luces esto ha sido una usurpación ilegal de
tierras...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

...por parte de empresarios y políticos...

(Se sent el timbre del tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. S’han de retirar, però ho ha
de pagar qui toca, Sr. Morrás, qui toca, que ha estat la
concessionària que les va dipositar allà sense tenir ordre de
l’administració per fer-ho. I aquí hi ha molts de recursos
públics que estan en joc i nosaltres de manera subsidiària si
l’empresa no retira aquestes terres, de manera subsidiària, li dic
que quan tinguem la resposta actuarem i segurament ho farem
nosaltres, però hem de garantir que sigui la concessionària
després qui acabi pagant el cost d’aquesta retirada.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

II.4) Pregunta RGE núm. 15807/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. David Martínez i Pablo, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a crisi hídrica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE núm. 15807/16, relativa a crisi
hídrica, que formula el diputat Sr. David Martínez i Pablo del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula el Sr.
David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors i senyores diputats i
diputades, treballadors i treballadores de la cambra, és de tots
i totes conegut que els camps de golf generen un greu impacte
sobre els recursos hídrics ja que tenen un elevat consum
d’aigua i a més són els focus d’atenció de depredadors
urbanístics sense escrúpols.

A Mallorca els camps de golf consumeixen més d’un 30%
més que el sector industrial, encara que la llei obliga els camps
de golf a emprar aigua depurada per al reg no tots ho fan i
empren aigua de pou i contribueixen a esgotar l’escassa aigua
bona dels nostres aqüífers. Encara tenim camps de golf que
empren aigua de pou per regar com els situats a Canyamel,
Pollença i Son Servera, per tenir concessions de pous...
anteriors a 1991.

La setmana passada es va celebrar a Mallorca
l’International Golf Travel Market per promocionar l’activitat
que envolta els camps de golf, no tindríem cap inconvenient
respecte d'aquesta fira si no fos perquè la promoció d’aquest
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esport elitista que transforma el paisatge ha costat 923.000
euros dels quals el 93,2% prové de doblers públics i tan sols el
6,8% prové de la iniciativa privada; al carrer es diu "la fira de
la vergonya", i és vergonyós perquè la gent no entén que la
major despesa siguin amb doblers públics quan el benefici
principal és per al sector privat, que només ha posat per a
aquesta fira 63.000 euros d’un total de 923.000. 

Amb la greu crisi hídrica que travessem a les Illes Balears
no entenem aquesta incoherència del Govern balear que
promou amb doblers públics, amb 630.000 euros, quasi sis
vegades més que l’aportació privada, una activitat turística com
són els camps de golf que són tot el contrari al model que diuen
defensar. 

Per això, demanem al Govern si pensa que promocionar els
camps de golf ajuda a solucionar la greu crisi hídrica que
pateixen les nostres illes? Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident del Govern Sr. Biel Barceló.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, efectivament el
Govern comparteix aquesta preocupació per l’aigua, la
comparteix i en aquest sentit, per tant, s’estan fent totes les
inspeccions necessàries, en aquest cas des de Medi Ambient, en
el cas de golf, pel compliment estricte de la llei que, com sap,
els obliga a utilitzar aigües regenerades o dessalades, als 22
camps de Mallorca, 1 de Menorca i 1 d’Eivissa. 

Com vostè bé ha dit, efectivament n’hi ha tres que encara
tenen autorització per als pous, però amb el nou pla de sequera
també a aquests els posaran restriccions, i el compliment és tan
estricte que fins i tot al camp de golf al qual es va obrir un
expedient i es va precintar el pou per no utilitzar l’aigua com
toca va ser exclòs de la fira IGTM que com vostè bé ha dit s’ha
celebrat aquests dies a Mallorca i que ha suposat
aproximadament 2,1 euros per cada euro públic invertit i que
ha beneficiat aproximadament 600 empreses de les Illes
Balears. 

Estam parlant d’una activitat d’uns camps de golf que ja
existeixen, no en volem promocionar ni un més, vull recordar
que el Decret Llei 1/2016 que vàrem aprovar a principi
d’enguany prohibeix nous camps de golf en sòl rústic a totes les
Illes i, això sí, els que tenim que en aquests moments donen
feina tot l’any sí que és una activitat que en aquests moments,
ja que els tenim, els hem promocionat a través d’una fira
turística que ja ens vàrem trobar aparaulada per l’anterior
govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. David Martínez.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, per la seva resposta, Sr. Conseller, però no ha
contestat si aquest model que volem, aquest model turístic és el
que està defensant el Govern promovent aquest tipus de fires.
No entenem... entenem que aquesta... continua una
incoherència del Govern balear i volem que canviï i rectifiqui
de direcció i de posició. No podem continuar promovent
activitats turístiques insostenibles que malbaraten el nostre
territori i no entenem com es pot continuar i li demanem que,
per a les següents vegades, no es faci.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Biel Barceló. 

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Sí, gràcies. Sr. Diputat, com li he dit no es tracta de
promocionar nous camps de golf, es tracta de, els que ja tenim
en aquests moments i que... parlam d’activats que tenen
sinergies cap a altres productes turístics perquè aquesta gent
consumeix cultura, gastronomia, patrimoni, en definitiva.., i
feina tot l’any. Aquesta és la qüestió.

I com li he dit abans, tant amb el Decret Llei 1/2016, com
amb el Pla de sequera milloram i anam més al fons de la
problemàtica, efectivament, que duen els camps de golf.

Li puc assegurat que aquest conseller que els parla està
perfectament conscienciat i li vull recordar que jo mateix, i el
partit al qual represent, he estat a totes les lluites perquè no es
construïssin molts de camps de golf que hem aconseguit, per
cert, amb normatives o des de l’oposició, Son Bosch, Son
Aversó, Son Baco, Son Real, Son Saletes, Es Pujol, Sa
Talaiola..., n’hi podria fer un llistat llarguíssim, per tant, li puc
assegurar que ben conscienciat i no crec que altre partit
d’aquesta cambra ens pugui guanyar en aquest sentit.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II.5) Pregunta RGE núm. 15808/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a atenció sociosanitària a
Son Dureta i Can Misses.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE núm. 15808/16, relativa a atenció
sociosanitària a Son Dureta i Can Misses, que formula el
diputat Vicent Serra i Ferrer del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula el Sr. Vicent Serra.
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EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera, a la pregunta, i a posta, no estan incloses ni
Menorca ni Formentera perquè allí no hi pensen fer cap
estructura sociosanitària nova. A Mallorca on per a 2017 es va
anunciar la posada en marxa del projecte de Son Dureta i a
Eivissa aquesta prestació sí que està més avançada. 

Per això i a causa que a Menorca i a Formentera volen
prestar aquesta assistència dins el mateix hospital d’aguts de
cada illa, cosa que no han dit de forma clara, volem preguntar:
ens pot informar de quines especialitats mèdiques seran
contractades per a l’atenció sociosanitària a Son Dureta i Can
Misses?

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patricia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots, diputats i
diputades. Sr. Diputat, quines obres i infraestructures varen fer
vostès per a l’atenció a la cronicitat a Menorca, Eivissa,
Mallorca o a Formentera?, quines?, m’agradaria saber-ho.

A veure, l’atenció a la cronicitat per a aquesta conselleria de
Salut és molt més que fer obres o contractar professionals, va
molt més enllà, és un model d’atenció amb el qual volem
mantenir la persona al seu domicili, potenciar la continuïtat de
cures, evitar així els desplaçaments, disminuir els ingressos o
reingressos innecessaris, invertir en infraestructures també i en
formació dels professionals. I en relació amb la seva pregunta,
idò, sembla evident que poden ser metges especialistes en
geriatria... -no sé si és això el que em demana, crec que sí-,
metges especialistes en geriatria, metges internistes, metges de
família o metges, simplement especialistes, això sí, perquè és
necessari l’especialitat per treballar en l’àmbit públic, experts
en valoració o en atenció geriàtrica integral, metges també
experts en cures palAliatives; en qualsevol cas volem equips
multiprofessionals amb experiència en l’atenció a la cronicitat
i envelliment, metges, infermeres, auxiliars, treballadors
socials, fisioterapeutes, logopedes, terapeutes ocupacionals,
neuropsicòlegs, nutricionistes..., el que aporta cadascun dels
professionals a l’atenció al pacient i a la seva família. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, el Partit Popular
a l’anterior legislatura va fer el mateix que ha fet vostè fins ara.
I per això aquest projecte no comença bé, perquè estan
marginant els especialistes en geriatria, i ho acaba de ratificar,

la vertadera especialitat indicada en el 80% de pacients
sociosanitaris. Perquè vostès el que volen -i ho ha dit- són
especialistes en medicina interna i en medicina de família, amb
capacitació en valoració geriàtrica integral, en comptes
d’especialistes en geriatria i no és el mateix.

Per tant, digui'ns si marginaran els geriatres, com altres
comunitats autònomes, com ja estan fent també amb
l’especialitat d’alAlergologia en aquesta comunitat autònoma.
Digui clar, com ja ha fet per escrit, que a Menorca i a
Formentera no faran noves infraestructures sociosanitàries.
Digui clar que Verge del Toro no el pensen convertir en
sociosanitari i deixi de fer voltes en aquest tema. Parli clar i
digui'ns quin és el seu model sociosanitari i si està basat en
especialistes en geriatria o, pel contrari, en els internistes i
metges de família, cosa que ja m’ha ratificat.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, Sra. Presidenta. La primera especialitat que he
anomenat abans han estat geriatres, no sé si és que no m’ha
sentit bé. L’atenció a la cronicitat -com li deia- va molt més
enllà dels recursos, fan falta polítiques sanitàries que orienten
l’atenció cap a la cronicitat. I convido que es quedi avui
horabaixa a la interpelAlació que em farà el partit d’El Pi i així
sabrà molt més del que hem fet, perquè amb dos minuts i mig
em costa molt.

La reforma de Son Dureta i el vell Can Misses i les opcions
que estam valorant per a Verge del Toro, que vostès varen
retornar a la Seguretat Social al ministeri la passada
legislatura...

(Alguns aplaudiments)

...encaixen perfectament dins el nostre pla -i li torn dir-,
encaixen perfectament dins el nostre pla, un pla que està
pensant per donar respostes a totes les necessitats de la
comunitat autònoma. I en qualsevol cas se seguiran els
mateixos criteris i recomanacions de cobertura de professionals
que estableixen els experts per donar una atenció continuada.
El que no farem és el que varen fer vostès, Sr. Diputat, treure
al carrer 1.400 professionals, això li puc assegurar que no ho
farem nosaltres. Nosaltres contractarem els professionals
necessaris, metges i la resta de professionals, perquè entre
altres coses, però el més important és que els ciutadans
d’aquestes illes es mereixen aquest model d’atenció.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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II.6) Pregunta RGE núm. 15812/16, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Sara Ramón i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a proves esportives fora de
temporada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE núm. 15812/16, relativa a proves
esportives fora de temporada, que formula la diputada Sra. Sara
Ramón i Rosselló del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
la Sra. Sara Ramón.

LA SRA. RAMON I ROSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Diputats i diputades. A la presentació
de l’Anuari de turisme el Vicepresident Biel Barceló, va
anunciar que potenciarien esdeveniments esportius, com
senderisme i cicloturisme. Però la realitat és que aquests últims
dies estam veient les grans dificultat en què es troben aquests
organitzadors. Les darreres setmanes han anulAlat la Sant Josep
Extrem, ara s’ha anunciat que també s’anulAla el Trail Es
Migjorn. Un altre esdeveniment molt important és la Vuelta a
Ibiza en mountainbike. Un estudi de la UIB presentat
recentment, va dir que va deixar 1,2 milions a l’illa d’Eivissa
en temporada baixa.

Considera el Govern que l’organització i la promoció de
proves esportives fora de temporada és important per a la
desestacionalització del turisme?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident el Sr. Biel Barceló.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament Sra. Diputada, és
importantíssim i és tan important que des de la Direcció
General d’Esports, la Direcció General de Medi Ambient i la
Direcció General de Turisme, juntament amb consells,
ajuntaments i Delegació del Govern, feim una feina immensa
en aquest sentit per promocionar aquest tipus d’esdeveniments
esportius que se celebren fora de temporada.

De fet, des de l’Agència de Turisme de les Illes Balears
hem colAlaborat amb una vintena total de proves esportives en
el conjunt de les Illes Balears durant 2016, entre elles la
Mallorca Clàssic, la Ultra Menorca, la Regata Menorca, la
Triatló illa de Formentera, la Mallorca 312; així mateix,
promocionam en la darrera publicació The better in winter 11
activitats esportives que se celebren a Mallorca, 7 a Menorca,
13 a Eivissa i 5 a Formentera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sara Ramón.

LA SRA. RAMON I ROSELLÓ:

Gràcies, Sr. Conseller. No coneix els problemes que hi ha
últimament? I els problemes que es troben per Medi Ambient?
Som conscients de la necessitat de cuidar el medi ambient, però
estam totalment a favor del desenvolupament econòmic
d’aquestes proves esportives i del turisme actiu. Aquest any, el
2016, el nom d’Eivissa ha anat lligat a l’esport als mitjans de
comunicació principals, que ja s’han fet ressò dels obstacles
que s’estan trobant els esdeveniments en aquesta comunitat i de
l’ajornament d’aquestes inscripcions. Ara tal vegada es
reconsidera. Però la veritat és que això és un mal irreparable
per a la imatge que estam donant fora d’aquí i també perquè
molts de participants ja han canviat el seu destí.

Vostès són els que parlen de saturació, què pensen fer? Ens
preguntam si hi ha alguna normativa a Xarxa Natura que reguli
el nombre de ciclistes en aquestes proves. Ens preguntam per
què aquest límit de 300, quina diferència hi ha entre 300 i els
milers de turistes que poden pujar a la Talaia tot l’estiu? La
prova de la Volta ciclista a Eivissa passa per camins, no passa
pel camp, passa per camins on passen cotxes, on passen quads.
Ara els demanen un informe mediambiental, que els demanen
a tots els clubs, 5.000 o 6.000 euros. Vostè creu que un club
pot pagar aquesta quantitat? Per a la resta d’Europa i per a
molts de llocs nacionals, hi ha molts de llocs protegits per
Xarxa Natura, però ells han entès que es pot conciliar
perfectament l’esport i el medi ambient.

Vostès cuiden el medi ambient a trets d’escopeta, rectifiquin
i busquin l’equilibri si realment volen desestacionalitzar amb
l’esport. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Biel Barceló.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Com ja li he explicat, la intenció d’aquest govern és
promocionar tot aquest tipus d’esdeveniments esportius i així
ho estam fent i així ho estam fent. De fet, avui mateix els diaris
d’Eivissa es fan ressò del principi d’acord que hi ha entre el
Govern i els organitzadors per tal que la BTT d’Eivissa es
segueixi disputant. Ha estat sempre la voluntat, una altra cosa
és que els patrocinadors i promotors d’aquests tipus de proves
esportives, saben, han de saber, que si han de passar per
determinats protegits de la Xarxa Natura 2000, hauran de
presentar els corresponents informes d’impacte ambiental. Això
és així perquè la normativa ho diu i evidentment a alguns
promotors els ha costat entendre-ho i ja s’estan posant les piles
per tal de fer-ho així, a Mallorca, a Eivissa, a Menorca i a
Formentera. Així és com ho diu la normativa, així com ens
asseguram compatibilitzam que la protecció del medi ambient
i la possibilitat d’aquestes proves esportives es puguin dur a
terme i evidentment també sempre amb la voluntat de cercar, en
el cas que estiguin parlant de recorreguts que tengui un especial
impacte, la possibilitat de cercar alternatives als recorreguts.
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Per cert, la prova que ha dit que ha estat denegada a
Mallorca, no ha estat denegada, els mateixos patrocinadors no
tenen un recorregut més enllà de poder passar per les dunes,
que ells mateixos han vist que no hi podien passar, i com que
no tenien recorregut alternatiu, ni tan sols han presentat el
permís. Per tant, no tergiversin en aquest sentit. 

I, li ho torn repetir, la voluntat d’aquest govern és
patrocinar, és participar, és facilitar al màxim aquestes proves
esportives, perquè van perfectament en línia d’allò que volem
potenciar, que són proves esportives fora de temporada, que
atreuen un turisme esportiu molt interessant i evidentment tota
la voluntat des de Medi Ambient, des d’Esports, des de
Turisme, des de Delegació del Govern, ha estat la de
colAlaborar. En ocasions també li vull recordar que la Delegació
del Govern, per cert està en mans del Partit Popular, ha posat
pegues perquè no tenien guàrdies civils suficients i hi ha hagut
proves que s’han hagut d’anulAlar...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

I no per això he sentit el seu grup respondre.

(Alguns aplaudiments)

II.7) Pregunta RGE núm. 15900/16, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a lluita contra
la pobresa energètica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE núm. 15900/16, presentada en
substitució de la RGE núm. 15805/16, relativa a lluita contra la
pobresa energètica, 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. Bon dia, diputats, diputades,
treballadors de la cambra, públic en general. Sí, l’informe de
l’Associació de Ciències Ambientals apunta com a principal
causa de pobresa energètica, l’elevat preu de les factures de gas
i electricitat. Des de l’última edició publicada el 2012 la
pobresa energètica ha crescut un 22%, el que indica a quina
velocitat s’estén el problema. 

Una de cada 10 llars espanyoles es va declarar el 2014
incapaç de fer front els mesos d’hivern amb una temperatura
adequada a l’habitatge. Una de les conclusions més
contundents de la darrera enquesta de la població activa, revela
que a les Illes hi ha 69.100 persones que cobren un salari brut
inferior als 975 euros mensuals, els anomenats treballadors
pobres. El que suposa un 17,2% del total, una taxa inferior a la
mitjana espanyola, on aquest grup arriba al 20%. Però dins

aquest colAlectiu hi ha 32.800 persones que no superen els 680
euros bruts mensuals. En la seva immensa majoria perquè
compten amb contractes a temps parcial, és a dir, aquells que
són per a només unes poques hores al dia.

El Govern va destinar 200.000 euros per palAliar la pobresa
energètica, doblers que es va estalviar al ser les entitats
privades les que finalment van assumir el cost de les demandes
de 376 famílies que van beneficiar-se de l’ajuda. 

L’11 d’octubre es va aprovar una iniciativa de Podem
relativa a l’abonament social com a mesura contra la pobresa
energètica a l’àmbit elèctric, i entre les múltiples demandes al
Govern central també vam fer algunes demandes al govern
autonòmic. Veient les dades de la població de les Illes com a
treballadors pobres supòs que s’afegirà alguna mesura més. Des
d’aquí vull fer-li entendre, o vull fer-los entendre, que la
solució de la pobresa energètica no és solament evitar tallar el
subministrament elèctric, sinó a més mantenir una temperatura
adequada a la llar. 

És per això que demanem quins mecanismes està posant en
marxa el Govern per lluitar contra la pobresa energètica.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Marc Pons.

EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquest és un tema que ens
preocupa, que ens ocupa i que hem tingut oportunitats de
poder-ne parlar en més d’una ocasió, i des del primer dia aquest
govern es va posar a fer feina en aquest sentit, primer de tot
amb la creació d’una mesa específica de la lluita contra la
pobresa, on hi ha assegut tothom que té responsabilitats en
matèria energètica o entitats socials que treballen amb persones
que malauradament no poden arribar a tenir els recursos
suficients. D’aquí vam treure alguns acords que han donat bons
fruits, i vull recordar que aquests acords ens han permès que en
aquests moments a qualsevol ciutadà que es trobi en situació de
pobresa energètica no se li ha tallat la llum, i açò va ser un
acord, diríem, asseguts tots a la mateixa taula i que hem anat
formalitzant a poc a poc. 

A la darrera mesa de la pobresa energètica de dia 24
d’octubre totes les elèctriques -Endesa, Vall de Sóller Energia,
Sampol Energia, Iberdrola, Gas Natural, Fem Energia i Som
Energia- varen reafirmar el seu compromís a no fer cap tall de
llum a cap família en situació de vulnerabilitat durant aquest
hivern; estam ara tancant aquest conveni que fa possible ja la
signatura com a tal. Anam fent més passes: tenim la Llei
d’habitatge, que representarà un espai per legislar el que no hi
ha estat mai, que és la lluita directa contra la pobresa, i aquesta
llei d’habitatge fixarà que sempre abans de fer un tall
d’electricitat l’empresa comercialitzadora haurà de solAlicitar
informació als Serveis Socials sobre si la persona es troba
afectada per situació de pobresa energètica, i si és així, i si és
així, s’hauran de prendre les mesures adients perquè es

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615900
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615805


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 58 / 22 de novembre de 2016 3203

garanteixin els subministraments d’energia, d’aigua o de gas,
en aquest cas, que siguin necessaris.

Per tant incrementarem el llistó fins a aquest nivell. Anam
fent passes, crec jo, en la bona direcció. Hem fet i hem pres
altres mesures, com la guia d’informació en matèria de tarifes
elèctriques, un pla pilot d’auditories energètiques a les llars
vulnerables, s’ha creat un grup de diagnosi per tal d’avaluar
l’abast del problema de la pobresa energètica a les Illes
Balears, i continuam fent feina. Mai no serà prou, perquè quan
veus fets desgraciats com han succeït a Catalunya evidentment
encara et poses en més alerta que mai, però des d’aquí farem
tots els esforços que estiguin al nostre abast per donar la
màxima resposta davant aquesta problemàtica. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller. Sí, el Partit
Popular ha tombat totes les iniciatives legislatives sobre
pobresa energètica des que Rajoy va arribar a la Moncloa, però
nosaltres necessitem polítiques molt més valentes. Des d’aquí
demanem que siguin vostès valents i instin les elèctriques els
costos derivats de talls de subministrament per pobresa
energètica. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II.8) Pregunta RGE núm. 15809/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a condicions peculiars del
Sr. Daniel Bachiller que condicionaren l'anul·lació del
conveni amb el CSIC.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 15809/16, relativa a
condicions peculiars del Sr. Daniel Bachiller que condicionaren
l’anulAlació del conveni amb el CSIC, que formula el diputat Sr.
Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Després de la pregunta en el Ple
passat, i donada l’evidència científica que la consellera de Salut
no sabia res del que feia Vicepresidència, perquè mentre ella
deia que sí es faria el conveni Vicepresidència ja tenia clar que
no, amb l’argument científic que “el tema del grupo de
investigación del cual el Dr. Bachiller es investigador
principal es un tema un tanto peculiar”, en les paraules i lletres
del director general d’Innovació i Recerca, Sr. Pep Lluís Pons,
és pel que volem saber quines són les condicions peculiars del
Sr. Bachiller que varen condicionar l’anulAlació del conveni
amb el CSIC.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident Sr. Gabriel Barceló.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, primer de tot, la
Conselleria de Salut i la Conselleria d’Innovació hem anat
perfectament coordinades en aquest tema, li ho puc assegurar.

Miri, com sap, i s’ha explicat dimarts passat, el conveni
entre la Conselleria de Salut i el CSIC, sobre desenvolupament
i regeneració, va caducar el 31 de desembre de 2015; va ser
denunciat pel CSIC i actualment es troba en tràmit de
liquidació. Des del venciment d’aquest conveni, des de la
Conselleria d’Innovació i Recerca, i en compliment dels acords
pel canvi, entre altres qüestions, i amb l’objectiu de continuar
consolidant la base cientificotecnològica i l’activitat d’R+D+I
a les Illes Balears, i consolidar grups de recerca, vàrem
començar a treballar conjuntament amb el CSIC i vàrem
proposar, per tant, colAlaborar en aquest cas en l’àmbit de la
biologia regenerativa. Després d’uns mesos de converses,
d’intercanvis diversos de propostes, el Govern i el CSIC, de
mutu acord, varen concloure que no es donaven les condicions
adequades per renovar aquest conveni i donar cobertura, per
tant, al laboratori de desenvolupament de regeneració.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Després de dos mesos de
converses, Sr. Barceló. Miri, vostè des del principi va
denunciar, va demanar al CSIC unes condicions per renovar el
conveni i es varen acceptar totes. El CSIC no va plantejar cap
exigència econòmica nova, únicament la que hi ha prevista a la
Llei de la ciència, article 17.2, i vostè va acceptar que el
conveni anàs endavant, i el 28 d’octubre d’aquest any, mentre
vostè mentia als mitjans de comunicació donant raons
econòmiques per aturar-lo, el seu director general d’Innovació
i Recerca comunicava al CSIC que aquest govern no acceptava
el conveni perquè “el tema del grupo de investigación del Dr.
Bachiller es un tema un tanto peculiar”. Aquestes converses
que diu vostè que ha tengut durant mesos es resumeixen en
això.

Per què varen acceptar que el Sr. Bachiller fos negociador
dels pressupostos de Podem i després condicionava la seva
aprovació? Per què Podem ha estat sempre en contra de la
Facultat de Medicina? O per què el Grup Parlamentari Podem
va girar l’esquena, per una disputa de casta, al Sr. Bachiller i
vostès no varen voler ofendre una part dels que els donen
suport al Parlament? 

Sr. Conseller, doni’ns una sola raó científica. No hem sentit
ni una sola raó científica d’anulAlació d’aquest conveni. Sr.
Conseller, vostè ha mentit als mitjans de comunicació i al
CSIC, que no li ha demanat cap contraprestació econòmica, i
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aquí tenim el conveni, aquí tenim el conveni. Per tant, Sr.
Conseller, digui la veritat i demani disculpes públiques pel bé
de la investigació d’aquesta comunitat. Massa han presumit
d’investigació i ara que ho poden fer comencen malament.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Gabriel Barceló.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Sí, vostè pot fer tota la demagògia que vulgui. No hem dit
cap mentida ni ens hem de disculpar de res.

Miri...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

...el mes de febrer, el mes de febrer, ens vàrem dirigir al CSIC
per a la creació d’un institut mixt de biologia regenerativa que
hauria de ser finançat conjuntament entre el CSIC i el Govern
i que s’incorporaria al futur complex científic que està ubicat
al Parc Bit. Li dèiem en aquesta carta, al CSIC: “Desearíamos
estrechar la colaboración con el CSIC. Creemos conveniente
establecer un nuevo convenio que defina la participación del
CSIC. En esta nueva situación se adscribirían los
investigadores que actualmente trabajan en la Fundación
Caubet Cimera, y la administración se compromete -de la
comunidad autónoma- a ceder el espacio”, en el Parc Bit.

El CSIC ens contesta, posteriorment, que “en la actual
coyuntura no podemos participar en un instituto de esta
temática. Es una hipótesis con la que no podemos trabajar,
nuestras normas exigen un instituto con un mínimo de 16
personas de personal investigador”. Així i tot, per donar
resposta a la petició de colAlaboració que li havíem fet des del
Govern, el CSIC ens envia la proposta de conveni dia 15 de
juliol, al qual vostè fa referència. Ens proposa el CSIC un
conveni uninominal en què tot el manteniment del material i el
nou material que es necessitàs -i aquí les raons econòmiques-
havien d’anar a càrrec del Govern; un conveni que només tenia
un investigador, un sol laboratori aïllat de la resta
d’investigadors -i aquí les raons tècniques- aïllat de la resta
d’investigadors del sistema de ciència de les nostres illes, i
això, per tant, no era adequat. D’aquí que alguns per ventura ho
han definit com a peculiar; jo diria que inadequat.

En qualsevol cas, finalment el CSIC i el Govern, de mutu
acord, vàrem decidir que no signaríem aquest acord. Aquesta

és l’única situació que s’ha produït i l’única veritat, Sr. Serra,
per molta demagògia que vulguin fer. 

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

II.9) Pregunta RGE núm. 15816/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a promoció turística.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 15816/16, relativa a promoció
turística, que formula el diputat Sr. Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS. Té la paraula el Sr. Josep Melià. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Com tots sabem a les Illes Balears tenim una indústria principal
que és el turisme i dins el turisme un producte molt específic
que és el sol i platja, aquest és la gran font de riquesa de les
Illes Balears, i, clar, vostès ja fan mesos que vénen denunciant,
parlant, anunciant que hi ha una saturació, que hi ha un
colAlapse, que això no pot continuar així i després elaboren uns
pressuposts i en els seus pressuposts pugen de mitjana un 10%
els recursos, però resulta que els baixen en promoció turística;
i no només això, sinó que a la seva compareixença vostè diu
que no farà promoció turística de temporada alta. 

Davant d’aquesta situació, perquè a nosaltres ens sembla
molt bé que complementem el turisme amb altres productes,
ens sembla molt bé que diversifiquem l’economia, tot això ens
sembla molt bé, però sense renunciar a allò essencial, que és el
turisme de sol i platja, ens agradi o no ens agradi. Jo ja sé que
als socis seus no els agrada gens, però això és la realitat de les
coses. 

Per tant, davant dels seus anuncis pressupostaris, davant les
seves afirmacions públiques, ens agradaria saber si hi ha una
renúncia, si volem perdre posicions en turisme de sol i platja.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el vicepresident, Sr. Biel Barceló.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

Sr. Diputat, no hi ha cap perill que les Illes Balears perdin
cap posició en el turisme de sol i platja. És un turisme
absolutament consolidat, d’una solidesa extraordinària i que
ens converteix en una de les destinacions més desitjades del
món. Per això, el que volem és equilibrar la nostra activitat
turística intensiva d’estiu i volem assegurar, precisament, el
futur de la indústria turística, perquè més no és sinònim de
millor sinó que el que volem és millor turisme. 
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Per tant, en aquests moments la presència massiva de
persones en un temps reduït en un mateix espai no contribueix
a augmentar la satisfacció del turista ni a millorar l’experiència.
Per tant, aquesta serà la regla d’or, satisfacció dels residents,
satisfacció dels turistes i augment dels ingressos sense haver
d’incrementar el nombre de turistes que arriben a l’estiu. Això
és el que em fa fer incidència en productes de temporada
d’estiu, d’hivern i de tardor i de primavera i, evidentment, per
això no destinam doblers de promoció turística a l’estiu, com
vostè bé ha dit que vaig dir a la compareixença. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Hem d’interpretar que té
una extrema solidesa no gràcies al Govern de les Illes Balears,
perquè es veu que el Govern de les Illes Balears el que fa és
deixar això que funcioni. Vostè deu saber que el sector i tothom
comenta que les Illes Balears tenen una part de turisme prestat
per les situacions geoestratègiques de conflictes en els països
del nord d’Àfrica. Això és una realitat incontestable i vostè deu
saber que no fa tants d’anys teníem dificultats per omplir en
temporada alta. És veritat que la darrera temporada no, 2016
no, però no fa tants d’anys d’això. 

Per tant, si vostès no fan res, si vostès renuncien a lluitar per
ser líders en turisme de sol i platja, ens hem de preocupar,
perquè aquesta és l’essència, no podem fer aquesta renúncia,
podem complementar aquest sector, però no podem renunciar
a la font de riquesa principal que és el turisme de sol i platja.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Biel Barceló.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER
D’INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME (Gabriel Barceló i
Milta):

En qualsevol dels casos quan feim promoció turística fins
i tot de l’hivern indirectament estam promocionant les quatre
illes tot l’any. Això és així, agradi o no agradi fins i tot als que
troben que a l’estiu ja no hauria de venir ningú més. 

En qualsevol dels casos, jo crec que aquest és un debat
obert, el del nombre de visitants que podem sostenir a l’estiu,
fins i tot jo he sentit al portaveu del Partit Popular dir que a
l’estiu no fan falta més turistes. Vostès, curiosament, d’El Pi
només parlen de saturació quan parlen dels rent a cars, dels
cotxes de lloguer, és l’únic que sembla que satura aquestes
illes, els cotxes de lloguer, perquè l’altre sembla que no els
satura. En qualsevol cas, jo compartesc el que, en part,
parcialment, no tot l’article, però el que un membre de la seva
executiva, el Sr. Pep Franco, deia que precisament, a un article
publicat en setembre, ara, que tenim el debat de quants de
visitants podem suportar, hem d’apostar pel turisme de qualitat,
cap al turisme de mig i alt poder adquisitiu en detriment de la
resta. 

Això, això és optar per un turisme determinat que és el que
fa el Govern, que és el que fa el Govern. Per cert, el turisme de
sol i platja sol ser un turisme d’aquest que el Sr. Pep Franco no
vol perquè sol ser de baix poder adquisitiu. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II.10) Pregunta RGE núm. 15811/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a finalització de les obres de
l'IES Maria Àngels Cardona i del CEIP Joan Benejam de
Ciutadella de Menorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE núm. 15811/16, relativa a
finalització de les obres de l’IES Maria Àngels Cardona i del
CEIP Joan Benejam de Ciutadella de Menorca, que formula el
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Sr. Conseller,
vostè sap que qualsevol persona que tengui una mica
d’experiència en la gestió de l’administració pública per fer
qualsevol obra dependent d’una administració, hi ha moltíssima
feina abans de començar, s’ha de fer el projecte, s’ha de fer la
reserva de crèdit, és a dir, que hi hagi doblers per poder fer
aquesta obra, després ha de sortir a licitació, s’ha de contractar
i després comencen les obres.

Vostè sap que hi ha una sèrie d’obres de millora de centres
que es va trobar que ja tenien el projecte, tenien la reserva de
crèdit, és a dir, estava molt avançada tota la tramitació i vostès
havien d’adjudicar i fer el seguiment de les obres. 

Per això, esper que contesti, que no faci la simplificació de
dir no, és que abans no es feia absolutament res i ara feim
inversió, perquè aquestes obres estaven començades abans i
vostè ho sap perfectament. 

Sr. Conseller, som a finals del mes de novembre i hi ha una
sèrie d’obres, en el Maria Àngels Cardona i en el Joan Benejam
de Ciutadella, que vostè coneix perfectament, que havien
d’estar acabades a principis de curs i encara estan en marxa.
Per açò li demanam en quina data té previst que s’acabin
aquestes obres.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller Sr. Martí March. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats i
diputades. Sr. Lafuente, moltes gràcies per la seva pregunta.
Efectivament, jo sé quin és el procés administratiu que suposa
licitar i dur a terme una obra, és evident. L’altre dia, en la
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Comissió d’Educació, vàrem tenir ja un debat suficientment
llarg sobre el tema de Joan Benejam que, evidentment, és una
obra que ha duit els seus problemes, la seva problemàtica, però
que evidentment està a punt de finalitzar. 

Jo no li diré evidentment que no varen fer res, el que és
evident és que vostès, que a vegades presumeixen d’eficàcia,
no ho varen fer, i nosaltres, que som ineficaços, ho hem fet.
Això és una mica la diferència. Però així i tot jo li vull dir dues
coses, primer de tot, és evident que les obres s’han retardat,
aquesta també és una realitat que no amagaré perquè és una
qüestió que està damunt la taula. Nosaltres per les notícies, pel
que jo sé, pel contacte directe amb el delegat territorial de
Menorca, si no hi ha res més que ho impedeixi sembla que a
principi de desembre això estarà finalitzat, tant les obres del
Cardona com les obres del Joan Benejam. 

En qualsevol cas, li vull dir que l’IBISEC es reserva les
accions pertinents per tal de determinar amb el contractista la
seva responsabilitat per aquest retard en la finalització de les
obres. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Juan Manuel Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, m’hauria agradat que tengués
l’elegància de reconèixer que es va trobar aquests projectes
molt avançats i que la feina estava feta per l’anterior govern, i
no la contestació que ens ha fet, però bé, és habitual.

Vostè sap perfectament que en el plec de condicions
d’aquests contractes constava que les obres s’iniciarien el
primer dia de l’inici de les vacances dels estudiants i que el
plec d’execució era en un màxim de tres mesos. Ni va
començar quan tocava ni, evidentment, està acabant quan
tocava, i vostès són els que varen adjudicar les obres a les dues
escoles, per tant, havien de vigilar el compliment del contracte
d’obres. 

Vostè sap perfectament que l’incompliment d’aquest plet de
condicions i aquest retard no només ha tengut una repercussió
en la seguretat dels alumnes sinó que també ha tengut una
repercussió en la qualitat de l’ensenyança, en la qualitat de
l’ensenyança, per exemple, especialment en el Maria Àngels
Cardona, on hi ha alumnes de formació professional de primer
bàsic i de mitjà que han de fer pràctiques en un taller i que
aquest taller és el que està en obres. Haurà passat tot el primer
trimestre de l’any i no hauran pogut fer les pràctiques, que és
una ensenyança evidentment pràctica la de formació
professional i desgraciadament, culpa d’aquesta ineficaç gestió,
hem perdut tot un trimestre.

Per tant, crec que, ja que vostè en comissió va reconèixer
que era responsabilitat seva, que tengui almenys la capacitat
d’anar a Ciutadella i demanar disculpes a tota la comunitat
educativa. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Martí March. 

 EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
(Martí March i Cerdà):

Moltes gràcies. Sr. Lafuente, quan vostès demanin a tota la
comunitat educativa perdó per tot allò que els varen fer, jo no
tenc cap problema perquè no he tengut cap problema mai a
demanar perdó...

(Alguns aplaudiments)

... i lamentar els errors que nosaltres feim com a Conselleria
d’Educació. No tenc cap problema. Jo vaig als claustres i si he
de demanar perdó, ho deman, cap problema. Jo don la cara
sempre.

En qualsevol cas, quant a la seguretat del Joan Benejam,
això mai no ho he posat en dubte. L’altre dia els vaig dir, ho
vaig al Sr. Camps, que de qualque manera és la persona que
sempre mira per a la seguretat de tothom, sobretot la vostra,
però en qualsevol cas, el que li puc assegurar és que la
seguretat dels alAlots sempre ha estat assegurada, sempre,
sempre, sempre, en tot els aspectes. Hi ha un informe d’un
arquitecte, d’uns enginyers, de l’empresariat, etc. Per tant,
nosaltres la seguretat sempre l’hem tenguda molt en compte.

I l’Àngel Cardona, és evident, estic d’acord amb vostè, hem
fet un retard que ha repercutit que el tema del taller no es pugui
utilitzar. Nosaltres també hem fet una combinació, per tal que
la part teòrica es faci al principi i mirarem de forma concreta
que es pugui recuperar el lloc que s’ha perdut. Però
efectivament, això sí que és un element que jo reconec que hem
causat un problema a un centre, però evidentment quan vagi al
Cardona demanaré perdó, que no em cau cap anell per fer-ho.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II.11) Pregunta RGE núm. 15803/16, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a desviament pressupostari del
2015.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE núm. 15803/16, relativa a
desviament pressupostari de 2015, que formula la diputada Sra.
Olga Ballester i Nebot del Grup Parlamentari Mixt-
Ciudadanos. Té la paraula la diputada Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Consellera, el ib-salut el 2015, año en
el que ustedes gobernaron los últimos siete meses, acabó con
un desvío presupuestario de 250 millones de euros, según se
publicó en marzo. Teniendo en cuenta lo desorbitado de la cifra
y que nadie asume responsabilidades ni se dan explicaciones,
desde Ciudadanos hemos intentado a través del portal de
transparencia, al desglose detallado de este importante desvío
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por áreas de salud y sectores sanitarios y no hemos encontrado
nada, cosa que no debería ser así. 

Recuerdo que a principios de legislatura se aprobó por
unanimidad una iniciativa de Ciudadanos sobre transparencia
en la gestión de los recursos y que no están cumpliendo. Está
claro que los buenos propósitos de transparencia del Govern,
se han quedado en eso, en propósitos. En fin, un desvío
presupuestario de 250 millones de euros, que se ha trasladado
a este ejercicio de 2016 y del cual no sabemos si se ha
liquidado o no, o cuánto queda por liquidar. 

Consellera, ¿cómo se está gestionando? Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, las cuentas del ib-
salut son públicas, están auditadas las del año 2015 y son
públicas. 

Jo entenc que el que fa referència, pel volum, que no de
deute, sinó de reconeixement, que es refereix als 250 milions
que hi havia en situació de reconeixement de deute, el
reconeixement de deute el juliol de l’any passat. El
reconeixement de deute fa referència a la compra de material
o serveis sense concurs previ. Aquesta situació pot estar
motivada per diferents causes: una pot ser per insuficiència
pressupostària i necessitat de seguir comprant; una altra pot ser
perquè es converteixi en una pràctica habitual, que sí també va
succeir i per tant, per no planificar els concursos a temps es pot
generalitzar aquesta pràctica; i una altra és la necessitat de
comprar de manera ràpida un producte per exemple, un
medicament que s’acaba d’aprovar i s’ha de receptar.

I és cert que l’anterior legislatura es va convertir en pràctica
habitual el que s’ha de fer de manera extraordinària. Què estam
fent? En primer lloc verificar totes les factures, pensi que hi
havia factures de 2012, dels anys anteriors, no només de l’any
2015. Per tant, responsabilitat sí, però limitada. Validar
aquestes factures, és a dir, comprovar que realment s’ha
entregat el producte o s’ha fet el servei que s’havia de fer, i
després anar pagant totes les factures que requereixen
d’informes jurídics favorables previs.

El juliol del 2015 hi havia 250 milions, en aquests moments
hi ha 80 milions en reconeixement de deute. Per tant, crec que
l’eficiència del Servei de Salut en aquest cas és indiscutible.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, consellera, por la explicación. Pues por eso mismo,
por lo que usted está explicando, que son reconocimientos de

deuda de facturas que se hacen por la vía no legal, sino por
práctica habitual donde no hay procedimientos de contrato, por
eso mismo desde Ciudadanos pusimos esa iniciativa
parlamentaria, sin embargo del año en curso tampoco sabemos
nada, a cerca de si el ib-salut se ha vuelto a desviar del
presupuesto que ustedes mismos se han otorgado. Sigue sin
haber transparencia en la gestión. No sabemos si de nuevo se
está gastando de más y dónde, si se produce por ineficiencia en
el propio ib-salut.

Consellera, ¿sería posible que este gobierno cumpliera con
el mandato del Parlament sobre transparencia y publicara las
cuentas pormenorizadas del ib-salut cada tres meses?
Ciudadanos no le está pidiendo la luna, ustedes se lo exigen a
la empresa privada con Hacienda cada tres meses y se hace, no
es un imposible. Consellera, ¿podría cumplir este Govern con
el mandato parlamentario de transparencia en la gestión de los
recursos del ib-salut? Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. Aquest govern el primer de tot és que
és molt conscient de les necessitats en salut d’aquesta
comunitat autònoma. Aquest govern per primera vegada en la
història, aquest govern, amb aquesta presidenta i aquesta
consellera d’Hisenda, és la primera vegada en vint anys, des
que tenim les transferències, que el pressupost de l’any 2017
serà superior al tancament de 2016, primera vegada en la
història!, el que vol dir, un creixement del pressupost per al
2017 d’un 7,6%. 

Ja li he dit, el primer motiu per utilitzar la fórmula de
reconeixement de deute és no tenir, no disposar de pressupost
suficient. Per tant, ja estamfent passes. I des de l’ib-salut
s’estan donant altres passes, la central de compres es potencia,
també s’ha incrementat el pressupost, l’economia d’escala
permet comprar molt més, més barat. Després, què més s’està
fent? S’estan fent contractes de gestió, s’estan fent acords marc
que no necessiten una R inicial, sinó que es pot comprar sense
aquest pressupost inicial. Per tant, s’estan prenent moltíssimes
mesures perquè aquest tema ens preocupa i ens preocupa molt.
I, ja li dic, aquest govern com a mínim està posant el pressupost
que correspon per a l’any que ve molt més alt.

