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LA SRA. PRESIDENTA:

L’únic punt de l’ordre del dia d’aquesta sessió és el debat,
votació i aprovació, si pertoca, del dictamen de la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts, del Projecte de llei RGE núm.
15042/16, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2017.

Aquesta presidència posa en coneixement dels membres de
la cambra que el debat del dictamen es distribuirà en 13
apartats, d’acord amb el desenvolupament de la tramitació feta
a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts. Les votacions es faran
en sis moments que, si el desenvolupament de la sessió ho
permet, seran després de la finalització del debat corresponent
a la secció 11, Presidència; després del debat de la secció 13,
Educació i Universitat; després del debat de la secció 15, Medi
Ambient, Agricultura i Pesca; després del debat de la secció 18,
Salut; després del debat de la secció 25, Territori, Energia i
Mobilitat, i del debat de la secció 26, Transparència, Cultura i
Esports, per concloure al final.

Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 15042/16, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2017.

Passam, idò, al debat del dictamen del projecte de llei i de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2017 i començam per la defensa conjunta
de les esmenes que es mantenen a l’articulat.

La votació d’aquest matí està prevista a les 14.30. 

Debat número 1, l’articulat del dictamen del projecte de llei. 

Aquesta presidència informa que es realitzarà un únic debat
de defensa conjunta de totes les esmenes que es mantenen.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Popular, de
la RGE núm. 16336 a la 16357/16 i de la RGE núm. 16359 a
la 16383/16 i posicionar-se respecte de les esmenes dels altres
grups parlamentaris, té la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Iniciam el debat en Plenari del projecte de llei de pressuposts
de la CAIB per a l’any 2017 i ho fem confirmant el que tothom
ja sabia, que les esmenes de Podemos eren pólvora banyada,
eren focs d’artifici, eren bales de fogueig. Hem vist com, una
a una, aquestes esmenes tan valentes i incisives o bé han estat
retirades o bé han estat rebaixades a nivells irrisoris. Ja ho he
dit en altres ocasions, aquella fera que havia entrat en el
Parlament, aquella força indominable que havia vengut a
rescatar la ciutadania avui s’ha convertit en un perrito faldero,
en un benet dòcil i ximple.

Res no queden d’aquelles esmenes a la totalitat als
pressuposts de l’IBISEC o l’esmena que obligava al Govern a
tenir l’aprovació del Parlament per al nomenament de qualsevol
alt càrrec o aquella que demanava 1,7 milions d’euros per

complir amb la Llei de capitalitat i afavorir les reformes a
barris desfavorits de Palma. 

Aquell obscur pacte entre el Govern i el Sr. Alberto Jarabo
avui ja ho podem veure complert en tota la seva dimensió. Tal
com estava previst l’esmena...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, per favor, defensi les seves esmenes.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, sí. És que precisament per defensar les meves esmenes
he de fer aquesta introducció, perdoni’m.

(Remor de veus)

Tal com estava previst les esmenes més polèmiques ja estan
desactivades, Podemos no posa problemes en la tramitació dels
pressuposts i el Govern sembla que ho compensarà amb alguns
contractes a IB3, i així tots contents.

Però aquest pacte no ha estat un camí de roses, sobretot per
a Podemos, pel camí han hagut de deixar algun mort, han hagut
de purgar les dues diputades més incòmodes i tot per tenir, a la
fi, el Govern un Podemos totalment domesticat i genuflex. Avui
ja tenim un Podemos “armengolat” o “afrancinat”, com 
vulguin dir-ho...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Camps, per favor, a les seves esmenes.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Hi vaig, hi vaig, Sra. Presidenta. Un Podemos que està molt
enfora d’aquell aire fresc i aquell esperit indòmit que els havia
caracteritzat a l’inici de legislatura. Fins i tot alguns ja duen
americana i corbata...