Gràcies.

II.12) Pregunta RGE núm. 15815/16, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a instal·lació d'un TAC a
l'Hospital de Formentera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE núm. 15815/16, relativa a
instalAlació d’un TAC a l’Hospital de Formentera, que formula
la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas del Grup Parlamentari Mixt.
Té la paraula la diputada Sra. Sílvia Tur.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615815


3208 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 58 / 22 de novembre de 2016 

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Bon dia senyores diputades, senyors
diputats. Bé, en aquest cas la pregunta té a veure amb la
instalAlació d’un TAC a l’Hospital de Formentera, una
instal·lació i un servei que fa ja molts d’anys que es ve
demanant des de la nostra illa i que tots els diputats i diputades
que m’han precedit en aquest càrrec ho han fet, i fins i tot una
demanda que compta amb dues resolucions favorables del
Parlament de les Illes Balears, la darrera aprovada el passat
mes de maig i que va comptar amb la unanimitat de tots els
grups aquí presents.

Per què és important aquest TAC? Jo crec que és important
també fer-ho saber, o exposar-ho en aquest moment. És
important perquè a Formentera hi ha actualment gairebé 300
TAC programats amb caràcter anual, hi ha a més a més uns 54
o 55 TAC no programats i que es fan per urgència i que
suposen per tant, un trasllat a l’Hospital de Can Misses per
poder realitzar aquesta prova. I, en conjunt, estam parlant d’una
despesa entre dietes, per a aquells que són programats i es fan
a Eivissa i trasllats en helicòpter, per a aquells que són
d’urgència, d’aproximadament 250.000 euros per any.

Sabem que es tracta d’un servei que no es pot mirar
únicament, ni molt menys amb paràmetres numèrics, però crec
que sí és correcte a l’hora de reivindicar un servei a qualsevol
illa, en aquest cas a Formentera, tenir clar de què estam parlant
i com això es tradueix en despesa i inversió.

En aquest cas pensam que la instalAlació d’un TAC a l’illa
de Formentera millorarà moltíssim la qualitat de vida dels
pacients i d’aquelles persones que han de passar per aquest
procés, però que també a la llarga fins i tot permetrà a alguns
d’aquests pacients que per urgència hauran de seguir anant a
Eivissa, deixar-ho de fer. I estic pràcticament convençuda que
a la llarga serà així, perquè millorarà la cartera de serveis del
nostre hospital i donarà compliment a una demanda que es ve
produint ja des de l’any 2007, moment a partir del qual vàrem
començar a comptar amb servei d’hospital a la nostra illa.

Per tant, Sra. Gómez, entenc que vostè em respondrà i
simplement li demanaria, quins són els calendaris que maneja
la seva conselleria per posar en marxa aquest servei? I quina és
la informació complementària que ens pot oferir per donar
compliment a aquest acord parlamentari? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patricia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. Gràcies, diputada, idò una vegada més
he de dir que aquesta vegada sí serà ver i que el Grup Mixt o el
grup... el partit Gent per Formentera i el Partit Socialista
gràcies a la seva iniciativa i també a la sensibilitat d’aquest
govern serà una realitat el proper any, el febrer de 2017 el
Partit Popular va inaugurar aquest hospital sense cap previsió
d’un TAC i és cert que es va demanar al Parlament el 2010,
l’anterior legislatura i també aquesta legislatura 2016, i la

demanda concreta era que en la partida pressupostària del 2017
hi hagués, en concepte del TAC de Formentera, una inversió en
obra i en l’equipament necessari perquè sigui una realitat dins
el 2018.

Per tant, esmenarem una altra vegada el fet que un govern
del PP posàs en marxa aquest hospital sense TAC i donarem
resposta a una demanda de fa anys per a la població de
Formentera.

A més vull posar en valor un tema que és una vegada més
parlar d`inversió en salut i de cost social. Parlam sempre de
despesa econòmica i de cost econòmic en lloc de parlar en
aquest cas d’una inversió en salut i no tenim en compte el que
suposa el cost social que, efectivament, com vostè deia, evitarà
desplaçaments a una illa que té o pateix una triple insularitat.

En aquest sentit s’han de posar en marxa dues licitacions,
per una banda l’obra per ubicar el TAC, ha de ser una cabina,
diguéssim, plomada, i per l’altra banda s’ha de licitar la
màquina pròpiament dita. Aquests dos serveis..., aquests dos
concursos es posaran en marxa dins l’any que ve per tal de fer
l’obra i poder comprar la màquina, esperam no tenir els
recursos que a vegades alenteixen l’administració i que sigui
una realitat el TAC, que funcioni dins el 2018. 

En aquests moments hi ha una partida aproximada
necessària que pensam que es calculen aproximadament mig
milió d’euros, 300.000 euros per fer l’obra i 200.000 per... a
l’inrevés, 200.000 per fer l’obra i 300.000 per posar el TAC.

Per tant, esperam que sigui, ja li dic, una realitat per a 2018.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Sílvia Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, Sra. Consellera, només em queda donar-li les gràcies
perquè aquesta vegada sí que sembla ser que serà una realitat
i, per tant, ens fa molt feliços des de Formentera que
l’equipament del qual els formenterers i formentereres se
senten més orgullosos, que és el seu hospital, tingui una millor
dotació i continuï creixent en serveis com ha fet fins ara. 

Per tant, ja li don les gràcies anticipadament i l’encoratjo
que facin la feina que estigui a les seves mans per complir els
terminis i els compromisos. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patricia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies. Sí, efectivament, el que esper és que els terminis
que suposen les obres públiques es puguin executar a temps que
a vegades és el que ens alenteix.
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I vull recordar també l’ampliació de nous serveis perquè
enguany, en aquest any i mig de legislatura, han començat
molts nous serveis a l’hospital de Formentera com és el servei
de digestiu, reumatologia, urologia, endocrí, rehabilitació,
oncologia, és a dir, metges que es desplacen a l’hospital i nous
serveis a l’hospital com l’Hospital de Dia Oncològic i tot això
per millorar la qualitat de vida de la població de Formentera. 

Gràcies.

II.13) Pregunta RGE núm. 15804/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a garantir el
dret constitucional a l'habitatge.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE núm. 15804/16, relativa a garantir
el dret constitucional a l’habitatge, que formula el diputat Sr.
Alberto Jarabo i Vicente del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears. Té la paraula el Sr. Alberto Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom, Sra. Presidenta
del Govern, aquests darrers dies hem conegut una previsió de
l’increment del preu de l’habitatge per al pròxim any 2017 per
damunt del 10%, no és una bona notícia que ja ha aprofitat la
patronal de la construcció en dir que no estamos edificando a
nivel de la demanda.

Avui considerar l’habitatge com a una simple mercaderia o
com a un bé d’inversió és suïcida per a la societat i és
insostenible també en termes ecològics. El dret a l’habitatge no
es podrà aplicar plenament sense modificar les pautes de
consum establertes a la societat perquè té a veure amb la
democratització de les relacions polítiques, té a veure amb la
democratització de relacions econòmiques; i és un tema,
consideram que pedagògicament interessant perquè tirant
d’aquest fil del dret a l’habitatge es descobreix que la nostra
democràcia és de baixa intensitat.

Hem escoltat també abans el conseller Pons comentar que
bé, estamos trabajando en ello, ens costa molt, comença a
haver-hi resultats... a partir d’una pregunta del Partit Popular
absolutament deslegitimat per criticar les polítiques d’habitatge
d’aquest govern.

(Remor de veus)

Les solucions que han vingut fins ara des de l’Estat,
desgravació per compra, habitatges de protecció oficial,
afortunadament s’estan desterrant i hem de descobrir noves
fórmules per permetre l’accés a l’habitatge.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor..., per favor, silenci.

EL SR. JARABO I VICENTE:

No es posin nerviosos...

(Se senten veus de fons que diuen: “ohhhh”)

Hem de crear un urbanisme, un urbanisme al servei del
ciutadans i no dels interessos dels corruptes als quals s’hauria
de sacrificar, els hauríem de sacrificar, els corruptes vinculats
a aquest urbanisme d’improvisació i d’interessos. 

Per tant, Sra. Presidenta, quines mesures preveu el Govern
per permetre l’accés a l’habitatge per a tots els ciutadans?
Moltes gràcies.

(Petit aldarull)

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, Jarabo, perquè aquest és
un dels temes que més preocupen als ciutadans d’aquestes illes
i crec que és bo centrar-se en els problemes que preocupen a la
gent i, com vostès saben, compartim perfectament als acords
pel canvi la prioritat absoluta d’aquest govern a treballar per
garantir el dret a un habitatge digne, reconegut a la Constitució
Espanyola, però no complert a la realitat quotidiana.

Demà tenim la Mesa de l’habitatge, demà presentarem el
primer esborrany o l’avantprojecte de la primera llei de
l’habitatge d’aquesta comunitat autònoma, fet que ens
enorgulleix perquè per primera vegada tendrem una llei
d’habitatge que esper que tothom pugui compartir i pugui fer-hi
aportacions com vostès ja han fet durant aquest procés de
treball i com han fet els molts de colAlectius i associacions i
entitats del tercer sector als quals agraesc moltíssim la seva
implicació i el seu treball per poder fer possible una llei
d’habitatge que té com a filosofia augmentar, evidentment,
l’habitatge per poder donar en lloguer social, que aquesta és la
prioritat que tenim des del Govern de les Illes Balears,
qualificar molt bé què és un habitatge buit i a partir d’aquí, no
només pensar en la fórmula de les noves construccions, sinó
pensar en quin habitatge avui tenim i com el podem posar a
disposició d’un lloguer social per a aquelles persones que el
necessiten. 

Així, per exemple, tendrem qüestions importants com la
captació d’habitatges particulars per poder-los donar a lloguer
social, hi feim la reforma i durant tres anys es dediquen a
lloguer social, com també l’obligació de les entitats financeres,
abans de fer un desnonament oferir que aquest habitatge pugui
estar sotmès a lloguer social. Per tant, aquestes i moltes altres
seran les novetats que demà presentarem sobre la nova llei
d’habitatge de les Illes Balears. 

Però durant aquest any i mig s’ha treballat intensament,
perquè partíem de zero, perquè la política d’habitatge a la
passada legislatura, efectivament -com deia vostè- era
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absolutament inexistent, totes les promocions les hem passades
a lloguer social, ja s’han pogut entregar 115 habitatges per a
aquest ús; s’han augmentat les ajudes a un 88% de persones
respecte a l’any 2015; s’ha canviat la gestió de lloguers de
forma que hem adaptat el lloguer a la renda que té cadascuna
de les persones que ha de percebre aquest habitatge de lloguer
social; al pressupost de 2017 duim una deducció fiscal per a les
persones menors de 36 anys per a famílies nombroses o
persones amb discapacitat que podran deduir un 15% de
l’import del lloguer; duim un 1,4 milions d’euros per
complementar el Pla d’habitatge estatal; altres dos milions
d’euros per obtenir més habitatges per lloguer social; un 1,4
milions d’euros a proposta del seu grup parlamentari
precisament per a la transició energètica dels habitatges de les
persones més vulnerables ... En definitiva, es treballa moltíssim
des de la conselleria que dirigeix el Sr. Marc Pons per fer
possible garantir aquest dret a l’habitatge a tothom. Ara, encara
queda moltíssim de camí per fer. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Alberto Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, presidenta. Hi ha una bona bateria de mesures,
aquí n’hi ha unes quantes més, contemplar els períodes curts de
sis mesos a un any com a habitatge buit per obtenir habitatges
que passin al mercat de lloguer. No es poden permetre lloguers
de vacances en edificis plurifamiliars en zones on hi ha
exclusió del dret a l’habitatge com Eivissa, Formentera i zones
del centre de Palma, i hem de recordar també una qüestió,
garantir el dret a l’habitatge no es pot fer sense generar
conflicte, això és situar-nos fora de la història, mai els drets
s’han garantit per a totes les persones sense que hi hagi
conflicte i sabem que aquest conflicte serà fonamental per
exercir el dret no només a l’habitatge...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. JARABO I VICENTE:

...(...) ciutadans d’aquesta comunitat. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II.14) Pregunta RGE núm. 15817/16, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a nou model per a IB3.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE núm. 15817/16, relativa a nou
model per a IB3, que formula el diputat Sr. Jaume Font i
Barceló del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS. Té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.
Presidenta del Govern, dia 20 d’octubre de l’any passat es va
aprovar una moció d’El Pi mitjançant la qual hi va haver dos
acords. El primer de tots, que es creava el Consell Assessor
d’IB3; hauria d’estar creat, hauria d’estar creat, des del 20 de
novembre de 2016. Un segon, que el nou model de ràdio i
televisió havia d’estar presentat abans de dia 20 de maig de
2016, i el resultat ara que hi ha és que fa un mes, dia 18
d’octubre, es va perdre una votació en aquesta cambra per
poder anomenar el darrer membre, i avui, 22 de novembre de
2016, el Consell Assessor encara no està constituït.

El seu pacte parla d’un nou model d’IB3, com parla de la
gratuïtat de Son Espases, com parla de la conversió de Son
Dureta i Can Misses en un sociosanitari, però després no arriba
res. Davant aquesta qüestió, què en pensa, de l’incompliment
que en aquest moment tenim, en aquestes alçades de legislatura,
de tenir un nou model per a IB3?

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, Sr. Font, per la seva
pregunta, i vostè sap perfectament com va néixer la
radiotelevisió pública de les Illes Balears, la història i el
recorregut que ha tengut, que quan ha governat la dreta en
aquesta terra ha tengut una decisió clara, que és monopolitzar
i polititzar la televisió pública en benefici del seu partit i no en
benefici dels ciutadans d’aquestes illes.

(Remor de veus)

Partint d’aquesta base, que era la història viscuda en
aquestes illes, es va decidir en aquest parlament, i a proposta
del seu grup parlamentari, que qui definiria el nou model de
radiotelevisió pública seria precisament un consell assessor on
participàs tothom, on participassin tots els grups parlamentaris
i on també participassin experts en la matèria. 

Jo no li puc respondre sobre el perquè dels retards del
Parlament de les Illes Balears. Li puc dir que deu ser
responsabilitat de tots i totes aquest retard que hem patit. Però
li vull dir una altra cosa que crec més important. Miri, Sr. Font,
nosaltres ens vàrem comprometre, des del Govern, que la
radiotelevisió pública havia de fer un gir de 180 graus després
del que havia passat la passada legislatura, i vàrem
comprometre els principis: que seria plural, que seria objectiva,
que seria independent del poder polític, que seria eficient en la
gestió pública, que representaria les quatre illes, que ajudaria
a la normalització de la llengua catalana, i que donaria suport
a la indústria audiovisual local, i crec que estam complint.

Moltes gràcies.
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(Remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Presidenta del Govern, jo crec
que no, li he de dir que en això discrep totalment i
absolutament. 

El Pi, al contrari dels grups que li donen suport, el que li vol
dir és que no defensa, per exemple, la internalització
d’informatius sí o sí; hi pot haver informatius internalitzats
bons i hi pot haver informatius externalitzats bons. La primera
qüestió que hauríem de resoldre és la qualitat de feina dels que
hi són ara, a IB3, les condicions laborals dels treballadors
d’IB3 o que fan feina per IB3 a través de la productora que es
cuida de fer els informatius. He de recordar, si ho recorda, que
els varen separar i els enviaren alguns al Parc Bit i els altres a
Son Bugadelles. 

La segona és si s’està apostant realment, que nosaltres
pensam que no, per donar feina a les productores d’aquesta
terra. Si realment invertíssim 15 milions d’euros en producció...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...i 7 milions d’euros en feina, estaríem apostant. D’aquesta
manera no estam apostant.

(Remor de veus)

 Creim, presidenta, que en aquest moment, que hem
prorrogat dos anys els informatius i hem tret un concurs que
nosaltres entenem que només pot treure el mateix que el té, el
mateix que el té, el que estam fent és hora..., arribarem a les
eleccions de 2019 on tendrem externalitzats els informatius, i
segurament amb els mateixos que els fan ara. És hora que el
Govern parli clar i deixi de dir que la decisió la prendrà la
comissió assessora, presidenta. No és la comissió assessora, la
comissió assessora té barra de no muntar-se aquesta legislatura.

Davant això nosaltres pensam, des d’El Pi, que la decisió
del model per a IB3 ja està presa, que és que està bé com està,
i només pas pena que sigui tan dolenta com la televisió del Sr.
Bauzá. Per què?, perquè deixam que uns altres facin, i som
nosaltres que vàrem dir que crearíem un nou model (...)...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Font, el seu temps s’ha exhaurit.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Li deman que deixi la comissió assessora i presenti un
model a través (...), així de clar. Gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

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. Sr. Font, és un canvi respecte del
que vostès mateixos varen proposar, i vostès varen proposar
que fos un plantejament plural des del Parlament de les Illes
Balears, però en tot cas en podem parlar. Del que discrep és del
que diu, que no es compleixen els objectius que havíem fixat.

Anem per parts. Pluralitat, independència, objectivitat. Per
primera vegada tenim un director general de televisió pública
que és un periodista absolutament independent, al marge del
poder polític.

(Remor de veus)

Eficiència en la gestió pública. Vostè mateix recordava la
internalització i per tant la pròrroga que hem fet per dos anys
per donar estabilitat, per donar continuïtat, també per intentar
millorar les condicions laborals dels treballadors sabent d’on
partim i sabent la realitat de quina situació ens movem. Tenim
una televisió pública que reflecteix perfectament les quatre
illes, i així s’està treballant des de la radiotelevisió pública
d’IB3. Normalització de la llengua pròpia: les pelAlícules es
poden tornar a veure en català, cosa que no succeïa en temps
del Sr. Bauzá, i IB3 es veu a Catalunya, cosa que tampoc no
succeïa en temps de Sr. Bauzá.

(Alguns aplaudiments)

Suport de la indústria audiovisual; aquest any augmentam
2 milions d’euros precisament per donar suport a un sector
estratègic des del punt de vista econòmic per a les Illes Balears,
i també des del punt de vista de fer possible que la
radiotelevisió pública garanteixi aquest suport audiovisual.

I independència, Sr. Font. Vostè recorda que estava vetat a
IB3?, ara hi va cada setmana. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II.15) Pregunta RGE núm. 15814/16, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compliment del requisit de
transparència i bon govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE 15814/16, relativa a compliment
del requisit de transparència i bon govern, que formula la
diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Margarita Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Presidenta del Govern, vostè
va venir aquí fa un any i mig i ens parlava de transparència, de
bon govern i de parets de vidre, però la veritat és que a mesura
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que anam coneixent notícies sobre la seva pròpia persona poc
tenen a veure amb aquell discurs inicial.

La veritat és que fa unes setmanes ens va sorprendre a tots
dient que havia fet una reserva d’un pis sense saber què valia.
Jo no em fic amb el seu patrimoni personal, sinó amb la
irresponsabilitat o amb el mal de creure que és que una persona
gasti 3.000 euros a fons perdut sense saber què està comprant.
De veres ens ho vol fer creure? Hi ha alguna persona a les
Balears, a part de vostè, que faci una opció de compra d’un bé
sense saber què costarà? Qualsevol ciutadà o ciutadana de les
Balears, quan mostra la voluntat de comprar un pis, un
automòbil o el que sigui, el primer que li preocupa és saber el
preu final. O bé li sobren els doblers i no li importa tirar 3.000
euros.

Però vostè té un plus de responsabilitat, perquè vostè és la
presidenta d’aquesta comunitat i gestiona els recursos de tots
els ciutadans, i això sí que és de justícia que els ciutadans
coneguin com està gestionant la seva presidenta. Va enganar al
Parlament o és una irresponsable? Ara entenem ja el que ha
passat amb el SAREB, perquè vostès firmen pisos sense saber
quins pisos estan firmant o els han d’entregar.

Després coneguérem que el seu entorn familiar havia fet
reserves idèntiques per adquirir pisos que mai no van adquirir.
Com ho explica, Sra. Presidenta? Creu de veres que està
actuant amb transparència i parets de vidre? Moltes gràcies.

(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. Gràcies, Sra. Prohens, per aquesta
pregunta que interessa tantíssim als ciutadans d’aquestes illes. 

Miri, ja no es pot caure més baix del que vostè cau. No
record cap portaveu de l’oposició fent un paper més trist que el
que vostè fa, Sra. Prohens. Vostè segueixi amb el xou...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

...segueixi amb el xou que nosaltres seguirem fent feina al
servei dels ciutadans d’aquestes illes.

I entenc que li costi molt entendre com som jo, clara i
transparent, perquè vostè és filla política del Sr. Bauzá. Amb
això ho diem tot.

Miri, dia 12 de setembre en el Consolat de la Mar li vaig
explicar tot el que tenc i el que no tenc, que és públic i notori.
No em va fer cap pregunta, em va dir “gràcies, presidenta, ho
tenc clar”. Vaig comparèixer a la Comissió de l’Estatut dels
Diputats; vostè no va comparèixer a fer-me cap pregunta, i ara
ve aquí a fer el xou. I vaig contestar tot el que em varen
demanar els seus companys i companyes, d’un pis que no he
comprat, d’un patrimoni que no tenc, Sra. Prohens. Aquesta és

la gran notícia, vaig fer una reserva d’un pis que no vaig
executar. No he augmentat el patrimoni, no he mentit mai en
aquesta cambra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Margarita Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per variar vostè no ha contestat la
meva pregunta i critica la meva manera de fer oposició, amb
una manca de respecte i d’educació cap a la meva persona que
mai no ha trobat vostè de jo cap a vostè.

(Cridòria)

Li haurem de recordar, Sra. Presidenta..., li haurem de... Sí,
perquè jo no som com vostè. Li haurem de recordar el que feia
vostè quan seia com a cap de l’oposició. 

Insistesc que amb vostè estan els recursos d’aquesta
comunitat i la seva credibilitat és prou important per aclarir un
tema que no estan aclarint. Com li diria el Sr. Morrás, té por de
les conseqüències del que pugui dir en aquest parlament? Vostè
en aquest tema té mala consciència, i per això es posa tan
nerviosa i no contesta res. Jo no estic afirmant res, només li
estic demanant, va enganyar al Parlament quan va dir que no
sabia el cost del pis o ens va enganyar als portaveus
parlamentaris quan ens va dir que valia 300.000 euros? Se li va
oblidar en un mes el preu del pis? Si no, feia comptes comprar
aquest pis?, i la seva familia?, varen canviar d’opinió tots de
sobte o era una manera d’eludir el control bancari i simular
solvència davant una entitat financera, la caixa pública de les
Balears per més inri, d’aconseguir finançament en una època en
què el crèdit era molt restringit i simular que s’havien venut
part dels pisos d’aquesta promoció? 

Li estic demanant...

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PROHENS I RIGO:

... li estic demanant. Vostè pot contestar o no contestar, mentir
o dir la veritat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la presidenta del Govern. 

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 58 / 22 de novembre de 2016 3213

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Prohens, no s’ho agafi
malament, però cree el ladrón que todos son de su condición.
I així estam amb el Partit Popular...

(Alguns aplaudiments)

... i així estam amb el Partit Popular.

Li vaig dir i li repetesc, reserva d’un pis de 109 metres que
no vaig comprar, no he augmentat de patrimoni, li vaig
explicar. Segons el diari que l'havia informat a vostè es va
reservar després per 300.000 euros, és el que he dit i és el que
hi ha. Ara bé, és alAlucinant quan ve de vostè i del seu partit,
que en aquestes illes el que ha passat és que alguns han robat
doblers públics per augmentar el seu patrimoni personal i anem
a més, el seu pare polític, el Sr. Bauzá, al que ara han
ressuscitat, Sra. Prohens, ell va mentir a la declaració de
patrimoni, sí, va mentir. Va acabar la legislatura amb deu
propietats més de les que tenia quan va ser elegit president del
Govern, amb un préstec d’1,8 milions d’euros. I sap qui va
impedir que pogués donar explicacions en aquest parlament?
Vostè votant en contra de les seves compareixences sempre,
una vegada rere l’altra.

(Alguns aplaudiments)

Aquesta, aquesta, aquesta és vostè, Sra. Prohens, i la seva
credibilitat davant els ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes. 

En transparència a aquest govern no li ha de dir res, hem
aprovat el codi ètic, ens hem adaptat a la Llei de transparència
estatal, publicam totes les despeses de tots els alts càrrecs, de
tots els viatges, del nostre patrimoni, els nostres currículums,
les llistes d’espera sanitària són públiques i ens dedicam a
servir als ciutadans i a les ciutadanes d’aquestes illes. 

Vostè continuï intentant el minut de glòria per consolidar-se
dins el Partit Popular. Nosaltres continuarem treballant pels
interessos de les Illes. Ahir era la demostració clara, vostè se'n
va anar de festa amb els seus, jo me'n vaig anar a reunir amb la
vicepresidenta del Govern d’Espanya per demanar feina al
Govern d’Espanya per resoldre els problemes dels ciutadans i
les ciutadanes de les Illes. Aquesta és la realitat, Sra. Prohens.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

III. Debat de totalitat del  Projecte de llei RGE núm.
15042/16, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017, amb les
esmenes a la totalitat, de devolució, RGE núm. 15236/16,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS; RGE núm. 15430/16, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, i RGE núm. 15718/16,
presentada pel Grup Parlamentari Popular. I fixació de les
quanties globals.

LA SRA. PRESIDENTA:

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 2017,
RGE núm. 15042/16, amb les esmenes a la totalitat de
devolució: RGE núm. 15236/16, presentada pel Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS;
RGE núm. 15430/16, presentada pel Grup Parlamentari Mixt;
RGE núm. 15718/16, presentada pel Grup Parlamentari
Popular; i fixació de les quanties globals. 

Per a la presentació del Projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
2017, té la paraula la consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques, Sra. Catalina Cladera i Crespí. 

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Bon
dia a tothom. Tenc el plaer de defensar avui davant el Ple de la
cambra el Projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2017. 

4.668 milions d’euros, un 10,1% d’augment, 427,3 milions
d’euros més que l’any passat, que el 2016, la qual cosa posa
com a dotació econòmica, com la dotació econòmica més gran
mai no disposada per un govern de les Illes Balears. En termes
de pressupost consolidat, sumant les dotacions que rep el sector
públic instrumental, superarem els 4.901 milions d’euros. 

És un pressupost valent, perquè ha nascut malgrat totes les
dificultats que ha hagut de superar; un pressupost responsable
perquè proposa solucions a problemes reals que tenim a
Balears; i un pressupost de consens, com no pot ser d’una altra
manera. És un pressupost que creix un 10% per poder traslladar
immediatament a tota la societat la part dolça del cicle
econòmic.

Aquests que ara em dispòs a presentar són els segons
pressuposts de la legislatura, els segons pressuposts que defens
com a consellera. Això és un avantatge perquè els puc afirmar
amb orgull que gairebé tots els objectius que aquest govern es
va marcar fa un any amb els comptes de 2016 els hem complit.
Hem trencat amb l’etapa de retallades, hem retornat serveis i
prestacions públiques perdudes, hem iniciat la millora del
nostre model econòmic i tot plegat facilita un repartiment més
racional i equitatiu de la nostra riquesa. En una paraula,
aplicam els acords de governabilitat.

Per tant, em present, davant de les senyores i dels senyors
diputats, amb l’aval d’un projecte de Govern que funciona i que
respon satisfactòriament a l’onada ciutadana que ens va dur a
les portes del Consolat de Mar el maig de 2015.

Aquest govern és fruit d’aquella ilAlusió colAlectiva que
barrejava l’esperança per un futur millor amb la ràbia
acumulada pel retrocés en drets socials i en prestacions
públiques a una societat que va ser majoritàriament malmenada
per la crisi i la gestió que els governs de dretes en varen fer;

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615042
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615042
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615236
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615430
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615718
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una ilAlusió que aquest govern ha de saber administrar de la
millor manera possible, com el tresor més preuat, per no
decebre les expectatives de tants de ciutadans que ens han fet
confiança. 

Ara fa uns dies, preparant aquest debat, em vaig plantejar
la feina feta per aquest govern. Sovint parlam de govern en
genèric, però no podem oblidar que som un equip de feina
format per persones, persones que hem assumit l’enorme
responsabilitat de prendre decisions que afecten a tots, de dur
el timó i de fer realitat la voluntat majoritària d’una societat. 

Des d’aquest punt de vista he preguntat a tots els meus
companys per la decisió de Govern que més ilAlusió els ha
reportat en aquest any i mig de legislatura i de les seves
respostes ha sortit el millor resum. Expliquen el perquè de la
nostra tasca i a través d’aquestes respostes podem comprovar
que no ens hem apartat gens del mandat dels nostres
conciutadans. 

Patricia, infermera de professió, pateix per la gent que
espera per una consulta mèdica o per una operació. Per tant,
ella ha viscut de manera molt especial l’esforç que hem pogut
fer per baixar les llistes d’espera en aquesta comunitat en més
de trenta dies dins l’any 2016. Els doblers destinats a Salut
s’han traduït en millores assistencials per a tots els usuaris de
la sanitat pública, per a tots, també per a aquells que
lamentablement durant un temps varen ser obligats a pagar si
volien ser atesos per la Seguretat Social. Que la sanitat pública
de qualitat a Balears hagi tornat a ser universal i gratuïta és
fruit de la nostra feina. 

Martí, que té cura de tot el sistema educatiu i universitari de
Balears, no podia comprendre com durant un temps l’anterior
govern va tractar els docents com enemics públics. Ell ha lluitat
de valent per acabar amb aquesta crispació dins la comunitat
educativa i ha estat capaç d’arribar a consensos i de facilitar la
feina a docents, alumnes i famílies per garantir l’educació
pública de qualitat a Balears. A Martí li ha fet especial ilAlusió
veure néixer el nou centre d’educació infantil i primària de Son
Macià, una reivindicació històrica a Manacor. Millorar el
nostre sistema educatiu omple de sentit la seva feina.

L’opinió de Fina té especial rellevància perquè de tots
nosaltres ella i Pilar són les úniques que havien tengut una
experiència prèvia de govern. Fina ha tornat a Serveis Socials
i ha pogut comprovar fins a quin punt la situació de l’atenció a
les persones dependents i a les seves famílies s’ha degradat
durant els anys de crisi. Per això, l’ha satisfet especialment
poder treure del calaix de l’oblit les peticions que reclamaven
ajuda per a les persones dependents. I ja comptam amb 12.000
solAlicituds aprovades, 12.000 famílies que senten un poc més
a prop l’ajuda de tota la societat a través del seu govern. Quan
parlam de fer polítiques que transformen la vida de les persones
ens referim a crear suports com la renda social, un dret creat de
bell nou que garanteix el rescat de les persones en un moment
de necessitat real. 

D’igual manera el Govern i la gent que en formam part som
sensibles al terror social que provoca la violència de gènere. La
setmana passada hem tornat a tenir un nou exemple de la
barbàrie que condueix homes, en aparença normals, a

convertir-se en assassins de les seves parelles. Per això, l’orgull
de Pilar neix en realitat d’una rebelAlia. La impotència i la ràbia
que sentim cada cop que la violència de gènere ens colpeja
l’hem de canalitzar cap a noves polítiques de prevenció, de
denúncia i de suport per a les víctimes i els seus familiars, i ho
feim a través del Pacte social contra les violències masclistes
des de l’Institut Balear de la Dona. 

Hi ha fets que marquen una legislatura i no necessàriament
són aquelles iniciatives que més partida econòmica es reserven
dins el pressupost. A Porreres no es parla de doblers, parlam de
dignitat, de memòria, de respecte i la reparació d’un greuge
històric, de poder tancar per fi una ferida que encara sagna 80
anys després. Ruth no ha pogut evitar l’emoció quan explicava
el que ha viscut, l’exhumació de cossos malmenats a la fossa
del cementeri de Porreres, perquè el nostre deure com a govern
també ens obliga a treballar per la dignitat del nostre poble.

Tot el que els acab d’explicar són fragments de la nostra
feina com a consellers i conselleres del Govern. Per tant, no és
casual que el projecte de llei que avui debatem, les matèries
relacionades amb polítiques socials se’n duguin el 70% del
total de la despesa no financera, les àrees de Salut, Educació,
Serveis Socials, Cultura, Esports i també Ocupació, obtenen
2.704 milions d’euros, un 8,8 més que en el pressupost de
2016.

Les polítiques socials constitueix el primer dels tres eixos
que aquest pressupost defensa. Aquest és el gran dèficit que
hem de resoldre, aquest és el vertader forat del pressupost que
ens hem trobat des que vàrem arribar al Govern: el forat social.
Per aquest forat es varen escapar les ilAlusions de milers de
persones. Ara tornam oferir esperança, això és també el
pressupost de 2017. Perquè esperança de futur no és només
trobar un lloc de feina, sinó que aquest lloc de feina sigui
digne, respectuós amb la llei i amb un salari just. Iago,
inspector de Treball, s’ha sentit molt recompensat per la feina
que s’ha fet en el Pla de lluita contra la precarietat laboral.
Només en dos estius ha aconseguit millores reals en les
condicions de més de 9.500 treballadors i treballadores. Una
qüestió de justícia: combatre les desigualtats en el nostre
mercat laboral.

I d’igual manera és emocionant donar suport a un grup de
gent que de forma entregada es dedica a la investigació. Per a
Biel, la manera més gràfica de contribuir a fer créixer la nostra
economia, l’ha representada el grup liderat per Alícia Sintes,
que ha fet possible que coneguem un poc més de les ones
gravitacionals. Els pressuposts de 2017 reformen aquesta
contribució per al canvi de model productiu, estimulant sectors
estratègics que posen en valor nous conceptes, com la
diversificació i la sostenibilitat dins la nostra economia. I
naturalment no podem perdre de vista i la imprescindible
aportació del sector turístic a l’economia. Així, les aportacions
als diferents àmbits que tenen a veure dins el nostre sector
productiu: agricultura, ramaderia, pesca, medi ambient, recerca
i innovació, indústria, eficiència energètica, turisme i comerç,
guanyen un 7,5% en recursos globals dins el pressupost 2017.

Marc ha viscut de manera molt especial el moment en què
l’altre dia va lliurar les claus de pisos de l’IBAVI a famílies
que realment necessitaven l’accés a un habitatge digne. Les
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inversions que reverteixen i milloren la vida de les persones,
són prioritàries per a aquest Govern. Invertir en habitatge social
és un xec en blanc que ferma el futur d’una societat. També
Marc és responsable de fer tornar el prestigi i l’eficiència al
transport públic i en el cas del tren, l’electrificació amb els
ramals fins Manacor i Sa Pobla. Per això, el 2017 apostam per
incrementar les inversions amb un pla d’infraestructures
racional, pensant en la sostenibilitat. Així hem previst destinar
476 milions d’euros a dotar inversions en aquest capítol,
augmentat un 16% amb objectius en termes de transports, cicle
d’aigua, educació, serveis socials i salut.

Posam en marxa inversions intelAligents, renovam les
infraestructures bàsiques que porten anys desfasades, que
pateixen una notable sobreexplotació i sobretot en els mesos de
màxima afluència turística, que necessiten una posada al dia
immediata. Aquestes inversions es beneficien clarament de la
dotació finalista que ja rebem a través de l’impost de turisme
sostenible. Aquesta nova dotació econòmica, a la qual Balears
ha renunciat durant 15 anys per manca de voluntat política de
la dreta, ens dóna en 2017, 100 cavalls de força per renovar les
instalAlacions de depuració, de salinització i transport de l’aigua
en tot el territori. Una feina que podrem assumir gràcies a la
solidaritat dels nostres visitants i qui capitalitza part de la feina
és Vicenç que ho fa de molt de gust, guarda els nostres espais
naturals i gestiona adequadament el nostre entorn per garantir
que la pròxima generació seguirà gaudint del tresor natural que
nosaltres tenim a l’abast.

Senyores i senyors diputats, he volgut dedicar aquest primer
apartat del meu discurs a parlar del sentir de les persones que
formen part del Govern. La nostra experiència serveix per guiar
el relat del pressupost 2017. Treballam conjuntament amb un
únic objectiu comú: preservar l’interès general de la societat de
totes les Illes Balears, per millorar les vides dels nostres
conciutadans; un desig que es compleix a partir del
desplegament dels acords de governabilitat, signats el juny del
2015; un full de ruta que ens atorga la credibilitat necessària
per presentar els pressuposts generals de 2017, que garanteixen
i donen continuïtat a les polítiques de gir social a Balears.

Així, els 4.668 milions d’euros del projecte de llei de
pressuposts per a l’any 2017, són el motor de totes les
iniciatives públiques que aquesta comunitat ha engegat i de les
que posarà en marxa el 2017. Aquesta comunitat té feines
pendents i és necessari que les administracions públiques anem
cobrint aquest dèficit per poder convertir-nos en una societat
més igualitària a partir d’un millor repartiment de la riquesa
que generam. Però el camí iniciat necessita d’un nou impuls, i
aquest impuls el dóna precisament o l’aporta precisament el
pressupost del 2017. 

Partim d’una base sòlida, la previsió que fa el Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, d’un creixement d’un
3,7% del PIB per a l’any 2017. Això és el que ens guia, la base.
Balears tancarà el 2016 amb el major creixement del PIB en tot
el seu entorn, amb un 4,1%, segons dades d’IBESTAT i el
2017 continuarà liderant el creixement del PIB a tot l’entorn
espanyol i europeu. Però aquest no és l’únic indicador
encoratjador. Pel que fa a deute públic, per primer cop en els
darrers anys, el deute de Balears s’ha mantingut estable, amb
un imperceptible increment en el segon trimestre entre 2015 i

2016, d’un 0,1% del PIB, el menor increment de deute a tot
l’Estat, llevat de Canàries. La taxa continua per damunt del
30%, però pràcticament no creix més, i aquesta és una bona
notícia que mereix ser destacada. D’igual manera cal recordat
que enguany complirem i acabarem per davall del límit del 0,7
de dèficit del nostre PIB.

Com tots vostès saben, aquest govern ha proposat
formalment al Ministeri d’Hisenda la condonació del deute amb
l’Estat, un deute procedent de l’Estat amb 6.000 milions del
total de 8.612 que acumula Balears a data de 30 de juny. La
condonació comportaria un canvi radical en la situació
financera de Balears, ja que permetria situar el nivell de deute
entorn del 10% del PIB, seria factible pensar a tornar acudir als
mercats tradicionals per trobar liquiditat i abandonar els
mecanismes de l’Estat per recuperar la normalitat en la gestió
financera de Balears, un fet que quedaria confirmat si
s’acompanya d’un nou sistema de finançament autonòmic. És
una demanda clara del Govern, que ja ha trobat bons aliats, el
manifest per la millora del nostre finançament, liderat pel
Cercle d’Economia de Mallorca i signat en aquest mateix
parlament fa dues setmanes, ho demostra.

Dit això, crec que queda demostrat que la marxa de
l’economia balear el 2017 serà la millor de tot el nostre entorn,
comunitats autònomes, Estat i zona euro. Aquesta situació és la
que determina un entorn suficientment propici per proposar un
augment de més del 10% del pressupost per a 2017, un
augment raonable, prudent i realista. Per tant, el missatge
principal és d’optimisme i ilAlusió, però no hem de perdre de
vista el nostre context d’interconnexió de l’economia. I dins el
taulell global, en el qual ens movem, ens condicionen les
coordenades de la nostra relació amb l’Estat, la situació que es
viu dins Europa i també amb Estats Units.

L’objectiu principal de la nostra relació amb el Govern
darrer d’Espanya ha de ser la millora palpable del nostre
sistema de finançament i al mateix temps regular de manera
definitiva i eficient, la compensació dels costos d’insularitat.
Per això és necessari que el Govern de l’Estat colAlabori. Ara
ens enfrontam a un nou cicle amb el president Rajoy, sense
majoria absoluta. Ens agradaria haver tingut millors sensacions
aquesta nova legislatura, però lamentablement les dues
primeres decisions del nou govern Rajoy per a Balears han
estat tan negatives com la majoria de les que va prendre el vell
govern Rajoy. Per una banda ens ha exigit gairebé 50 milions
d’euros per a les dessaladores de Santa Eulària i Ciutadella i,
per una altra banda, limita l’abast del descompte de residents
per a grups nombrosos i empreses. Dues decisions que esperam
que siguin rectificades, i així ho va expressar ahir la presidenta
Armengol a la vicepresidenta del Govern i nova ministra
d’Administracions Públiques, Soraya Sáez de Santamaría. 

A Europa, tant important per a la nostra economia turística,
les incògnites giren entorn del comportament del Regne Unit en
procés de desconnexió de la Unió Europea amb el brexit.
L’inici per a 2017 les xifres turístiques previstes, del mercat
britànic, no s’han ressentit, tot el contrari, amb augment de
reserves del 32% en temporada baixa i del 6% per a l’estiu,
segons hem conegut a la recent Word Travel Market, però el
desequilibri causat pel brexit pot ser més profund a Europa, pot
deixar el procés d’integració en via morta, la crisi de valors es
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planteja molt clarament per les divergències en què s’ha
afrontat, sense anar més lluny, la crisi de refugiats i aquest fet
ha devaluat el concepte de ciutadania europea.

D’altra banda, la política econòmica comunitària havia estat
fins al moment el punt fort de la integració europea, però
l’aposta per l’austeritat que ha fet BrusselAles marcada des de
Berlín ha estat un enorme equivocació des del meu punt de
vista que ha agreujat les conseqüències de la crisi bàsicament
a les economies dels països perifèrics del vell continent com és
el nostre cas i ha incidit en un cert desgast dels valors de
l’europeisme, i ja es comencen a sentir algunes veus
discordants sobre l’aplicació de l’austeritat a ultrança dins la
mateix comissió europea.

Així, hem pogut sentir aquests dies que es diu: “La victòria
de Trump i l’ascens de les fórmules populistes fan més
necessari l’estímul per impulsar el creixement, reduir l’atur i
limitar la desigualtat. Després del brexit i altres
desenvolupaments geopolítics els riscos són elevats i l’estímul
esdevé imprescindible”. Són paraules textuals del mateix
comissari d’afers econòmics de la Unió Europea Pierre
Moscovici.

 I és molt possible que aquesta visió hagi influït
decisivament perquè Espanya hagi pogut finalment evitar les
anunciades sancions per les repetides vulneracions del pacte
d’estabilitat. 

Les solucions adoptades davant idèntics problemes en altres
economies com la d’Estats Units han evolucionat raonablement
millor. L’aposta per la inversió pública i les polítiques socials
han ofert millors resultats que l’austeritat i les retallades
europees que tant ens han perjudicat.

No obstant això, el darrer capítol de la història fins al
moment s’escriu aquests dies amb l’arribada de Donald Trump
a la presidència del gegant nord-americà. Trump, més enllà de
les fílies i les fòbies que provoca fins i tot entre alguns de
vostès, és un defensor a ultrança de l’ortodox neoliberal, ha
guanyat les presidencials amb un missatge que ha quallat dins
àmplies capes socials desencantades per no veure complerta la
seva part del somni americà, però els arguments de Trump són
inflamables, xenofòbia, classisme, misogínia i un discurs anti
establishment, un discurs fàcil, populista -en diuen- que té el
perill d’escampar-se com a una taca d’oli, i el seu ús
irresponsable obre ara grans incògnites que afecten
necessàriament a tot el món.

Per això fa un mes, des d’aquest mateix faristol, ja els
traslladava la reflexió de Cristina Lagarde, era precisament la
por al discurs de Trump la que provocava que la directora
gerent del Fons Monetari Internacional es referís a la necessitat
urgent de treballar en la millora del repartiment de la riquesa
que es genera al món, una fórmula per generar estabilitat i
evitar la propagació dels missatges com el de Trump als Estats
Units, Farage i l’UKIP a Regne Unit o Le Pen a França, per
posar alguns exemples, però ara Trump ja és una realitat.

Per tant, la reflexions de Lagarde i de Moscovici són de
plena actualitat, un món més estable es pot aconseguir a través
d’un repartiment més just de la riquesa, i aquest missatge no

només el compartim, el vàrem defensar aquí ara fa un any al
pressupost de 2016 i ho tornam fer al pressupost de 2017, que
avui debatem.

Senyores i senyors diputats, presentam un projecte de llei de
pressuposts que alguns han titllat d’expansionistes, però jo
preferesc batejar-los com ilAlusionadors, no es tracta només de
crear riquesa, sinó de crear-la bé i de repartir-la millor. Tenim
marge de millora i per aquest camí aconseguirem una societat
més justa amb les mateixes oportunitats per a tothom. És això
el que perseguim amb els pressupostos 2017, però no vull que
pensin que estam a recer de qualsevol circumstància, crec que
hem d’estar atents i preparats, l’excés de confiança ha de
quedar desterrat i les anàlisis simplistes d’una realitat complexa
per treure’n un profit instantani són arguments d’una gran
irresponsabilitat per qui les empra.

He relatat a l’inici de la meva intervenció i fins aquí, els tres
principals objectius d’aquest pressupost, per una banda,
aprofundir al retorn de polítiques socials; per una altra banda,
impulsar polítiques que contribueixen a la transformació del
nostre model econòmic; i per una altra banda recuperar les
polítiques inversores per prioritzar la dotació de noves
infraestructures de caràcter social, mediambiental i lligades al
canvi de model econòmic.

A aquest triple objectiu, s’hi suma un quart, importantíssim,
que implica la potenciació del paper dels consells insulars al
nostre entramat institucional, l’increment de la dotació del
pressupost 2017 es trasllada de forma automàtica cap als
consells de manera que fermam el seu paper, les lleis són
buides si no hi ha voluntat per fer-les complir, i nosaltres
donam sentit al finançament dels consells amb més doblers,
amb més autonomia de funcionament i amb més poder real de
presa de decisions. 

El reflex d’aquesta voluntat es troba clarament plasmada al
pressupost amb un increment d’un 9% de la dotació del
finançament dels consells fins a 327,21 milions d’euros, la més
elevada de la història.

I amb aquesta mateixa voluntat de reforç institucional, del
de respecte al paper de cada administració es troba també la
previsió per a l’aportació financera a l’Ajuntament de Palma en
virtut de l’aplicació de la Llei de capitalitat, una aportació que
ja a partir de 2016 hem fet de manera mancomunada amb el
Consell Insular de Mallorca.

Enguany vull destacar l’aportació directa i monetària del
Govern, 5 milions d’euros, una aportació que no es va produir
durant la passada legislatura. En total, la despesa
territorialitzada, la que es destina directament a Palma, resta de
Mallorca, Eivissa, Menorca i Formentera, arriba als 618,82
milions d’euros, un 16,1% de la despesa no financera del
pressupost. Però si sumam les inversions que les empreses del
sector públic instrumental tenen plantejat fer damunt totes les
illes la quantitat puja a 801 milions d’euros, una quantitat sense
precedents.

I ara que he citat el sector públic instrumental no vull passar
per alt l’aposta important que el Govern fa en aquest punt, les
39 entitats del sector públic instrumental dividides en empreses
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públiques, societats mercantils, fundacions i consorcis
disposaran en total de 609,9 milions, quasi bé 610 milions, un
13,6% més que a l’any 2016.

I és important aquesta aposta perquè durant un temps es
varen sacrificar empreses i treballadors del sector públic
instrumental en nom de la crisi i amb aquestes retallades el que
es va provocar en realitat va ser una pèrdua d’operativitat
d’aquestes empreses perquè sense el personal adequat no
podien prestar el servei pel qual havien estat creades. La dreta
va confondre deliberadament eficiència amb retallades.

Ara, algunes d’aquestes empreses gestionaran part
d’aquesta aposta per la renovació i la dotació de noves
infraestructures bàsiques que proposa el Govern, ABAQUA,
Ports de les Illes Balears, IBISEC, IBAVI o SFM, per citar les
més actives en aquest paper inversor.

Arribats a aquest punt voldria destacar alguns aspectes del
pressupost 2017, primer en el vessant d’ingressos i després en
el vessant de despeses.

En el vessant d’ingressos vull destacar que presentam uns
ingressos sòlids que justifiquen en si mateixos la pujada d’un
10,1% del pressupost, la configuració del límit de despesa no
financera ja el vaig explicar suficientment al debat que vàrem
mantenir ara fa un mes, no crec necessari incidir-hi massa més,
però sí que he de fer notar que la part més gran dels ingressos
prové de l’aportació de l’Estat via sistema de finançament, i
això representa el 65% dels nostres ingressos no financers. El
2017 rebrem 2.307,91 milions d’euros, un 6,4% més que l’any
2016, 139,66 milions d’increment.

Naturalment no és el finançament que necessita Balears,
però és el que tendrem per a 2017, un cop s’aprovin els
pressupostos generals de l’Estat.

Per tributs cedits preveiem uns ingressos de 742,5 milions
d’euros amb un increment d’un 5,3% sobre el pressupost de
2016. Les aportacions alienes arriben a 279,3 milions i
inclouen els 120 milions d’euros pactats amb el ministre
Montoro per al conveni de carreteres. Per tributs propis els
ingressos prevists seran de 149,8 milions d’euros, un 9,2 més
que enguany. I per taxes i altres ingressos arribaran 96,76
milions d’euros, en aquest cas l’increment és d’un 4,8%. 

En total, el capítol d’ingressos no financers suma 3.576,3
milions d’euros, un 11% més que l’any 2016.

I com han pogut comprovar les previsions d’increment de
les partides són realment assumibles en un entorn de
creixement econòmic que els he descrit anteriorment.

Els fruits de la reforma tributària que hem posat en marxa
a l’any 2016 es confirmen i continuen al pressupost 2017 sense
que hi hagi previsió d’incorporar nous impostos.

Pel que fa a les despeses, al capítol 1 de personal destaca un
augment del 7,7%... que consisteix en 103,76 milions d’euros
i que recull la filosofia de retorn de drets bàsics perduts pels
treballadors de la funció pública durant els anys de crisi, hi ha
retorn, implicació de carrera professional, retorn de paga extra

de l’any 2012, aplicació d’acords sindicals, una previsió de
tancament de l’augment del salari de l’1% si així ho determina
finalment la legislació de l’Estat. Així defensam la recuperació
de la dignitat dels treballadors de la funció pública i el paper
que juguen en la prestació de serveis públics que pretenem
potenciar.

En el capítol 2, de despeses en béns corrents, l’augment és
d’un 11,5% per adaptar-se de manera real a les despeses
necessàries, bàsicament en el capítol de farmàcia hospitalària.
En el capítol 4, transferències corrents, un augment d’un 11,7%
per fer front a la despesa en recepta mèdica, les transferències
als consells insulars, la renda social i l’ajuda a dependència,
entre altres despeses. Al capítol 5, Fons de contingència, es
destina per primer cop un 1% del total de la despesa no
financera a dotar aquest fons segons marca la Llei de finances,
que entrarà plenament en vigor l’1 de gener de 2017; així ho
vàrem dir i així ho complirem. Als capítols 6 i 7, inversions
reals i transferències de capital, l’augment és d’un 16,3%, fins
als 475,89 milions, amb un augment de 66,57 milions, la qual
cosa denota l’esforç pel creixement de l’activitat inversora ja
detallada anteriorment. 

Al capítol 9, passius financers, trobam el pes real del deute
al qual ha de fer front Balears durant l’any 2017; conjuntament
amb el capítol 3, de despesa financera, els dos capítols sumen
938 milions d’euros, la qual cosa suposa que el pressupost
d’enguany destinarà un 20,1% del total a l’amortització i al cos
del deute, un de cada 5 euros del pressupost de 2017, com l’any
2016, un pes sense dubte excessiu que ens continua convidant
a una reflexió necessària.

Aquest és, en resum, el projecte de llei de pressuposts de la
comunitat autònoma per a l’any 2017, un compendi de xifres
que amaguen centenars de projectes, iniciatives i moltes
ilAlusions, i entre aquestes ilAlusions, com una més, també hi viu
la que aporta la presidenta del Govern, la capdavantera d’un
grup de dones i homes que han estat o que hem estat triats per
treballar en el bé comú amb la única guia de l’interès general,
amb la força i el convenciment que la feina que feim cada dia
és útil per a tots i dóna continuïtat a una bella història que va
començar un 24 de maig de 2015.

Pel que fa a mi, ara mateix em conform amb haver-los
convençut perquè facin confiança i permetin que aquest
projecte superi aquesta votació de totalitat, amb el màxim
respecte a les tres forces que avui pensen que és millor tornar-
lo a fer de zero. Crec sincerament que la feina feta de manera
brillant per l’equip de la Direcció General de Pressuposts ha
sorgit del consens i del debat de moltes sensibilitats diferents,
sensibilitats que formen part i donen suport al Govern. Hem
superat moltes dificultats per arribar fins aquí, i ara obr la porta
a seguir treballant en aquest pressupost per aconseguir que en
el tràmit parlamentari el projecte encara es faci millor.

Per això els demano el vot afirmatiu d’aquesta cambra per
al projecte de llei de pressuposts 2017. Aquesta és la meva
ilAlusió. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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(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, i en primer lloc
passam a la defensa de l’esmena a la totalitat RGE núm.
15236/16, presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS.

Té la paraula el Sr. Font, per un temps de quinze minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera. El nostre sentir, d’El Pi, que no és el sentir del que
vostè ha explicat amb una bona metàfora, i m’ha agradat, al
principi, també som persones, eh?, d’aquesta terra.

Tornar aquests pressuposts enrere per començar de zero jo
entenc que MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca i el PSIB, i
Podemos, que els ha convidat a fer els pressuposts, no ho
vulguin, però a nosaltres, que no ens ha convidat, com
entendrà...

Saben aquells telèfons o càmeres de fotos que fan una
plantassa?, que són exactament iguals que els originals però
molt més barats?, aquests que enlluernen i els acabes
comprant?, però un mes més tard et cremen l’orella o t’esclaten
quan fas la foto que fa deu, paf!! Així són els seus
pressupostos; són uns pressupostos made in Xina, són uns
pressupostos made in Xina. 

(Remor de veus)

Ens enlluernen a tots perquè ens sobren doblers, hi ha
partides per a tot, basten, són de creixement, de bonança, de
quatre xifres, però ens esclataran, ens esclataran a la cara,
perquè des del nostre punt de vista, com els que han passat, no
són reals; perquè suposaran més deute, perquè no aposten per
la recuperació del motor econòmic de la comunitat com és la
classe mitja i la petita i mitjana empresa -ens cansarem de dir-
ho i els farem el cul de l’orella malalt-; i perquè en definitiva
també obvien el problema principal: la manca de millora de
finançament d’aquesta comunitat. Vagin a Madrid a dir “no
aprovam el pressupost perquè no basta”; siguin coherents i no
caiguin en els mateixos errors del passat. Ens enganam a
nosaltres i a altres perquè ja sabem que a final d’any no
bastaran. Cada any hem de disfressar uns pressuposts amb
xifres que fan més inviable la nostra prosperitat financera. 

“Això no és maquillatge, és ciència ficció numèrica”. Amb
aquestes paraules iniciava el meu discurs de defensa de
l’esmena a la totalitat presentada per El Pi als pressuposts l’any
passat. Rellegides a dia d’avui resulten fàcilment aplicables a
la realitat a la qual s’enfronta la nostra comunitat autònoma; un
clar exemple d’això són els 60 milions d’euros que necessitarà
de més la Conselleria de Salut en concepte farmacològic. 

No puc estar-me, abans d’aprofundir en el meu discurs,
d’aplaudir algunes decisions que s’han pres en l’elaboració

d’aquests pressuposts, com és el cas de l’increment en les
partides de salut, educació i serveis socials, o el corresponent
a la recerca científica. No em cansaré de dir, no ens cansarem,
som nosaltres des d’El Pi uns ferms defensors d’aquest d’aquest
camp, i El Pi ha demostrat el seu compromís aconseguint
l’aprovació d’una proposta de resolució que instava el Govern
a augmentar el pressupost de l’IDISPA i de la Universitat de les
Illes Balears: de forma progressiva hauria d’equiparar la
inversió per alumne de la mitja de l’Estat. És evident que tots
els doblers que puguem destinar a acabar amb els barracons o
aules modulars, com prefereixi anomenar-ho aquest govern, o
incorporar els AT que tanta falta fan als nostres centres
educatius, o ajudar els municipis al correcte manteniment de les
infraestructures sempre serà insuficient, com ja bé diu la
comunitat educativa, que critica les inversions i exigeix arribar
als 1.000 milions d’euros. Ja ho deia la meva companya, la
nostra companya i diputada Maria Antònia Sureda: no
funcionarà mai cap programa d’excelAlència educativa si no
tenim centres educatius dignes on dur-los a terme.

Dit això, que els he alabat, l’esmena a la totalitat presentada
per El Pi a aquest pressupost descansa sobre dos principals
objectius de la nostra formació: la recuperació de la classe
mitjana a les Illes Balears i la necessitat de canviar el model
productiu d’aquesta terra. Concretarem en tres punts la crítica
que fa El Pi d’aquest pressupost.

Primer: l’escalada galopant de la despesa, la qual es
tradueix en un preocupant i cada vegada major increment del
deute d’aqueixa comunitat autònoma. Segon: manteniment
d’una pressió fiscal elevada que ofega la malmenada i en perill
d’extinció classe mitjana de les Illes Balears. I, tercer: la falta
d’una aposta decidida per impulsar un model productiu per a
aquesta terra i abandonar d’una vegada per totes el monocultiu
turístic, tan insegur i voluble en el temps. Són uns pressuposts
que lamentam que no vénen acompanyats del Pla, consellera,
d’eficiència, que duim més d’un any esperant i reclamant, que
vostè diu que el té; existeix?, ens el mostri.

Escalada de la despesa pública. Balears comptarà el 2017
amb un pressupost públic, el més alt de la seva història, amb
quasi 4.700 milions d’euros -si miram també tot el que és la
part instrumental, 4.901-, una escalada de la despesa pública en
la qual hem participat -m’hi fic- hem participat pràcticament
tots els governs de torn, i contribueix al creixement del deute,
que supera ja els 9.000 milions. Però si uns es varen equivocar,
si uns ens vàrem equivocar, ens tornam a equivocar. De cara a
l’any vinent el pagament de les amortitzacions i dels interessos
del deute suposarà un 20% del pressupost, i davant aquesta
situació el Govern decideix demanar a l’executiu estatal la
condonació total o parcial del deute de Balears, uns 6.000
milions d’euros, cosa que em pareix bé i em preocupa a parts
iguals. Si hem estat incapaços durant tots aquests anys
d’aconseguir un nou i més just sistema de finançament per a
aquesta terra, o d’assegurar-nos el compliment dels convenis
signats entre la comunitat i l’Estat, entendran que em preocupi
que colAloquem en mans de Madrid l’estabilitat financera i, en
conseqüència, el benestar d’aquesta terra. 

Manteniment de la pressió fiscal. Mentre tot això passa, en
el nivell de les macroxifres vostès han decidit situar Balears
com la quarta comunitat autònoma, la quarta comunitat
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autònoma, amb major pressió fiscal de tot l’Estat, la quarta.
Durant el meu discurs en defensa de l’esmena a la totalitat
presentada per El Pi l’any passat ja fórem nosaltres molt crítics
amb l’augment generalitzat d’un 20% de les taxes de
l’administració autonòmica,  l’increment en els trams de
l’IRPF, la pujada absolutament de tots els tributs cedits: actes
jurídics, transmissions patrimonials, donacions i successions;
i un any després li demanam que baixi els imposts i taxes que
va pujar perquè afecten directament la classe mitjana de les
Illes Balears.

Costa d’entendre que després d’una temporada turística de
rècord, amb un discurs de saturació turística inclòs, i amb la
que ha estat probablement la major pressió sobre els recursos
naturals d’aquestes illes, la bonança econòmica no s’hagi vist
traduïda en el pressupost en una pressió fiscal menor per a les
classes baixes i les classes mitjanes d’aquesta comunitat.
Perquè no s’equivoquin, aquell que guanya 70.000 euros no és
ric, el que té és un sou de cine, un sou de cine. 

No enganyin la ciutadania amb discursos que sonen molt bé,
però que no s’ajusten a la idiosincràsia de la nostra terra.
Castiguen tots aquells autònoms i petites i mitjanes empreses
que no cobren 70.000, eh!, que han lluitat per mantenir els seus
negocis a peu en el seu lloc de feina cada dia durant aquests
anys passats d’una dura crisi econòmica i que ara comencen a
respirar. Castiguen l’esforç, el sacrifici i la voluntat de tirar
endavant somnis i anys d’històries familiars. Perquè no, no és
als rics, no és a les grans fortunes a qui vostès han pujat els
imposts. Ja s'encarregaran aquests de cercar altres maneres de
tributar, tenen els instruments, totalment legals per fer-ho,
aquest és el desbarat. 

Així doncs, el 10,08% d’increment del seu pressupost, que
ha publicitat tant als quatre vents, consellera, l'hi deu a tots.
Aquest pressupost vostè el deu a tots aquests petits, que
constitueixen l’espina dorsal de la nostra economia. Recordi
això, gràcies a ells. 

Però això no acaba aquí, com ja he denunciat en aquest
mateix escenari en altres ocasions, algunes de les rendes més
baixes, més baixes de 70.000 euros, concretament les de 18.000
que el tram estatal és del 12% i el tram autonòmic és del 14,75;
les de 30.000, que el tram estatal és del 15% i el tram
autonòmic és del 17,75%; o les de 48.000, que el tram estatal
és del 18,50% i l’autonòmic és del 19,25% euros, estan
gravades amb un tipus superior l’estatal que l’autonòmic.
Especialment preocupant és el cas de les rendes de 18.000
euros, les quals supòs que tots, supòs -i els de Podemos supòs
que faran mamballetes-, supòs que tots coincidim aquí que
necessitam protegir, i que no els consideram rics els que cobren
18.000 euros, eh?, o m’equivoc? Quina sort! Si de veritat és
preocupant per al benestar d’aquestes famílies, estan
preocupats?, baixin el tipus impositiu. Ara poden, ara poden,
ara poden. 

Passant a altres imposts objectes de la seva pujada, segons
el Consell General dels Notaris les renúncies d’herències des de
2007 a 2015 s’ha triplicat a les Balears, som la tercera
comunitat autònoma amb més renúncies. Que estan fent?
S'estan carregant el caràcter i la forma de ser dels ciutadans
d’aquesta terra?, a qui ningú no els ha regalat res d’allò que

tenen? Els fruit del que tenen és de la suor i la dura feina dels
seus pares i dels seus padrins. Com els deia abans, vostès
castiguen l’esforç i el sacrifici. 

Des de l’any 2012 la recaptació de l’impost sobre
successions i donacions s’ha més que duplicat, hem passat dels
56.400.000 euros als 124.858.430 euros. Què em diuen de
l’impost sobre transmissions patrimonials?, amb la seva
reforma fiscal hem passat de tenir uns marginals tipus mínim
0,2,  tipus màxim 2,5 al 0,28 i al 3,45. El més alt de tot l’Estat,
juntament amb Extremadura que ens supera amb un 3,75.

Exemple pràctic de la pujada dels seus imposts. Ara aquí
n'hi haurà que diran "uaaah, això és un milionari", bé, n'hi ha
molts idò, si som d’aquests. És a dir, la pujada del seu impost
de successions i donacions, un fill rep una herència de tres
immobles estimats, per exemple, un de 200.000 euros, un de
300.000 euros i un de 400.000 euros, i en compte corrent rep
50.000 euros, resulta que té una base imposable de 950.000
euros. Abans, amb un 1% la tributació era de 9.500 euros, ara
la quota total és de 27.000 euros. És a dir, un 184,21% més que
abans. 

El Pi no serà còmplice de la destrucció del que abans
coneixíem com a classe mitjana a les Illes Balears. No ho
volem ser, còmplices. Aquí totes les formacions venim a
defensar i lluitar legítimament uns determinats interessos. El Pi
ve a fer-ho pel que és la columna vertebral de la nostra societat,
i en el seu nom els deman un pic més que baixin aquesta
pressió fiscal o contràriament veurem desaparèixer de la
societat balear, tal com l’hem coneguda, aquesta classe mitjana
que cada vegada en queda menys. 

Manca una aposta decidida, consellera, per un model
productiu. Una societat que se sustenta en l’actualitat en un
monocultiu econòmic turístic coincideixen els economistes -i
vostè ho sap, que és economista-, coincideixen els economistes
que si tu tens un monocultiu cada vegada faràs una societat més
desigual i cada vegada i a la llarga serà més pobra aquesta
societat. 

El Pi no veu en aquest pressupost una aposta clara i
decidida per a la diversificació econòmica de les Balears. Si els
analitzam des d’una perspectiva percentual no es donen grans
variacions respecte dels comptes dels exercicis anteriors. I la
veritat és que si tenim en consideració les dades incloses dintre
l’anuari del turisme elaborat per la Fundació Gadeso, que
apunta que l’estacionalitat laboral a Balears supera en més de
28 punts la mitjana nacional, necessitam mesures concretes per
fer front a un sistema cada vegada més insostenible socialment
i econòmicament. 

N'hem parlat i debatut moltes vegades, i aquest és sempre
un tema en què estam tots d’acord, però si les paraules no
s’acompanyen de xifres, de duros, ens quedam en pura prosa,
en pura prosa. Molt bé, quedam com a senyors, però fills meus,
fracassam com sempre. 

Millorem la qualitat de la principal font d’ingressos
d’aquesta comunitat, diversifiquem l’oferta i desestacionalitzem
el màxim perquè no deixar en mans d’aquest sector tan
influenciat per variables fora del nostre control el futur
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d’aquesta terra, perquè d’aquí no controlam que sempre el
turisme pugui funcionar.

Trobam a faltar una major inversió en comerç, indústria i
recerca científica. Malgrat hagi pujat un poc, fa falta. Ens
agradaria que aquesta comunitat comptàs amb una visió més
decidida de cap on ha d’anar, quina agricultura vol, quina
ramaderia vol, quina pesca vol, com la volem cuidar i com la
volem potenciar. No, tornam a plasmar el de sempre -repetim-,
no hi ha innovació a cap d’aquests tres camps que acab de dir
que són tradicionals. 

Els tornam a proposar un gran pacte per la indústria que
aglutini tots els esforços dels diferents agents socials,
econòmics i polítics, implicats per frenar la massiva destrucció
del ja escàs teixit industrial de la nostra terra -i per què no?- per
impulsar una nova indústria basada en la societat del
coneixement, però que passem de les paraules als fets. Tot això
queda molt bé, però si no van acompanyats de xifres, res de res. 

Ara constatam, tenim clar, les millores aquestes en salut, en
educació i l’impuls en diversificació econòmica i a la vegada
que han intentat fer qualque passa, qualque passa nova. Però a
diferència d’altres formacions representades en aquesta cambra,
nosaltres sí respectam, a El Pi no ens costa reconèixer que no
tenim una fórmula màgica per acabar amb tots aquests
problemes que té la societat balear, però ja ens hagués agradat
fer feina amb vostè, com ha deixat que ho fes Podemos, perquè
li jur que li hagués trobat la fórmula, no màgica, però molt més
realista a aquesta societat. Però si vostè no em convida, jo no
la puc ajudar, no la puc ajudar, perquè si vostè em posa 4.700
milions davant li assegur que sanitat, educació i benestar social
no haguessin patit, però que haguéssim apostat per un nou
model econòmic real, li ho assegur, li ho assegur. Però clar,
s’estimen més Podemos. Jo ho entenc, són deu, nosaltres som
tres, però todo se andará. El 2019 està aquí devora, així de clar
li dic.

Bé, dit tot això, i acab, Sra. Presidenta, ara necessitam
aconseguir una millora del sistema de finançament de la nostra
comunitat. No carreguin damunt les espatlles dels ciutadans la
ineficàcia que hem tengut en base a no aconseguir una
reivindicació clara perquè siguem tractats com toca. Posin-se
a treballar i sobretot també facin fer a les diputades i diputats
i senadors la feina que toca. Posem a prova tots els partits a
veure si tenen els saleros de fer a Madrid el que diuen que
faran aquí, eh! Hi ha proves aquest any que qualque partit s’ha
desmarcat dels seus, eh?, ja em sembla bé, fins i tot hi podria
estar d’acord. Ara convendria que es desmarcassin més, no pel
que mani un partit, sinó pel que necessiten els ciutadans de les
Illes Balears.

Moltes gràcies, El Pi, per això, ha presentat aquesta esmena
a la totalitat, perquè "matxaca" la classe mitjana i puja els
imposts als que cobren menys. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. En segon lloc, passam a la defensa de
l’esmena a la totalitat RGE núm. 15430/16, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,
té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra. Consellera,
jo crec en la família i Ciutadans, com a partit, també, però em
permetrà que li digui que no crec en la família governamental,
li dic un poc en relació amb l’exposició que ens ha fet vostè
abans.

Miri, perdoni que li digui, però no anam bé i no anam bé
perquè la primera obligació d’un governant és resoldre els
problemes del present, mirant cap al futur, o sigui, procurant
que les seves actuacions, el que fa i el que deixa de fer,
serveixin perquè els que venen darrera i, sobretot, els que ni tan
sols no han vengut encara, tenguin un present millor que el que
nosaltres hem trobat, i si no millor, com a mínim paregut a
aquest, és a dir, no pitjor.

En canvi, el que aquest govern fa, per desgràcia, és intentar
resoldre els problemes del present, i no li neg que algun en
resol, només faltaria, mirant cap al passat, des del primer dia o
des del minut u, com els agrada dir a vostès, actuen mirant cap
al passat o, si s’ho estimen més, sense mirar el futur. Aquests
pressuposts són un exemple d’això, gràcies a l’increment del
finançament a què vostè acaba d’al·ludir, al creixement del
turisme i a la recuperació econòmica, amb el que això
representa també d’increment de la recaptació, i gràcies també
a l’augment d’aquesta càrrega fiscal que suporten els ciutadans
de Balears, aquest govern disposa de més ingressos que mai,
seria idò el moment de mirar cap al futur, de pensar en els que
venen darrera, el moment d’intentar no llegar-los el deute que
els llegam.

Vostè mateixa, consellera, ha reconegut que la situació
d’aquí poc serà insostenible, jo crec que s’ha quedat curta, ja
ho és d’insostenible. Digui’m quina administració pot suportar
un deute de 9.000 milions? Ja li dic jo, només aquella que
estigui disposada a prendre mesures que permetin anar reduint
aquest deute, ni que sigui a poc a poc i en especial si és en
temps de bonança. I vostès no n’han preses de mesures, no
n’han presa cap, ni fan comptes prendre’n en vista del
pressupost que presenten. Cosa que no significa que no vulguin
posar remei a la situació, n’hi volen posar, n’estic convençut,
però ho fien tot a una carta als Reis, i no al Reis d’Espanya, als
Reis Mags, ho sigui ho fien tot a la condonació del deute, sense
caure, per cert, en el que això podria representar per al sistema
general de finançament autonòmic. D’esforç particular, per
tant, cap ni un; de sentit de la responsabilitat, cap ni un ni mig,
i el que val per a vostè i els seus val igualment per als altres que
han governat en aquesta comunitat, per als de l’altra bancada
d’aquest Parlament.

Repassin els números per si en dubten, des del 2003 el
deute d’aquesta comunitat en relació amb el producte interior
brut s’ha multiplicat per 7, i si agafam com a referència el
2007, o sigui l’any de traspàs del darrer Govern de Jaume
Matas, al darrer de Francesc Antich, aquest percentatge s’ha
multiplicat per 4,5. Ja sé que em treuran ara el deute de l’Estat,
que inclou, per cert, el de les comunitats autònomes, però no hi
ha comparació possible, el percentatge del deute de l’Estat en
relació amb el PIB s’ha multiplicat per 2,1, si agafam com a
referència el 2003, i per 2,8 si agafam com a referència el 2007.
I encara hi ha qui demana entre les files governamentals que es
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derogui la Llei d’estabilitat pressupostària, d’això se’n diu ser
responsable.

Els deia abans que el deure d’un governant és resoldre els
problemes del present mirant cap al futur i que vostès, per
desgràcia, igual que els seus predecessors i els predecessors
dels seus predecessors, que tornaven ser dels seus, i els que
havien vengut, que tornaven ser dels altres, no han mirat mai
cap al futur, si ho haguessin fet no haurien tolerat aquest estat
de coses en què ens trobam en aquest moment. Ben enfora
d’això, el que vostès han practicat amb aquests pressuposts és
una espècia de repetició de la jugada, han pensat en vostès, en
els seus interessos, han pensat en el present, no li neg, però els
ha estat ben igual si la conseqüència darrera del seu
comportament era la bancarrota dels comptes públics d’aquesta
comunitat. El passat, per desgràcia els ensenya la forma de
governar, per això miren cap enrera, i el trist és que no els fa
vergonya fer-ho.

Ciutadans sol·licita la devolució d’aquests pressuposts per
moltes raons, però la principal sens dubte és aquesta, és un
pressupost expansiu, vostè acaba de dir que no és expansiu que
és il·lusionador, però a mi no se m’acudiria confrontar un terme
que fa referència a la realitat amb un terme que fa referència als
sentiments, pot ser expansiu i il·lusionador, pot ser contenidor
o restrictiu i ser també il·lusionador, depèn de si miram els
interessos d’aquest present estricte o de si miram un poc més
enllà, que és el que li deia. Entre d’altres coses, perquè és
expansiu, evidentment, en temps de bonança, si no, no li diríem
el que li diem.

Miri, entre 2007 i 2017 el pressupost d’aquesta comunitat
ha crescut un 67%, si qualcú vengut d’un altre planeta veiés
aquests números li costaria creure que entremig hem patit una
crisi econòmica, li ben assegur; els pressuposts de l’Estat, per
cert, ja que ens trobam en termes comparatius, ha crescut un
34% en el mateix període, bé, fins al 2016, ja que no podem,
evidentment en el cas de l’Estat, avaluar tenir com a referent el
2017, en què encara no tenim pressupost.

Vostès acostumen a dir que tot comença amb el Govern de
Jaume Matas i amb la seva política de despeses i d’inversions
desmesurades, i per què no, de fraus i de corrupcions
desmesurades, per descomptat, no li neg, i és ben vera que
encara en pagam tots les conseqüències; ara bé, quan diuen
això, s’obliden d’afegir-hi que el desastre s’hauria per ventura
pogut evitar, o, com a mínim, pal·liar, si el segon pacte de
progrés no s’hagués entregat a una política de personal
temeràriament inflacionista i si no hagués deixat sense abonar
tot aquell munt de factures que varen servir per fer créixer el
deute a una velocitat també planetària.

Després, el Govern Bauzá va seguir l’estela marcada i
vostès aquest any i mig no han quedat enrera, ni en el
pressupost d’enguany ni en el de l’any que ve hi ha una sola
ratxa un puguem intuir una voluntat de reduir el dèficit, més
enllà del que, evidentment, correspon a les amortitzacions i als
interessos que s’han de pagar, ni una sola, es tracta de gastar
més, comptant fins i tot amb uns ingressos, aquells famosos 120
milions del conveni de carreteres, que a hores d’ara l’Estat
encara no ha garantit o no ha garantit del tot per a l’any que ve.
Ja em perdonaran, però més irresponsabilitat impossible.

Per altra part, l’anàlisi del pressupost també ens permet
veure que hi ha un increment notori en el capítol 1, a la despesa
de personal, vostè ja hi ha fet també referència, un 11,6 per
damunt idò del que creix el mateix pressupost. Un capítol, el de
personal, que ja havia crescut un 3,9% en el pressupost del
2016 i també en el darrer Govern Bauzá, i no em surti ara dient
que tot això és per combatre les retallades fetes al sector públic
durant la crisi, entre el 2008, o sigui, quan va començar la crisi,
i el 2017, el cos de la plantilla del sector públic s’ha
incrementat en 475 milions, 250 dels quals des que vostès
governen. Sap quin és el problema? Que vostès, en el segon
pacte, i ja en plena crisi, seguien augmentant aquest capítol de
forma temerària.

I parlant d’augments del personal del sector públic, em vol
dir per què l’augment a l’ib-salut és un 4% en el capítol de
personal, mentre que l’educació és d’un 10%? Costa
d’imaginar que això no respongui a una pressió dels seus socis
de Podemos, a qui només preocupen determinades camisetes,
llevat que tot s’expliqui al cap i a la fi pel pagament dels
serveis prestats.

Un altre capítol que mereix una consideració especial és el
capítol 2, o sigui, la despesa corrent en béns i serveis, creix més
d’un 20%, més del doble que en el darrer pressupost. Però el
que a nosaltres ens preocupa és que aquest creixement
considerable va acompanyat en el pressupost d’una opacitat
preocupant, no sabem -les compareixences dels consellers ens
han il·lustrat un poc, però tampoc no gaire en aquest sentit- què
s’amaga davall aquest capítol: en què s’han de gastar aquests
doblers, en quines actuacions específiques, d’acord amb quins
objectius? Francament, tenint com tenim la transparència per
bandera, i crec que aquest govern l’ha alçada més d’un pic, fins
i tot amb una Conselleria de Transparència, estaria bé que els
pressuposts fossin conseqüents i també tenguessin en compte
aquest valor.

Sra. Consellera, fa cosa d’un mes, quan debatíem aquí sobre
el límit màxim de despesa, li vaig fer una sèrie de preguntes
que va deixar, llavors, sense resposta i que justifiquen
plenament la nostra sol·licitud de devolució d’aquests
pressuposts, li vaig demanar, ho acaba de fer també el Sr. Font,
on era aquest Pla d’eficiència que fa un any i mig ens promet i
mentrestant ens va fent passar amb cançons. Li vaig demanar
que seguissin l’exemple de la Comunitat Valenciana, en el
sentit d’abaixar l’IRPF de les rendes mitjanes i baixes, és així
com afavorirem o com podem afavorir els autònoms, els
emprenedors i les petites i mitjanes empreses. Li vaig recordar,
en fi, que els números que ens presentava se sostenien amb uns
ingressos incerts i un context econòmic favorable que qualsevol
dia podia canviar.

S’ha demanat què passaria si els tipus d’interès començassin
a pujar; si el turisme del nord d’Àfrica i Turquia es començàs
a recuperar, com sembla que pretén el principal majorista de
viatges alemany; si el Brexit ens afectàs de bon de veres, com
indiquen ja determinats analistes? En definitiva, Sra.
Consellera, com li deia al començament, així, d’aquesta
manera, amb aquests pressuposts, no anam bé, i el millor que
pot fer vostè i que pot fer el Govern és retirar aquests
pressuposts i presentar-ne uns amb cara i ulls, o sigui uns de
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realistes i de sensats, com faria un governant responsable
preocupat pel futur de la seva terra i dels seus ciutadans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. I a continuació passam a la
defensa de l’esmena a la totalitat RGE núm. 15718/16,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, i té la paraula la Sra.
Margalida Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, absent en aquest
debat, Sra. Consellera d’Hisenda i Pressuposts. Els pressuposts
són la manifestació més clara de la voluntat política d’un
govern i la realitat dels nombres és tan freda que s’acaba
imposant als seus discursos i titulars grandiloqüents, fins i tot
amb aquesta historieta tan emotiva que ens ha vengut a explicar
avui, que no té res a veure amb el renou que ha envoltat tota
l’elaboració d’aquests pressuposts, i sembla més un guió del Sr.
Jarabo i els seus documentals.

Deia, ara fa un any, vostè, Sra. Consellera, que els
pressuposts del 2016 eren els primers pressuposts després de
les retallades, i afegia, amb aquest discurs tan demagògic que
ha après tan bé de la seva presidenta, que vostè amb aquells
pressuposts pensava en les persones dependents, en aquelles
que havien de suportar llargues esperes a les portes del metges,
en els pares i mares que patien menys mestres i personal de
suports, en aules amb ràtios més elevades, i per això, deia,
aprovava uns pressuposts amb ànima.

Ja sabem que també ens va contar un conte, un conte xinès,
diria el Sr. Font, no només ha continuat les retallades el 2016,
sinó que han continuat les seves mentides: quina ànima li queda
després d’haver votat reiteradament en aquest Parlament en
contra d’abaixar els imposts a les famílies i rendes més baixes?
Quina ànima li queda després de començar el curs amb més de
40 centres amb ràtios il·legals i 2.500 alumnes en barracons?
Quina ànima li queda després d’haver retallat professors de
suport i deixar sense atenció especial infants que fins que vostè
va arribar l’havien tenguda? Quina ànima li queda després
d’haver-se negat a destinar els 18 milions d’euros sobrants de
la renda social a polítiques socials dins aquest exercici o haver
eliminat serveis com el proper? Què passa amb les consultes
tancades a la part forana; amb l’augment de llistes d’espera als
centres de salut; amb els pagesos que continuen sense cobrar?
Aquesta és la seva carta de presentació i la credibilitat amb la
qual compareix avui davant aquesta cambra.

I ho fa orgullosa perquè presenta uns pressuposts de 4.688
milions, que suposa un increment de 427 respecte del 2016.
Només el Sr. Manera es va atrevir amb una pujada
pressupostària major en un sol any, el 2008, del 15,8%, i crec
que no cal recordar, i seria bo per a tots els ciutadans de
Balears que no ho haguessin de tornar patir, com van acabar els
pressuposts del Sr. Manera. Però, és clar, vostè, com que n’és
una alumna avantatjada, ho deu saber perfectament.

Valentia, en dia vostè, tant de bo aquesta valentia seva no
s’acabés transformant en temeritat, i vostès treuen pit per
moltes de les coses que podran fer que no va fer el Govern del
Partit Popular, però, és que, Sra. Consellera, comptant amb
1.064 milions més dels que va tenir el Partit Popular el 2013,
allò greu seria que vostès no fessin moltes més coses, encara
que sigui a costa de l’herència rebuda.

Però, tot i aquest increment d’ingressos, fruit de la bona
marxa de l’economia, a causa dels esforços dels ciutadans, les
empreses i els autònoms, i d’unes polítiques econòmiques
valentes, i no temeràries, com demostren els resultats, vostè es
nega a baixar els imposts als ciutadans de Balears, no perquè
no pugui, els nombres indiquen el contrari, sinó per manca de
voluntat política d’aplicar una fiscalitat més reduïda i alleugerir
les butxaques dels ciutadans i empreses de Balears.

Per això manté el fort increment d’imposts aplicat el 2016
i creen quatre noves taxes que se sumen a les sis que va crear
l’any passat. Mantenen la pujada del tram autonòmic de l’IRPF,
l’impost de transmissions patrimonials, el de patrimoni, el de
successions i s’endureix la tributació per mòduls de l’impost
d’estades turístiques. Mantenen per voluntat política l’impost
més injust que grava les transmissions mortis causa entre pares
i fills o entre cònjuges, per no parlar de les transmissions entre
familiars de segon grau, el que obliga a molts de ciutadans
d’aquestes Illes a renunciar l’herència que durant tota una vida
d’esforç i fent front a les obligacions corresponents els deixa la
seva família.

I no em vengui amb la història que són imposts només per
a rics, d’aquests imposts se’n ressenten la majoria de les
famílies de les nostres Illes i, si no, trepitgi una mica més el
carrer. I així com sol ser Podemos que ens acusa de tenir un
discurs ranci en matèria d’imposts, jo els dic que des del Partit
Popular podrem ser rancis però denunciarem la injustícia que
suposa a un fill o a un net pagar per allò que ja varen pagar els
seus pares o padrins.

(Alguns aplaudiments)

I al contrari del que fem a les nostres famílies, que intentam
reduir deute en temps de bonança, que intentam ser previsors
per a quan les coses es torcen, aquests pressuposts expansius
continuen incrementant el deute, 264 milions, que se sumen a
la pesada motxilla que supera ja els 8.600 milions d’euros. Si
no ho fem ara, Sra. Consellera, amb aquest increment
d’ingressos, quan creu que serà el moment oportú per començar
a eixugar deute? Quan baixin els ingressos? Quan tornin a pujar
els interessos bancaris i ens ofeguin? Quan, Sra. Consellera?

I no em contesti que la solució del tot és la condonació,
vostè, com sempre, ho fia tot a Madrid, avui la culpa també ha
estat d’Europa, no només de Madrid, mentre s’inhibeix de
qualsevol responsabilitat pròpia. I per si això no fos poc,
presenta uns pressuposts amb una previsió d’ingressos valenta,
torna a dir vostè; arriscada, diem nosaltres; estan realitzats en
base a un creixement d’un 3,7%, però veiem algunes dades que
poden ser els primers signes d’un refredament de la nostra
economia, a causa, en bona part, a la suspensió de les lleis
agrària, turística i del sòl i d’un increment d’imposts. Les
reformes hoteleres s’han reduït un 40%. El Cercle d’Economia
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parla d’un estancament del consum i un informe de la UIB
preveu una reducció de 800.000 estades hoteleres per
l’aplicació de l’impost sobre estades turístiques.

Li dic de veritat, tant de bo la nostra economia creixi a un
3,7%, però s’haurien de començar a mirar aquests altres
indicadors.

Per altra banda, incorporen 120 milions d’euros
corresponents a un protocol d’intencions signat amb el
ministeri pel conveni de carreteres, són uns ingressos que no
estan assegurats, i no ho diem nosaltres, el portaveu socialista
va assegurar en aquesta cambra que aquests doblers no
vendrien i que si venien, no tenia cap problema a pujar a
aquesta tribuna i reconèixer que s’havia equivocat.

Des del Partit Popular lluitarem perquè es materialitzi i es
faci efectiu aquest protocol, però el Partit Socialista sap
perfectament que s’ha de traduir en convenis i projectes
concrets. I així i tot incorpora aquests 120 milions per poder-ne
justificar la despesa, 120 milions que van directament a dèficit. 

Un altre dels temes que els hauria de fer posar vermells, és
el seu federalisme interior. Vostès són molt valents per anar a
Madrid i reclamar més autonomia, mentre aquí apliquen unes
polítiques totalment recentralitzadores. Per segon any
consecutiu no preveuen cap partida en concepte de bestretes,
pels 144 milions que deuen als consells. I és cert que rebran 27
milions més. Però no és per la generositat del Govern, sinó
gràcies a la Llei de finançament, que obliga a incrementar la
dotació al mateix nivell que incrementa el pressupost de la
CAIB. Se’n recorden de les crítiques que varen fer a aquesta
llei? Deien que suposaria noves retallades, altre cop la seva
credibilitat. Fins i tot el portaveu socialista ha qüestionat
recentment que es destinin tants de doblers als consells. 