(Algunes rialles)

... alguns, per tant...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... alguns diran, i amb raó, que avui Podemos és una caricatura
d’ell mateix. Per tant, per tant, tot està dat i beneït, no esperam
que hi hagi cap desmarcatge de Podemos amb les nostres
esmenes ni que el Govern es rectifiqui a si mateix. 

De fet, de les 369 esmenes que hem presentat només ens
n’han aprovades 6, és a dir, un 1,62%, un fet que em recorda
aquella frase escrita en el frontispici de l’entrada a l’infern a La
Divina Comèdia de Dant, “Lasciate ogni speranza voi che
entrate” o, vosaltres aquells que entrau abandonau tota
esperança. Avui, avui entram en aquest plenari i ho feim
abandonant també tota esperança, abandonam tota esperança
que se’ns pugui aprovar alguna esmena, abandonam tota
esperança que avui els partits que donen suport al Govern votin
a favor de reduir imposts o d’eliminar les quatre noves taxes
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que volen aprovar o que votin a favor de l’eliminar la suspensió
de determinats drets o complements retributius als treballadors
públics o l’escola concertada. També abandonam tota
esperança que el Govern desisteixi de robar al Consell Insular
d’Eivissa més d’un milió d’euros de promoció turística. 

Som davant uns pressuposts que no donen cap solució als
problemes de la gent, no hi ha cap mesura per apuntalar el
creixement econòmic, cap mesura per aquest tan cacareado
canvi de model productiu. Tampoc no es recondueix el
principal desequilibri que ara tenim, l’excessiu endeutament, de
fet, augmentarà en 264 milions més. Seguim amb una de les
pressions fiscals més altes d’Espanya. En definitiva, som
davant uns pressuposts negatius per a Balears i que són pa per
avui i fam per a demà.

Nosaltres hem presentat una sèrie d’esmenes, totes
encaminades a baixar imposts. Abans que algú critiqui la nostra
contrareforma fiscal i ens retregui que mentre nosaltres aquí
demanam baixar els imposts a Madrid en canvi els pugen, he de
recordar, per si algú encara no ho sap, que el PP en el Govern
central no té majoria absoluta...

(Remor de veus)

... clar, que totes... no, precisament per això, i totes les mesures
que es prenen es fan des del diàleg, des del consens, pactant,
negociant i fent renúncies, i fent renúncies. De fet, no es fa res
que no estigui negociat amb Ciutadans i amb el PSOE, i també,
òbviament, la pujada d’imposts. Perquè quedi clar, qui vol
pujada d’imposts? Els llegiré un tuit del compte oficial del
PSOE que diu, “Tras cinco años de ajuste del gasto público
hemos revertido el sistema del PP y reduciremos déficit vía
ingresos”. Veiem aquí com és el PSOE qui s’atribueix en
solitari la pujada d’imposts i no serè jo qui li llevi aquest mèrit.
Que quedi clar, per tant, que en el nostre ADN hi figura la
baixada d’imposts i en l’ADN de l’esquerra hi figura pujar-los.
O com diu aquest tuit, reduir dèficit via ingressos, que és dir
exactament el mateix.

(Remor de veus)

I sí, en aquest cas, a nivell nacional es pugen imposts fruit
precisament d’aquesta negociació, d’aquest pacte
imprescindible amb Ciutadans i PSOE. 

I també voldria aclarir una qüestió, quan el PP ha hagut de
pujar imposts ho ha fet com a darrer recurs i sempre per reduir
el dèficit i ho ha fet a la vegada que reduïa la despesa. El
problema és que aquest govern ha pujat imposts per poder
gastar més. Aquesta és la gran diferència.

Nosaltres proposam una contrareforma fiscal, volem revertir
els efectes negatius de la reforma fiscal de 2016 que va suposar
la destralada més brutal que mai no han rebut les butxaques de
les classes mitjanes i treballadores de la nostra comunitat.