Podem parlar de promoció turística. Preveuen una retallada
d’1.135.000 euros en el traspàs de la promoció turística a
Eivissa, una autèntica cacicada de la presidenta Armengol en
contra de l’illa d’Eivissa. I encara que el conseller Bonet digués
el passat cap de setmana que la promoció turística estarà
transferida al consell el 2017, la realitat és que no hi ha cap
dotació prevista, ni per al Consell de Mallorca, ni per al de
Menorca i és de les poques partides que baixen.

Diuen també que el seu govern és eminentment social, però
ni rastre del rescat ciutadà. Els pressuposts augmenten en
polítiques socials un 8,8%, quan pugen un 10,3. Han prioritzat
altres partides enfront de les polítiques socials. El 2017 el
Govern destinarà a Salut, Educació, Serveis Socials, Ocupació,
Cultura i Esports, un 69,15; mentre que el 2016 el percentatge
era del 70,14; i el 2015, amb el Partit Popular, un 73,49. Si
haguessin mantingut el mateix percentatge en polítiques socials
que el Partit Popular, hi hauríem pogut destinar 166 milions
més.

El pressupost en serveis socials creix un 9,6, distant del
12,2 de 2016 i molt lluny del 17% de 2015 amb el Partit
Popular. Si l’augment global de 2017 és de 427 milions, només
un 3,27% és per a Serveis Socials, mentre que el 2015 de
l’augment de 160 milions, un 13% va ser per a Serveis Socials.
La principal mesura és la construcció de dues residències

finançades amb 6 milions sobrants de la renda social per a
enguany, què hagués passat si no haguessin sobrat aquests
doblers? Segons la consellera altres àrees haurien hagut de
renunciar a aquesta quantitat. Hi està conforme, Sra. Cladera,
o hagués suposat una altra brega en el Consell de Govern?

Tornen pressupostar 20 milions per a renda social, s’ho
pensen gastar el 2017?, o els aprofitaran per equilibrar el
dèficit d’educació i sanitat, o per quadrar el pressupost de
2018? Seguim sense entendre com és possible que si varen
calcular els pressuposts amb dades de 2014, només s’hagin
gastat 2 milions. La clau podria ser el que va dir la consellera,
vàrem jugar amb 20 milions perquè pensàvem que era un
missatge polític, que jugàvem seriosament, perquè si haguéssim
vengut amb 6, 7 o 8 milions, vostès haguessin dit que no
jugaven seriosament. Això és molt greu, ja sabien que no es
gastaria la partida per a 2016? Ho varen fer per quedar bé?
Perquè no els critiquéssim? Quina credibilitat tenen aquests
pressuposts? Es gasten les partides o ho fan per quedar bé?
L’obsessió per la propaganda i la imatge política d’aquest
govern és malaltissa i retallen un 20% de la renda mínima
d’inserció, sense saber encara com funcionarà la renda social
garantida. Mantenen la mateixa nòmina de dependència, amb
més beneficiaris en el sistema i 4.600 persones en llista
d’espera.

En pobresa energètica tornen pressupostar 200.000 euros.
Esperam que no els passi com enguany que només els ha servit
per a una foto, ja que el mateix conseller, després d’anunciar un
acord del Consell de Govern, va reconèixer que no s’havien
pagat, perquè les entitats havien aconseguit fons privats i s’ho
podrien estalviar. Mentia el conseller quan deia que es pagarien
el mes d’octubre?, o no tenia ni idea de com s’estaven
gestionant? Considera que amb un any de bones paraules s’ha
acabat ja l’emergència social a les Balears i es poden estalviar
200.000 euros d’ajudes? 

En habitatge el seu gran èxit és posar HPO en lloguer, diran
el que voldran, però això es va fer l’anterior legislatura. I volen
ampliar el parc d’HPO, quan en tenen més de 200 de buides. A
més, de posar-se als peus del SAREB, que els ha endossat un
caramull d’habitatges que no serveixen per a res. Tot sigui per
una foto!

En salut passa una cosa similar, amb un increment del 7,4%
en comparació del 10,3 global, persisteix un dèficit de 60
milions en aquesta conselleria. No li han fet molt de cas a la
Sra. Presidenta, quan en el debat de la comunitat va vendre com
a projecte estrella la reforma de Son Dureta. Després de l’únic
titular positiu que va treure d'aquell debat, s’ha quedat en 1
milió d’euros per a un estudi. No calia que els seus socis
s’enfadessin tant. La realitat però és que les Illes Balears
necessiten més places sociosanitàries. A Eivissa està a punt de
fer-se realitat, gràcies a la feina de l’anterior govern. Amb
vostès res de nou, o pitjor encara, han tornat jugar amb les
expectatives dels ciutadans per salvar un debat que era
insalvable.

Els altres compromisos que ja han oblidat són l’eliminació
del copagament farmacèutic, que suposaria un partida de 8
milions d’euros i en pressuposten 250.000 en concepte de
pobresa farmacològica; la seva promesa de fer gratuïts els
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pàrkings de Son Espases i Can Misses, també ha quedat en
això, una promesa.

En educació van sense rumb, no compleixen ni les seves
mateixes promeses electorals, de destinar-hi un 5% del PIB. El
seu mateix director general de Pressuposts va dir que això era
una quimera. Quina credibilitat tenen, doncs, les seves
promeses? Els ho han dit tots els sindicats educatius, vostès els
han enganat. I és que la política és quelcom més que callar
consciències i se’ls està acabant el crèdit. 

Un Pla d’infraestructures del que no en sabem res i no hi ha
tan sols projectes anunciats com l’IES de Campos o el CEIP de
Caimari en aquests pressuposts. El darrer Govern del Partit
Popular destinava un 19,8% a educació, vostès hi dediquen un
18,9. No és que la política sense recursos sigui una quimera, és
que el seu govern i les seves falses promeses són una quimera. 

Això sí, han tornat demostrar que vostès creuen molt en els
estudis, 12 milions d’euros per al conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca. I ja sabem què fa el conseller amb els
estudis i la seva manera de repartir-los. 

O 1 milió d’euros en estudis externs a l’Institut d’Estudis
Autonòmics. Tenim un Institut d’Estudis Autonòmics que
estudia com fer estudis. El que s’ho hauria d’estudiar una mica
més és el conseller Vidal, que signa un contracte amb Madrid,
on acceptaven sense cap discussió que les Balears pagaria el
sobrecost de les dessaladores. I ara s’esqueixen les vestidures.
Però per les seves presses de demostrar que el pacte en 100
dies feia tot allò que no havia fet el Partit Popular en quatre
anys, els ciutadans haurem de pagar més per l’aigua. I és que
vostès tenen un greu problema amb els contractes que signen,
sense saber què és allò que signen, carreteres, dessaladores,
pisos del SAREB, opcions de compra de palauet ... 

I ja per acabar, evidentment que molts de problemes que
tenim s’alleujarien amb un nou sistema de finançament. I
nosaltres farem feina al seu costat. Per això estaria bé que en
lloc de fer tants de viatges a Catalunya, es giressin cap a la
bancada del Partit Popular o cap al seu partit a Madrid, que es
deixin d’actes de rebelAlia, ja que amb un govern en minoria
tots els partits hauran de posar de la seva part per canviar
aquest nefast finançament socialista.

El que passa, Sra. Consellera, és que la incapacitat per
gestionar els doblers públics, per ser cauts i previsors o per
creure que és bo per a les Balears baixar els imposts,
malauradament no l'arregla cap sistema de finançament.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Cladera, té la paraula per qüestió incidental.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. El primer que els he de dir als tres
grups que han presentat esmenes a la totalitat, és que heu fet un
discurs de demagògia...

(Remor de veus)

Sí, i us explicaré per què. Primer perquè deis "baixar
impostos", segon, "baixar deute" i tercer "pujar la despesa" o
"no fer retallades". Per tant, aquí hi ha el primer teorema difícil
de resoldre que cap de vosaltres no sabria resoldre i que, per
tant, en aquest punt estau fent molta demagògia i això és el
primer que us vull dir...

(Alguns aplaudiments)

Els diré més, mentre no tenguem un sistema de finançament
que millori el finançament de Balears -que agraesc l’aportació
que heu fet tots els grups o que... tots ens hi sumam i esper que
aconseguim entre tots bons resultats-, però no mentre no
tinguem un sistema de finançament com pertoca, mentre no
haguem assolit el nivell de despesa mitjana per càpita igual que
la que té Espanya, o igual que la mitjana d’Espanya, i mentre
quedi un sol ciutadà per rescatar en aquesta comunitat
autònoma -record que un quart de la nostra població de les Illes
Balears està en risc d’exclusió social-, no és el moment de
baixar impostos.

Record aquests tres punts: mentre no millori el sistema de
finançament, mentre el nostre nivell de despesa social no
estigui com la mitjana i mentre quedi un sol ciutadà per rescatar
no correspon baixar els impostos, però a més defensaré que no
són els impostos més elevats d’aquesta comunitat autònoma i
també explicaré com hem arribat a aquest nivell d’impostos i
no tot és per la reforma fiscal que es va fer l’any 2016, que
també record que és una reforma que va afectar les capes més
altes i no a la classe mitjana.

També... de mode inicial, després hi entraré amb més detall,
mentre es donin les condicions que jo he dit no cal ser alumnes
més avantatjats o més avançats a complir el Pla d’estabilitat
europeu i ser més voluntariosos a complir deute i dèficit que el
marca el Pla d’estabilitat europeu, mentre complim amb la
senda de deute i dèficit que marca el ministeri i que marqui la
Unió Europea, ja està bé i això és el que estam fent i fins aquí
n’hi ha prou i aquí és on estam perquè crec que ho estam
demostrant, amb la gestió de 2016 precisament hem
demostrat... el mes d’agost tenim superàvit, preveim que el mes
de desembre, finals de 2016 tendrem superàvit o acabarem,
perdonau, acabarem amb el 0,7, complirem l’objectiu de dèficit
si l’Estat flexibilitza i, per tant, per la part de dèficit estam
complint el que marca la senda de consolidació fiscal, no tenim
per què fer-ne més.

I en temes de deute passa exactament el mateix i entraré en
detall. Per tant, no entenc aquesta pressió que fan els grups per
avançar baixar deute si no ens ho demana ningú quan tenim el
nivell de despesa a Balears per sota de la mitjana nacional,
quan tenim encara un quart de la població en risc d’exclusió
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social i quan no tenim els recursos garantits per al sistema de
finançament que és el que demanam.

Al mateix temps, he de dir al Grup d’El Pi que, primer de
tot, els mòbils de Xina crec que funcionen, per tant el
pressupost també ha de funcionar estigui fet pel govern que
sigui. Li diré el mateix, la baixada d’impostos que vostè
proposa, baixar els impostos a la classe mitjana, implica 100
milions d’euros menys, però al mateix temps està demanant
més... o està elevant l’augment de partides socials i està
demanant més partides en model productiu.

Primer de tot li diré que no ha llegit bé el pressupost perquè
al pressupost hi ha moltes partides de canvi de model
productiu, el canvi de model productiu estarà d’acord amb mi
que no es va en un sol any, l’important és posar les bases,
canviar la tendència, i si va mirant les diferents conselleries
veurà que hi ha partides en innovació, en ocupació, en
indústria, en autònoms, hi ha diferents partides, hi ha diferents
sectors que aposten per un canvi de model, l’impost de turisme
sostenible també és una aposta pel canvi de model, etc.
Evidentment un canvi de model no es fa en un any, l’important
és llegir si en el pressupost s’estan canviant les bases. I també,
ja m’explicarà vostè..., torn anar al primer problema que tot i
que no l’hagin convidat a fer el pressupost, en el tràmit
parlamentari encara hi pot aportar, com resoldrà baixar
impostos en més de... que això implica més de 100 milions
d’euros, baixar deute i augmentar tot el que vostè ha trobat que
havíem d’augmentar. 

Per tant, a mi, si em resolen aquest tema, jo deix que
m’ajudin o els deix que facin el pressupost vostès mateixos i jo
estaré encantada, però crec que no trobaran la solució perquè
precisament el que venim a fer a vegades és una mica de
demagògia. Això és el que passa.

Quant a la pressió fiscal... primer de tot, començaré pel que
diu el Sr. Font i li... li explicaré com estam respecte de les
altres comunitats autònomes. 

A l'IRPF que és el que a vostè li preocupa, i que... bé, ens
preocupa a tots, entenem que sí, respecte d'altres comunitats
autònomes Balears no és la que té el tipus més elevat i això ho
vull deixar clar perquè vostè incideix molt en aquest tema i
evidentment no és així. 

Per exemple, per a una base liquidable de 17.000 euros
Balears té el tipus mitjà per sobre del tipus estatal, però hi ha
altres comunitats autònomes que estan per damunt com
Andalusia, Astúries, Aragó, Múrcia, Extremadura, València;
per a una base de 21.000 euros també hi ha, per damunt de
Balears, Astúries, Aragó, Múrcia, Extremadura, València, així
podria seguir, per 30.000 euros, per una base de 30.000 euros
també estam per sobre del tipus estatal, el tipus autonòmic,
però hi ha altres comunitats com Andalusia, Aragó, Múrcia,
València, Extremadura que estan per damunt. Per tant, no som
la comunitat autònoma que ho té més elevat i per tant, tampoc
no és el tema... Crec que aquí també, el que diu vostè... no
coincideixen les dades.

Quant a la pressió fiscal que comentàvem... -hi ha massa
papers-, primer de tot, com jo deia no és el moment... primer de

tot vull recordar que ha fet el Sr. Rajoy, que ha fet el Sr. Bauzá
aquesta passada legislatura i per tant, el punt en què estam no
és d’aquest govern, el que paguen els ciutadans a Balears no és
culpa d’aquest govern, de la pressió fiscal que va fer l’any
passat o de l’augment.

Jo vull posar molt clar la reforma... vull tornar situar molt
clar perquè també es fa molta demagògia amb la reforma fiscal
que es va fer l’any 2016. És veritat que no tenim capacitat
normativa per atacar les grans fortunes, com deia el Sr. Font,
perquè això és una legislació estatal, a la qual no podem
arribar, però evidentment estam interessats en el fet que es
facin aquestes reformes, però dins la nostra capacitat tributària,
normativa que tenim, que sabeu que només és en tributs cedits
i en el tram d’IRPF, hem fet que les capes altes, més altes o les
situacions... les bases més altes tributin més i ja vàrem explicar
l’any passat que això afectava entre un 3 i un 4% de la
població. Per tant, no hem fet una sagnia en els temes fiscals
per molt que el Partit Popular o Ciutadans o El Pi vulgui dir
això.

Però jo recordaré el que ha passat, crec que és de rebut que
recordem què ha passat aquests quatre anys amb les diferents
reformes fiscals que ha fet el Govern. Per una banda, el Sr.
Rajoy a l’any 2012 va pujar l’IRPF, va pujar l’IVA -record-, la
pujada més gran que hem tengut en aquest país, del 18 al 21%,
primer va suprimir... després va suprimir la bonificació de
l’impost de patrimoni, però després va deixar que les
comunitats autònomes el posassin.  L’any 2013 i l’any 2014 va
aprovar noves figures tributàries i l’any 2012 va aprovar
l’amnistia fiscal, això convé recordar-ho. 

En IRPF també, després, quan hem tornat... després vénen
les baixades electorals, les propagandes o les baixades
electorals, que dic jo, que és totalment una irresponsabilitat,
com va fer el govern Rajoy o el govern Bauzá. L’any 2015,
prop de les eleccions el govern Rajoy va baixar, va tornar
baixar l’IRPF, però no el va baixar igual, va baixar més a les
capes altes que a les capes baixes, això ningú de vosaltres no ho
deis, ara quan demanau que es baixi la pressió fiscal a les capes
mitjanes i baixes no mirau enrere i no mirau el que va fer el Sr.
Rajoy quan va baixar els impostos l’any 2015, que podia
baixar... va baixar menys en proporció a les classes baixes.

Bé, i podria seguir amb un... bé, després hi ha la pujada...,
bé, després hi ha el tema de l’impost de societat, també
totalment electoral l’any 2015, l’any 2016 que record que a més
aquesta baixada d’impostos el darrer any de legislatura ens ha
duit a un incompliment amb la Unió Europea del dèficit o del
pacte d’estabilitat, que a més també record que s’ha intentat fer
pagar a les comunitats autònomes tot i que ens rebelAlam.

Ara recordaré el que va fer el Sr. Bauzá, perquè sembla que
ens hem oblidat de tot el que va fer a la passada legislatura. El
Sr. Bauzá per una banda va pujar l’impost de transmissions
patrimonials, va pujar l’impost d’actes jurídics documentats en
un 20%, va pujar o va crear l’impost especial sobre
hidrocarburs, va pujar el cànon de sanejament, va pujar
l’impost de matriculació, va suprimir, va fer la màxima
supressió en deduccions en habitatge habitual, en IRPF; això sí
que és copejar les classes mitjanes, no només són les tarifes, el
tipus, sinó també les deduccions que s’hi puguin posar. Va
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llevar totes les deduccions possibles en habitatge habitual,
nosaltres ara hem recuperat la de lloguer com bé saben.

Va suprimir la bonificació... va suprimir l’any 2011
l’impost de patrimoni, l’any 2012 el va recuperar. L’any 2015
va posar un mínim exempt. També va pujar l’impost l’impost
de successions, etc., ja no diré tota la llista d’impostos que va
posar. 

Per tant, la situació que tenim ara no és producte d’aquest
govern. Jo he recordat, i ho torn dir, que el que va ha fet aquest
govern és pujar al que més té, que paguin els que més tenen i
per tant, tenim claríssim, estam ben tranquils que la reforma
que hem fet, dins la nostra capacitat normativa, recordem la que
tenim en aquesta comunitat, és fer que el que més té més paga,
això és un tema de justícia social i, com deim, és una reforma
que augmenta la progressivitat i per tant, només afecta les
capes altes. 

Com deia el Sr. Font, una persona que guanya o que té una
base liquidable de 70.000 euros, és una bona base, per tant, no
ens hem de preocupar, aquesta persona té una qualitat de vida
assegurada, per tant, se li pot augmentar de forma progressiva
el tipus que és el que vàrem fer, només vàrem fer això. Per tant,
no entenc tanta crítica a la reforma fiscal que va fer aquest
govern.

La reforma fiscal que va fer aquest govern, igual que els
pressupostos de 2016 el que pretenen, i per això s’empra la
política fiscal, és redistribuir millor la riquesa i això no us ha
quedat clar a cap dels tres grups que avui estau fent esmenes tot
i que deis que treballau per la classe mitjana

La millor manera de pensar en la classe mitjana és
redistribuir la riquesa, és emprar la política fiscal, tant en
ingressos com en despeses, per repartir la riquesa, que arribi a
tothom, i que la classe mitjana pugui tenir, pugui accedir a una
educació de qualitat, a una salut de qualitat, etc. Això és el
millor que podem fer per les classes mitjanes i no tant pensar
o no tant emprar aquest discurs demagògic d’abaixar impostos,
perquè els impostos, com ja he pogut demostrar, el que es
atribuïble a aquest govern, es varen apujar a les classes més
altes. Per tant jo defens la política fiscal que ha fet aquesta
comunitat autònoma i defens que no és el moment d’abaixar
impostos perquè no tothom ha sortit de la crisi i per això hem
d’emprar els pressupostos i la política fiscal, per redistribuir
millor la riquesa.

El gruix -crec que tots l’heu anomenat- el gruix i allà on
hem de posar l’èmfasi és en el sistema de finançament; allà és
on podem obtenir més recursos, i quan tenguem molts més
recursos dels que reben ara ens podrem plantejar mesures
fiscals, més deduccions fiscals, beneficis fiscals, etc, però crec
que mentre no tenguem això és totalment demagog pretendre
abaixar impostos i no fer retallades o augmentar partides de
despesa, com vostès demanen.

Una cosa vull afegir per posar en valor la política fiscal
d’aquest govern. L’AIReF, l’Autoritat Independent de
Responsabilitat Fiscal, que ha analitzat els pressupostos de
2016 a la nostra comunitat, el nostre pla econòmic financer i el
Pla d’ajust ha posat en valor la política d’ingressos d’aquesta

comunitat autònoma, la que ha fet l’any 2016; l’ha posada en
valor perquè ha permès precisament poder complir amb els
objectius de dèficit i de deute, o sobretot de dèficit, que marca
la senda d’estabilitat, la senda de consolidació fiscal, ni més ni
pus. Ho record, pretenem complir el que diu la senda
d’estabilitat o de consolidació fiscal, no pretenem fer més ni
anar més avançats, sobretot quan venim d’una situació
d’infrafinançament.

També vull dir que hi ha altres comunitats autònomes que
també estan fent una política més progressiva, i així trobam
Catalunya, trobam València, que ja he anomenat en algun cas,
que també estan fent reformes fiscals en aquest sentit. Per tant
no som l’única comunitat autònoma que estam amb aquest tipus
de política i amb aquest tipus de pensament de redistribuir la
riquesa, que per a això ha de ser un pressupost públic, perquè,
com molt bé començava la portaveu del Partit Popular, un
pressupost demostra la voluntat d’un govern, i jo crec que
aquests pressuposts, tant el de 2016 com el de 2017, el que
demostren és això, precisament demostren que aquest
creixement econòmic, aquesta bonança que ara viu Balears
arribi a tota la societat a través dels pressupostos, de les
polítiques econòmiques o polítiques de despesa que es poden
fer, i això és la voluntat d’aquest govern, redistribuir i crear
igualtat d’oportunitats a tothom.

Ara passaré a l’altre gran tema a què vostès han dedicat una
estona, i que jo també n’hi dedicaré, que és el deute.
Efectivament, la nostra comunitat està molt endeutada, un 30%
del PIB, 8.612 milions d’euros, en dada de 30 de juny. Però
què hem fet? Jo vull posar en valor el que hem fet aquest
primer any de legislatura. Hem contingut el deute en termes de
PIB, que només ha crescut un 0,1% del PIB. La passada
legislatura, la legislatura d’en Bauzá, la legislatura que tenia la
gestió econòmica i els nombres només com a orientació única
de la seva gestió, va pujar 11 punts el deute, quasi 3.400
milions d’euros; això era de l’ordre de 850 milions cada any, el
deute pujava 850 milions cada any. Per tant el nivell de deute
en què estam una part molt important es va generar la
legislatura passada.

(Remor de veus)

Va ser perquè bàsicament... és veritat que es va convertir a
deute comercial, però sobretot també sempre defensam que el
deute en aquesta comunitat té dues fonts principals, i les
recordaré, ja que veig que a vegades ens n’oblidam. Una ve per
finançar grans obres faraòniques de l’època d’en Matas, que
algunes d’elles són als jutjats, i això va incrementar molt el
deute de forma innecessària en aquesta comunitat. Una segona
és l’infrafinançament que ha patit Balears, i per tant el deute
que tenim per això... -el deute ve molt justificat per
l’infrafinançament-, per això no em cansaré de defensar que és
necessari que el Govern d’Espanya condoni o es quedi una part
del deute de les Illes Balears. Crec que és de rebut defensar...

(Alguns aplaudiments)

Crec que és de rebut, i ens hi hauríem de sumar tots, i així
esper que el Partit Popular ho refermi a la seva propera
intervenció, que se sumarà i demanarà al Partit Popular en el
Govern d’Espanya, que també se sumarà a aquesta condonació
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de deute que necessita Balears, ja que ha patit aquest
infrafinançament, i això ho han patit tots els governs, no només
uns o uns altres de segons quin color; tots hem patit i això s’ha
acabat reflectint a Balears.

En el tema del deute jo repetiré que no farem ni més ni pus
que el que diu complir amb la senda d’estabilitat
pressupostària. No tenim perquè dedicar més esforç al deute si
ja estam complint els objectius de dèficit i deute que ens marca
el ministeri i la senda de consolidació fiscal que marca Europa.
No tenim perquè ser més estrictes.

Per tant... Bé, ja crec que ho he dit tot.

Sí que també vull recordar que qui més creix en el deute és
l’Estat, en aquests moments. Han sortit les dades el mes de
setembre on l’Estat és el que més s’endeuta. 

En conclusió, en tema de deute vull destacar que el primer
any de legislatura el govern actual ha contingut el deute, que el
deute elevat que ve..., no diré..., no donaré ja més explicacions,
reforçaré que l’argument bàsic és un infrafinançament i per tant
aquesta comunitat el que ha de fer, i crec que ens hi hem de
sumar tots, és l’hora de tornar a negociar el finançament, que
ara s’obrirà aquesta nova etapa, és que l’Estat es quedi una part
del deute, condoni el deute, i així nosaltres puguem quedar en
uns límits d’un 10% sobre el PIB o d’acudir al mercat, i a partir
d’aquí ser coresponsables amb el nostre deute. El que no es pot
pretendre ara és que amb aquest volum de deute generat per
tots aquests anys d’infrafinançament, que hem convertit -a més
ho record- el deute comercial i l’infrafinançament en deute,
record que tots els mecanismes de liquidesa han suposat
convertir l’infrafinançament en deute, tots aquests dèficits que
hem anat arrossegant per no tenir prou finançament ens els han
finançat amb deute i per tant hem anat elevant el deute. Això ve
per aquest infrafinançament, per tant crec que és de rebut que
se’ns condoni el deute.

Quant als ingressos... ingressos temeraris... -ara no trob el
paper, duc massa papers, perdonau un segon- ...quant a aquests
ingressos, que són excessius, són temeraris, jo vull dir que
precisament els ingressos estan basats en unes fonts sòlides,
precisament nosaltres el que feim en aquest pressupost, i crec
que s’entén, és recollir la millora de cicle, per això els ingressos
poden créixer, sobretot la recaptació en tributs cedits i part de
la recaptació que ve de finançament de l’Estat; la reforma fiscal
que vàrem fer el 2016, que evidentment té els seus fruits; la
creació d’un nou impost, també hem de recordar l’impost
turístic, aquest impost que recull la solidaritat o que reflecteix
la solidaritat dels turistes amb els residents i que és també una
figura impositiva creada que l’any que ve reflecteix dins els
pressuposts 60 milions de recaptació. Si a això afegim el dèficit
permès i els 120 milions de carreteres, els pressupostos
d’ingressos estan ben calculats, són sòlids i prudents.

Tornaré a fer un incís en els 120 milions de carreteres. En
vàrem parlar molt el dia del sostre de despesa, n’hem parlat
diferents vegades, però jo vull dir, i crec que és de rebut que
estiguin pressupostats, primer de tot perquè hi ha un protocol,
hi ha un paper, hi ha un suport jurídic que ho empara. Després
nosaltres no consideram que un protocol signat amb el ministeri
sigui paper banyat; això seria una irresponsabilitat política, fer

això, considerar que el protocol signat amb el ministeri sigui
paper banyat seria una irresponsabilitat política d’aquest
govern, com varen fer a l’anterior etapa, diríem, que valen
acalar el cap, varen deixar perdre o no va reivindicar
suficientment aquest conveni, així com altres temes com
inversions estatutàries o altres qüestions que afectaven les Illes
Balears. Nosaltres no pensam renunciar ni a un euro que ens
correspongui de Madrid; per això els 120 milions estan
pressupostats l’any que ve; precisament hi ha 120 milions
perquè enguany el ministeri no ha complit amb la seva anualitat
de 80 milions, tot i que record que en el Pla d’ajust que vàrem
presentar devers el mes de maig sí que l’Estat els va reconèixer
i els va tenir en compte; dins el Pla d’ajust que vàrem presentar
per obtenir el FLA, el mecanisme de liquidesa, l’Estat va donar
per bo els 80 milions. Per tant entenem que l’Estat també els
reconeix, i per això l’any que ve hi seran, hi seran o han de ser
dins el nostre pressupost.

Sí que també torn recordar que l’any 2015 sí que, sense cap
document signat, el Partit Popular va pressupostar 80 milions
en el pressupost 2015 que es varen convertir directament en
forat pressupostari. Això se’ns oblida. Ara no passarà perquè
hem fet una previsió molt prudent.

Pla d’eficiència. Amb relació al Pla d’eficiència, que tant
agrada a determinats grups parlar-ne, el primer de tot que diré
és que no farem mesures cosmètiques ni retallades sense cap
sentit, com s’ha fet la passada legislatura. Jo record que el
Partit Popular va confondre eficiència amb fer retallades.
Nosaltres això no ho farem.

Però sí que, tot i que no tenguem un document marc que
digui "Pla d’eficiència", un document... sempre dic que ho
podríem fer perquè adoptam moltes mesures en aquest sentit,
vull destacar les més importants que es fan a l’ib-salut, que són
les que ocupen el major percentatge de la despesa a la nostra
comunitat autònoma. S’han introduït, crec que ja ho hem
explicat en diferents intervencions, avui mateix ho ha contestat,
crec, la consellera de Salut, a l’ib-salut s’han tornat a introduir
els contractes de gestió als hospitals, que això va lligat a
objectius de compliment i d’eficiència; s’ha posat en marxa la
central de compres, que no s’havia posat en marxa; acords
marc, que també estalvien... estalvien en l’adquisició de
productes, medicaments o productes farmacèutics; així com
també s’estan millorant tots els processos de contractació. Es
fa una molt bona feina a l’ib-salut, que evidentment ens ajuda,
com he recordat en altres moments, a millorar el període de
pagament, però sobretot millora la gestió i l’eficiència de l’ib-
salut. 

El que vull dir és que s’ha d’anar molt en compte amb les
mesures que es fan, no tornarem a fer les mesures que va fer el
Partit Popular que han suposat aquelles retallades, aquelles
millores d’eficiència i han suposat tenir més llistes d’espera en
els hospitals, tenir una educació pública de menys qualitat
perquè hem augmentat ràtios o unes dessaladores... unes
depuradores en molt mal estat, i ara estam pagant aquesta... no
haver fet el manteniment de les infraestructures.

Per tant, estam fent mesures de millora d’eficiència.
Evidentment, el que sí no hem fet és un pla emmarcat, però
això sempre dic que ho podem fer i que ho acabarem fent
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perquè convèncer-los que estam fent mesures en temes
d’eficiència. 

Moltes d’aquestes mesures estan dins el Pla econòmic i
financer que hem presentat al ministeri, que encara no ens ha
aprovat, però que evidentment també aquests plans recullen
mesures de millora d’eficiència i allà estan recollides.

Després a Ciutadans li vull aclarir que m’ha dit que el
capítol 1 augmentava un 11% li aclareixo, augment un 7,7%. Jo
vull defensar el que feim en el capítol 1 perquè sembla ser que
tiram els doblers a la mar, i això no és així. També li vull
aclarir que li sorprenia l’augment d’Educació, del capítol 1
d’Educació i de Salut percentualment. Com a Educació la
major part de la despesa és capítol 1, el professorat, per tant, és
normal que l’augment sigui més alt a Educació, tot i que és
veritat que hi ha un increment en professorat, l’any passat,
enguany, perquè aquí està la qualitat educativa, baixar ràtios,
atendre la diversitat, etc.

Clar, per això a Salut que hi ha també... que té un pes
important el capítol 1 i el capítol 4, farmàcia, despesa
hospitalària, evidentment l’augment en capítol 1 en termes
relatius és menor.

Jo també vull posar en valor el que es fa en capítol 1,
s’estan recuperant drets, s’estan recuperant drets de la funció
pública, però el que es pretén amb això és dignificar la funció
pública. Venim d’una època, també per motius ideològics, que
es va decidir retallar sense cap mirament la funció pública, tots
els drets dels funcionaris, acomiadaments, record que els
acomiadaments ens han costat a aquesta comunitat autònoma
de l’ordre de 17 milions d’euros, es volien eliminar empreses
públiques a qualsevol preu. Tot això amb la idea de reduir
sector públic i anar cap al sector privat i fomentar el sector
privat. 

Aquesta és la filosofia i la ideologia del Partit Popular, del
Partit Popular de Balears, del Partit Popular de Madrid. No sé
si és la de Ciutadans, quan vostè es qüestiona aquest tema no sé
si és que també va per aquí. Però nosaltres creim en la funció
pública, creim en els serveis públics perquè l’estat de benestar,
el pilar, les àrees principals de l’estat de benestar: salut,
educació, serveis socials, tots els serveis públics en general es
fan, es presten amb personal, amb capítol 1. Sobretot en
educació li he posat l’exemple, tots són docents, són persones
que cobren una nòmina, el capítol 1. Per tant, és on s’aposta
molt.

Per això, nosaltres creim en el retorn de drets, en el retorn
de la dignificació de la funció pública i tornam drets que es
varen detreure la legislatura passada, per exemple la paga extra
de l’any 2012. Vostè estarà d’acord que aquest dret que es va
detreure s’haurà de retornar als funcionaris. Això té un impacte.
Tenim una comunitat autònoma amb 30.000 funcionaris, si
comptam els tres sectors, per tant, això té un impacte.

El mateix estarà d’acord que si l’Estat puja un 1% l’any que
ve les retribucions les haurem de pujar, això també està previst
dins aquest capítol 1. La carrera professionals, els acords de
carrera professional, que també crec que hi estan d’acord, per
tant, també s’han de pagar. Tot això té un impacte, però

bàsicament perquè els serveis públics es presten amb personal,
i aquest personal ha de ser, ha de tenir unes condicions, se’ls ha
de reconèixer un salari, el salari que pertoca, i se’ls han de
retornar els drets que la passada legislatura es varen detreure.
Això és l’increment que hi ha a més de, com ja li he dit, un
increment en personal a educació, salut, etc.

Després em queda el capítol de consells insulars. A mi em
sap molt de greu el que diu la portaveu del Partit Popular, però
tenc molt clar que si baixam imposts no creixerà el finançament
dels consells insulars. Si no, ja m’ho explicarà vostè com ho
farien. O sigui, quan expliqui una altra vegada baixar imposts
també expliqui què implicarà als consells insulars, perquè ho
sàpiguen els consells insulars i que sàpiguen també què pensen
vostès en relació amb els consells insulars, perquè podem fer
una llei que digui el que digui, però si no la dotam i no feim els
mecanismes perquè aquesta llei condueixi recursos cap als
consells insulars, no hi haurà augment. Per tant, qui fa l’esforç
i qui dóna valor a l’autonomia i al paper dels consells insulars
és aquest govern quan puja el pressupost perquè reverteix de
forma automàtica als consells insulars, independentment de la
llei que tenguem. Li record, i m’agradaria m’ho aclarís, si
baixam imposts, com pretén fer arribar més recursos als
consells insulars? Automàticament baixaran les aportacions als
consells insulars.

(Remor de veus)

Bé, jo crec que ara he contestat bàsicament tot el que heu
plantejat. A mode de resum, crec que els mòbils fets a Xina
funcionen, Sr. Font, crec que podem defensar un molt bon
pressupost. Jo el convid a fer feina en el tràmit d’esmenes,
estarem encantats de les seves aportacions, però sobretot no
facin demagògia, no vulguin baixar imposts, baixar deute i
millorar les despeses socials i de model econòmic perquè jo
crec que això és el que està, és el que permeten les esmenes a
la totalitat, fer aquest discurs, però no aportar solucions. Això
ja els he dit que no em sembla del més correcte. 

Aquest govern fa uns pressuposts aprofitant la millora de
cicle econòmic, aprofitant la reforma fiscal de l’any passat,
escurant tots els ingressos que pot escurar i per això ha
introduït els 120 milions d’euros en el pressupost, per fer els
pressuposts més redistributius i més justos. 

Vull reiterar i ho torn a dir, uns pressuposts el que
demostren són les polítiques i la voluntat que té un govern de
transformar i en quin sentit vol transformar la societat i aquest
govern té molt clar, i els grups que li donen suport tenen molt
clar, que els pressuposts han de servir per redistribuir la riquesa
i fer que la riquesa arribi a tothom, per això augmenten les
polítiques socials, per això també hi ha un canvi en els... hi ha
partides per canviar el model econòmic i sobretot hi ha una
recuperació de la inversió pública que s’havia perdut durant
molts d’anys i que tan necessària és també per restablir els
nostres serveis públics. 

Això és tot. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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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. Ha estat bé allò de made in Xina, eh?, però no és
tan sols que sigui made in Xina, que petaran, sinó és que de
passada els tenim deslocalitzats, com les indústries que
produeixen allà i venen aquí. Els tenim deslocalitzats a Madrid,
i vostè diu, els hem de reclamar els 6.000 milions d’euros. Una
vegada més El Pi li diu, confia que reclamant els ho donaran?,
de cap manera. Al jutjat, al jutjat, al jutja, ja està bé, no se'n
riguin. 

“Demagògia” ho haurà dit 27.000 vegades vostè mentre ha
estat aquí. Ara li diré, d’on trec les esmenes que farem parcials?
Miri, ja en tenc moltes aquí redactades, lògicament que diguin
el que li he contat. Però vostè em diu, sap que és de bo de fer
dir això són 100 milions d’euros, però és que vostè té capacitat
de recaptar 100 milions d’euros. 

Si el vicepresident amb els mandats que té dels cotxes de
lloguer i dels habitatges turístics hagués fet la feina no hi ha
100 milions d’euros, hi pot haver prop de 130 milions d’euros,
un, posant una taxa als cotxes de lloguer, que la indústria està
d’acord, que pot, i l’altre, Sra. Consellera, anem al lloguer
turístic, si coincidim que el 30% de lloguer turístic no està
regulat, està d’acord que el lloguer turístic pagaria per tres
conceptes o quatre?, que el quart no és nostre. Pagaria per IVA,
estam d’acord? Pagaria ecotaxa, està d’acord? I aquell que
sigui comunitat de béns o persona física pagaria per més IRPF,
està d’acord? Si és el 30% no creu que aquí hi ha més de 60
milions d’euros a haver de recaptar? Jo ho sé d’on els trauria,
són vostès que no ho saben o no han volgut fer. 

No li faig demagògia, li acab de posar els punts damunt les
is d’on trauria els doblers. Vostès ho han aprovat aquí fer-ho i
no ho han tirat endavant. No li dic, retalli d’aquí, retalli d’allà.
No, no, no, li dic que amb els cotxes de lloguer, amb els
100.000 cotxes de lloguer, amb els habitatges turístics vostè té
per (...) aquests 130 o 140 milions d’euros més. Clar que sí. 

No li he posat una comparança amb altres comunitats, no
m’importen les altres comunitats, no vendran a pagar-nos cap
despesa, li he posat una comparança amb el tram d’IRPF, el
que cobra Rajoy i Montoro amb el que cobra vostè, la nostra
comunitat, i li he dit en el tram, a cada tram el que hi havia. I li
he dit a qui té una renda de 18.000 euros, Rajoy li cobra el 12%
del 50% i nosaltres li cobram el 14,75. I al que té una renda de
30.000 euros, Rajoy li cobra el 15% i nosaltres el 17,75. Que
costa 100 milions? Idò fill meu, això vol dir estar devora la
gent que pateix, la resta és comèdia. Això és demagògia, això
que fan vostès és demagògia. Allò que els estic dient jo és que
la gent que cobra poc, que no arriba a 1.000 euros, no li cobrem
més que el que li cobra Rajoy. Són 100 milions, qui aguanta la
comunitat? Els dèbils, perquè els grossos tenen instruments per
no pagar.

A veure, a vostè li podran contar segons qui, segones quines
històries. A mi ja no, per vell...

(Remor de veus)

Bé, però el que li acab de dir jo, d’on trauria els doblers i
això, vostè no m’ho pot negar que això és així. Vostè no em pot
negar que una persona que ingressa 18.000 euros, el 50% que
cobra el Sr. Rajoy, són un 12% i que la comunitat el 50%, el
14,75. Vostè mateixa me diu, “això que em demana vostè, ens
costaria 100 milions d’euros”. Idò Rajoy cobra 100 milions
d’euros menys a tota aquesta gent que vostè li cobra 100
milions d’euros més. Això és demagògia? Això són faves
comptades, faves comptades!

Vostè em parla, el model productiu no es pot fer tot d’un
cop. Jo no li ho deman, nosaltres ens fixam en el canvi de
model productiu per tendència. Si tu veus que un pressupost
canvia la tendència d’una forma important en segons quines
coses, pots veure una aposta pel model productiu. Això són
números seus, seus. Polítiques socials 2.704 milions. Model
econòmic, l’any passat 149.097.150; enguany, 161, en què?, en
el de sempre, recerca i innovació ha pujat 1.600.000; a
indústria hi destinam 14 milions; a eficiència energètica 4
milions; i a comerç 2.900.000. Com vol...

(Remor de veus)

... no he de comparar amb res del Sr. Bauzá ni amb res
d’enrere, ens hem equivocat molts d’anys, no vull que ens
equivoquem més. Necessitam apostar de ver, Sra. Consellera,
no em digui que el nou model productiu amb això vostè ha
començat. Això és más de lo mismo. No hi ha canvi de
tendència i és el que li demanam.

L’altra qüestió. Vostè m’estava dient el darrer el tema de
funció pública, que estan potenciant allò de funció pública. No
s’equivoquin, això és un discurs fals en aquesta terra i els
explicaré per què. Si no tenguéssim la sanitat privada que tenim
a Balears, som incompetents nosaltres per poder dur la sanitat
del 1.100.000 persones, som incompetents. Ja pot ser vostè
metge, però, fill meu, si ara la sanitat privada demà matí tanca,
nosaltres estaríem desbordats.

Educació. Però si el 40% quasi de l’educació està a la
concertada, si tanquen demà matí no tenim capacitat. De què
hem de parlar que volem que allò públic. El que hem de fer és
que això s’aguanti i quan tenguem molts de doblers i molts
siguem molt rics, ja planificarem si hem de dir, au vosaltres no
importa doneu classes, au vosaltres no importa tengueu una
consulta privada, a un país democràtic. Ho dic perquè ens
parlen de demagògia i allò que han de tenir en compte que aquí
qui aguanta aquesta terra no és allò públic, és allò privat.

Moltes gràcies.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula el Sr. Xavier Pericay del
Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos.
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EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra. Consellera,
ens acusa de demagogs, però vostè també ha començat el seu
discurs cantant les lloances de la seva família política. I quan
dic família política em referesc evidentment a la resta del
Govern. Això crec que tampoc és una cosa que estigui gaire
allunyada de la demagògia. 

Però en fi, en tot cas, governar consisteix a marcar prioritats
i és per això que nosaltres l’insistim tants de pics en aquest pla
d’eficiència. Que per cert, ara sí, avui he entès que aquest pla
d’eficiència i ho dic també pel Sr. Font, que també el reclama
des de fa temps, el tendrem l’any 2019, si el tenim, perquè
duim un any i mig i ens va dient que sí, que hi estant fent feina.
Bé, hi estan fent feina i que qualque dia arribarà. Si el tenen a
l’ib-salut facin-lo públic, siguin transparents que és una de les
doctrines que vostès teòricament prediquen.

En tot cas, el canvi de model productiu de les promeses als
fets també i em cenyiré estrictament a la partida d’innovació i
de recerca que el vicepresident és el primer que reconeix que
creix molt manco del que hauria de créixer i fins i tot molt
manco del que varen ser sobretot les promeses electorals. Per
tant, si per aquest camí tampoc no insistim, aquest canvi de
model productiu, deixant de banda altres aspectes que també
incideixen, difícilment es podrà produir.

Ha parlat de les baixades en any electoral, les baixades
d’imposts. Efectivament, és una pràctica, però és una pràctica
comuna d’aquests senyors i d’aquests d’aquí, o d’aquestes
senyores i d’aquestes senyores d’aquí. És a dir, això és una
cosa que han fet vostès sempre, a Balears i a Espanya. O per
exemple, pensant només en el govern de Rodríguez Zapatero,
per posar un exemple, ja que vostè ha agafat governs de Rajoy.
Per tant, això desgraciadament no és una cosa de la qual
estiguin exempts. 

Condonar el deute. Ens demana que ens comprometem a
condonar el deute. Jo li dic tot d’una, però hem de condonar el
deute a tot l’Estat. És a dir, hem d’aconseguir que aquest model
de finançament canviï i en això hi estam tots d’acord, i si això
ha de passar per un acord general, en què evidentment el
Govern de l’Estat haurà de participar, de condonació del deute,
aquí mateix firmam. El que no podem fer és prendre mesures
unilaterals o bilaterals, perquè simplement al final això és una
caixa comuna i tampoc no podem anar perdonant uns i no
perdonant els altres.

Els ingressos de carreteres. Vostès han calculat 120 milions,
però aquest protocol del qual parlen, només els en garanteix 80
l’any que ve. Allò que els garanteix és que els altres 80 es
cobrin entre els dos anys. En tot cas segueix sent evidentment
un ingrés temerari. 

I respecte finalment del capítol 1, evidentment que nosaltres
defensam els drets dels funcionaris i sobretot quan obeeixen
promeses incomplertes. Sense anar més lluny, com saben bé, a
Ciutadans som partidaris d’un nou model de finançament que
justament allò que ha de tenir per objectiu és garantir que tant
la sanitat, com l’educació, com els serveis socials puguin estar
assegurats a totes les comunitats autònomes. I aquest ha de ser

el principi. Per tant, com pot entendre ens preocupa i
defensarem sempre això.

Però si li citava el tema de sanitat sobretot és perquè en
aquest parlament hem estat molts de pics reclamant que hi
hagués en determinades àrees dels serveis sanitaris més
personal, és a dir, falta de personal. I a mi el que m’estranya és
que justament aquesta partida hagi estat una partida que hagi
tengut en termes relatius, és ver, percentualment, un interès
menor que el que ha tengut la partida en el camp educatiu. I per
això li posava l’accent en això.

I resumint, desgraciadament de les coses que li han
demanat, vostè ha fet dues afirmacions taxatives: “no baixarem
els impostos, ni farem cap esforç per reduir el dèficit”. Crec
que són paraules seves, ho ha dit vostè, per ventura m’he
equivocat en apuntar-ho. És a dir, si el Govern de l’Estat ens
permet..., per reduir el deute, perdó, ens permet aquesta
ampliació de dèficit, nosaltres la utilitzarem i no farem cap altre
esforç que tingui a veure amb la possibilitat de reduir el deute.
Crec que és això el que vostè ha dit, just quan després ha afegit
que aquest deute s’havia de condonar i ha demanat a tothom el
seu suport.

Jo només li diré una cosa. Si efectivament això són dues
màximes, la situació en què ens trobam no farà més que
empitjorar i encara que vostè ho vegi en termes relatius,
respecte del percentatge de PIB i digui que efectivament aquest
deute ha augmentat poc, el que hauria de fer no és augmentar
poc, és deixar d’augmentar. El que hauria de fer és reduir-se
que és -insistesc- l’obligació que ha de tenir qualsevol govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula la Sra. Margarita Prohens,
del Grup Parlamentari del Partit Popular.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, ho ha deixat molt
clar: no correspon ara abaixar imposts. El que passa és que
tornen a ser incoherents. No poden abaixar imposts ara perquè
hi ha un percentatge elevat de població que està en risc
d’emergència social; no poden abaixar imposts però sí que es
poden deixar 18 milions d’euros sense gastar de la renda
bàsica; o reduir 1 milió d’euros de la renda mínima d’inserció;
o no apujar els pressuposts de política social al mateix nivell
que puja la resta del pressupost; o estalviar-se 200.000 euros
del Fons de pobresa energètica. Com quedam?, hi ha
emergència social i per això no poden abaixar imposts?, o no
hi ha tanta emergència social i no abaixen imposts perquè no
volen? Jo crec que estan essent molt incoherents.

Jo ja els puc dir que amb el Partit Popular la situació
econòmica tal com està i la situació financera i pressupostària
que s’han trobat, el Partit Popular no hauria castigat les classes
mitjanes i treballadores d’aquesta terra amb l’apujada
d’imposts que han fet vostès.

(Alguns aplaudiments)
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Són diferents visions polítiques.

Diuen també, parlen un altre pic del finançament als
consells insulars. Si tan creuen en aquest finançament posin una
partida pressupostària dels 144 milions d’euros de bestretes que
deuen als consells insulars; si no la resta són paraules, paraules
buides. Parla d’aquest increment de 28 milions del que rebran
els consells, però s’oblida de dir que la major part d’aquest
increment és a causa de la liquidació de 2015 gràcies a la gestió
del Partit Popular abans que vostè arribàs.

I ja ho varen dir els meus companys del Consell de
Mallorca, que reclamen una millora de finançament sense
augmentar la pressió fiscal als ciutadans d’aquesta terra. El que
passa és que no ho entenen, no ho entenen, perquè la consellera
i aquest govern d’esquerres relacionen abaixar imposts amb una
baixada de recaptació, i així estam perduts; si ells sempre
relacionen que si baixam imposts baixa la recaptació de la
comunitat autònoma jo crec que és molt mal de fer que ho
puguin entendre.

A part d’això hi ha un tema que ens preocupa, i ens
preocupa la manca de model econòmic d’aquesta comunitat.
Quin model volen? No ho hem vist reflectit durant aquest any
i mig de polítiques, i tampoc no ho veim en els pressuposts. No
volem que venguin tants de turistes i abaixen la partida de
promoció perquè diuen que no cal promocionar tant, una cosa
que és una errada estratègica. Sra. Consellera, fins i tot la Coca-
cola, líder indiscutible del seu sector, segueix apostant any rere
any per la promoció. Volen un model que lluiti contra el tot
inclòs i el lloguer de vacances, però no hi ha cap partida que
indiqui un major esforç d’inspecció; faran més del mateix, 150
inspeccions a l’any i poca cosa més. Diuen que volen
desestacionalitzar perquè durant els mesos d’estiu estam
saturats, però no hi ha cap partida que promocioni el turisme de
congrés, ni l’esportiu, ni el cultural, ni el gastronòmic; ni tan
sols no aprofiten la infraestructura del Palau de Congressos per
fer-ne promoció arreu d’Europa i atreure un turisme de major
qualitat. Diuen que volen un canvi de model i hi destinen 13
milions d’euros; la veritat és que amb un 0,3% del pressupost
difícilment veurem el 2017 aquest canvi de model que tan
pregonen.

I en depuració d’aigües, per posar un altre exemple, és vera
que tenen més inversions, però ni molt manco tota la recaptació
de l’impost d’estades turístiques. Degué ser per això que hi va
haver aquella tragicomèdia al Consell de Govern. 

Per no canviar ni tan sols no canvien el model d’IB3.
Esperem que tenguin els vots suficients per convocar el Consell
Assessor per poder deliberar, però de moment, de la BBC que
havia de ser IB3, no en tenim ni rastre, en aquestes illes. Deien
que volien internalitzar els informatius; de moment, un nou
concurs per licitar informatius dos anys, més dos anys de
pròrroga, i l’augment pressupostari que es dedica bàsicament
a informatius. Això sí, premien la caiguda de l’audiència d’un
6,6 a un 2,5 i la caiguda d’uns 300.000 euros d’ingressos propis
amb un increment pressupostari de 2,6 milions d’euros; deu ser
qüestió de prioritats, especialment d’algunes empreses
prioritàries que reben molts de contractes de l’ens públic.

I vull acabar, vull acabar aquesta primera rèplica felicitant-
la, Sra. Consellera, per un canvi que sí que ens agrada. Han
rectificat i ens n’alegram, han eliminat la suspensió de la Llei
de finances que l’any passat trobaven tan innecessària; s’acaben
els crèdits ampliables i destinen 31 milions d’euros al Fons de
contingència. Malgrat que fa un any no ho veiessin, és una bona
notícia per als ciutadans tenir la garantia que s’està fent una
bona gestió econòmica i financera amb tots els controls
possibles.

Però, insistesc, Sra. Consellera: cap a on anam? Ara han
acabat de derogar; tenim rumb o anam dins un vaixell fora
rumb? Li deia el Sr. Font que això eren uns pressuposts
xinesos, i vostè defensava els productes xinesos. El problema
de la majoria de productes xinesos és que funcionen, funcionen
un cert temps, però quan s’espenyen, perquè són falsos, quan
s’espenyen ja no tenen remei, ho hem de canviar per un de nou.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Catalina Cladera per tancar la qüestió.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Prohens, el primer que li diré
és que he arribat a una conclusió després de la seva intervenció,
i és que el Partit Popular, amb aquesta situació econòmica que
tenim i amb aquest canvi de cicle econòmic, faria més
retallades. Això és el que vostè ha dit, perquè què faria?,
abaixaria impostos, disminuiria els recursos de qualsevol
manera, a fi de seguir amb la política que ha fet la passada
legislatura. Crec que aquest és el titular que se li ha oblidat dir,
a vostè.

(Alguns aplaudiments)

Per tant seguiria fent retallades, no empraria el pressupost
per redistribuir riquesa i que el creixement econòmic arribi a
tota la societat. Això és el que faria el Partit Popular, que quedi
clar.

(Remor de veus)

Però bé... Li recordaré, perquè no ho he fet abans i crec que
és important, sobretot pel discurs que vostè empra, li recordaré
algunes de les coses que va dir l’any passat, que crec que ara
hauria de demanar disculpes després d’haver demostrat (...) que
això no és així. Li posaré exemples del que va dir en el seu
discurs que han quedat totalment desmuntats durant la gestió de
2016. Va dir que el pressupost 2016 era un paper banyat, que
no se’l creia ningú, producte de ficció, un gran engany. Crec
que els objectius estan coberts, estam complits, a nivell de
gestió econòmica puc defensar que estam el mes d’agost amb
superàvit, que preveim que el mes de... -Sr. Camps, escolti, que
després no li queda clar...-, que a finals de 2016 complirem el
0,7 de dèficit, i que en deute també hem anant contenint el
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deute. De tot això avui vostè no ha dit res, se li ha oblidat per
complet.

També li record una altra cosa que deia -no les hi recordaré
totes perquè evidentment el debat avui és un altre-, però també
deia “què diran els dependents quan comencin a endarrerir el
pagament de la nòmina de dependència?”; recorda aquesta
pregunta? Li contestaré: el juliol de 2015 pagàvem..., el juliol
de 2015 acabàvem d’arribar a aquest govern, es pagaven 2,44
milions, 8.028 perceptors; un any després, setembre de 2016,
la nòmina de dependència és de 3,83 milions -ara no escolta,
Sra. Prohens, crec que li interessa-, 3,83 milions d’euros de
nòmina, 10.039 perceptors. Ara en aquesta legislatura ja tenim
2.000 perceptors..., o sigui, ja hem arribat a 12.000 persones
aprovades o reconegudes, amb la dependència reconeguda.

També deia que augmentaria l’atur, baixaria el creixement
econòmic..., i jo crec que això ja no cal debatre-ho. La
comunitat autònoma és la que més creix el 2016, la que més
creixerà de tot l’Estat, fins i tot de la zona euro 2017. L’atur,
també tenim la millor taxa de reducció de l’atur o la millor
ocupació en aquestes illes. Per tant tots els seus teoremes de
l’any passat queden totalment desmuntats.

Sr. Font, aquests 140 milions que vostè pretén..., vostè és un
mag, no és que li agradi la tecnologia xinesa, és que ara ve de
mag aquí, perquè de sobte treu 140 milions. L’impost turística
en dóna 60; jo no sé d’on pretén, amb més figures impositives,
treure’n 140 per substituir la baixada d’IRPF. L’impost de rent
a car que el Partit Popular va fer i va tornar enrere eren 15
milions. Per arribar a 140 n’han de fer molta, de feina, han de
fer moltes voltes, eh? M’ho tornaràs a explicar? Bé, es veu que
no en sé a bastament. Llavors, bé, vull dir que pos en dubte els
140 milions que vostè diu que trauria i, a més, com substituïm
aquests 100 milions que pretén reduir amb l’IRPF per ajudar
les classes mitjanes?

Tornaré a dir el que he dit abans: la millora manera d’ajudar
la classe mitjana és fer un pressupost més social i més
redistributiu, com el que plantejam enguany. Jo crec que això
és la millor manera que tothom arribi; i què és la classe
mitjana?, què ha de poder fer la classe mitjana?, perquè només
miram la part de fiscalitat, només miram segons quines coses.
Que l’educació de qualitat pública estigui garantida, això arriba
a tota la classe mitjana; que la salut arribi de forma de qualitat
pública a tothom, això arriba a la classe mitjana; que la gent
gran tengui una dependència quan l’ha de menester o una plaça
a una residència, això és ajudar tothom, això és ajudar la classe
mitjana. I d’aquesta part ens l’oblidam, només miram la part de
fiscalitat. Ens oblidam del que ha de fer un pressupost, jo no
estic d’acord que aquesta comunitat, estic en part en (...) que en
aquesta comunitat només hi ha sector privat, el sector públic té
un paper molt important, sap per què no té un paper més
important?, perquè hi ha hagut molts d’anys de dreta, això és el
que ha passat en aquesta comunitat, que s’ha carregat allò
públic i ho intenta fer cada vegada...

(Alguns aplaudiments)

...per això els hauria de dir, a aquesta bancada d’aquí, més que
a vostè perquè crec que el problema és que el sector públic té
un paper molt important i per això la política fiscal tant en

vessant d’ingressos com en vessant de despeses i estic
defensant i vull defensar el paper redistributiu equilibrador i
d’eina de creixement i de... de fer créixer i de fer avançar tota
la societat que és un pressupost que són aquests pressuposts.

A Ciutadans també li he d’aclarir que els 120 milions, el
protocol diu que els 120 milions... el protocol recordaré el que
diu perquè no ho tenen clar, són 240 milions que deuen a
Balears per unes sentències en temes de carreteres que el
protocol estableix que es pagaran a Balears en tres anualitats,
16, 17, 18; el Govern d’Espanya el 2016 mirà cap a una altra
banda, està en funcions, ha hagut de tancar el pressupost al mes
de juliol, etc., no compleix amb l’anualitat de 2016, però el
protocol diu: el que no es pagui en 2016 passa a 17, 18.

Per tant, l’any que ve perfectament podríem cobrar,
podríem demanar 162 anualitats, nosaltres hem estat prudents
i en demanam una i mitja, o sigui els 240 entre 17 i 18. Això,
si vostè llegeix el protocol, ho podria entendre així.

Després, també li he de dir que quant al dèficit jo no he dit
que no vulguem complir, jo crec que estam demostrant amb la
gestió, precisament, que enguany complirem amb el sostre de
dèficit del 0,7 si s’amplia el dèficit, crec que al mes de juliol ja
hi ha superàvit, per tant, ja tant duim una tendència d’anar
complint amb el dèficit i el mateix amb el deute. Jo no he dit
que no vulguem complir en cap moment, el que no he dit és que
facem de més del que ens marqui el ministeri o la Unió
Europea en la senda d’estabilitat de consolidació fiscal, però
sobretot no ho farem mentre que en aquesta comunitat
autònoma -ho record- la despesa social no estigui a la mitjana,
mentre no hi hagi més professionals de salut com vostè ha dit,
mentre el sistema educatiu no tengui els professionals
necessaris perquè sigui de qualitat, mentre no tenguem les
infraestructures que es mereix aquesta comunitat autònoma.
Això és el que jo vull dir. 

Evidentment, quan tenguem un sistema de finançament que
doni molts de recursos a aquesta comunitat, una millora (...)
que dugui molts de recursos ens podrem plantejar una altra
política amb dèficit i deute, però mentre complim els deures,
que és el que estam fent -i jo no he dit que no vulguem complir,
això vull que quedi clar-, crec que no hem de fer de més,
seríem... no seríem uns bons alumnes si ho féssim, sobretot pel
que he dit.

I a més, aquesta comunitat té molta necessitat, molta
mancança a augmentar i reforçar les polítiques socials, a
augmentar les infraestructures i en el canvi de model que el Sr.
Font em recorda que no feim suficient i que jo vull dir en
relació amb això que tal vegada hem de llegir millor el
pressupost. El pressupost està fent canvi de bases, però tampoc
no podem oblidar d’on venim i com tenim els serveis
fonamentals, els serveis públics bàsics fonamentals socials, així
com tenim l’educació, com tenim la salut, com tenim els serveis
socials, són unes àrees que, salut i educació es mengen o
ocupen més del 60% del pressupost. Educació en dos anys de
legislatura ha augmentat més de 100 milions d’euros; salut
també prop de 200 milions d’euros. Per tant, heu d’entendre
que l’increment que es faci en aquestes àrees és insuficient i per
molt gran que sigui encara és insuficient.
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Per tant, el que aquest pressupost fa i encara segueix fent és
consolidar, o sigui apostam per recuperar els nivells de l’estat
de benestar i evidentment ja començar a sembrar les bases del
canvi de model. Hi ha altres exemples, l’impost turístic crec
que també és un exemple de canvi de model que es pretén fer
en aquesta comunitat autònoma i altres temes que es fan, s’està
regulant el lloguer de vacances, es fan altres temes legislatius
que també acompanyaran aquest canvi de model, un canvi de
model no es fa en dos dies com tots estam.... podem estar
d’acord.

Quant al que em comentava el Partit Popular, m’ha quedat
clar també que no apostam per les polítiques socials, m’ha
quedat molt clar quan hem parlat dels consells insulars,
precisament estam disposats a baixar impostos per baixar el
finançament als consells insulars quan sabem que l’increment
dels consells insulars va destinat a polítiques socials. És el cas
de Mallorca que ahir va aprovar els seus pressupostos, més de
18 milions, dels 19 milions d’increment que té enguany el
Consell Insular de Mallorca, 18 se’n van a incrementar política
social. Per tant, estam dient de forma implícita que també
estaríem disposats a baixar impostos per seguir fent retallades
i crec que això és el titular de la seva compareixença avui, Sra.
Prohens.

(Se sent una veu de fons que diu: “No ho entén”)

No...no, vostè no ho entén...

(Remor de veus)

De la mateixa manera també vull dir que si baixàssim
impostos no compliríem, tendríem dificultats per complir el
dèficit i això precisament recordaré el que diu l’AIReF que el
pressupost 2016 de les Illes Balears preveu que podrà complir
el dèficit per la política fiscal i política d’ingressos que hem
realitzat.

El darrer ja que diré és el tema de les bestretes. Jo torn
recordar, ho he dit no sé quantes vegades al Sr. Camps, crec
que ja els ho passaré... també els ho he passat per escrit, ja...
diferents preguntes, però no ha servit, les bestretes no estan
reconegudes al pressupost de la comunitat autònoma ni de
forma pressupostària ni de forma extrapressupostària. Durant
la passada legislatura varen desaparèixer del mapa, només estan
com una provisió de riscos dins el balanç, dins la part de
comptabilitat patrimonial com a un risc possible que pot passar,
però no es va fer res, es varen adoptar acords, però no es
varen... comptablement no es varen registrar, no sé què em
demanen ara. Nosaltres sí que estam fent la feina. Estam
calculant la liquidació d’aquestes bestretes, d’acord amb la
nova llei de finançament, la de l’any 2014, i després seran
treballades amb els consells insulars com toca.

Per tant, en qualsevol moment, quan això estigui fet,
nosaltres abordarem aquest tema com ja l’hem abordat des del
primer dia, però que quedi clar que el Partit Popular, el Sr.
Bauzá als quatre anys darrers no va posar ni un euro per a
bestretes, no va pagar ni un euros per a bestretes, però és que
a més les va llevar del mapa com si no existissin.

I ja per acabar, perquè crec que ja ho hem dit tot, vull tornar
posar en valor el pressupost, el pressupost és un pressupost que
creix perquè aprofita la millora de cicle econòmic per -com he
dit moltes vegades ja- fer una redistribució de la riquesa, que el
creixement econòmic arribi a tothom a través de les millores de
polítiques socials, fent, posant també partides per transformar
el model econòmic i també enfortint la inversió pública que
duia més de quatre anys paralitzada en aquesta comunitat
autònoma.

Vull posar en valor que el pressupost s’ha fet amb debat i
amb consens de totes les forces que donen suport al Govern;
per tant, és un pressupost molt enriquit, molt... que s’ha anat
enriquint i que també esper que ara durant el tràmit
parlamentari es pugui enriquir.

Vull recordar la situació de bloqueig de què partíem d’un
govern del Partit Popular a Madrid que va fer xantatge el
màxim temps que va poder a les comunitats autònomes perquè
no tenguessin pressupost, però que aquest govern va ser
responsable i va tirar endavant i va fer un pressupost com el
que presentam avui.

Per això, crec que pel bé dels nostres ciutadans, pel bé
d’aquesta comunitat autònoma avui els pressupostos haurien de
quedar..., haurien de superar aquestes esmenes a la totalitat i
haurien de tenir el vostre vot de confiança, esper que encara
pugueu recapacitar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Intervencions en torn en contra de les esmenes defensades,
pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears intervé el Sr.
Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 

Sr. Font, jo no sé per què estan tan entossudits que aquest
pressuposts sigui made in Xina, jo ho veig més made in Sa
Pobla realment, de bona arrel, ara hem de mirar a veure com
creixen les fulles, però l’arrel pot ser sigui bo; ja li dic,
demanarem perquè crec que hi ha més motius a part del nombre
de diputats de Podem pels quals no l’han convidat a participar
en l’elaboració dels pressuposts, però bé ...

Fa unes dècades que la dreta espanyola i illenca es va
convertir a una nova religió, una religió que tenia tres
comandaments: el primer, els empresaris són bons de cor i els
banquers encara fan més bonda, no cal que es reguli res; segon,
retalleu, retalleu i retalleu que el benestar de la gent és
l’enemic, i tercer -i més important-, els rics no han de pagar res
que si no se’n van a Rússia.
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Aquesta religió la varen repetir dia rere dia durant vint anys,
dia rere dia durant vint anys, però una mentida mil cops
repetida no és converteix mai en veritat i ens va dur a la crisi
més profunda que hem conegut a Espanya després de la
llarguíssima postguerra.

Desregulació, els empresaris i els banquers als quals se’ls
va desregular, es va poder comprovar que no procedien de cap
ordre monacal i que si s’havia de desnonar algú, ho feien; si
s’havia de treure gent al carrer, ho feien; si s’havia de tallar el
llum a un anciana, ho feien; si s’havia d’acomiadar gent de 55
anys sense indemnització, ho feien; i si s’havien d’acomiadar
professors i metges, també ho feien. La gent va sortir al carrer
el 15M a dir que ja n’hi havia prou de ser mercaderies en mans
de polítics i banquers i el dogma va caure.

(Remor de veus)

Retallades..., tranquilAlitat. Després va venir Montoro i
Bauzá amb les tisores, si algú té un calfred ara, no són esperits,
hi són encara presents. Benvinguda de nou, Sra. Cabrer, aviat
hauran de decidir vostè i el seus companys què passa amb el Sr.
Bauzá. Retallada rere retallada, retallades en metges, retallades
en docents, retallades en dependència, retallades en el que més
mal ha fet als més febles...

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Jarabo. Senyors diputats i diputades, deixin
parlar amb tranquilAlitat el Sr. Jarabo per favor. Continuï.

(Més remor de veus)

Senyors diputats. Sr. Serra...

EL SR. JARABO I VICENTE:

El puc mirar als ulls millor.

EL SR. PRESIDENT:

Vol continuar, Sr. Jarabo?

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sr. President. Retallada rere retallada -dèiem-,
vàrem aprendre allò que diu Íñigo Errejón, “és molt fàcil fer els
comptes deixant la gent fora”. Però nosaltres el que volem és
que la vida de la gent pugui ser viscuda amb dignitat. Aquesta
és la nostra primera necessitat als pressuposts. I jo els
demanaria, als enamorats de les retallades contra la gent, si no
prioritzau l’educació de la gent, per què heu estat elegits? Si no
prioritzau la sanitat de la gent, per què estau elegits? Aquesta
religió de la dreta he de confessar que mai no l’he entesa,
aquesta professió de fer per les retallades tampoc. Quan veig el
somriure de Montoro quan retalla, veig el somriure del sadisme
antisocial de Bauzá i el lleu somriure d’Antoni Camps quan
parla de disminuir el límit de dèficit a les seves intervencions;
pareix que l’únic pensament que té és que hi ha gent que

mereix viure per damunt les possibilitats de tothom i que hi ha
gent que no es mereix res.

Sra. Prohens, pugi al faristol primer a explicar que allò que
diu de reformes estructurals, en realitat es diu re-ta-lla-des i que
les fan perquè vostès consideren que la gent no es mereix la
sanitat ni l’educació públiques. De fet, el molt poc honorable
expresident intenta tornar del Senat per defensar la seva magna
òpera de retallades antisocials. El darrer dogma de la seva
religió és que els pensionistes han de pagar, que els autònoms
han de ser ofegats d’impostos, que les petites empreses han de
pagar més que l’IBEX35; però que hi ha una casta que mai ha
de donar un euro al benestar de totes i tots. Fins i tot el profeta
d’aquesta religió a Espanya, fins i tot als mítings del Partit
Popular també pregaven sobre el miracle econòmic valencià,
l’aparició via miraculosa de bitllets de 50 euros, o de 500 euros
a l’Ajuntament de València, doncs aquesta profeta tenia
alAlèrgia a pagar impostos. Rodrigo Rato ho tenia molt clar, ell
pertany a una casta que no ha de pagar cap impost, perquè ell
està a un altre nivell...

(Remor de veus)

Aquesta recepta ens ha carregat el pes de l’Estat i de les
nostres illes a la gent que s’aixeca d’hora, mentre al Sr.
Escarrer o Riu se’ls baixaven els impostos i encara els
semblava massa i se n’anaven a paradisos fiscals. Com va dir
el Sr. Montoro -també un referent- tenien una altra cultura
fiscal, hi ha una cultura fiscal per als de baix, que ho hem de
pagar tot; i una altra per als rics i per als seus fidels servents del
Partit Popular, que és no pagar res. Nosaltres a Hisenda,
vosaltres a Panamà. Així, no!

(Continua la remor de veus)

Aquestes receptes han deixat un país injust, unes illes
saquejades, una població indefensa, però hem perdut la por i
ara som majoria els que hem desmuntat les vostres mentides i
deim no. Mai més la desregulació, mai més la indefensió de les
treballadores damunt els seus caps, mai més les retallades
contra nosaltres...

(Algunes rialles)

Vaig llegir la seva entrevista l’altre dia i crec que no deia
precisament això. Mai més amnistiar els rics, les majories no
han de pagar els seus capricis. Els riscos no els pateixen els
rics, els que viuen en risc d’exclusió social són milers de milers
de persones a les nostres illes i no hem de pagar per ells. Mai
més la seva cobdícia. Volem impostos justos i progressius.

Ara tornam intentar vendre el mateix verí. L’oposició del
Partit Popular, Ciutadans i El Pi i les seves esmenes a la
totalitat, repeteixen els mateixos arguments que vàrem escoltar
en aquesta situació fa un any. Anunciaven, me’n record de la
Sra. Prohens, menys consum, més atur, tancament de moltes
petites empreses, l’impost turístic provocaria la fugida dels
turistes i l’apocal·lipsi turístic, a Groenlàndia supòs que es
pensava que anirien els turistes. I no ha passat res d’això. S’ha
batut el rècord de turistes i fins i tot l’hem hagut de criticar...

(Remor de veus)
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L’atur ha baixat. El consum ha augmentat. Les PIME
sobreviuen en condicions similars, sembla que amb una mica
més de beneficis. El creixement del PIB assolirà el 3,5% i som
líders de l’Estat. Unes bones xifres podríem dir en termes
liberals, que tant els agrada utilitzar, que es repetiran molt
probablement el pròxim any, segons diferents previsions.
Davant aquestes dades irrefutables, vostès presenten unes
esmenes a la totalitat que coincideixen molt en el seu diagnòstic
del pressupost, així com en la seva crítica, em referesc a les tres
esmenes. 

Em resulta inquietant la coincidència en l’expressió que “els
pressuposts no responen a les necessitats reals dels ciutadans de
Balears”. Ja sabem que això és un eufemisme elegant per
mostrar la seva oposició, però deixa a l’aire la gran pregunta a
la qual tots tractem de respondre: quines són aquestes
necessitats reals dels ciutadans de Balears? 

Segons les seves teories, les necessitats dels ciutadans de
Balears són que venguin més turistes i que paguem menys
impostos. Em temo que l’argument que venguin més turistes
per evitar que marxin a Groenlàndia, ja no els funciona. Els
nivells de saturació viscuts aquest estiu a totes les illes són
inèdits i no són una sensació d’aglomeració com es va arribar
a dir des del Govern. 

Sense límits no hi ha futur, Sr. Font, ni per als seus fills, ni
per als seus nets, als quals tant anomena i estic ben segur que
estima. No podem oferir-los un futur d’ingressos econòmics a
l’estiu, a costa del desbordament dels nostres recursos, que a
més hipotequi la seva capacitat de generar activitat la resta de
l’any. 

O el de pagar menys impostos, que tots tres han criticat en
les seves intervencions. Vostès es queixen de l’elevada pressió
fiscal al mateix temps que critiquen que el pressupost sigui
expansiu. Recordem una qüestió. Un dels principals problemes
estructurals d’Espanya i de les comunitats autònomes, també de
la nostra, no és el nivell de despesa, sinó el nivell dels
ingressos. Necessitem una reforma tributària progressiva, que
acosti el nostre país i la nostra comunitat autònoma a la mitjana
europea en matèria d’ingressos fiscals, pel que fa al PIB. I hem
de recordar que ara mateix es recapten 8 punts per sota de la
mitjana europea. Em sembla absolutament absurd i perillós que
en un context d’incertesa econòmica i pressupostària, en
particular pel costat dels ingressos, es puguin proposar mesures
que redundin en un major minvament d’aquests ingressos
fiscals. Crec que a més ho ha explicat prou bé la Sra. Cladera.

Les necessitats reals de la ciutadania de Balears passen
perquè aquest govern i aquest parlament garanteixin les bases
de l’estat del benestar i els serveis socials fonamentals. I això
no s’aconsegueix ni baixant impostos, ni baixant els braços
davant la perversa actuació de govern de Rajoy, que fins ara ha
penalitzat enormement les comunitats autònomes a través d’un
repartiment dels objectius de dèficit que ha limitat d’una
manera desproporcionada les seves funcions i els seus objectius
pressupostaris. Per això és fonamental reequilibrar els objectius
de dèficit entre els diversos nivells de l’administració de l’Estat
i prioritzar tant la sostenibilitat de l’estat de benestar com la
necessitat de revertir les retallades en els serveis públics
fonamentals. 

És socialment i econòmicament inviable suportar més
retallades, al costat de les seves greus conseqüències socials,
debilitarien la incipient recuperació econòmica. Per això, no
entenem la tornada dels zombies al Partit Popular, em referesc
a la Sra. Cabrer i al Sr. Bauzá, que ja varen ser castigats a les
passades eleccions precisament pel sadisme amb el qual varen
exercir les retallades durant la passada legislatura.

No entenem que Ciutadans i El Pi s’hagin convertit en fidels
aduladors de les polítiques de Bauzá perquè, Sr. Font i Sr.
Pericay, això és el que vostès proposen avui aquí amb la
presentació de les seves esmenes a la totalitat, la tornada a les
retallades i a l’“austericidi”. Ja en tenim prou a seguir
aguantant l’actitud miserable del ministre Montoro, la seva
creuada contra les comunitats autònomes i molt especialment
contra la nostra perquè vostès venguin aquí a defensar els
principis de Montoro, d’estabilitat pressupostària, com si fossin
les taules de les lleis sagrades.

No és el camí, Sra. Prohens; no és el camí, Sr. Pericay; no
és el camí, Sr. Font.

Nosaltres defensam que els ciutadans que afronten amb
dificultats les factures de la llum i el gas no tenen els mateixos
interessos que les companyies que els subministren. De la
mateixa manera que les famílies desnonades no tenen els
mateixos interessos que els bancs. En aquesta coalició
d’interessos, on se situa vostè, Sr. Font? El seu discurs de
connivència amb els interessos de certs poders econòmics és
incompatible, per exemple, amb la lluita contra la desigualtat.
Molt em tem que a mesura que van passant els mesos anem
descobrint que El Pi no és més que el reflex en el mirall
mallorquí de Ciutadans. Les seves polítiques en matèria
econòmica disten ben poc.

L’esmena a la totalitat que ha presentat el Partit Popular als
pressuposts se’n riu de tota la ciutadania de les Illes i és un
monument de cinisme polític, sembla que és la nova ideologia
del partit, defensar coses que s’han dedicat a destruir
sistemàticament durant tota la passada legislatura. No cal
recordar totes les retallades fetes en sanitat, educació,
professorat i metges principalment, infants sense plaça a les
escoles o augment de les llistes d’espera, tot un recull de
qüestions que ara pretenen amagar amb aquest acte de
presentació d’aquesta esmena a la totalitat. 

Podem el que farem a partir d’ara serà presentar esmenes i
ampliar aquest acord de mínims, al qual vàrem arribar en una
primera fase de la negociació, i que aniran destinades a millorar
totes aquestes qüestions i anirem més enllà de les crítiques.
Posarem l’accent en l’educació, en qüestions relacionades amb
el respecte al medi ambient, la pobresa farmacològica, les
mancances terribles que hi ha en la sanitat a les nostres illes i
altres temes que arribaran de les comissions de treball i dels
moviments socials i ciutadans de les Illes, als quals hem
demanat que ens trametin propostes. Esperam que hi hagi un
acord d’esmenes, a l’igual que hi ha hagut un acord de mínims,
amb la resta de socis al Govern. 

Recordam que l’acord pressupostari de mínims que ha
signat Podem fa una passa més destinant més pressupost al
rescat ciutadà per tal de blindar els acords pel canvi, que
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s’ampliaran el proper mes de gener. L’acord suposa una millora
dels pressuposts presentats pel Govern on més necessitats hi ha.
Entre els compromisos -recordam-, es destinen 882 milions
d’euros en educació, millorant l’increment que preveia el
Govern, de 7,5% a 8% sobre el pressupost de 2016, que es
destinarà a la contractació de 120 docents més en centres
públics, millora d’infraestructures, atenció a la diversitat i se
subscriu un acord de legislatura que construirà nou centres
d’infantil, primària i secundària i ampliarà i reformarà els ja
existents. Entre d’altres necessitats que reclama la comunitat
educativa. 

L’acord suposa un (...) dels pressuposts presentats pel
Govern més enllà on més necessitats hi ha, però també més
enllà en sanitat, en el marc d’un increment pressupostari d’un
7,8%, 102 milions d’euros. L’acord marca l’ampliació dels fons
per lluitar contra la pobresa farmacològica.

En territori, energia i mobilitat es començarà amb una
inversió de 3,15 milions d’euros per a un pla de transició
energètica que crearà ocupació verda i que reduirà la nostra
dependència energètica, per cada euro invertit s’estalviaran 4,5
euros en combustibles fòssils. Això és només el començament. 

Hem aconseguit també a l’àrea de Presidència
incrementar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jarabo, el seu temps s’està acabant. 

EL SR. JARABO I VICENTE:

Vaig acabant, un minutet. A Presidència, hem aconseguit
incrementar el pressupost un 24%, fins arribar als 65 milions
d’euros, quan el Govern tenia previst un increment del 14%.
Hem prioritzat així la lluita per la igualtat i la prevenció del
terrorisme masclista i la lluita contra els delictes d’odi.

En Transparència ja tenim pressupostada l’auditoria del
deute. 

En Innovació hem incrementat 1 milió d’euros al pressupost
per a recerca i innovació per tal d’anar cap a un altre model
productiu...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jarabo, ha de finalitzar. 

EL SR. JARABO I VICENTE:

... que vagi més enllà del monocultiu turístic. 

Acab. Aquests pressuposts no són made in Finland, són
més, com deien, made in Sa Pobla, però són una esmena a la
totalitat de les polítiques del Sr. Bauzá, que ara sembla tornar.
S’hauran de posar d’acord, Sr. Company. Esper que aquest
pressupost no sigui una política...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jarabo, ha de... 

(Remor de veus)

EL SR. JARABO I VICENTE:

Acab, acab. Esper que aquest pressupost no sigui una
pelAlícula de ficció, tenim un...

(Cridòria)

... productor que el Sr. Carrió, tenim una direcció que és la Sra.
Cladera...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jarabo. 

EL SR. JARABO I VICENTE:

... i el guió ho hem fet entre tots...

(Cridòria)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jarabo. 

EL SR. JARABO I VICENTE:

... esperam, esperam...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jarabo...

EL SR. JARABO I VICENTE:

... que la pelAlícula sigui bona.

EL SR. PRESIDENT:

... el seu temps...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca intervé el Sr.
Antoni Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera. 

Bé, tornam a ser, en aquest cas, al debat de la totalitat del
segon pressupost d’aquesta legislatura. Jo vaig començar la
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meva intervenció l’any passat dient que aquells no eren els
pressuposts que necessitava... els pressuposts que es mereixia
la comunitat autònoma, i aquests evidentment tampoc no ho
seran. No ho seran fins que no tenguem un model de
finançament més just i no superem el model actual que amb els
comptes, a més, publicats, reconeguts per l’Estat, suposen, la
darrera dada publicada l’estiu d’enguany, fa uns mesos, 1.500
milions d’euros de recaptació de tributs dins el territori de les
Illes Balears que no repercuteixen dins els ciutadans de les Illes
Balears. I això que ens computen com a repercussió dins el
territori de les Illes Balears, inversions a El Prado o inversions
en AVE.

Tornam a tenir tres esmenes a la totalitat i tenim esmenes a
la totalitat -i no hi és de més recordar-ho-, la consellera ho ha
fet, perquè tenim pressupost, perquè no són totes les comunitats
autònomes que estiguin tramitant el seu pressupost, sobretot per
les dificultats que ha posat l’Estat a l’hora de facilitar les dades
a les comunitats autònomes i per la incertesa que ha produït la
situació política. Per tant, primera cosa per la qual ens podem
felicitar és que tenim uns pressuposts per debatre. 

En qualsevol cas, les esmenes coincideixen en una sèrie de
punts, tant la de Ciutadans com la d’El Pi com la del Partit
Popular. Alguns temes són recurrents i també és normal que les
respostes siguin recurrents, pel que fa a la política tributària
seguida per aquest govern. La política tributària seguida per
aquest govern -i ho hem repetit i ho repetirem- és la recollida
en els acords de governabilitat, la recollida en els acords pel
canvi. És exactament aquesta. Comprenc que sorprengui,
sobretot al Partit Popular, comprenem que sorprengui que
facem exactament allò que vàrem dir que faríem, perquè ells
varen fer exactament el contrari del que varen dir que farien.
Ara la Sra. Prohens ens diu el que haguessin fet ells, però el
que varen fer ho sabem. El que haguessin fet no ho sabem, el
que varen fer sí que ho sabem.

(Alguns aplaudiments)

La política tributària és pràcticament idèntica a la de l’any
passat. Sí que és veritat que s’afegeix qualque taxa per serveis,
però també és veritat que s’afegeixen multitud de bonificacions
que no hi eren, entre d’altres, una que ha esmentat la consellera,
del lloguer d’habitatge habitual a determinats colAlectius. Per
tant, hi ha modificacions tant en un sentit com en un altre, per
tant, no són significatius.

A més, respecte dels canvis que es varen produir l’any
passat s’ha demostrat que no s’ha produït aquell cataclisme que
pronosticaven des de la bancada del Partit Popular.  Vull fer
una reflexió més en aquest aspecte, el Partit Popular insisteix
en la seva, a través de diferents propostes i amb el seu discurs,
en el fet que baixant imposts es podria recaptar el mateix
perquè baixant impostos s’activa el consum i es recapten igual
o més imposts. Resulta que si baixam l’IRPF, si compràssim
aquest argument -ja ho vaig dir l’altra setmana- si baixàssim
l’IRPF i acceptàssim aqueixa teoria, aqueixa teoria del temps
de Reagan, acceptàssim que augmentaria l’IVA, augmentaria
el consum i per tant es reactivaria l’IVA, estaríem perdent uns
ingressos d’un tram autonòmic en favor d’uns ingressos que
majoritàriament serien per a l’Estat. Per tant no troben que ja
van prou imposts a l’Estat?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

No troben que ja van prou imposts a l’Estat? A més ho
podem comprovar amb les dades..., estam veient a més que
amb el sistema que tenim de finançament l’IVA no es
correspon amb aquesta temporada fantàstica que deia el Sr.
Font, allà on se suposaria que haurien d’augmentar els
ingressos, idò pel mètode de càlcul que empra l’Estat l’IVA no
augmenta. Hem tengut un rècord turístic, hem tengut un rècord
de consum, hem batut tots els rècords econòmics de
comportament de l’economia aquest estiu, i l’IVA previst que
ens dóna l’Estat per a l’any que ve és el mateix, no augmenta.
Per tant al Govern no li queda més remei que actuar sobre els
imposts on sí tenim un marge de control.

Un altre motiu recurrent que ha sortit al debat -la consellera
també hi ha fet referència, i intervenir quan ja es duen tres
hores de debat també té les seves dificultats per aportar coses
noves, però...- és el tema del dèficit, l’augment de dèficit.
Evidentment que augmentarà el dèficit, augmentarà exactament
un 0,5% del PIB, és la previsió; no sabem si tancarem amb un
0,4 o un 0,6, però la previsió... Però és que això és el que ens
diu l’Estat, això és el que ens diu l’Estat i el que s’acorda en el
Consell de Política Fiscal i Financera amb la majoria de l’Estat,
i és el que ve derivat del que ens marca BrusselAles, i aquest
parlament aquí avui ha semblat que és pitjor que el Parlament
alemany. O sigui, BrusselAles marca per a l’Estat un 3,1% per
a l’any 2017, i vostès posen el crit al cel per un 0,5, que és el
que ens queda a les comunitats autònomes després que l’Estat
es quedi un 2,6! O sigui, les comunitats autònomes tendrem un
0,5 de dèficit, l’Administració General de l’Estat es reservarà
crec que és un 1,9 o un 1,8, i la Seguretat Social la resta fins a
un 2,6. Per tant si l’Estat ens deixa aquest 0,5 jo vull veure què
faran el Partit Popular i Ciutadans en el Congrés si s’arriben a
presentar els pressupostos per a l’any 2017, uns pressupostos
que multiplicaran aquestes cinc dècimes que són el que tenim
nosaltres. Ens agradaria saber si el Partit Popular de Balears i
Ciutadans, que tenen representants al Congrés, a veure si
presentaran esmenes a la totalitat si troben un projecte de
pressuposts de l’Estat que tengui el triple o quàdruple de dèficit
del que tendrà la comunitat autònoma.