Per açò, presentam tota una sèrie d’esmenes en aquesta
línia. A l’impost de la renda de les persones físiques proposam
la reducció dels tipus impositius en el tram autonòmic, en
especial en els trams de rendes més baixes. Presentam també
quatre noves deduccions: una deducció del 15% per a la

despesa de desplaçament i estada d’aquells alumnes que
estudien fora de les seves respectives illes; una altra deducció
del 25% de les despeses derivades de les quotes i serveis de les
escoles infantils de zero a tres anys; també demanam la
deducció del 15% per a donacions realitzades a entitats que
tenguin per objecte la promoció i ajuda a les persones amb risc
d’exclusió social, i també incloem una deducció que ja existeix
i que té com a objectiu millorar la sostenibilitat energètica a
l’habitatge habitual, i demanam que s’inclogui dins aquesta
deducció les millores en aïllament tèrmic tant en façanes com
en cobertes.

També presentam una esmena per reduir un 25% l’impost
d’hidrocarburs, conegut com a cèntim sanitari. Hem de
recordar que quan es va implantar aquest impost va ser molt
criticat per l’esquerra, una esquerra que ara està encantada
d’aquest impost, i després parlen de coherència. I estan
encantats malgrat que és un impost que no és gens progressiu,
que grava per igual a rics i a pobres i que suposa que a Balears
paguem la benzina més cara d’Espanya, i en conseqüència açò
ens resti competitivitat.

Estaria bé que per primera vegada l’esquerra de Balears fes
servir la coherència, però -ja dic- hem abandonat tota esperança
que açò pugui ser així i per tant, no preveiem cap canvi de
criteri en relació amb aquest impost.

També presentam dues esmenes a l’impost de patrimoni,
una per pujar el mínim exempt de 700.000 euros a 800.000
euros i una altra per establir un 25% de bonificació sobre la
quota d’aquest impost. És un impost, consideram, de la mateixa
manera que ho feia el president Zapatero, que hauria d’anar
desapareixent, poc a poc; primera perquè és un impost injust ja
que grava dues vegades una mateixa renda, desincentiva
l’estalvi, qüestió molt negativa per apuntalar el creixement
econòmic i és avui per avui una anomalia dintre dels sistemes
fiscals dels països del nostre entorn.

Hem presentat també una esmena en la qual demanam
l’eliminació del tipus màxim de l’11% a l’impost de
transmissions patrimonials. No té sentit que la compravenda
d’un habitatge nou tributi per IVA al 10% i el mateix habitatge
en una segona o tercera venda hagi de tributar a l’11% a
l’impost de transmissions. És una incoherència i un contrasentit
que un habitatge nou tributi manco que una de segona o tercera
mà.

Per últim, proposam recuperar la bonificació del 99% de
l’impost de successions per al grup 2, és a dir, en casos
d’herència entre pares i fills majors de 21 anys, entre cònjuges
i entre ascendents. És un autèntic disbarat que famílies que han
aconseguit un patrimoni a base de molta feina i molt d’esforç
quan els fills han d’heretar aquest patrimoni hagin de renunciar
a aquell patrimoni que s’ha fet perquè no poden pagar l’impost.
És una injustícia de per si aquest impost, i més encara quan
grava les herències entre pares i fills.

També hem presentat esmenes per suprimir les quatre taxes
que el Govern ens vol imposar, arribaran a posar taxes ja per
respirar, ho he dit altres vegades, i altres també per reduir en
caràcter general el seu preu en un 20%.
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Però ja dit, lasciate ogni speranza: abandonau tota
esperança que aquest govern modifiqui la seva política
tributària, seguirem un any més amb una de les pressions fiscals
més elevades de l’Estat, seguirem frenant el creixement
econòmic i seguirem exprimint les butxaques dels nostres
ciutadans.