De moment, de moment, el que hem vist és que ahir va
sortir la portaveu adjunta al Congrés de Ciutadans, Melisa
Rodríguez, que es felicitava perquè el Govern diu que ha
acceptat la seva petició d’augmentar el sostre de despesa per a
l’any que ve. No sé si diran que això és una expansió o que és
ilAlusió, però de moment això és el que diu Ciutadans a l’Estat.

A més, i a això la Sra. Prohens hi ha fet referència, ho ha
reconegut com una cosa positiva, aquests pressupost preveuen
el compliment de la Llei de finances de la comunitat autònoma;
aquests pressuposts preveuen 38 milions d’euros, que es diuen
aviat, 38 milions d’euros, de fons de contingència per primera
vegada. Aquests pressuposts preveuen un marge per
l’increment de l’1% del capítol 1, que encara no sabem si es
podrà dur a terme; des d’aquest punt de vista no poden negar
que són uns pressuposts prudents, són uns pressuposts prudents
perquè evidentment hi ha tota aquesta sèrie de mesures que hi
són.
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I a més amb un dèficit que és el que ens marca l’Estat, un
dèficit que serà del 0,5 l’any 2017, que serà -seguint la previsió
que han acordat BrusselAles i l’Estat- que serà d’un 0,3 l’any
que ve, el 2018, i que serà d’un 0%, d’un 0% l’any 2019. Per
tant aqueixa comunitat autònoma, si no hi ha res de nou, l’any
2019 haurà de fer els pressuposts amb equilibri pressupostari.

Un altre dels motius que és recurrent és que el Partit
Popular normalment fa servir l’eufemisme de mesures
estructurals per parlar de destrucció del territori. Parla de
mesures estructurals per fer sostenible el creixement quan ja
sabem, i la Sra. Prohens ho ha dit, s’ha referit a la Llei del sòl,
a la Llei agrària i a la Llei turística, que és un eufemisme per
parlar de destrucció del territori. Sempre que el Partit Popular
ens parla de mesures estructurals el nostre medi ambient pateix;
sempre que el Partit Popular ens parla de mesures estructurals
es tracta de posar més pressió sobre el sòl rústic, ja siguin grans
equipaments esportius i turístics amb la Llei Delgado, ja sigui
desregulant el sòl rústic amb la Llei Company. Sense protecció
del territori no hi ha sostenibilitat, no hi ha sostenibilitat de cap
casta.

Per anar acabant volia fer una reflexió també sobre el
percentatge de despesa social, el percentatges de despesa que
es dediquen a les diferents polítiques. Crec que és un error
parlar en aquests termes de percentatges perquè obviam que no
totes les despeses tenen el mateix caràcter; hi ha despeses
finalistes, despeses no finalistes; hi ha ingressos que estan
vinculats, n’hi ha que no estan vinculats; per tant crec que és un
error parlar en aquests termes. La realitat és que tenim un
pressupost que té 65 milions d’euros més en educació, tenim un
pressupost amb més de 100 milions d’euros més en sanitat, i
això són els nombres que compten. Perquè posaré un exemple,
posaré un exemple molt concret. Ara suposem que el Sr. Rajoy
es pega un cop al cap i decideix -Déu no ho vulgui-, es desperta
i decideix que ens dóna els 400 milions d’euros finalistes del
conveni del tren; ara suposem que demà s’aixeca el Sr. Rajoy
i decideix que ens dóna aquests 400 milions d’euros que ens
deuen encara del conveni del tren per fer les obres del tren.
Automàticament amb aquests 400 milions d’euros damunt el
pressupost tots els percentatges de totes les polítiques baixaran.
Això és així de clar, per tant és un error parlar en aquests
termes.

Igual que també s’ha de tenir en compte el pes del deute.
Per què el pressupost s’ha multiplicat?, perquè s’ha multiplicat
també el pes del deute. El deute es paga amb crèdits; per tant
el que s’ha de mirar -i ho dic perquè el Sr. Pericay, que ara no
hi és, parlava de l’augment..., de si el 60% de l’augment del
pressupost- evidentment el que s’ha de també comprovar és
l’augment de la despesa no financera per seguir amb un poc de
criteri quina és l’evolució real de les despeses i de com es
distribueix el pressupost.

Per anar acabant, aquests pressuposts des del nostre punt de
vista intenten traduir la millora de l’economia en millores per
a tota la societat, amb un esforç important per als colAlectius
vulnerables, amb polítiques socials, amb polítiques d’ocupació,
amb un esforç important per millorar els serveis públics
essencials, per millorar les ràtios a les escoles, per millorar les
infraestructures educatives, per millorar la sanitat, per millorar
les llistes d’espera, amb un esforç important gràcies a l’impost

turístic per a la millora del medi ambient, amb un esforç
important de recuperació de la inversió pública, i amb un esforç
també per al foment de la indústria i de la innovació i per
avançar cap a la diversificació econòmica.

Per tant des del nostre punt de vista hem de reiterar que
rebutjarem les esmenes a la totalitat presentades perquè creim
que el Govern ha presentat uns pressupostos que en línies
generals s’adapten als criteris i a les prioritats que ens vàrem
marcar dins els acords de governabilitat.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca intervé el Sr. Martí, per un temps de quinze minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, avui he tingut un somni, bé, un malson, i era que
tornaven a l’escena política la Sra. Cabrer, no per... no hi és
ara, no com a persona, sinó pel que representa políticament, i
el Sr. Bauzá; somniava també que el Sr. Vidal reconeixia que
ho havien fet malament i que no havien fet res en educació; i
somniava també que el Sr. Bauzá deia que havia après dels seus
errors, jo li demanava, quins errors? I el somni es va acabar
allà, tal vegada avui la Sra. Prohens, el Sr. Vidal, el Sr.
Company o el Sr. Gómez ens podrien dir quins errors són
aquests que reconeixen que varen cometre, estaria molt bé,
seria un bon punt de partida per al debat d’avui.

Alguns grups han dit que aquest pressupost és un pressupost
que mira molt per nosaltres i jo em deman, i per qui ha de mirar
si no?, per l’Espanya banc?, per qui ha de mirar?, per nosaltres,
per als ciutadans de les Illes Balears, i tant que sí!, pel benestar
d’aquests ciutadans.

És un pressupost des del nostre punt de vista amb cara i
ulls, amb ulls ben oberts i que mira l’horitzó i no amb uns ulls
lloscos amb què alguns sembla que... voldrien fer i mirar i llegir
aquest pressupost.

Em sorprèn sincerament la demagògia que ha utilitzat el
Partit Popular amb què demana baixar els impostos quan
precisament Rajoy aquests dies estudia quins són els impostos
que pujarà i demana baixar els impostos i diu després que
gràcies a la llei, a la seva llei de consells insulars, s’incrementa
la dotació dels consells insulars, deu ser amb aquesta  llei,
gràcies que hi ha més ingressos, podem traslladar als consells
insulars, doncs val més dir-ho de forma completa perquè
baixant els impostos no es millora el finançament dels consells
insulars.

La veritat és que avui la intervenció que vull fer és breu
entre altres coses perquè crec que el debat d’aquest pressupost
l’hem tingut, em sembla que és una repetició que hem tingut en
aquesta cambra diverses vegades, el vàrem tenir al debat de
política general, al debat de l’aprovació del límit de despesa no
financera, al debat sobre la interpelAlació i la moció sobre la
política fiscal a la qual, per cert, el Partit Popular va rebutjar
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poder demanar una rebaixa de l’IVA cultural o una adequació
de l’IVA de les Illes per compensar els costos de la insularitat,
a això s’hi va negar; i ara des de Madrid, una altra vegada, sí
plantegen quins impostos han incrementat, no ho neguin, però
així és i a més hidrocarburs ja sona com a un d’aquests
possibles i una altra també interpelAlació i moció sobre els
pagaments de proveïdors que avui també tindrem temps
d’acabar d’abordar i altres proposicions, per exemple, la del
conveni de carreteres, etc., per tant, em sembla que el debat de
pressupost, la sensació que tenc és que està molt fet, però jo, o
almanco des del nostre grup, necessàriament necessitam
apuntar algunes coses, ja que contràriament ens sentiríem que
no complim la nostra tasca.

I és que per que per la banda dels ingressos tenim molt clar
que hi ha tres grans apartats que volem posar de manifest. En
primer lloc, uns canvis que sí, és cert -hem dit i ho repetirem
avui-, canvis necessaris i justs sense els quals és difícil tenir un
pressupost molt millor, nou sistema de finançament i assumir
d’una vegada el principi d’ordinalitat, un nou REB o, millor dit,
un règim econòmic i fiscal de les Illes Balears a l’estil dels
concerts de l’any 91, una cogestió aeroportuària i, per exemple
també, una justa inversió territorialitzada que, per cert, si
s’apliqués el mateix criteri de territorialització que aplica la
comunitat autònoma als consells insulars seríem rics, senyors
diputats, seríem rics, si s’apliqués el mateix criteri, la mateixa
proporció aquesta comunitat autònoma rebria molt més i rebria
molt més recursos que són, sense cap dubte, justos.

Però tot i açò crec que els gestos del nou govern de l’Estat
en aquest sentit no són gens esperançadors, el debat que hi ha
és si es ven o no el 10%, un 10% més de les accions d’AENA
i, per tant, perdre ja... tot sentit la cogestió o parlar de cogestió
aeroportuària que, insistesc, fins que no va arribar el president
Bauzá era un espai de consens d’aquest parlament. Tampoc no
genera massa optimisme que la proposta del Partit Popular que
duia al seu programa electoral de demanar un IVA reduït ara la
rebutgin quan la proposam des de la banda dels grups que
donen suport al Govern, però açò és el que tenim i aquesta és
la realitat.

L’altre apartat també fonamental dins aquest primer capítol
dels ingressos té a veure també amb el deute, sense cap dubte
i tot i que el Partit Popular no li vulgui donar la importància
que té, sí que defensam la condonació d’una part del deute
perquè creim que és una exigència irrenunciable que ha de
servir per compensar un deute històric derivat d’un mal
finançament.

Però a part d’açò hem de ser contundents, algú deia “anant
als jutjats”, també, si es necessari perquè es compleixin els
compromisos del conveni de carreteres, d’inversions
estatutàries. I en aquest sentit jo crec que avui és lògic demanar
on està el Partit Popular, quan qüestiona de si el protocol
serveix, no serveix, de si les inversions estatutàries sí, però no,
on és el Partit Popular?, acompanyarà el Govern en aquest
sentit o on serà?

En qualsevol cas els fets són els que són i tenim avui
lamentablement el cas de les dessaladores damunt la taula, el
Ministeri de Medi Ambient després... fins i tot ara a la pàgina
web ho podem consultar, encara hi ha el comunicat de premsa

que va emetre el ministeri quan es comprometia que amb la
cessió de les dessaladores de Menorca i Eivissa assumia tota la
part del rescat de les instalAlacions, doncs ara, cinc mesos
després se’n desdiu, canvia de postura, s’agafa a les clàusules
per dir que aquests 44,7 milions del cost de les indemnitzacions
els ha de pagar les Illes Balears i en aquest cas hem de demanar
on és el Partit Popular, al costat de qui està el Partit Popular?

Fa poc l’únic mitjà de comunicació que tenim a Menorca
deia, de forma molt literal i molt gràfica, doncs una valoració
i la reproduiré, en aquest cas Madrid entén, pretén que les obres
d’una dessaladora que es va promoure per iniciativa del
ministeri les pagui el Govern, la pagui el Govern, que si la
concessionària reclama algun sobrecost el pagui el Govern, que
el manteniment de la planta mentre segueixi l’aturada la pagui
el Govern, que la connexió de la xarxa municipal la pagui el
Govern i que la propietat de la instalAlació en tot cas, açò sí,
segueixi en mans de l’Estat. A això se li diu tenir molta barra.
A quin costat estarà el Partit Popular?

I en tercer lloc i en l’apartat de la política fiscal pròpia, que
crec que cal posar en valor, crec que és, de fet, juntament amb
la millora de la recaptació i de l’activitat econòmica la que ens
ha permès tenir un pressupost més elevat, la resta, com el
conveni de carreteres o la liquidació del finançament de 2015,
són restes, per dir-ho d’alguna manera, que s’hi sumen, però
que no constitueixen la fortalesa del pressupost. La fortalesa
del pressupost en la part dels ingressos, no quantitativament,
evidentment, però sí qualitativament està en la seva política
fiscal perquè permet incrementar ingressos, però també perquè
permet fer més progressius aquests ingressos i permet introduir
elements de modulació social, de gravar per exemple qui més
contamina i per què no?, és una orientació que la política fiscal
promoguda des d’Europa recomana o de desgravar
determinades situacions per compensar desequilibris o impulsar
determinats comportaments. 

I en aquest context i en aquesta aposta és el nostre grup,
cert, som partidari que quan sigui possible es pugui fer més
progressiu el tram de l’IRPF, però -record- el just finançament
autonòmic o un comportament lleial de l’Estat permetria tot
açò, que apostem per impostos si són necessaris, més impostos
mediambientals, per què no?, o que fins i tot tinguem en
compte imposts nous com..., bé, nous en aquesta comunitat, en
aquest estat, com per exemple el que posava de manifest fa uns
dies Guillem López Casasnovas quan parlava de l’impost de
begudes excessivament ensucrades, és a dir, hi ha un marge
important que creim que cal treballar de forma conjunta i
donant coherència al conjunt d’aquestes vies d’ingressos.

També creim important dins la política fiscal l’àmbit de les
desgravacions i en aquest sentit s’ha fet una feina i hi ha
recorregut per fer, vull recordar que als acords pel canvi es
comprometen noves desgravacions que a poc a poc s’aniran
incorporant.

En definitiva, la suma de totes aquestes debilitats i
fortaleses donen un resultat per a 2017 de 4.668 milions
d’euros, 427 milions més respecte del pressupost anterior, un
pressupost que -com bé explicava la consellera- ha de servir per
fer una passa més cap a la recuperació de drets i de prestacions
bàsiques perdudes per mor de la crisi, per mor de les polítiques
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del Partit Popular i, sense cap dubte, tot i que no és un malson,
també per les polítiques del Sr. Bauzá. I aquí jo crec que és
molt significatiu no oblidar-se d’algunes quantitats que són
petites, però són molt significatives: 7 milions recaptats pels
casos de corrupció. Són 7 milions, però són 7 milions
significativament molt valuosos, perquè demostren quina és la
política que du a terme aquest Govern.

Quin paper té el Partit Popular en aquest pressupost? Jo
diria que el de ser un negacionista, és a dir, s’ajunta amb
aquells que neguen el canvi climàtic, s’ajunta ara també amb el
que neguen el creixement del PIB d’aquestes illes i amb aquells
que neguen la validesa dels compromisos de Rajoy. A mi em
sorprèn moltíssim comprovar com el Partit Popular aquí puja
i reitera una i una altra vegada que Rajoy no és de fiar, que no
ens en feim, que dels compromisos i dels convenis de carreteres
no ens en fiem. Que no fiem que es pagaran les inversions
estatutàries, tot i que formin part de la norma de la llei bàsica
d’aquesta comunitat autònoma i és també un compromís per a
l’Estat.

Tot açò es tradueix en despesa, amb una despesa que
prioritza les polítiques socials, que reben el 70% de tota la
despesa no financera i que donen peu a poder dur a terme tot un
conjunt de millores que segur que seran insuficients, però que
són un molt bon horitzó per a aquest any 2017. El Partit
Popular no sé d’on treu que els seus han estat o eren els
pressuposts més socials, deu ser fent els percentatges, però que
en nombres absoluts no feien possible, per exemple, tenir una
renta bàsica garantida. Quin pressupost social deu ser el del
Partit Popular, que no era capaç de tenir aquest instrument que
avui aquest govern sí ha estat capaç de fer una realitat.

Una despesa que també traduïm en recuperació de drets
bàsics als treballadors, en aposta pel medi ambient, en la
transformació del model econòmic. I també, per suposat, per
apostar pels consells insulars, que incrementen entorn d’un 9%
el seu finançament. 

I aquí hi vull dedicar uns minuts també. S’ha parlat molt de
la despesa territorialitzada, i jo també li vull dedicar uns minuts
perquè el nostre grup se sent en aquest cas més implicat que
mai. Ens sembla doncs tenir molta valentia, poder acusar aquest
Govern, aquest projecte de pressupost, de no fer un esforç per
redistribuir aquesta riquesa també de forma territorial. El Partit
Popular hauria d’explicar, en termes d’inversió, què va fer en
el Centre d’Interpretació de S’Enclusa?, reclama inversions
d’aquest pressupost per a Menorca, què va fer amb el Centre
d’Interpretació de S’Enclusa?, doncs va perdre 7 milions. Què
va estar a punt de perdre també a Menorca?, el Centre BIT, una
realitat gràcies a aquest Govern. Els pluvials d’Alaior, on són
els pluvials d’Alaior, la inversió a Menorca?, no hi són, no hi
són perquè se’n van anar a Campos. Aquesta és la inversió que
demana el Partit Popular. On són els 16 milions d’inversions
per a millores al port de Ciutadella?, on són? Aquestes són les
inversions que no hi ha a Menorca i que el Partit Popular n’és
el primer responsable i que encara esperam que doni alguna
explicació.

En canvi, aquest pressupost sí que incrementa la inversió
respecte de 2016, amb un 30,8%. I ho fa, jo diria, amb un
procés de creixement. El 2011 i el 2012 són els anys on hi ha

la més baixa inversió de la història del pressupost a Menorca,
fins els 7 milions d’euros, dels 7 avui passam als 24,33.
Explicacions?, el Partit Popular en té cap? 

I després es fixa en despesa, en conjunt de despesa
territorialitzada i diu “Eivissa en té més”. Clar, el Partit
Popular, senyors diputats, haurien de saber a què juga, a
Menorca diu que és culpa d’Eivissa, a Eivissa diu que és culpa
de Menorca. Açò és el Partit Popular. Aquest partit tan deslleial
que genera conflicte entre illes quan li interessa. La culpa que
Menorca tengui aquesta despesa millor respecte dels anys
anteriors 2011-2012, és gràcies al compromís d’aquest govern.

Una altra de les crítiques que hem sentit aquests dies és
respecte de la promoció turística, cosa que em sorprèn i que em
sembla d’una valentia espectacular. No era el Partit Popular
que deia que “amb menys es podia fer més”, Sr. Gómez? No
era el Sr. Delgado i el Sr. Gómez que aquí ens repetien cada
dia, “no, no, nosaltres davallam, però és que amb menys
nosaltres podem fer més”. Bé idò, en promoció turística el 2011
el que es va trobar el Partit Popular és un pressupost fet, on
dedicava a promoció turística 21.780.000 euros, 21.780.000
euros, 21.780.000 euros. Pressupost del Partit Popular 2012,
3.600.000 euros, 3.600.000 euros! I el Sr. Gómez deia “no,
però és que amb menys es pot fer més”. Bé idò, Sr. Gómez,
amb menys es pot fer més. Bé, idò, avui, el 2016, el 2017
recuperam aquesta actuació. I jo no sé qui pot qüestionar o
posar en dubte el compromís d’aquest govern en la promoció
turística, focalitzant en allò que creu que ha de ser de major
interès o de major esforç.

I finalment nosaltres donarem suport a aquest pressupost,
perquè sense cap dubte té millores en la seva globalitat. Però
jo, com deia la consellera, que parlava de xifres darrere les
quals s’hi amaguen ilAlusions, en voldria esmentar algunes que
marquen la diferència respecte de la nostra història. Per
exemple el compromís amb Alaior perquè el Pati de Sa Lluna
tengui un centre de dinamització...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martí, ha d’anar acabant.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Acab, 250.000 euros. Per exemple, el compromís amb la
innovació i la tecnologia, a l’estació científica de La Mola,
260.000; Centre BIT, 180.000. Per exemple amb l’Escola
d’Adults, per exemple amb el Conservatori, per exemple amb
les candidatures Menorca Talaiòtica i Pedra en sec, 100.000
euros. Per exemple amb el Teatre Principal de Maó, de 3.000
a 50.000 euros. Per exemple amb el Museu, la Biblioteca i
l’Arxiu de Menorca amb cinc persones...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martí, ha d’acabar.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

I acab. I, per exemple, en la primera vegada en la història en
què el pressupost de la comunitat autònoma té una partida
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dedicada a Menorca Reserva de la Biosfera, la primera vegada
en la història! El canvi és significatiu, no per quantitat...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

...sinó per l’interès que té aquest govern a les illes i a Menorca
en concret.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Ja
podem fer debats a la totalitat que sempre em tocar parlar el
darrer i això té..., no això és un handicap, ja està mig dit tot.
Així i tot intentaré ser encara una mica original. Mig dit encara
queda un tros, té raó Sr... Per això miraré de fer un exercici
d’aquests que saben que m’agrada que és intentar evidenciar les
incoherències de l’oposició. A mi ja saben que m’agrada això,
per això tenim un document que és impagable que són les actes
de les sessions i els principals aliats són vostès mateixos.

Evidentment vostès defensen que la legislatura passada tot
es feia bé i tot era fantàstic. Bé idò, ara tenen l’oportunitat de
tornar fer líder espiritual el sumo pontífex que era la legislatura
passada i els vull veure tots un darrere l’altre perquè tots els
defensaven. Per tant, m’agradarà veure com defensen les
polítiques de la legislatura passada que els varen dur a tenir 20
diputats a dia d’avui, passant de 35 a 20, estarà molt bé. 

Jo em pensava, ho dic sincerament, que començarien
demanant disculpes, demanant disculpes del que varen dir l’any
passat, però era un ilAlús, veig que això no ha passat. 

Miri, Sra. Prohens, vostè té un gran futur en el PP, vostè té
un gran futur! Perquè té la principal virtut que ha de tenir tot
líder del Partit Popular i és parlar de política fiscal sense posar-
se vermella i sense que li tremoli la veu, i avui ho ha fet, vostès,
els ho diré clarament, no tenen vergonya, no tenen vergonya!
Vol saber què ha dit avui el Sr. Rajoy, mirin La Vanguardia ha
dit textualment: “Es imposible cumplir el déficit, bajar los
impuestos y aumentar el gasto”...

(Alguns aplaudiments) 

Juraria que això era la definició de cercle virtuós que ens va
dir el Sr. Camps l’altre dia, ho juraria, ho juraria! Això ho ha
dit el Sr. Rajoy avui. Quantes vegades m’han sentit dir a mi
aquí que el PP, previ eleccions, sempre ha de baixar imposts i,
post eleccions, sempre les puja? Quantes vegades? Cada
vegada que he parlat, cada vegada que he parlat. No, no era una
pregunta, era una pregunta retòrica, Sra. Prohens, era retòrica,

deixi’m contestar. Sempre! Què ha passat aquesta vegada? El
Sr. Rajoy ja és president? Sí, pa-ta-pam, societats imposts
especials, pa-ta-pam, imposts especials i societats. Quan el Sr.
Montoro diu “hay que racionalizar el impuesto de sociedades”,
vostè vagi a Google translator, ho posi en mallorquí i surt
“cruixir”, “crucificar”. Això és el que surt, quan diu
“racionalizar” surt “cruixir” o “crucificar”, venint del Sr.
Montoro, Sr. Camps, assabenti-se’n.

De totes maneres també li he de dir, certa virtut tenen,
perquè amb vostès sempre tenim les de perdre, perquè vostès
no tenien manies, no tenen manies i nosaltres en tenim, i això
sempre és un handicap per a les esquerres, sempre en tenim;
vostès no en tenen cap. Quantes vegades hauran de trair la
confiança dels ciutadans apujant els imposts a una setmana de
les eleccions, perquè la ciutadania se n’adoni que sempre
traeixen els ciutadans, quantes? Hem posat molts exemples ja.

Vostès critiquen fins i tot el percentatge de serveis socials
i diuen que hem baixat, hem baixat, Sra. Prohens, ja
m’escoltarà, si no llegirà l’acta. Miri, si dividíssim per dos el
pressupost, si 4.600 milions passassin a 2.300 i el 99% el
destinàssim a serveis socials, amb el seu argument dirien que és
un gran pressupost social. Aquest és el nivell del discurs, aquest
és el nivell de l’argument, és aquest, és aquest el discurs...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... sí, sí, sí, ja llegirà l’acta, aquest és el nivell del discurs, no
podem competir, no podem competir perquè no tenen cap
mania ni una, no tenen cap mania ni una.

Jo no vaig dir, per cert, que quedi clar, jo no vaig dir que els
120 milions no vendrien, vaig dir que vostès preparaven el
terreny per a quan no venguessin, que és prou diferent.

(Remor de veus)

Actes dels anys anteriors, 2014, Sr. Camps, perquè el Sr.
Camps era el portaveu de les esmenes a la totalitat, ara només
és que l’han substituït, lesionat no hi està, deu ser perquè no ho
feia gaire bé, textual: “Els ho he de dir amb total sinceritat, no
puc entendre que uns pressuposts que augmenten en 183
milions d’euros les polítiques socials d’educació, sanitat i
serveis socials respecte del 2014, avui presentin una esmena a
la totalitat.” Avui, enguany, en pujam 185. “No els sembla bé
que dediquem més recursos a sanitat, més recursos a educació,
més recursos a serveis socials? No els sembla bé que hi hagi
més recursos disponibles com mai no hi havia hagut en tota la
història d’aquesta comunitat a inclusió social, discapacitat,
menors o dependència?” Això és una gran defensa d’aquests
pressuposts. “Tampoc no puc entendre que estiguin en contra
d’incrementar de forma substancial les inversions productives”
Quantes en vol! “Reduïm el dèficit, hem aconseguit reduir de
forma més que notable els increments d’endeutament” -això és
un eufemisme, molt lligat a demagògia, nosaltres hem controlat
l’endeutament, perquè no incrementa respecte del PIB.

Sra. Prohens, vostè l’any passat va fer un festival, és més,
hauria de tenir mitja hora, però no la tenc, en diré un parell
però, aquelles receptes, vostès avui tornen a allò tan seu, a
aquelles receptes del Sr. Manera ja les van tocar amb les mans,
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de la política de les persones a la política de l’ofegament, amb
deutes i mentides, del benestar, mil milions d’euros de factures,
1.100 milions d’euros. Sr. Camps, no eren 1.600? No, no ve de
500 milions, és igual, no ve de 500 milions. No han après res
del patiment que varen provocar aquells pressuposts, tot el que
diuen ja ho hem sentit exactament igual, el primer pacte, el
segon pacte, les mateixes receptes que ja van fracassar, els
mateixos patrons purament ideològics, les mateixes allunyades
de la realitat. Amb uns pressuposts com són una mostra de la
seva política econòmica, contradiccions, incoherències, tot el
contrari de l’estabilitat i de la contundència que es necessita per
enfortir l’economia. Eren arguments, però va criticar i després
va passar a ingressos i despeses, i diu: “Si avui presenta uns
pressuposts que ja ha declarat que no acomplirà -parlam
d’ingressos, per exemple, ficció, ficció, deia- per què les seves
previsions de recaptació són desmesurades, 35 milions d’euros
ficticis en successions i donacions; 10 milions d’euros ficticis
en impost de patrimoni; 30 milions d’euros en l’impost de
transmissions; 50 milions d’euros d’ecotaxa; els ajustaments
positius, és a dir, un forat mínim d’ingressos de 155 milions
d’euros.”

Vol saber com estava, Sra. Prohens, a octubre la
recaptació? Perquè no en faltaven 155, en sobraven un grapat
ja. Ho dic, perquè com a Aramís Fuster, Sra. Prohens, no té
futur, gràcies a Déu! És la història de sempre, darrera la gran
façana i les grans paraules hi ha una realitat ben distinta.

Aquesta també és bona del tot: “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”, el Sr. Rajoy no hi era aquí, no la va escoltar. És
fantàstic, eh, posava en dubte que creixéssim econòmicament
per les polítiques del pressupost d’enguany. Això és el que
deia: “Com ho farem perquè els empresaris mantenguin i creïn
llocs de feina si a més d’incrementar-los els costs, via pujada
d’imposts, l’administració no apareix per donar suport a la
inversió?”

Una altra, respecte de polítiques d’ocupació, 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 incrementaran la desocupació.” Sra. Prohens,
era vostè, eh, li sona? “En definitiva, Sra. Cladera, són uns
pressuposts mal dirigits, uns pressuposts que incrementen el
deute i encara pitjor, ja veiem com fan que el deute es torni
carregar una vegada més sobre les esquenes dels proveïdors, és
igual les partides que contempli, el resultat final a final d’any
serà molt pitjor, perquè vostè ha renunciat des d’un principi a
fer d’aquesta una comunitat solvent, no per fer-la més social,
precisament.”

No, no, és que es va equivocar en tot, no en va endevinar ni
una.

(Remor de veus)

Acabava, “El resultat, senyores i senyors diputats, ja el
coneixem, més imposts, més descontrol, més deute, manco

consum i més atur”. Digui en què m’he equivocat, perquè jo he
llegit, en sé de llegir, això sí, tot ben embolicat amb un discurs
molt preocupat per l’estat del benestar, etc. En fi, seguia,
perquè després hi havia una intervenció, diu: “Són uns
pressuposts que no duen control de deute”. Doncs, no ha pujat
respecte del PIB, per primera vegada. “Que no duen control de
dèficit”, és la primera vegada que acomplim...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, no, no, sí, una varen complir perquè els ho varen
eixamplar, sí, però acomplim. El mes d’agost superàvit, vostès
no ho recorden això perquè no ho varen veure mai, i que duen
molts més imposts, això sí, que són aquests pressuposts als
quals nosaltres evidentment no podrem donar suport.

“Senyors del Govern, governar és prioritzar i vostès avui,
amb aquests pressuposts, prioritzen i prioritzen el descontrol i
prioritzen els imposts prioritzen el deute i prioritzen el dèficit”,
he dit tants de prioritzen perquè ho va dir vostè, jo només
llegia, “i ja veureu on tornarem.”

Sap el que no he llegit en cap moment de tot el seu discurs,
Sra. Prohens, no hi troba a faltar qualque cosa aquí, no hi troba
a faltar qualque cosa? La inèrcia, la inèrcia, Sra. Prohens, vostè
ni una paraula d’inèrcia, ni una paraula, per què? Perquè vostè
confiava que l’execució dels pressuposts anàs tan malament
que poguessin venir aquí avui a dir, escolti, això ha estat un
desastre, això ha estat un desastre i hem de refer els
pressuposts.

(Alguns aplaudiments)

I ara, i ara que tenen... i ara, com que no en va endevinar ni
una, però ni una, Sra. Prohens, ara diuen: no, és que és la
inèrcia. Però vostè l’any passat ni una vegada va dir la paraula
inèrcia, ni una vegada.

I és més, quins han estat els arguments d’enguany per
sustentar l’esmena a la totalitat, anem a veure’ls: primer, el
pressupost de la CAIB 2017 exageren de forma temerària els
ingressos prevists. Vos sona? Perquè l’any passat va dir el
mateix. Només és que els hem duplicat, però exageren de forma
temerària els ingressos prevists.

Posen en risc el compliment del principi d’estabilitat
pressupostària -no havia estat tan garantit mai- i el compliment
de l’objectiu de dèficit. Ho diu a l’únic govern que ha complit,
perquè el del Sr. Montoro, malgrat les retallades, no ha complit
mai, mai, mai, Sr. Camps i Sra. Prohens, mai.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Mantenen una pressió fiscal exagerada, no tornaré fer els
exemples de la classe mitjana, Sra. Prohens, permeti’m, perquè
em queden tres minuts i mig, però m’hi podria posar si volgués.

Suposen una reducció percentual de les polítiques social,
una reducció, jo li dic, efectivament, si baixàssim el pressupost
a la meitat, ara que m’escolta, a la meitat, però les polítiques
socials fossin el 99%, vostè vendria aquí a dir això és un
pressupost social, sí senyor, tendríem 400 milions d’euros
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menys a educació i a salut, però serien uns pressuposts
eminentment socials, és aquest el seu argument.

Vostè sap que pel simple fet de posar en marxa la Llei de
finances i per tant posar el fons de contingència, que són 38
milions d’euros, més incorporar la carrera professional, Sr.
Pericay, que tots vàrem votar a favor de la carrera professional
i que suposa 80 milions d’euros, això ja indefectiblement fa que
les polítiques socials baixin el percentatge.

No això, ...

(Remor de veus)

Bé, no serà ver, no serà ver, no serà ver, facin els números,
facin els números, facin els números.

No implementa polítiques econòmiques ni reformes
estructurals que apuntalin i facin sostenible l’actual creixement
econòmic. Escolti, de moment, fins que no canviï, s’ha
demostrat sostenible, perquè el deute no ha incrementat i el
dèficit l’hem complert.

Continuen amb la perillosa dinàmica d’increment desaforat
de la despesa i increment de l’endeutament. L’endeutament,
Sra. Prohens, no creix respecte del PIB, el Sr. Camps tal
vegada li explicarà, però com que l’han canviat de portaveu, en
tenien un de bo de portaveu, però el varen canviar, el van
enviar fora, que era el Sr. Vicente Marí, jo no estaré d’acord
amb ell, però li reconec els coneixements, li reconec els
coneixements, Sra. Prohens, a vostè està per demostrar, i quan
llegesc l’acta de l’any passat continua sense demostrar, perdoni,
però segueix, segueix ...

(Remor de veus)

... quan llegesc l’acta que no en va endevinar ni una, qui li va
escriure el discurs es va equivocar, no crec que fos el Sr. Marí.

De totes maneres, passem a la realitat, quina ha estat? Vostè
vaticinava un increment substancial de la desocupació, lideram
els rànquings d’ocupació, de reducció de l’atur, de cotitzacions,
etc.

Dèficit, acomplim, superàvit el mes d’agost. Deute, no
incrementam el deute respecte del PIB. Creixement econòmic,
lideram el creixement econòmic de l’Estat espanyol. Sra.
Prohens, què hem de dir, què hem de dir? Si vostè fonamenta
la seva esmena a la totalitat amb aquests arguments, què vol
que li diguem? Només podem votar en contra d’aquesta esmena
a la totalitat, perquè, com a mínim, com a mínim, després del
discurs que li he llegit que va fer l’any passat, podria donar el
benefici del dubte a la conselleria i a tot el Govern que els
pressuposts d’enguany tornen ser coherents, perquè
l’experiència que tenim amb uns, només uns pressuposts, és
que acompleixen. Cosa que no podem dir dels de la legislatura
passada, ni evidentment dels de l’Estat, perquè no han complert
mai, no han complert mai i, si no, digui’m vostè amb quins
varen complir.

I com sempre he clavat el temps, moltes gràcies.

(Algunes rialles, alguns aplaudiments i remor de veus)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervencions en torn de rèplica, té la paraula el Sr. Jaume
Font, pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Hola, què tal?

(Algunes rialles i remor de veus)

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Jarabo, si això fossin uns pressuposts made in Sa Pobla serien
uns pressuposts que primarien el sacrifici i l’esforç...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... no, no, jo li dic al Sr. Jarabo perquè ell no és pobler, vostè
ho sap.

I quin sacrifici i quin esforç? Doncs, primaria el sacrifici i
l’esforç dels pares i padrins, que, amb la seva suor, deixen als
seus hereus el que els han lluitat durant tota una vida. I el que
jo i El Pi han defensat avui aquí és que la pujada de segons
quins imposts l’any passat, que fan referència a donacions,
patrimoni i successions, fa inviable aquesta qüestió, per això
són made in Xina, perquè no representen l’essència d’una terra
que comença a Formentera, passa per Eivissa, Mallorca i
Menorca, i és una forma de ser, i per molt que vostè vulgui que
canviem, no canviarem, no canviarem!, amb la qual cosa el
símil no l’ha entès.

Però, Sr. Jarabo, Sr. Jarabo, nosaltres defensam l’empresa
privada, el sector privat, vostè ha de saber que el sector públic,
que també no tenim cap problema i hem votat a favor totes
aquelles qüestions que s’havien de tornar als funcionaris que es
tornassin, perquè, és clar, si vostè té Alzheimer no és la meva
culpa, nosaltres hi vàrem estar d’acord, i Llei de normalització
lingüística i la carrera professional, no mezclen churras con
merinas.

El PIB públic a l’any 2000 era l’11,56%, el PIB públic a
l’any 2015, a l’any passat, era el 14,50. El PIB privat, m’és
igual si agafa el del 2000 o el del 2015, és el 85%. Idò aquests
són els que aguanten l’estructura, és a dir, no somiï que els
altres aguanten l’estructura, idò, a partir d’aquí El Pi defensa
que aquests que aguanten l’estructura tenguin unes condicions
bones perquè el seu esforç tengui un rendiment positiu i que no
sigui que li fiquin punyalades; a què? A la butxaca del que
suen.

Però miri, jo el que també li volia dir, Sr. Jarabo, és que
vostè s’ha ficat amb mi d’una manera que s’ha equivocat, si
vostè no veu en nosaltres, i especialment en mi, que no hi ha
oposició més forta contra el Sr. Bauzá que no creure en les
seves polítiques i partir, va arreglat, a mi no em fiqui dins el
mateix sac dels altres! Perquè no li va bé a la Sra. Seijas i a la
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Sra. Xelo Huertas, escolti, i té aquesta casa, i té aquesta casa
amb una situació institucionalment que no és correcta! És a dir,
quan vostè tengui arreglada ca seva, fiqui's amb ca nostra, que
jo no m’he ficat amb vostè, m’escolta bé, m’escolta bé? És a
dir, menys ximpleries, les justes, perquè vostè, per posar
entrebancs als pressuposts bé els ha defensats els pressuposts!

Facin d’una punyetera vegada una cosa, vostès volen
referèndums, vostès donen ordres, però cogestionin els
pressuposts, es fiquin a donar solucions; vostès donen ordres
però les feines que les facin els altres, és clar, vostè de l’esforç
no en té ni idea, perquè la feina la fa l’altre i és l’altre que fa
l’esforç, quan el seu concepte de país no té res a veure amb el
nostre concepte de país! Gens ni mica, i és que no em vull ni
semblar a vostès, em vull fer lluny, perquè la fosca és el que
vendrà amb vostès, la fosca!

(Remor de veus)

I li explicaré quina és la fosca, i vostè, Sr. Jarabo, des que
és diputat, em sembla bé que defensi això, però vostè ha fet
feina tota la vida a l’empresa privada, de vegades fàcil, eh,
perquè tenir subvencions d’ens públics que controlen -i no parl
d’ara, parl de quan vostè feia feina per Televisió de Mallorca,
no parl d’ara, no em fic en això d’ara-,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... s’ha equivocat, li he dit, s’ha equivocat quan s’ha ficat amb
mi.

(Algunes rialles i remor de veus)

Vostè, un fuster o un picapedrer o un llanterners no pot
contractar amb l’administració...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... no, de presupuestos, claro, es el presupuesto de un
carpintero, un albañil o un herrero, que tiene que ir a un
concurso  i vostè no ha de menester anar a un concurso.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Sr. Jarabo, Sr. Jarabo, nosaltres defensam tres coses, i acab,
Sr. President, tres coses: la despesa ha pujat...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Doncs miri, estic content que m’aplaudeixin, i qualcun
d’aquí deçà que m’aplaudiria, si pogués, i qualcun d’aquí deçà,
per molt que..., bueno, yo me parece que trabajo no me
aplauda, però jo sé el que dic, jo sé el que dic, és més, m’han
aplaudit altres vegades aquest any i mig, és a dir que tranquils,
i m’aplaudiran més, no es preocupin, m’aplaudiran més.

(Remor de veus i algunes rialles)

Miri, acab, El Pi defensa tres coses, i per això ha presentat
aquesta esmena: una, perquè la despesa augmenta moltíssim,
moltíssim, i de passada fem més imposts, vull dir, fem més
préstec, enguany seran 200 milions més que l’any passat, i quan

acabem el 2017 seran 200 milions més, és a dir, 9.200, molt bé,
9.200.

L’altra qüestió és que nosaltres diem, amb el que vostès
varen pujar l’any passat, enguany aquests pressuposts no duen,
ja que hi ha hagut un any fantàstic, cap rebaixa de cap impost,
i els diem, ho baixin a les classes mitjanes i baixes.

I la tercera qüestió, els diem, tothom parla d’un nou model
productiu, proposam miques i davant això no podem aprovar
aquests pressuposts. Però nosaltres no entram en res més, són
una, dues i tres, és a dir, no importa anar a escola per saber
això.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula el Sr. Xavier Pericay del
Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Intervendré des d’aquí perquè
és breu el que he de dir. Primer voldria referir-me a una
referència que ha fet el Sr. Reus, jo era fora, però la m’han
contada, a la petició de Ciutadans de l’augment del sostre de
despesa respecte dels pressuposts de l’any. Li ha faltat explicar
la segona part de la notícia i és que enguany amb l’elevació del
dèficit per part de l’Estat, de l’objectiu de dèficit, la despesa
serà idèntica, i això amb dades del Ministeri d’Hisenda, no
nostres, per tant, diguem, no és exactament... és, en part, el que
ha dit, però faltant-li diguem aquesta part.

I el Sr. Jarabo, bé, el Sr. Font ja ha parlat fa un moment, jo
poc hi puc afegir, en tot cas una cosa, que jo acostum a
respectar la llei, m’agradi més o m’agradi manco, la Llei
d’estabilitat pressupostària és aquí i el que no podem fer és
botar-nos aquesta llei. Per tant, això ho tenc clar. Si jo form
part del model Bauzá, com vostè diu, miri, no ho sé, jo no sé
exactament què és això, però si, en fi, si vol ho digui així. 

Respecte de si El Pi és un reflex de Ciutadans i es mira en
el mirall de Ciutadans, jo l’única cosa que li diré és que som
veïnats, bon veïnats i segur que ho continuarem sent. Tercera
planta. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica. Té la paraula la Sra. Margarita Prohens, del
Grup Parlamentari Popular. 

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Alcover, el Sr. Nel Martí ha
somniat amb la Sra. Cabrer, vostè supòs que deu haver somniat
amb mi i cregui’m que no em fa gens d’ilAlusió ni una. Però jo
també li recordaré el que va dir vostè, perquè vostè m’ha fet de
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mentidera i ha dit que no havia dit el que va dir: “posar la
carretera... estant la... jo, és que voldria anar equivocat, voldria
anar equivocat i que complissin i que dia 2 de gener es pagàs.
Jo seria el primer que diria, escolti, m’he equivocat i vendria
aquí, i vendré aquí, m’he equivocat, pensava que no pagarien
i han pagat. Fantàstic, estaré encantat, estaré encantat, però no
ho crec”. Per tant, tampoc no li han fet molt de cas i han
pressupostat 120 milions d’euros que vostè ha reconegut que no
creu, que no creu que arribaran.

Poca defensa deuen tenir aquests pressuposts si s’han
dedicat, i hem escoltat els portaveus dels grups que li donen
suport, perquè de pressuposts han parlat ben poc, d’aquests
pressuposts que avui ens ocupen. I tan equivocada no anava jo
ara fa un any quan han tancat l’any amb 110 milions d’euros
més del que havien pressupostat, han pujat imposts, són uns
pressuposts manco socials i ja començam a veure signes de
refredament de l’economia. I no ho dic jo, ho diuen diferents
informes i ho diu també el Cercle d’Economia. És veritat que
l’atur va bé, però la diferència entre vostès i nosaltres és que
nosaltres ens alegram que l’atur i el ritme econòmic d’aquesta
comunitat sigui positiu. Nosaltres no som com vostès.  

Sr. Jarabo, vostè crec que ha pujat aquí i ni se’ls ha mirat
els pressuposts, ha repetit el dogma de sempre. Cregui’m, si
això era la nova política, ens arribarà a cansar molt aquesta
nova política. Tanta sort que en les darreres dues setmanes ens
ha donat un poc de vidilla i ens ha entretingut, el que passa és
que també s’ha deslegitimat ja per parlar de rics i pobres i
posar-se al costat dels segons. Vostè no ho pot fer això ja, Sr.
Jarabo, ja no ho pot fer.

(Alguns aplaudiments)

Però ha fet bé el seu grup, ha fet bé el seu grup de fer-lo
pujar a vostè a donar la cara d’aquells pressuposts que va
defensar amb tanta pressa que li donarien suport, i ara ja sabem
per què o ho començam a intuir. Però l’han enganyat, o bé s’ha
deixat enganyar, les retallades han continuat en aquesta
comunitat autònoma. Com ho ha dit vostè, re-ta-lla-des, han
continuat i continuaran, els ATE, els centres de salut, a
urgències hospitalàries. 

Miri els pressuposts, miri els nombres, no faci demagògia,
no són ni més socials que l’any passat ni menys, més socials
que aquell govern horrorós del Partit Popular, que resulta que
destinava un percentatge superior a polítiques socials que el seu
fantàstic govern del pacte. Encara que a vostè puc entendre que
li facin creure que ja no hi ha retallades perquè vostè no crec
que les hagi notades gaire a casa seva, les retallades.

(Petit aldarull)

Diu que vol posar l’accent en l’educació, en l’educació
pública. Com se senten quan veuen notícies com “El Govern i
la comunitat educativa xoquen pels pressuposts de 2017", “El
pressupost més alt queda enfora de les peticions del sector
educatiu”, “La marea verde critica el presupuesto de
Educación, és el gasto global más bajo en los últimos quince
años”? No ho dic jo, Sr. Jarabo. 

Vostès defensen molt la cosa pública, però diu “El Govern
cobrará hasta por entrar en algunas cuevas”. Ens posaran
taxes fins i tot per respirar, si poguessin, en aquesta comunitat
autònoma. Això sí, com que creuen tant en la cosa pública, “el
coste de la plantilla pública se ha disparado en 250 millones
con el pacto”. Això és el que diu, això és el que diu (...). 

Sra. Consellera, posi’s tranquilAla, posi’s tranquilAla, perquè
ja veurà com al final li donaré la raó en una cosa que ha dit.
Això sí, vostè, Sr. Jarabo, aplaudirà amb les orelles aquest
pressupost perquè li han posat 100.000 euros per obrir els
jardins de Marivent i Podemos ja està content. Aquesta era
l’emergència social i el rescat ciutadà que defensava Podemos,
100.000 euros per obrir els jardins de Marivent. I ha dit que
esperava arribar a un acord durant la tramitació d’aquests
pressuposts. Cregui’m, Sr. Jarabo, no tenim cap dubte que
arribarà a l’acord, por la cuenta que le trae n’estam ben
convençuts, els aprovarà aquests pressuposts.

(Alguns aplaudiments)

També deuen estar ben contents des de Podemos de
l’augment pressupostari a la Conselleria de Transparència,
aquella conselleria que sabíem que era una conselleria quota i
ara sabem que és una conselleria repartidora. Justament a
Transparència de 295.000 euros d’increment pressupostari han
anat tots a personal i despesa corrent. 

Després, clar, podríem parlar i em podria allargar molt més
de l’ambient que ha envoltat aquests pressuposts,
“encontronazo de MÉS con el presupuesto”, “Los consellers de
MÉS abandonan el Consell de Govern tras una bronca per las
cuentas”, encara que la consellera hagi intentat avui fer-nos,
com dic, una història de documental.

Són uns pressuposts que ni tan sols han comptat amb la
participació ciutadana, 48 hores varen donar perquè els
ciutadans poguessin dir la seva d’aquests pressuposts. Serà
culpa del Sr. Montoro i si no, alerta que no sigui culpa del Sr.
Trump o de la Sra. Lagarde, que també han aterrat avui en
aquest debat.

Miri, Sra. Consellera, vostès viuen a una realitat paralAlela
i jo crec que realment es creuen que aquests pressuposts són
més socials, que aquests pressuposts no afecten les classes
mitjanes i les famílies de les Illes Balears, que aquests
pressuposts contenen el model, el canvi de model productiu. Jo
crec que realment s’ho creuen, però com que he dit que
acabaria donant-li la raó, Sra. Consellera, vull recordar les
seves paraules que va dir que aquests pressuposts ens duen a la
bancarrota.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervencions en torn de contrarèplica. Té la paraula el Sr.
Alberto Jarabo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.
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EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, Sra. Presidenta. A veure si posam un poc d’ordre,
que sé que a vostès els agrada molt això de l’ordre. 

Començarem pel Sr. Font i la seva vehement intervenció,
que crec que és d’agrair per animar aquesta cambra. 

Sacrifici i esforç ha mencionat vostè que són dos valors que
tots hauríem de premiar. Efectivament, perquè és l’esforç que
fan les PIME evidentment i perquè és l’esforç que quan vostè
m’ha atacat a mi i jo venc d’una PIME i conec perfectament
aquest esforç i aquest sacrifici que es fa des de les PIME. Per
això augmentarà també enguany les ajudes a les PIME de la
Conselleria de Treball. No com es va fer durant la passada
legislatura on les PIME estaven totalment ofegades, ofegades,
per aquesta situació no només de crisi sinó com que no es va
ajudar en absolut des del Partit Popular al benefici d’aquestes
petites i mitjanes empreses, que evidentment vostè i jo estam
d’acord que hem de contribuir que millorin, perquè si són el
85% de la producció de les empreses que hi ha en aquesta
comunitat, clar que hem de colAlaborar que els vagi bé, clar que
hem de colAlaborar. Però això no evita que també hem de
colAlaborar que el sector públic funcioni bé i que se l’ha de
protegir, evidentment. Entenc que estam d’acord en això.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

El que... protegir a tothom, hem de protegir la societat,
efectivament. Ara bé, ara bé, ara bé, evidentment en funció dels
ingressos que ha de tenir cadascú, alguns hauran de pagar més
i d’altres hauran de pagar menys, que és el que hi ha ara. I això
permet una redistribució de la riquesa.

Vostè critica l’augment de la despesa, si no volem retallades
evidentment hem d’augmentar la despesa. Crec que és evident
i tothom ho entén. I que el deute augmenta. Evidentment, si
tenim més despesa haurem d’augmentar el deute, la qual cosa
també crec que és de caixó. Això permet també, si ho feim bé,
que el model productiu es pugui diversificar, i aquí també
estam d’acord. Jo li deia a vostè, i li deia abans al Sr.
Negueruela, evidentment si no es comencen a posar les pedres
per aplanar el camí del canvi del model productiu, l’any que ve,
jo li puc assegurar, que aquí vendré i faré el mateix discurs que
vostè ha fet. Evidentment, evidentment. És el Govern que ha de
demostrar que sí vol intensificar el foment del canvi de model
productiu, i crec que nosaltres li hem de donar suport. Ara bé,
evidentment s’haurà de veure la gestió del Sr. Negueruela
principalment, però també de tot el Govern perquè el canvi de
model productiu ha de ser transversal perquè es pugui dur a
terme. 

Sr. Pericay, crec que confirma la meva versió que vostès es
miren en un mateix mirall, tenen bona relació i viuen a la
mateixa planta, la tercera; perfecte, encantadíssim, coincidim.
Crec que és el Sr. Font el que no acaba d’estar gaire d’acord a
mirar-se a aquest mirall i trobar la seva imatge.

(Remor de veus)

No ens miram gaire, però ens podem mirar ara, Sra.
Prohens, li toca.

Crec, crec, que som molts els que no hem vingut aquí per
ser rics o per intentar ser rics, i crec que ho estam demostrant
amb les nostres actituds. Vostè criticava possibles increments
de... Vés tu a saber quina imaginació se li ha llençat. 

I tornam a dir..., tornam a dir, jardins de Marivent, per
exemple. Ha dit exactament que ens hem venut per 100.000
euros als jardins de Marivent. Li puc assegurar, li puc assegurar
que crearem una esmena per reduir el pressupost dels jardins de
Marivent, i serà de 100.000 euros, amb la qual cosa ja li ho puc
avançar; al Govern encara no li ho havíem dit, però jo li puc
assegurar que farem una esmena parcial als jardins de
Marivent.

(Més remor de veus)

Doblers...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Calma!, calma, calma. Només hi ha tres qüestions per
millorar el finançament d’aquesta comunitat o del Govern i del
pressupost d’aquesta comunitat autònoma: més imposts, més
imposts, i vostès estan en contra d’aquests imposts; millor
finançament de l’Estat, i vostès no han fet res per aconseguir
una millora del finançament de la nostra comunitat...

(Més remor de veus)

Nosaltres estem treballant en un sistema que millorarà molt
el finançament d’aquesta comunitat. I el darrer punt, menys
deute, seria una altra manera de reduir aquesta despesa. Què
passa?, que el principal increment del deute d’aquesta
comunitat autònoma l’han provocat vostès amb obres
faraòniques, amb sobresous, que han provocat que hi hagi un
deute brutal unit a la manca de finançament pel qual vostès
tampoc no han lluitat mai, en aquesta comunitat. I acab, i acab.

Avui la seva ministra, la seva ministra d’Ocupació, ha
anunciat que ja ha liquidat el fons de reserva de la Seguretat
Social, i ho ha anunciat ella, s’ha liquidat el fons de la
Seguretat Social. Com ho arreglaran ara?, com ha dit el Sr.
Alcover: hauran d’apujar impostos, precisament, que és el
mateix que deien aquests que s’hi oposaven.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Reus, del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca.
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EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, presidenta, només un parell d’apunts breus.
Recordava el Sr. Font que ells també varen estar d’acord en el
tema de la carrera professional. Tots hi vàrem estar d’acord;
aquells que varen..., quan va entrar es va trobar un acord signat,
va fer un téntol, es tema es va estudiar i es va aprovar, però no
basta estar tots d’acord a aprovar la carrera professional, l’hem
de pagar, ara, l’hem de pagar, i el que no podem és estar tots
d’acord a aprovar coses fora pensar en les conseqüències i
després criticar que augmenti del capítol 1, per exemple. No,
no ho dic per vostè, ho dic en general per a tots els grups,
perquè... Només mencionava el Sr. Font perquè ell ha recordat
que evidentment es va produir aqueixa aprovació de la carrera
professional.

Al Sr. Pericay li he de dir que la notícia que he llegit parla
d’augmentar el sostre de despesa; surt a Economía de Mallorca
i no fa referència..., però en tot cas el sostre de despesa sol ser
el sostre de despesa no financera; per tant el deute sol anar per
una altra banda. O sigui, les dècimes de dèficit que s’afegeixin
evidentment s’afegeixen, però les amortitzacions que es facin
de deute van per una altra banda. En qualsevol cas on volia
reincidir és en el fet que aquí aprovam un 0,5% de dèficit, que
és el que ens permet l’Estat, per tant..., el que ens permet
l’Estat després de distribuir el que permet BrusselAles a l’Estat
espanyol. Per tant nosaltres de cap manera no compartim
aquesta preocupació quan complim el dèficit que marca l’Estat,
quan aprovam la Llei de finances, vull dir quan recuperam
l’aplicació de la Llei de finances que havíem suspès, i quan
recuperam aquest 1% de Fons de contingència. De cap manera
no podem estar d’acord que estiguem davant uns pressuposts
temeraris.

Deia la Sra. Prohens, que ara veig que no hi és, que hem fet
poca defensa. Jo crec que hem fet la defensa dels pocs
arguments que s’han posat damunt la taula. S’insisteix en el
tema del pes que té la despesa social; de cap manera no pot ser
aquest un debat seriós perquè el tant per cent de despesa que es
pot computar varia per molts de temes, un d’ells l’ha exposat
el Sr. Alcover, com és per exemple el cas del mateix 1% de
Fons de contingència, que evidentment aquest ja no computa
dins la distribució dels percentatges, o com el fet que hi hagi
més fons finalistes de la Unió Europea o de l’Estat; aquests
fons finalistes no es poden tenir en compte a l’hora de delimitar
aquests percentatges.

Nosaltres creim que són uns bons pressuposts, creim que
són uns pressuposts que són els que podem fer dins el marc que
tenim, i si ens preocupa una cosa en aquests moments són les
polítiques que començam a veure des de l’Estat; ens preocupa
aquest anunci en el tema de les dessaladores, de reclamació
d’aquests 50 milions d’euros; aquest anunci de la modificació
del còmput del descompte de resident; aquest anunci de les
intencions de continuar privatitzant AENA i perdre el control
públic, que ara està en el 51%; i el que pugui sortir d’uns futurs
pressuposts generals de l’Estat, com afectaran a les comunitats
autònomes. Això crec que és la vertadera preocupació que
tenim nosaltres en aquests moments i no els pressuposts, que
creim que són uns pressuposts seriosos i que contribuiran a
millorar la situació d’aqueixa comunitat autònoma.

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, ho faré des d’aquí. Jo
també coincidesc que no són els millors pressuposts, però són
sense cap dubte molt bons pressuposts, sobretot si tenim en
compte el context de retallades que l’Estat ens aplica als
ciutadans de les Illes Balears, a la nostra comunitat autònoma,
perquè són retallades. Açò que el Sr. Reus explicava ara són
retallades que l’Estat aplica a la nostra comunitat autònoma. 

I està molt bé que avui puguem parlar ja de projectes i no
de retallades. Aquí ja no hi ha retallades. Fa tres o quatre o cinc
anys parlàvem dels acomiadaments en el sector públic
instrumental, de 600 acomiadaments, de 1.000 acomiadaments
en el sector de la sanitat, 600 en el sector de l’educació;
parlàvem de tancar hospitals, i ara en canvi podem parlar de
com ampliam el nombre d’especialistes, etc. Fa cinc anys
parlàvem de tancar el CES, de tancar el Consell de Joventut; fa
cinc anys parlàvem del percentatge que disminuïa del Fons de
cooperació municipal; fa cinc anys parlàvem dels expedients
als directors o de la prohibició de poder penjar les quatre
barres, que són les quatre barres que representen el símbol, que
estan penjades en aquest parlament, el símbol d’aquesta
comunitat autònoma i dels seus ciutadans. Ara podem parlar de
projectes, aquest pressupost permet parlar de projectes, i s’han
acabat les històries de retallades i aquell discurs que per molt
que vengui en Bauzá sembla que vol retornar. Nosaltres farem
tot el possible perquè no ho aconsegueixi.

Donarem suport, per tant, a aquest pressupost. No donarem
suport a les esmenes, que ens semblen que són un poc més
d’aquest esperit Bauzá que sembla que vol ressuscitar, però que
per part nostra no ho aconseguirà. 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. Sra.
Prohens, aquesta broma de somniar amb vostè no se m’hauria
ni ocorregut ni a mi, per tant, si se li ha ocorregut a vostè, tal
vegada és per qualque cosa, jo no ho sé...

(Rialles i remor de veus)

És una distensió, distensió literària. 

No devia tan malament l’any passat, ha dit textualment això,
Sra. Prohens, només hi ha una explicació i és que no ha llegit
la seva intervenció, no n’hi ha d’altre. Ha dit “hi ha símptomes
de desacceleració” i evidentment en qualque moment
desaccelerarem perquè si sempre anam accelerant, són males
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notícies. No s’ha assabentat que el ministeri fa una previsió del
3,7%. És el Sr. Montoro, és dels seus, és dels seus! 3,7, vostès
ni hi varen somniar mai amb el 3,7! Mai! I enguany tenim el 4
i l’any que ve el 3,7 de previsió. Escolti, el benefici del dubte,
el vot de confiança se li podia pressuposar, se li podia
pressuposar.

Continua dient que són menys socials. Només és que tenen
més de 300 milions d’euros més a serveis socials, a educació i
a salut, que els que varen aprovar vostès, només això, però són
menys socials. I vostè continuï insistint amb aquest argument,
perquè el ridícul el farà vostè, Sra. Prohens, no el faré jo. 300
i busques milions d’euros més i som menys social.

Ha dit textualment “ens posaran taxes fins i tot per
respirar”. De moment qui ha posat una taxa al sol són vostès.
Això de moment. Per respirar no ho he sentit, però todo se
andará, Sra. Prohens. Li torn dir “racionalizar impuestos y
sucesiones”, ho posa avui al traslator en mallorquí i posa
“cruixir” i “crucificar”. Faci la prova, faci-la.

Miri, és senzillíssim. Vostès creuen, els tres grups que han
presentat esmenes a la totalitat, vostès creuen que hi ha massa
despesa en aquest pressupost? Facin esmenes per reduir-la, es
pot, facin-les, facin esmenes per reduir. Vostès creuen que hem
d’amortitzar deute perquè hi ha bonança econòmica. Idò
sàpiguen, i amb això estarem d’acord, sàpiguen que com a
mínim han de retallar 149 milions d’euros que preveu el dèficit,
el que haguem d’amortitzar per damunt 0,1%, 29 milions
d’euros més, els 80 milions de carrera professional amb què
vàrem estar tots d’acord els haurem de pagar, per tant, els
haurem de retallar d’una altra banda. El fons de contingència
38 també els haurem de posar, per tant, els haurem de retallar
d’una altra banda.

En mig minut he dit més de 300 milions d’euros, en mig
minut. M’agradarà veure les esmenes parcials que presentin,
amb la coherència que els caracteritza, sí senyor! Siguin
valents! No és aquest el seu discurs? Idò siguin valents i siguin
coherents, sobretot amb el que diuen. No ho seran, ja ho sabem,
és un eufemisme, era una pregunta retòrica, no em contestin.
Però és això el que passarà. No les faran! I no les faran perquè
no es volen banyar a quines partides s’ha retallar, perquè no hi
ha per retallar tant, perquè tot és necessari.

Parlava El Pi del pressupost made in Xina. Només un
comentari ja per acabar, no per entrar en discussions. A Xina
deuen saber fer pressuposts, perquè els darrers vint anys ha
crescut el 10% cada any. És a dir, altra cosa no, però
pressuposts tal vegada en deuen saber fer...

(Remor de veus)

Sr. Pericay, vostè ha dit també -i hi estic d’acord- que la llei
està per complir i ha parlat de la Llei d’estabilitat
pressupostària. Idò per això li record que aquest govern ha
complit amb la Llei d’estabilitat pressupostària, cosa que els
anteriors no complien. Aquest projecte de pressupost sembla
que també compleix, damunt el paper almanco, amb la Llei
d’estabilitat pressupostària. I vostè reacciona, per tant, una
esmena a la totalitat. Sr. Pericay, una mica de incoherència no
hi veu? Tal vegada som jo que vaig equivocat, tal vegada som

jo que vaig equivocat, però si vostè reclama exemplaritat en el
compliment de la llei i parla de la Llei d’estabilitat
pressupostària, aquesta l’hem demostrada. 

Podem parlar de deute, no incrementa respecte del PIB. És
més, si creix el 3,7 i només creix el que hi ha previst el deute,
evidentment encara decreixerà el deute respecte del PIB. Això
és una evidència, si tot es compleix, si no es compleix
evidentment és una altra cosa.

Dèficit també complirem, perquè almanco enguany
complim. Per tant, res no ens fa preveure que l’any que ve no
haguem de complir. 

Aturats. No n’hem parlat avui aquí..., l’any passat tothom
era més atur, més gent a la cua de l’atur, etc. Enguany no n’hem
parlat, bona notícia, bona notícia!

 I creixement econòmic. El ministre Montoro ha dit 3,7%
d’increment. Jo firmaria, sobretot estic segur que el Sr. Bauzá
o tot l’equip seu de l’any passat hagués firmat perquè enguany
tenguéssim un 4 i l’any que ve un 3,7, segurament es posarien
medalles a punta pala!

He tornat quadrar el temps. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Comença la votació. Votam.

Vots a favor 23, vots en contra 33.

Queden rebutjades les esmenes.

A continuació, votarem les quantitats globals dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2017.

Votarem conjuntament les quantitats globals dels
pressuposts de la comunitat autònoma i les quantitats dels
pressuposts de les entitats públiques, empresarials, de les
societats mercantils públiques, de les fundacions, del sector
públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears, dels
consorcis de la CAIB, del Servei de Salut de les Illes Balears
i de l’Agència Tributària de les Illes Balears. 

La quantitat global del pressupost de la comunitat autònoma
de les Illes Balears i dels seus organismes autònoms per a
l’exercici de 2017, els estats de despesa i ingressos del qual
s’eleven a 4.646.729.494 euros. 

La quantitat global de les entitats públiques empresarials de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2017, els estats
de despeses i ingressos del qual s’eleven a 450.142.493 euros. 

La quantitat global dels pressuposts de les societats
mercantils públiques de la comunitat autònoma de les Illes
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Balears per a 2017, els estats de despeses i ingressos del qual
s’eleven a 8.578.193 euros. 

La quantitat global dels pressuposts de les fundacions del
sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
al 2017, els estats de despeses i ingressos del qual s’eleven a
79.006.088 euros. 

La quantitat global del pressupost dels consorcis de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2017, els estats
de despeses i ingressos del qual s’eleven a 80.714.415 euros. 

La quantitat global del pressupost del Servei de Salut de les
Illes Balears per a 2017, els estats de despeses i ingressos del
qual s’eleven a 1.464.976.720 euros. 

La quantitat global del pressupost de l’Agència Tributària
de les Illes Balears per al 2017, els estats de despeses i
ingressos del qual s’eleven a 10.325.280 euros.

Votarem conjuntament les quantitats relacionades. Votam.

Vots a favor 33, vots en contra 24.

En conseqüència quedaran fixades les quantitats globals del
pressupost general de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a 2017.

Ara farem un recés d’una hora...

(Alguns aplaudiments)

Tornarem a les 16,45 hores. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, bones tardes als que són aquí.

IV. Interpel·lació RGE núm. 14385/16, presentada pel
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a tractament dels malalts crònics.

Continuam amb el quart punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de la Interpel·lació RGE núm. 14385/16,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS, relativa a tractament dels malalts crònics,
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.
Gràcies, Sra. Consellera, per ser aquí en aquesta interpel·lació.
Tal vegada després d’un dia de pressuposts, no sé si tendrem
espai en els mitjans demà i tal vegada haurem de repetir un
altre dia...

(Algunes rialles)

... no perquè sigui jo, no perquè sigui jo, com si és un altre,
perquè del que tractarem aquesta societat no en podrà riure, ni
se’n podrà passar d’aquí vint anys, el que passa és que quan un

té quaranta anys, d’aquí vint anys saps que és de lluny! Però bé,
crec que convendrem tots que l’envelliment de la població és
ferm i ràpid, vivim més però amb més malalties cròniques,
d’aquí a quinze anys hi haurà un milió d’espanyols amb
demència senil i Alzheimer, que són dues de les múltiples
malalties cròniques que existeixen. Amb aquestes xifres es fa
l’estimació que la demanda assistencial sobre la sanitat creixerà
entre un 10 i un 15% en els pròxims quinze anys, és per això
que es fa necessari obrir un debat d’efectes immediats
encaminat a un canvi del sistema; d’una banda, per
l’infrafinançament que pateix la sanitat, i, per una altra, perquè
tenim un sistema massa basat en la urgència sanitària i massa
poc basat, en general, en pacients autònoms.

Primer de tot, creiem que és necessari afegir recursos a la
sanitat, però aquest no ha de ser l’únic discurs, perquè amb més
doblers no n’hi ha prou, perquè més enllà de les malalties
cròniques també s’hi ajunten les malalties noves que
continuaran agafant desprevingut el sistema i ens mostraran les
seves vulnerabilitats.

I la segona qüestió, és necessari que es transformi el model
assistencial per ser més eficients.

Dites aquestes dues qüestions, si aconseguim dotar de més
recursos i transformar el model assistencial, podrem construir
un sector públic sanitari segurament de qualitat.
Malauradament, avui no hi ha més recursos, de fet amb la crisi
econòmica s’han anat restant i el que es fa ara és tractar de
recuperar-los, com els pressuposts que fa vostè enguany. Ni hi
ha tampoc una aposta clara de transformació per guanyar en
eficiència, prou feina té vostè en posar tot el que es va retallar.

Abans que El Pi es presentàs per primera vegada a unes
eleccions autonòmiques, les del 2015, vàrem signar un
document davant un notari adquirint un seguit de compromisos
amb la ciutadania, deu en concret, un d’aquell compromisos era
fer un pla d’eficiència sanitària i lluitarem perquè aquest pla es
faci, i proposam que sorgeixi dels mateixos professionals del
sistema, perquè els polítics prenen decisions que afecten
sectors..., normalment els polítics, en comptades excepcions,
que és la seva, ho veiem des de fora, sense una visió global de
tots els treballadors, o de vegades sense conèixer o formar part
del món que l’afecta, no és el seu cas, li dic perquè quedi clar,
abans de parlar de cronicitat ens hem de demanar en quin estat
es troba la sanitat pública balear, consellera?

Perquè ara mateix, encara, ens llevam les ferides d’una crisi
econòmica que encara existeix, tractam d’eliminar
copagaments, de pal·liar els efectes de les retallades, recuperam
personal sanitari, recuperam drets dels treballadors, venim
d’una època on s’ha pensat més en els doblers que en el
benestar; una època on els pacients eren números i com que
eren nombrosos quasi quasi destorbaven, i això separava el
pacient del sistema i per aquí segur que no passen les solucions,
si tu separes el pacient del sistema no hi ha les solucions aquí.

Si els malalts estiguessin connectats al sistema sanitari i el
sistema es pogués organitzar d’una altra manera, potser
parlaríem del canvi necessari. Aquest canvi ha de ser en
organització, en gestió i en tecnologia, primer hem de
connectar amb els pacients, si la sanitat connectàs amb els
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malalts es podria prevenir el seu empitjorament, i això avui en
dia és possible perquè existeixen les tecnologies necessàries; la
tecnologia ha avançat de tal manera que permet transformar els
serveis sanitaris de forma que els malalts es puguin
autogestionar, atorgant autonomia dins un sistema que a la
vegada els salvaguarda.

A l’any 2011, el conseller Thomàs, aquí, darrere jo, inicià
un pla pilot perquè a Balears els malalts poguessin seguir el seu
historial on line. Li demanam, Sra. Consellera, quin ús se n’ha
fet o se’n fa? Funciona? Ens podria aportar dades de quanta
gent l’ha utilitzat? Considera que té un fàcil accés?

El sistema és bo, perquè la teoria diu que així es podria
disminuir la càrrega dins atenció primària. És més, s’ha fet
estudis que vostè coneix, que quantifiquen aquesta feina, la
feina dels metges es podria reduir prop d’un 11%. Ha estat així
a Balears, després d’aquest intent del Sr. Vicenç a l’any 2011?
Per què no apostam per educar els pacients en autogestió?
Tiraran molt menys del sistema.

Per què no connectam millor els hospitals i l’atenció
primària? És ambiciós, però ho ha de ser si volem un canvi
estructural, real i efectiu, és a dir, si no és ambiciós no tendrem
aquest canvi real i efectiu. Les estructures assistencials no estan
connectades i això es tradueix en una atenció fragmentada i
cara, metges i infermeres necessiten de suport tècnic que els
aporti informació immediata allà on siguin.

Podrien ser sistemes integrats on els diferents prestadors de
serveis clínics col·laborassin i els coordinassin? Això podria
ser una cosa. Es calcula que a l’any 2029 gairebé una quarta
part de la nostra població serà major de 65 anys i a dia d’avui
no estam preparats, crec jo, per afrontar-ho.

Hem d’apostar per l’atenció primària, on creiem que se
solucionen el 90% dels problemes sanitaris dels ciutadans, per
això no ens convenç el sòciosanitari, no ens convenç, eh?, el
sociosanitari de Son Dureta i Can Misses, perquè, tot i que no
negam que sigui, sense cap dubte, una bona iniciativa, aquesta
comunitat no està preparada per fer front a la despesa anual en
manteniment que això suposa.

Invertint aquests mateixos doblers en una reforma de
l’atenció primària, creiem que podria ser molt més productiva.
El sistema sanitari actual es va construir, Sra. Consellera, i
vostè ho sap, per salvar vides i va deixar fora els malalts
crònics, el que probablement serà un dels reptes més importants
d’aquest segle XXI. Ja no només s’ha de curar, també s’ha de
cuidar, és a dir, aquesta és la gran diferència. La població del
segle XX estava obsessionada que s’havia de curar quan tenia
una malaltia, avui l’obsessió comença a ser que no tan sols
t’has de curar, sinó que t’han de cuidar. Aquest és el potencial
que si tenguéssim aquest potencial de qualque manera podríem
moltes hospitalitzacions innecessàries es podrien preveure,
moltíssimes, molta despesa que actualment després, hem fet,
com diríem en bon mallorquí, dues tires de potades, no
importaria fer-lo.

I és per això que l’hem interpel·lada, per aquesta qüestió, i
sobretot que ens conti això d’aquest pla que es va aprovar el
2011 que se n’ha fet, quin ús se n’ha fet, funciona, considera

que té un fàcil accés? Ens podria aportar dades de quina gent
l’ha emprat? Perquè no pot ser només que parlem de crònics,
i facem grans titulars i facem tal vegada fins i tot qualque pla,
sinó que hem de ser capaços de posar-ho en marxa, per la qual
cosa escoltarem molt atentament les seves paraules, perquè
creiem que tocam uns dels temes que més afectarà qualsevol
dels que som aquí dins, no tal vegada perquè patim nosaltres
una malaltia crònica, sinó perquè segur que tendrem una o dues
persones a cada família que la patiran, i el sistema ha de poder
aguantar.

Esperam les seves explicacions. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la consellera Sra. Patrícia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patrícia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia diputats i diputades.
Contestaré a la rèplica un poc les dades que ha demanat i que
em sembla superinteressant perquè la preocupació és la mateixa
i d’això me n’alegr moltíssim. A la meva primera
compareixença d’objectius de legislatura, vaig comentar, vàrem
comentar molt la necessitat de reorientar el sistema cap a la
cronicitat i eliminar les causes que dificulten l’eficiència i la
coordinació, tant a l’àmbit sanitari com a la millora en la
coordinació amb l’àmbit social. I per què pensam que hem de
fer aquest nou model d’atenció?

Vostè ho comentava, el 15% de la població ara és major de
65 i a l’any 2029, aproximadament, més d’un 20% tendrà més
de 65 anys. I què passa als 65 anys? Doncs que augmenta la
prevalença de malalties cròniques, per tant normalment
pluripatologia, polimedicació, o sigui prenen també molts
medicaments, i està relacionat amb l’envelliment, però també
amb els avanços científics i tecnològics. I com molt bé ha
explicat, tenim més vida, la qualitat de vida ha d’anar en
paral·lel.

I també ens han de preocupar no només les malalties
cròniques, unes altres malalties cròniques que són les rares o
poc freqüents que ara anomenam, que també tenen una inversió
molt elevada sobretot en fàrmacs.

Per tant, també sabem que les malalties cròniques són la
causa principal de dependència, per això la frontera entre el
sanitari i el social és sempre tan difícil, que no existeix en la
realitat de la persona la frontera, tot i que nosaltres en els
nostres sistemes de vegades les posam. Requereix trobar
tractament per evitar que aquesta dependència progressi. I
tenim clar que per poder tractar aquest perfil de persones fràgils
o canviam el model d’atenció o, si no, no ho fem bé. Per tant,
el projecte de la Conselleria de Salut va orientat a aquell perfil
de persones d’un pacient, el que anomenam pacient crònic
complex, perquè suposa el 4 o el 5% de la població, però
inverteix el sistema sanitari el 50% dels recursos. Per tant, el
50% dels recursos sanitaris es troben invertits en un 4 o un 5%
de la població.
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Clar, és una despesa sanitària elevada i a sobre no ho fem
del tot bé, per tant és necessari un model molt més coordinat,
molt més centrat en la persona i també totalment d’acord amb
fomentar l’autonomia, la gestió de la mateixa malaltia i a ser
possible no emmalaltir, que és el que solem dir ja darrerament,
o sigui, posar mesures de prevenció suficients a l’abast de la
població per a no emmalaltir, perquè hi ha moltes d’aquestes
malalties cròniques que amb hàbits de vida saludables doncs no
arribarien a produir-se, no?

Nosaltres, en el nostre pla estratègic, hem situat l’atenció a
la cronicitat com a una meta estratègica, o sigui pensam que té
la mateixa entitat que objectius amb moltíssima rellevància,
aquesta meta té tres línies i 25 objectius que ja es mesuren. Què
li puc dir que hem fet fins ara?

Que jo crec que interessa saber com canvia i com
evoluciona aquest model. No li faré el relat de tot, perquè no
tendré temps, però li diré un per un el que pensam que és
important. El primer, desenvolupar eines infotecnològiques que
ens permetin identificar aquesta població, hi ha molt poques
comunitats autònomes que ho tenguin i la nostra ja ho té, tenim
la població estratificada. Això què vol dir? Que la població es
troba agrupada en funció del nombre de les malalties cròniques
que té, és una piràmide i aquest 4 o 5% és la punta de la
piràmide, que són les que hem de tenir en el radar sanitari, ens
ha de botar una alarma a qualsevol sistema informàtic que
aquesta persona té aquesta situació de vida, molta malaltia,
possibilitat d’ingressar, reingressar, complicacions,
dependència. Per tant, això ens ha dut pràcticament un any,
però ara podem dir que ja ho tenim.

Es troba classificada per centre de salut, metges, infermera
de família, amb la població del 2016, ho fem a principi d’any
amb la població d’inici d’any. I és clar, això ens permet actuar
directament sobre aquesta població, intentar prevenir aquestes
descompensacions i complicacions. Per tant, invertim en
tecnologia i continuarem invertint en tecnologia i també en
tecnologia la qual vostè comentava, telecures, telemedicina,
totes aquelles eines que ens puguin facilitar el domicili, que
evitin el desplaçament. Evitar el desplaçament de les persones
és un dels nostres objectius en global, fer el sistema sanitari
molt més sensible.

Com a segon gran repte, volem impulsar l’atenció
domiciliària, però una atenció domiciliària proactiva i
resolutiva, ens hem d’anticipar al pacient, no ens ha de cridar
quan té ja la descompensació que ja l’hem d’enviar a l’hospital,
sinó que hem d’anar abans, per prevenir que aquesta persona
empitjori o tengui complicacions.

Els pressuposts del 2017 preveuen un increment
pressupostari d’un 9% i això vol dir que necessitam més
recursos a atenció primària i en posar-ho per desenvolupar més
aquests programes. També dir-li que, malauradament, els
darrers anys el programa d’atenció domiciliària ha caigut
moltíssim, moltíssim, no sé si..., supòs que a causa dels retalls,
la manca de professionals o la falta de pla, o sigui d’un pla
estratègic i la nul·la inversió. I aquesta població major de 65
anys que ara serien unes 13.000 persones, doncs es veuen molt
poc en el domicili. Per a nosaltres és imprescindible, la persona
ha de ser en el seu domicili sempre que sigui possible, perquè

així es controlarà millor i millorarà molt la seva qualitat de vida
i també la dels seus cuidadors, que és molt important per a
nosaltres i els hem d’incloure des del minut u.

Per tant, el nou projecte d’atenció domiciliària té com a
objectiu prioritari augmentar aquesta cobertura, oferir una
atenció més eficient i de qualitat a aquestes persones en situació
de complexitat, fragilitat i dependència.

Com a tercer projecte, millorar la coordinació i la
continuïtat assistencial, un bon exemple és l’infermera gestora
de casos. Miri, Andalusia és molt gran, ja sé que és molt gran,
però hi ha més de 500 infermeres gestores de casos. Aquestes
infermeres tenen com a objectius assegurar la continuïtat de
cures, garantir la coordinació entre els diferents àmbits
assistencials, primari, hospitals, hospitals sociosanitaris,
hospitals d’aguts, per intentar evitar les caigudes, les úlceres,
la pèrdua de capacitat funcional, eviten, i hi ha estudis que així
ho demostren, ingressos, reingressos i complicacions.
Coordinen també els recursos materials, nosaltres amputem una
cama i als quatre dies enviam el pacient al seu domicili i no ens
hem preocupat si té les mesures pertinents per poder ser al
domicili sense una cama, per exemple. Per tant, també s’ha de
valorar tot això, el material que puguin necessitar.

Treballar colze a colze amb serveis socials i amb els
treballadors socials, importantíssim també per a l’atenció
d’aquestes persones. Ara, en aquests moments no en teníem
cap, el juliol, ara en tenim ja en aquesta comunitat autònoma,
pràcticament a tots els hospitals i a diferents centres de salut, a
les diferents àrees d’atenció primària de Mallorca tenim més
desenvolupat el projecte, he de dir també al sector Tramuntana,
al nord de l’illa, i al sector Ponent, al sector de Son Espases que
ara ja té sis centres de salut incorporats a aquest projecte.

També volem contractar altres professionals que són
necessaris, ens hem trobat, que a mi em va sorprendre
moltíssim que l’hospital de Manacor no té treballadora social,
per exemple, em sembla, bé, no ho sé, entenc que no sé com
han sobreviscut fins ara, però és imprescindible i l’hem de
contractar i la contractarem ja.

Després, com a quart projecte, creació d’unitats de crònics
complexos als hospitals d’aguts. En els hospitals d’aguts, totes
aquestes persones que vostè deia que destaquen els seus
ingressos per caigudes, deteriorament cognitiu, dèficit
audiovisual, polimedicació, necessiten un ambient i un àmbit
especial i, seguint la recomanació de l’Estratègia per a
l’abordatge de la cronicitat, doncs crearem aquestes unitats
específiques; esperam a l’any 2017 poder posar en marxa ja
qualcuna d’aquestes unitats.

Però també necessitam augmentar els llits de
convalescència, rehabilitació i cures pal·liatives, perquè
l’exemple que li he posat de la persona amb la cama tallada,
aquesta persona si la poguéssim enviar o l’enviam,
habitualment, a un recurs com l’Hospital General, l’Hospital
Joan March, el que passa és que no tenim llits suficients i per
això té el sentit Son Dureta, Can Misses o ara estudiam de nou
el tema de Verge del Toro a Menorca.
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Unitats geriàtriques de mitjana estada hospitalària,
imprescindibles dins els hospitals de convalescència,
rehabilitació, i un nou model d’atenció.

I després, desenvolupament de circuïts i rutes assistencials
específiques, amb el 061, que és el gestor de fluxos, perquè al
final són els que mouen les persones a través del sistema i
difondre tota l’estratègia i comptar amb els professionals.
Tenim un equip d’experts a la Subdirecció d’atenció a la
cronicitat, malalties rares i salut mental, hi ha un equip
d’experts que és el que dissenya un poc el desenvolupament de
l’estratègia, juntament amb els professionals dels centres de
salut i els hospitals i formen ja molts de professionals de molts
centres, per això li dic que a la comarca de Tramuntana i de
Ponent, sobretot, doncs tenen un major desenvolupament.

I com a darrer projecte, l’escola de pacients, l’escola de
salut de pacient expert, pacient actiu, que és un projecte
ambiciós amb eines telemàtiques per poder oferir tota aquesta
informació a la població.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

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. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera, li agraesc que reconegui que no tot està bé, li ho
agraesc, i trob que està molt bé que vagi identificant els mals de
les persones perquè està molt bé tenir-ho identificat en un sol
espai. 

El que jo crec... aquí hi ha metges, hi ha infermeres, tots els
altres no tenim res a veure amb això, en canvi sí que estaria
molt bé que tots els altres, amb vostès també, i miri que som
distints partits, fóssim capaços de fer això que ha dit vostè, és
a dir, el que faria falta seria un pla estratègic i aquí crec que sí
que hi entra la política, hi entra la política. 

Jo no discutiré tècnicament amb vostè, és que no em passa
pel cap, però, en canvi, sí que entenc, pel meu cap, que fa falta
un pla estratègic que sigui lluny de plantejaments ideològics,
perquè parlam de patiment, parlam de dolor, parlam d’una cosa
que passa a qualsevol voti un partit o voti l’altre, és a dir que
no..., és un tema transversal. 

A partir d’aquí, com pot suposar, la nostra moció
conseqüència de la interpelAlació mirarà de posar un termini
perquè pugui presentar un pla estratègic i estam disposats a
consensuar amb vostè la data, parlam de coses serioses, no es
tracta de posar-se medalles ni El Pi ni un altre, es tracta de fer
una cosa seriosa.

Jo voldria fer una reflexió a tots els partits polítics, quan
vostè afirma que és així, que un 5% de malalts es mengen el
50% d’un pressupost no sé si tenim clar el que aprovam aquí o

per a quina gent va, és a dir, un 5% es menja un 50%, l’altre
50% és per a l’altre 1.050.000 de persones. 

A partir d’aquí el que vol impulsar El Pi amb aquesta
qüestió de la cronicitat per anar a la moció conseqüència de la
interpelAlació és que hauríem de ser capaços de fer un gran
pacte, perquè que en el tema sanitari ens la jugam i la cronicitat
serà una història tan potent que aquells que ja la tenen a ca seva
ja la tasten i hi ha gent que la tasta des de fa molts d’anys,
molts d’anys, molts d’anys, i és clar, per aquí va un poc la
nostra preocupació, si serem capaços de tenir una estratègia
com toca, feta per professionals, dic jo, no es tracta que aquí
vulguem remenar l’olla, no, de cap manera, prohibit, pif!
damunt la mà si algú la vol remenar perquè parlam de coses
que no tenen a veure, com he dit, amb el color polític.

És clar, això, moltes d’aquestes coses, passa que tal
vegada... és vera, aquesta partida d’atenció domiciliària s’ha
vist molt retallada aquests darrers anys. Pensa recuperar-la?
Perquè li fa falta, li fa falta a vostè això, és una eina molt
important aquesta.

Vostè ha fet un esforç en intentar obrir els capvespres els
PAC, estan bon dotats encara? Ens queda tot un recorregut i
això també l’hauria d’ajudar; és clar, això implica més personal
a atenció sanitària perquè implica més personal, però sí que és
bo que tots sapiguem que amb més personal a atenció primària
evitam una despesa molt més gros després quan ja passa a la
zona hospitalària, és a dir, ho podem evitar abans.

Per la qual cosa El Pi el que ha volgut amb aquesta
interpelAlació és fer saber a tothom que si fóssim capaços de
separar els plantejaments ideològics en el tema que afectarà la
cronicitat a la societat balear i mundial, sobretot occidental,
l’altre pateix molt més encara perquè no arriba a la cronicitat
perquè es mor, la qual cosa és pitjor; si som capaços d’establir
una estratègia marcada per professionals podríem ser punters
en aquest sentit. 

És bo que aquest sistema tecnològic que ja té en marxa
funcioni, però això s’ha d’acabar de coordinar i crec que
l’impuls que li va donar el Sr. Thomàs el 2011, si vostè ara ho
pot fer créixer i sobretot aprovem aquesta estratègia seria molt
bo per a tots els ciutadans de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patricia Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana
Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. Miri, jo durant molts d’anys, en
dedicar-me a la gestió... he parlat de la gestió basada en
l’eficiència, perdó l’evidència i això vol dir que les decisions
s’han de prendre amb uns criteris i uns fonaments. 

Jo darrerament ja parl de política basada en l’evidència
perquè crec que és molt important i crec que tots tenim grans
responsabilitats, perquè cadascuna de les nostres decisions té
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moltes conseqüències a curt, mitjà i a llarg termini. També crec
que aquest canvi, aquest nou model és... no es pot fer en dos
anys ni en quatre ni en cinc ni probablement en vuit, aquest
model comença ara, però no es pot aturar, no es pot aturar si
volem que realment la població estigui més ben atesa i si volem
ser eficients. Jo li ho dic a la consellera d’Hisenda, de moment
donau-nos més doblers i a la llarga ja estalviarem, però de
moment sí que necessitam més inversió.

Crec que hem de posar al pacient al centre del sistema i
moltes coses ja funcionen i per sort han millorat i milloren
molt. El seguiment del pacient, amb la història de la salut, es
pot fer, es pot fer, jo des del centre de salut si enviàvem un
pacient a l’hospital podia veure quan estava a urgències, què li
feien, si l’ingressaven, la seva evolució clínica cada dia i ho fas
quan són pacients teus i amb aquest tipus de pacient encara
més, o sigui, des del centre de salut es pot veure si té
complicacions, si se’l trasllada a un centre sociosanitari. 

Per tant, tot el que són eines tecnològiques, les
desenvolupam i les desenvoluparem encara més. Com que
tenim aquestes persones al radar del sistema sanitari, ja no
se’ns ocorre fer segons quines coses i tècniques i tècniques i
punyir i fer mal a la gent perquè, com bé deia, les persones en
un moment determinat de la seva vida, quan són pacients
crònics complexos, necessiten cures, necessiten cuidats, no
necessiten alta tecnologia, amb una radiografia i antibiòtics
normalment ja... amb això quasi, quasi una gran part de les
seves malalties es poden cobrir i molta cura i molta coordinació
amb els serveis socials.

Per això pens que la mirada l’hem de posar a llarg termini,
no ens podem quedar al curt termini perquè no tendria cap
sentit i aquí tenim una oportunitat per fer-ho, perquè des
d’aquesta moció es poden derivar, idò, esperem que el que se’n
derivi ens ajudi, ens doni suport, al Govern, al canvi impulsam
amb els professionals i amb els equips directius, perquè sense
ells tampoc no tendria cap sentit.

Crec que és un repte apassionant -apassionant- i crec que
també estam preparats per fer-ho i de cada vegada, dia a dia, en
pocs mesos veiem ja una sèrie de canvis que es poden
començar a notar, tot i que sabem que no hem de cercar
resultats a curt termini, però... el tema de la polimedicació, per
exemple, quantitat de fàrmacs que pren la gent gran que surten
de l’hospital amb una medicació i resulta que a ca seva en
prenien una altra i tal vegada era el mateix, però després ho
prenen doble. Hi ha moltíssims projectes en marxa vinculats a
la cronicitat perquè és molt transversal, arriba un moment en
què tots fem feina amb... tots o quasi tots al sistema sanitari fem
feina amb persones grans. 

Per tant, jo els demano, diputats i diputades, que si volem
sostenir el nostre sistema sanitari, crec que és un camí l’iniciat
amb les passes que he esmentat amb no massa detall, tot això
està escrit, està escrit a un pla que no tenim... vull dir, que s’ha
elaborat durant aquest temps a mesura que s’anava posant en
marxa, perquè el que no volem tampoc són plans estratègics de
vitrina, d’aquests que es publiquen i es queden a la prestatgeria
i ja està, sinó que volem fer feina, anar posant mesures en
marxa i a mesura que anam fent anam escrivint, però que no
sigui una paràlisi per l’anàlisi, sinó que puguem veure aquests

resultats, imprescindibles canvis per transformar el nostre
sistema. Crec que si ho fem tots plegats també serà molt més
fàcil.

Crec també que un concepte molt important és no vincular
només el canvi a l’increment de recursos, necessitam més
pressupost? Sí. Necessitam més recursos? Sí, però hi ha molt
de canvi a fer que es pot fer ja amb el que tenim i amb les eines
que tenim i invertint en el que tenim i això afortunadament els
professionals van recuperant la ilAlusió i volen participar i una
prova d’això mateix és l’Estratègia de salut mental, que aquesta
sí que és una estratègia que es fa bàsicament amb els
professionals, 140 persones hi participen, i la majoria de
patologies de salut mental són cròniques també, la majoria, no
totes, però també es fa feina des dels professionals.

Una millor estratègia d’eficiència pensam que és aquest nou
model de la cronicitat i jo vull acabar dient que aquest Govern
fa una aposta clara per la formació i pel suport als
professionals, en inversió tecnològica, com no s’havia fet en els
darrers anys, posant en els centres sanitaris a l’abast dels
pacients, no dels professionals, dels pacients que puguin gaudir
de la millor tecnologia. Milloram i volem millorar encara més
aquesta continuïtat assistencial i volem més recursos tant en
nous centres, com en reforma d’altres que tenim, i també més
professionals. Som ambiciosos, però estic segura que amb la
implicació de tots, de tots nosaltres i del sistema sanitari, aquest
nou model serà una realitat a la propera, sinó aquesta
legislatura.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

V. Moció RGE núm. 15717/16, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
relació al pagament a proveïdors, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm 6263/16.

LA SRA. PRESIDENTA:

Finalment passam al cinquè punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat i votació de la moció RGE núm.
15717/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a política del Govern en relació al pagament a proveïdors,
derivada del debat de la interpelAlació RGE núm. 6263/16.

Té la paraula el Sr. Antoni Camps del Grup Parlamentari
Popular.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Vam debatre fa dues setmanes una interpelAlació sobre política
en matèria de pagament a proveïdors, és una qüestió que ens ha
preocupat, ens preocupa i que també hauria de preocupar i
ocupar el Govern, i en especial la Conselleria d’Hisenda.

Recordem només algunes xifres. El Govern del Partit
Popular va començar a governar l’any 2011, quan les factures
es pagaven a més de dos anys, quan hi havia factures pendents
de pagament per un import global de més de 1.600 milions

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615717
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d’euros. Al final de la legislatura, concretament el mes de juliol
del 2015, va deixar un període mitjà de pagament a proveïdors
de només 41,85 dies, vam passar de dos anys a 41,85 dies. A
pesar d’açò, aquest Govern, incomprensiblement, tenint en
compte que ha gaudit d’una millor situació dels comptes
públics, amb un bon nivell de liquiditat, ha empitjorat aquest
indicador, de forma que només en un any, el mes de juliol del
2016 el període mitjà de pagament a proveïdors s’havia
disparat fins els 83,03 dies, més del doble. S’ha de dir també
que en aquests darrers mesos, s’ha millorant aquest indicador,
de forma que el mes d’agost era de 73,53 dies, el mes de
setembre era de 73,80 dies i el mes d’octubre ja s’havia
aconseguit baixar dels 60 dies i deixar el període mitjà de
pagament a proveïdors en 59,93 dies.

La causa principal que el període mitjà de pagament a
proveïdors es trobi a nivells tan alts és a causa, fonamentalment
i quasi exclusivament, del mal comportament que presenta ib-
salut. És precisament ib-salut la que distorsiona el període mitjà
de pagament a proveïdors. De fet, el passat mes de juliol ib-
salut pagava a 101,10 dies, el mes d’agost a 87,47 dies, el mes
de setembre a 89,12 dies i el mes d’octubre, darrera dada
coneguda, ja s’havia reduït una mica i ja era de 73,36 dies, però
encara lògicament molt enfora del que marca la Llei de
morositat, és a dir, dels 30 dies que marca aquesta llei.

Tenim per tant, un problema localitzat únicament i
exclusivament a la Conselleria de Salut. Podem dir que la resta
de conselleries, entitats i organismes dependents tenen un
comportament majoritàriament positiu i dintre de la legalitat.
Sense comptar per tant, amb ib-salut, el període mitjà de
pagament a proveïdors es trobaria dintre dels marges de la
legalitat. I precisament aquest mal comportament d’ib-salut és
elò que ha provocat que la nostra comunitat autònoma hagi
mantingut durant molts de mesos consecutius un període mitjà
de pagament a proveïdors per sobre dels 60 dies. Un fet que, ja
dic, no ha passat desapercebut en el Ministeri d’Hisenda i que
l’ha obligat a advertir mitjançant una carta a la Conselleria
d’Hisenda, de la necessitat de reconduir aquesta situació i que,
en cas de no fer-ho, el ministeri podria avançar el pagament de
les factures i restar-ho dels avançaments que l’Estat traspassa
a la comunitat.

La Conselleria d’Hisenda durant el debat de la interpelAlació
va concloure que el motiu pel qual teníem el període mitjà de
pagament a proveïdors tan disparat, era, per una banda, un
deficient sistema de finançament, un infrafinançament de la
competència de sanitat, i, en segon lloc, el procediment
administratiu que fa que es retardi la tramitació dels pagaments.
Parla que els reconeixements extrajudicials de crèdit, estan
obligats a tenir l’autorització del Consell Consultiu, després el
tràmit d’intervenció, assessoria jurídica i per últim anar al
Consell de Govern. Tot aquest procés retarda excessivament tot
el procediment i segons la consellera d’Hisenda és la causa
principal del retard en el pagament a proveïdors.

Curiosament, el Partit Popular amb el mateix sistema de
finançament que tenim ara i amb els mateixos procediments
administratius que també tenim ara, va deixar el període mitjà
de pagament a proveïdors en 41,85 dies. Però, és més, amb el
mateix sistema de finançament i els mateixos procediments
administratius, mentre que el mes d’octubre ib-salut paga a

73,36 dies, l’administració general de la CAIB paga a 2,90
dies, açò només per posar un exemple, amb els mateixos
procediments i amb el mateix sistema de finançament. Per tant,
des del nostre punt de vista, la consellera no té raó quan culpa
d’aquest retard en el pagament a proveïdors a
l’infrafinançament o al procediment utilitzat per al pagament de
les factures, res no té a veure una cosa amb l’altra.

Per tant, no podem en absolut estar d’acord amb la
disposició addicional onzena dels pressuposts, que l’únic que
pretén és eliminar controls interns per agilitar presumptament
el pagament a proveïdors. Sorprèn que la Conselleria
d’Hisenda, davant el caos organitzatiu i burocràtic d’ib-salut,
enlloc de posar ordre, organitzar i racionalitzar aquest
departament, el que faci és tapar-se els ulls. Ara ens treu un
conill del capell de copa i ens diu que la solució màgica és
reduir controls interns. En certa manera el Govern intenta tapar
el caos que hi ha dins ib-salut, eliminant controls interns i
lògicament nosaltres en absolut no hi podem estar d’acord.

La memòria que acompanya els pressuposts és en aquest
punt reveladora, diu textualment que es tracta, la disposició
addicional onzena, tracta d’autoritzar els pagaments sense que
prèviament s’hagi complit estrictament amb tots els requisits
procedimentals propis de la contractació, per diverses raons no
sempre relacionades amb la manca de crèdit pressupostari, sinó
especialment amb la urgència dels encàrrecs. És a dir, encara
que no es compleixi amb els requisits procedimentals propis de
la contractació, es podran autoritzar els pagaments. És igual per
tant, si no seguim les passes establertes, si hi ha urgència ens
els podem botar.

I la mateixa memòria ve a dir que la prioritat és reduir el
període mitjà de pagament a proveïdors, perquè les
conseqüències de no fer-ho, poden ser molt més negatives, que
el fet de deixar de complir amb els procediments establerts. El
que el Govern ens ve a dir, és que l’important és reduir el
període mitjà de pagament a proveïdors, encara que açò sigui
a costa de la transparència i encara que açò sigui a costa de
saltar-se les mesures de control establertes.

Des del Partit Popular ens oposam frontalment a reduir, o
flexibilitzar qualsevol control intern. No compartim la mesura
de suprimir determinats controls interns per agilitar la
tramitació del pagament de les factures, per intentar amagar o
emmascarar el caos organitzatiu que té ib-salut. I no ho
compartim perquè entenem que el Govern aprofita una realitat
ben evident, que és un problema d’organització interna d’ib-
salut, que repercuteix negativament, és cert, en el període mitjà
de pagament a proveïdors i ho fa per promoure ara, a través
dels pressuposts, eliminar determinats controls interns del
procediment de pagament, dels reconeixements extrajudicials
de crèdit.

Per aquest motiu presentam una moció amb tres punts. En
el primer punt instam el Govern a prendre les mesures
organitzatives necessàries per posar ordre dins ib-salut, a fi de
millorar la seva gestió de cara a reduir el període mitjà de
pagament a proveïdors.

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 58 / 22 de novembre de 2016 3255

En el segon punt proposam que no s’implementi cap tipus
de mesura que suposi una disminució o supressió dels controls
interns en tot el procediment de pagament de les factures.

I per últim instam el Govern a complir la Llei de lluita
contra la morositat i especialment quant als terminis de
pagament de les factures establertes en aquesta llei.

Són propostes que pretenen que el Govern no doni passes
enrera en qüestions de transparència. És una mala notícia que
el Govern es vulgui llevar de damunt determinats controls, en
aquest cas en el procediment de pagament de factures. Aquesta
moció va precisament en aquest sentit, evitar que hi hagi punts
d’opacitat o d’impunitat en la tramitació de pagament de les
factures. 

Esperem per tant, que la coherència d’aquells que havien
vingut a regenerar la vida política, es noti avui amb un vot
unànime a aquesta moció la qual, al final, l’únic que pretén,
l’únic que demana és més transparència, mantenir els controls
interns actuals i evitar opacitats i zones d’impunitat en els
procediments administratius.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. David Martínez del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats i
diputades, treballadores i treballadors de la cambra, bona tarda.

Debatem avui capvespre una moció presentada pel Partit
Popular arran de la interpel·lació al Govern sobre el període de
pagament mitjà a proveïdors del Govern balear. Els punts més
importants que es varen debatre a la interpel·lació, els que
demanda que ja ha exposat la Sra. Consellera d’Hisenda, on va
posar de relleu la mancança de finançament autonòmic molt
greu que patim i que cal solucionar.

Des de Podem Illes Balears demanem a tots els grups aquí
presents que negociem i acordem i que anem tots plegats en el
mateix vaixell i remem cap a Madrid i demanem allò que ens
pertany, és un tema que avui ja n’hem parlat molt aquest matí
i que reincidim en aquest tema. Invitem els diputats del Partit
Popular que demanin als seus companys de Madrid, al ministre
Montoro i al Sr. Rajoy que solucionin ja el greu problema de
finançament que patim.

Quant al discurs del portaveu del portaveu del Partit
Popular durant la interpel·lació, més del mateix i res de nou,
que el Partit Popular ho va fer molt bé quan va governar i
l’actual govern ho fa molt malament. Idò, si tant ho van fer,
senyors i senyores diputats del Partit Popular, per què varen
perdre la majoria absoluta i el govern de les darreres eleccions?
Els demanem aquesta pregunta. Tant de bo que hi ha eleccions
i la ciutadania ha decidit en lloc del Partit Popular en aquesta

legislatura, un PP debilitat, sense idees i una oposició que fa
riure.

A la interpel·lació el Partit Popular va emprar les dades al
seu interès, amb crítica destructiva, sense cap fonament i sense
oferir cap solució o alternativa al problema que es va presentar,
com fan sempre. El Partit Popular es va esmenar a si mateix
dient que hi ha un augment del període mitjà de pagament a
proveïdors i a continuació diu que ha estat un problema molt
focalitzat a l’ib-salut, que fa pujar la mitjana i gairebé la resta
de conselleries i serveis es donen uns períodes de pagament
reduïts.

Entre els possibles problemes que ens podríem trobar a
l’exposició que va fer el Partit Popular a la seva interpel·lació,
trobem que un dels punts que podria ser interessant i que ens
preocupa és aquesta possibilitat que ha dit el Sr. Portaveu del
Partit Popular de disminuir els controls interns en el pagament
de proveïdors, hi estam d’acord. Des de Podem Illes Balears
veiem amb preocupació aquesta possible disminució de
controls interns en la facturació, però entenem que no és el cas,
ja que la Sra. Consellera va explicar que la utilització del
pagament, segons la disposició addicional onzena de
l’esborrany de la llei de pressuposts del 2017 és per al
reconeixement extrajudicial del deute i ha de passar al final pel
Consell de Govern, es tracta d’un tràmit molt puntual i no es
pot generalitzar.

Des de Podem Illes Balears trobem important, així mateix,
per evitar possibles casos de corrupció i malbaratament de
doblers públics, assegurar la màxima transparència per evitar
licitacions i contractes fraudulents, així com implantar
mecanismes de control tant interns com externs. Aquests
controls tenen a veure amb la transparència, l’auditoria
ciutadana i la rendició de comptes, quan el millor control el fa
la gent. I per això tot el que té a veure amb contractes i el seu
procés ha d’estar totalment accessible, publicat i al dia, on es
puguin preveure actuacions impròpies dels poders públics en
els diners públics.

Altres solucions que es podrien donar seria implantar
sistemes avançats de word flow de gestió documental i agilitar
el recorregut de les factures per l’administració, amb el
necessari per garantir la seguretat i el control per sobre de tot.

Ja per concloure, ens trobem una nova proposta del Partit
Popular ambigua, sense fonament i que no fa més que fer-nos
perdre el temps, molt valuós, que es podria emprar per tractar
temes que realment sí que importen a la gent.

Explicarem breument els tres punts i el nostre vot contrari
als tres punts en argumentar cadascun d’aquests.

Quant al punt 1, s’insta el Govern balear a prendre mesures
de racionalització organitzativa i de millores en la gestió, sense
reduir les mesures de control internes de l’ib-salut amb
l’objectiu de reduir el període mitjà de pagament a proveïdors.
Entenem que el Govern ja ho fa, i així ho ha explicat la Sra.
Consellera d’Hisenda, (...) inconvenient aquest punt i per tant
votarem en contra.
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Quant al punt 2, s’insta el Govern de les Illes Balears a no
implementar mesures que suposin una disminució i supressió
dels controls interns que puguin suposar punts d’opacitat o
impunitat en tot el procés de tramitació i pagament de factures.
Com he dit abans, estem d’acord amb la forma, però no amb el
fons: com ho he explicat, no només no volem que hi hagi una
disminució de controls interns, però la proposta del Partit
Popular és molt genèrica i ambigua i no dóna cap solució. A
més, aquest control, per evitar l’opacitat, com es diu, es pot
garantir mitjançant la màxima transparència, com hem
comentat, no només en la tramitació de pagament de factures,
sinó durant tot el procés de tramitació de contractes i la
contractació, essent la gent que pugui detectar i denunciar
possibles pràctiques fraudulentes.

I quant al darrer punt, el punt 3, en què s’insta el Govern de
les Illes Balears a complir el que marca la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, de lluita contra la morositat, i especialment en el que
fa referència al termini de pagament de les factures, trobem que
aquest punt és redundant, reiteratiu i que insta el Govern a fer
el que diu la llei. Demanem al Partit Popular que retiri aquest
punt i si troba que es comet alguna il·legalitat que ho dugui allà
on s’han de tractar aquests temes, als tribunals i al Parlament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Reus del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. La veritat
és que s’ha d’agrair el to que ha emprat el Sr. Camps avui, un
to un poc allunyat d’aquestes intervencions apocalíptiques a
què ens té acostumats, certament he notat un canvi respecte de
la interpel·lació.

Nosaltres de cap manera no volem llevar importància al
període mitjà de pagament a proveïdors, és una dada que
evidentment ha de preocupar i que ocupa, crec, el Govern, però
també l’hem d’interpretar correctament, i vostè avui, també en
això, crec que ho ha fet, un poc atenent les explicacions que va
donar la consellera d’Hisenda, perquè, com ha dit, és un tema
prou focalitzat i és tema prou focalitzat ara i és un tema prou
focalitzat fa un any i mig. Si ara volguéssim fer demagògia,
vostè ha donat la dada del juliol, crec, o de l’agost, però el
darrer mes que hi va ser l’equip del Govern anterior era el juny
i es trobava en 59 amb 58, ara 59 amb 9, pràcticament idèntic;
ib-salut es trobava en aquells moments en 75,06, ara es troba en
73,36. Si comparam juny-octubre, evidentment podem
comparar moltes coses.

Evidentment, podem dir que ara es troba millor, però
tampoc no seria seriós perquè també li he de reconèixer que hi
ha hagut, i vostè ho ha dit, en aquests darrers mesos hi ha hagut
qualque repunt, qualque repunt a qualque moment, focalitzat a
ib-salut i també focalitzat a determinats grans proveïdors, com
ja es va dir en el debat de la interpel·lació i, per tant, lluny
d’aquell catastrofisme i d’aquella visió que sembla que es
troben aquí tots els autònoms sense cobrar del Govern, quan

això no és així. Vull dir, les conselleries, com bé ha dit, paguen
en termini, de forma generalitzada, a excepció de l’ib-salut.

També vull recordar que l’ib-salut no és exactament o no
crec que sigui exactament un... evidentment ve derivat del
problema del finançament, però el que arrossega són uns
dèficits l’ib-salut, arrossegava uns dèficits també importants. I
arrossega uns problemes de contractació, l’ib-salut, que són els
que deriven en tots aquests processos, uns processos de
contractació i de gestió, hi ha uns problemes en els processos
de contractació i en els processos de gestió de la despesa
pública o d’inventaris de l’ib-salut que deixen molt a desitjar.
I no és que ho diguem ara nosaltres, ens ho recorden els síndics
de comptes cada any, quan venen a presentar l’informe dels
comptes generals de la comunitat, ho varen fer no fa massa
setmanes del Compte General del 2014 i els síndics de comptes
ens exposaven en el seu informe, davant la Comissió
d’Hisenda, que no podien formular opinió sobre els comptes
generals del 2014 d’ib-salut per les deficiències en els
procediments de contractació, per les deficiències en els
controls d’inventari, per moltes deficiències en la gestió de l’ib-
salut, i que sabem que és un tema que no... que és un tema
històric que s’ha de solucionar, que no és d’ara i que tampoc no
és de fa dos anys.

I nosaltres creiem que la conselleria pren un seguit de
mesures que permetran, per una banda, millorar la gestió de la
contractació i el control de la despesa d’ib-salut, per una banda,
i que això, a mig termini, repercutirà positivament en el període
mitjà de pagament. Si es redueix la despesa contractada i
s’omet el procediment de contractació evidentment això
repercutirà en el període mitjà de pagament perquè és la
contractació que es fa fora del procediment la que genera
aquests retards.

S’implementen acords marcs, se’n va dur un, el dia 28
d’octubre, al Consell de Govern; s’implementen mesures de
contractació electrònica. En els pressuposts també es preveuen
mesures que ajudaran a aquest objectiu, sense reduir els
controls interns, com la incorporació de pagament
d’obligacions d’exercicis tancats.

Respecte del tema del Consell Consultiu, crec que és un
tema de procediment que no afecta els controls interns i de fet
devem ser l’única administració de la comunitat autònoma que
du a terme aquest procediment, vull dir, tots els ajuntaments,
tots els consells tenen aprovació de reconeixements
extrajudicials, tots, i el procediment en el cas que es va establir
de la CAIB té una passa que és la declaració de la nul·litat, i la
declaració de la nul·litat, per la Llei 92, de procediment
administratiu, necessita l’informe del Consell Consultiu. Per a
nosaltres això no és un control intern que doni opacitat ni que
creï manca de transparència, per a nosaltres és una passa que,
si fos així, tots els ajuntaments i tots els consells insulars ho fan
malament i ho han estat fent malament.

Crec que, en definitiva, el període actual no es troba lluny,
no es troba molt lluny des de fa un any i mig, per tant el
problema el coneixement, està circumscrit a una àrea concreta.
Els proveïdors, la gran majoria, cobren dins el termini i del que
es tracta és d’anar, amb aquestes mesures, millorant els
processos de contractació, amb el doble objectiu que la
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Sindicatura de Comptes ens pugui en el futur formular opinió
sobre el Compte General d’ib-salut i que també això
repercuteixi en el procediment de pagament de factures,
perquè, evidentment, amb la millora de la contractació això hi
repercutirà favorablement.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Melià del Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, compartim
el sentit de fons de la moció del Partit Popular. Nosaltres sí que
entenem que al ciutadà i als empresaris els afecta que
l’administració no pagui, que no és una qüestió només d’aquest
Parlament, per tant no consideram que es perdi el temps en
absolut, sinó que és imprescindible que les nostres empreses
cobrin perquè puguin pagar els seus treballadors, ens sembla de
sentit comú, però com que aquí es diuen determinades coses,
val la pena aclarir-les.

Les xifres les ha donades el Sr. Camps, jo no m’hi estendré,
simplement dir que nosaltres, tot i estar d’acord amb la filosofia
general de la moció, no podem estar d’acord totalment amb el
punt número 1, perquè nosaltres l’eliminació de qualsevol
control intern no ens sembla malament per se, que és el que diu
el seu punt primer. A nosaltres, en canvi, ens sembla molt més
encertada la redacció del punt segon, que diu que sempre que
aquest control intern suposi un punt d’opacitat o impunitat,
perquè si no suposa un punt d’opacitat o impunitat entenem que
està bé que es reformulin els controls interns. Per tant, en
aquest sentit entendrà que nosaltres no podem compartir el punt
número 1 i ens abstendríem si hi hagués votació separada.

Entenem que aquí s’han exposat explicacions crec que prou
raonables en relació amb el tema del Consell Consultiu, ja sé
que a vostès els toca fer oposició i que tenen ganes d’anar en
contra del Govern, però de vegades millorar els procediments
no està malament i hi ha coses que no tenen molt de sentit i que
segurament està bé perfilar-les millor i aconseguir que
l’administració pagui en termini, perquè d’això és tracta, en
definitiva, l’objectiu és que hi hagi els controls que hi hagi
d’haver, els imprescindibles, però no més dels imprescindibles
i que es pagui en termini.

I el Sr. Martínez no hi és, el portaveu de Podemos, però és
clar, li diu a vostè: si hi ha una il·legalitat vagin als jutjats, no,
no, si és el Govern que certifica que hi ha una il·legalitat, és el
Govern, la qual cosa no vol dir que sigui res penal ni res... però
la il·legalitat existeix, perquè no es paga en 60 dies, i això està
reconegut pel Govern, per tant a mi aquesta argumentació em
fa gràcia.

És evident que hi ha moltes autonomies que paguen molt
millor que les Illes Balears, per tant molt de camí a prendre i a
córrer tenim.

Per tant, nosaltres donarem suport al punt segon, al punt
tercer i al punt primer, ja li dic, amb aquest matís, en general
també el compartim, però és evident que hem de poder
reformular els controls interns sempre que hi hagi aquesta
garantia que no hi hagi opacitat i impunitat.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Josep Castells del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. Camps, per una
vegada, i sense que serveixi de precedent, estam d’acord amb
els tres punts de la seva moció. Vostè, a grans trets, fins i tot li
diré que estic més d’acord amb vostè que amb el Sr. Melià, i
això sí que no hauria de servir de precedent. Vostè, a grans
trets, demana que es prenguin mesures de racionalització
organitzativa i, com li va explicar la consellera el dia de la
interpel·lació, es fa.

Demana que aquestes mesures no suposin la disminució de
controls interns i la Sra. Consellera li va explicar que el que es
fa és una simplificació dels tràmits burocràtics, però no la
disminució de controls interns, per això dic que no estic
d’acord o no estic tant d’acord com amb l’opinió expressada
pel Sr. Melià.

I com a corol·lari de tot això, totes aquestes mesures van
precisament dirigides a complir el que marca la Llei 3/2004, de
29 de desembre.

Per tant, com que estam d’acord amb els tres punts, hi
votarem a favor.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester, del Grup Parlamentari
Mixt, Ciudadanos.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta, señoras y señores diputados. Esta
moción propone mejoras en la racionalización y en la gestión
del ib-salut para reducir el período medio de pagos a
proveedores, con el objetivo de alcanzar los 30 días que
estipula la ley, y por otra parte propone que no disminuyan los
controles internos en el proceso de tramitación del pago de las
facturas.

Nosotros estamos a favor de los tres puntos, y lo primero
que uno se pregunta es cómo es posible que el pago de una
factura necesite de un proceso de tramitación con un control
interno exhaustivo, cuando el pago de una factura se supone
que es la consecuencia de un procedimiento de contratación
pública, que ya de por sí es riguroso y está legislado en el Real
Decreto de 2011, por el que se aprueba el texto refundido de la
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Ley de contratos del sector público. Sin embargo, como ya se
ha dicho aquí, muchas veces llegan al Consejo de Gobierno,
quizás de manera demasiado habitual, facturas del ib-salut, que
parten de una contratación meramente verbal, es decir, sin
cobertura legal, es decir, sin los procedimientos exigidos por la
normativa de contratación de publicidad, igualdad y libre
concurrencia que ha de presidir la contratación administrativa.

La Ley de contratos del sector público deja bien clara la
prohibición de la contratación verbal, excepto que el contrato
tenga carácter de emergencia, que no de urgencia, de
emergencia, y deja claro que el hecho de la prohibición para
contratar por encima de presupuesto, que tienen algunas
administraciones como por ejemplo el ib-salut, no es una
emergencia, es una falta de previsión presupuestaria, por lo
tanto son facturas nulas.

Sin embargo, el ib-salut ha gastado por encima de su
presupuesto y ha recurrido a esta contratación verbal de manera
habitual. En 2015, en el que el pacte gobernó una buena parte
del año, de mayo a diciembre, siete meses, por lo que tiene
responsabilidad compartida con el Partido Popular, el desvío
presupuestario fue de 250 millones de euros, el ib-salut se gastó
250 millones más de lo que le correspondía por presupuesto; es
decir, contratación verbal con empresas, sin seguir los
procedimientos legales de contratación, por un altísimo valor.

Los gestores del ib-salut, cargos de libre designación, lo
saben, saben que al final estas facturas nulas de pleno derecho
pasarán al Consejo de Gobierno, que reconocerá
extrajudicialmente el crédito indebidamente contraído, y se
procederá a la liquidación.

Así pues estamos hablando de una contratación verbal,
habitual del ib-salut, que se produce en cada ejercicio
presupuestario y que se salta toda la normativa de contratación
pública, igualdad y libre concurrencia que ha de presidir la
contratación administrativa. Por lo tanto, ¿como no?, estamos
de acuerdo con la moción y se hace muy necesario que, al
menos antes de reconocer extrajudicialmente el crédito por
parte del Consejo de Gobierno, se exijan unos controles
rigurosos de esos contratos anómalos y nulos de pleno derecho
según la ley de 2011, con el objetivo de determinar si las
actuaciones se produjeron bajo el principio de buena fe, y que
no había con ello finalidad de esquivar y obviar el
procedimiento de publicidad, igualdad y libre concurrencia que
ha de presidir la contratación administrativa.

Por lo tanto nos parece un despropósito, ya que va en contra
de todo buen gobierno, la disposición adicional onceava del
Proyecto de ley de presupuestos que ha redactado este govern,
cuya finalidad es disminuir sustancialmente el control sobre
esas contrataciones verbales.

Por otra parte urge que este govern organice y mejore
sustancialmente la gestión del ib-salut, urge empoderar al
personal técnico y a los profesionales cualificados como
responsables de la gestión de cada departamento, servicio o
sección, y no dar esa responsabilidad a la cantidad de puestos
a dedo de recién llegados que van a estar cuatro años. Urge que
cada tres meses cada sección publique en qué se ha gastado el
presupuesto y cuánto queda para cumplir con la iniciativa de

Ciudadanos aprobada por unanimidad; recordemos que las
empresas privadas lo hacen cada tres meses, qué menos que la
administración dé ejemplo. Y urge que se analicen indicadores
de gasto superfluo con posible optimización de recursos,
mejoras en las contrataciones y compras, etc., etc. Pero sobre
todo urge, ante todo urge que exista responsabilidad política i
responsabilidad administrativa por la gestión de los recursos de
los ciudadanos.

Por todo apoyaremos los tres puntos de esta moción.
Gracias.

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, bé,
avui, sense que serveixi de precedent, també estic d’acord amb
el Sr. Reus; avui ha estat mesurat, ha estat més o manco
mesurat.

(Remor de veus)

Però com que la cabra tira al monte no podia ser tot tan
color de rosa. Ha tornat a dir que hi havia més de 1.600 milions
d’euros de factures sense pagar. Ja li he llegit avui l’acta de
l’any passat on la Sra. Prohens reconeixia que hi havia 1.100
milions d’euros... No, no, vostè ha dit més de 1.600. La Sra.
Prohens va dir 1.100 milions d’euros. Jo, en fi..., segurament
tots dos són falsos, jo no sé la quantitat, però segurament tots
dos són erronis. Amb el que estarem d’acord és que es pagava
massa tard, en això podem estar d’acord, en això podem estar
d’acord.

Per tant nosaltres no estam en contra d’aquesta moció ni
dels punts, el que voldria matisar són un parell de coses.
D’entrada, això és evident, de tots els paràmetres econòmics i
criteris econòmics que podem tenir aquesta legislatura, aquest
any i mig que duim, només n’hi ha un que hem empitjorat, i
hem empitjorat entre cometes, perquè segons el mes -com ha
dit el Sr. Reus- que agafem el pagament mig de proveïdors
l’hem millorat o l’hem empitjorat, depèn del mes. Vostè agafa
el mes positiu, si agafam el mes negatiu l’hem millorat un poc
i tot. Bé, ho deixarem aquí. Però el que no hem millorat
clarament és el pagament mig a proveïdors. Ens podem
preparar perquè l’oposició vendrà per aquí, vendrà per aquí,
perquè no serà pel dèficit, ni pel deute, ni per l’atur, de
moment, perquè en això hem millorat amb escreix qualsevol
paràmetre que vostès haguessin pogut deixar.

Vostè en aquesta moció se centra molt en el control intern,
i és cert, estic d’acord amb el Sr. Melià, que ara no hi és; els
controls interns han de servir per evitar excessos i ilAlegalitats,
etc., però hi ha d’haver els que hi ha d’haver, només els que hi
ha d’haver, eh? En això fins i tot crec que vostè hi podria estar
d’acord. Per això crec que no n’hem de llevar cap, també hi
estic d’acord. Ara bé, vull posar una premissa: per a nosaltres
l’informe del Consell Consultiu és un informe extern, no intern.
Per tant si es lleva l’informe del Consell Consultiu nosaltres
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entenem que no incomplirem aquesta moció. No, vull que quedi
clar, perquè si després hem de començar a discutir val més que
quedi clar des del primer moment.

Sàpiga que només hi ha una altra comunitat que tengui
aquest control previ per part del Consell Consultiu, que és
Canàries. De la resta no n’hi ha ni una, ni una, i convé recordar
per què es va posar aquest control previ, aquest informe
preceptiu, no vinculant, del Consell Consultiu. Es va posar
l’any 2012 -per tant el va posar el govern presidit pel Sr.
Bauzá- per evitar els excessos que hi havia hagut a les obres
quant a liquidacions i modificats de l’època Matas; en els
motius, no importa entrar-hi, però s’havia posat bàsicament per
a això aquesta instrucció. Per tant aquest perill ara no hi és.

De totes maneres de l’ib-salut, i en això supòs que també
estarem d’acord, s’han de racionalitzar moltes coses -
racionalitzar aquesta vegada ho dic jo, no ho diu el Sr.
Montoro, que té una traducció diferent-, s’han de racionalitzar
moltes coses. El que no pot ser...

(Remor de veus)

El que no pot ser -la traducció és diferent, vull dir- el que
no pot ser, i en això estarem d’acord, és que durant dos anys o
dos exercicis consecutius la Sindicatura de Comptes no vulgui
emetre, no vulgui emetre... No, no, dos, perquè només n’ha fet
dos, Sr. Camps, només n’ha fet dos, per tant..., només n’hi ha
dos; no vol dir que el tercer també sigui igual, i el quart, però
han d’intentar minimitzar l’impacte dels incompliments greus
que manifesta la Sindicatura de Comptes, en això estarem
d’acord. La labor que fa l’ib-salut en contractació no és
bàsicament per millorar els terminis de pagament mitjà a
proveïdors, que també, que també, però és per a moltes altres
coses. L’adopció dels acords marc té altres virtuts, i no només
la de millorar el pagament mig a proveïdors, que també, que
també. És evident que l’any 2016 probablement si ve la
Sindicatura, que vull suposar que també vendrà, trobarà
irregularitats, però vull suposar que l’any 2017 aquestes
irregularitats es veuran minimitzades, i cada any les anirem
reduint fins que acabi la Sindicatura fent un informe que digui
-tot i les excepcions que hi pugui haver i les limitacions a
l’abast que sempre posa, no he vist cap informe que no en
tengui cap, per tant també en posarà- que compleix amb la
legalitat que li és aplicable. Si acabam així a l’ib-salut ja ens
podem donar per contents.

Evidentment vostè diu que abans amb els mateixos
paràmetres es complia. Bé, potser és que es complia perquè es
feia un desastre en la contractació. Jo no ho sé, Sr. Camps, no
ho sé i no el vull acusar, perquè com que no ho sé no ho vull
dir, però vostè dóna per suposat que amb els mateixos
paràmetres i amb els mateixos criteris vostès complien i
nosaltres no.

No, no, no, escolti!, el que sabem també objectivament és
que hi ha una sindicatura que diu que vostès, vostès no, a la
seva època hi havia un desastre en la contractació. Bé, tal
vegada és que ara es paga un poc més tard perquè es fan totes
les passes i terminis administratius de contractació per evitar
precisament que hi hagi aquest informe de la Sindicatura. No
ho sé, però, com que no ho sé, no vull acusar a ningú, però

vostè d’entrada acusa. Per això deia que la cabra tira al monte,
sí, molts bones paraules, però al final s’acusa, al final s’acusa.

Però vostè tampoc no ho sap això i, com que no ho sap,
estaria bé que acabàs aquesta moció amb un reconeixement que
hem de millorar, hem de millorar entre tots i a mi, d’aquí un
any o dos anys, m’agradaria, com ha dit, que hi hagi un informe
de la Sindicatura que si no ha de ser net de per tot, perquè no
n’he vist cap, almanco no digui el que havia dit. 

Mirin, s’ha criticat també el fet del pressupost de l’ib-salut
i altres, miri, avui la consellera de Salut avui de matí ha dit una
frase que per a mi ha estat importantíssima, però és que crec
que no ha tengut el ressò que jo crec que caldria, però crec que
és vital aquesta frase, que és que per primera vegada, no sé
quants d’anys, en la història segurament, no, no, no sé quants
d’anys...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... no, no ho sé, però si no sap la frase que li vaig a dir, com sap
què ha dit, Sr. Gijón? Per primera vegada, per primera
vegada...

(Remor de veus i algunes rialles)

... per primera vegada... no ben segur perquè no hi havia les
transferències fetes. Per primera vegada el pressupost de l’any
17 inicial serà superior a l’executat l’any 16. Això és
importantíssim per al pressupost de Sanitat d’aquesta
comunitat, importantíssim. Això que ha passat més
desapercebut, a mi m’ha cridat l’atenció perquè és
importantíssim això, estarà d’acord, perquè sempre partíem,
enguany també, amb un pressupost inferior a l’executat l’any
anterior. Així malament anam, perquè la sanitat difícilment va
a menys, a no ser que facin el que vostès varen fer que és una
retallada... en fi, no importa entrar en detalls.

Per tant, això també és important i entre tots hem d’intentar
que millori no la contractació sinó també la gestió sense
controls interns, però vull tornar a repetir, que entenem que
com a control interns els que hi ha, el Consell Consultiu
l’entenem, igual que la Sindicatura de Comptes, l’entenem com
un control extern. Per això, hi podem votar a favor, però amb
aquesta condició perquè entenem que no eliminam cap control
intern.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Vol fer ús de la paraula el grup proposant? Sr. Camps?

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Crec que avui certament estic com aclaparat perquè per primera
vegada, per primera vegada no sé si en la història des que som
aquí se m’aprovarà una moció o una... bé, en fi. 
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(Algunes rialles i remor de veus)

Per tant, crec que ens hem de congratular que avui tots, a
més, la congratulació és doble perquè, a més, quedarà tot sol
Podemos; és a dir, Podemos...

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)

... no ens votarà aquesta moció, la qual cosa m’alegra
doblement. I ja ho comentava mig en broma, però pens que
avui ho celebraré amb un gin tònic perquè realment l’ocasió,
l’ocasió s’ho mereix. 

Bé, en definitiva, crec que... és a dir, avui s’ha vist que tots
els partits polítics, excepte Podemos, estam a favor que es
millori la gestió de l’ib-salut.

Ho han dit els altres portaveus, efectivament la Sindicatura
de Comptes cada any ens estira les orelles perquè no és capaç
ni tan sols de donar opinió sobre els comptes d’ib-salut. Per
tant, és absurd oposar-se a no revisar els comptes o a no
millorar i racionalitzar l’organització interna d’ib-salut.
Podemos veurà si hi està d’acord o no, veig que no estarà... que
votarà en contra fins i tot de racionalitzar ib-salut quan és una
qüestió que la Sindicatura de Comptes ens ho diu any rere any.

També sorprèn que Podemos, els que havien de regenerar
la vida política, estigui en contra de conservar determinats
controls interns a l’hora de tramitar les factures, sorprèn
enormement. I sorprèn enormement que estigui en contra que
s’compleixi una llei, una llei que no s’acompleix. Si diguéssim,
no, no, és que ja s’acompleix la llei, no, no, la llei no
s’acompleix, i precisament perquè no s’acompleix el Ministeri
d’Hisenda envia una carteta a la Sra. Consellera i li diu, escolti:
és que fa molts de mesos que superam els 60 dies, a veure què
fem, a veure què fem! I la Sra. Consellera diu, me pongo manos
a la obra i, efectivament, en aquests darrers mesos s’ha millorat
aquesta xifra.

Jo el que volia dir és que, i em sembla que ho hauríem de
remarcar avui, és que el fet que hi hagi controls interns no
hauria de ser cap tipus d’obstacle perquè es pagui en termini.
Hem de comptabilitzar que es pagui en termini i que hi hagi
tots els controls que hi hagi d’haver, perquè és molt fàcil llevar
controls per intentar millorar una determinada xifra. Jo crec que
el que hem de fer és precisament açò. I en aquesta qüestió crec
que hem de felicitar la consellera, crec que a poc a poc fa una
feina que va millorant, va millorant, i veurem en els pròxims
mesos a veure com evoluciona.

(Alguns aplaudiments i algunes rialles)

Veig que hi ha...

(Rialles de l’intervinent)

... ara durem els gin tònics, ara durem els gin tònics i
celebrar-ho.

Bé, en qualsevol cas crec que ens hem d’alegrar que avui
votem a favor d’aquestes propostes, jo estic realment molt
satisfet, per tant moltes gràcies a tots. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedim a la votació. Votam.

Vots a favor, 41; abstencions,10.

(Alguns aplaudiments)

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió. 

Bones tardes.
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