Per altra banda, tots sabem que enguany el Govern
gestionarà el pressupost més elevat de la seva història, podrà
disposar de més de 1.064 milions d’euros més del que va poder
gestionar el Partit Popular a l’any 2013, per posar un exemple,
i a pesar de tot açò encara manté algunes retallades, tot i que el
Govern havia dit a principi de legislatura que s’havien acabat
aquestes retallades. Em referesc a als articles 21, 22, 24 i 25 del
text articulat, encara es manté la suspensió de determinats
retributius lligats a productivitat i rendiment i a determinats
serveis extraordinaris fora de la jornada habitual, també segueix
suspès el complement retributiu per la funció tutorial i per cap
de departament per a professors d’ESO o determinades
prestacions d’acció social a favor del personal. 

L’escola concertada és la que s’endú la pitjor part,
segueixen en suspens determinats acords del sisè conveni
colAlectiu d’empreses d’ensenyament privat sostingut totalment
o parcialment amb fons públics; es mantenen injustes
limitacions a l’hora de contractar nou personal docent a la
concertada; s’exclou del finançament la paga extraordinària
d’antiguitat. A la concertada el personal docent fa més hores
lectives i cobra manco que el personal docent de la pública. El
Govern segueix mantenint, per tant, un tracte injust amb el
model d’escola concertada, un model d’èxit que hauria de ser
complementari de l’escola pública i al qual el Govern tracta de
model subsidiari bloquejant nous concerts o noves línies en
colAlegis amb forta demanda i eliminant concerts per qüestions
purament ideològiques.

Acceptarem -ja ho anunciï aquí- l’esmena de MÉS per
Menorca, veig que el Sr. Castells, que avui no hi és, estava molt
preocupat per aquesta qüestió, el Partit Popular votarà a favor
de la seva esmena, perquè entenem que va en la línia del que
nosaltres proposam i defensam d’afavorir els professors i el
personal docent de l’escola concertada.

Tampoc no s’entén que amb 1.064 milions més aquest
govern segueixi negant el pa i la sal als ajuntaments i hagi
transaccionat només amb Ciutadans perquè el fons de
cooperació local passi del 0,3 al 0,4%. Nosaltres mantenim
l’esmena que s’hauria de recuperar el 0,7% que és el que marca
la Llei 20/2006, de 15 de desembre, de règim local de les Illes
Balears. I ho diré amb les paraules que va dir, també aquí en
plenari, la diputada de MÉS Joana Lluïsa Mascaró, deia:
“justament les administracions més properes als ciutadans són
les més castigades pel finançament” i aquest és un fet
incontrovertible d’aquests pressupostos...

(Remor de veus)

...l’administració més propera, és la que està més castigada
per aquest govern.

També demanam la supressió de la disposició addicional
desena. Des del nostre punt de vista aquesta disposició

addicional és un autèntic escàndol, és un robo a mano armada:
el Govern detreu al Consell d’Eivissa 1.135.000 euros que li
hauria de transferir en compliment del pactat pel traspàs de la
competència de promoció turística i, increïblement, el Govern
de forma unilateral ha decidit no transferir aquest import. És un
autèntic robatori i sorprèn, per contra, l’actitud totalment
passiva i submisa del Consell d’Eivissa que, en aquest cas,
sembla no defensar els interessos dels eivissencs, sinó que, com
fan altres consells també, defensen el que els diuen des del
Consolat de Mar.

Per últim, m’agradaria destacar una altra esmena, la que fa
referència a la disposició final cinquena. En aquest cas
demanam que entre les funcions que hauria de desenvolupar el
nou institut de la llengua i la cultura de les Illes Balears illencs
que substituirà l’Institut d’Estudis Baleàrics s’inclogui també
l’estudi i la protecció de les nostres modalitats lingüístiques, tal
i com disposa l’article 35 del nostre estatut d’autonomia i tal i
com permet també la Gramàtica Catalana recentment aprovada
i presentada per l’Institut d’Estudis Catalans.

En resum, som davant uns mal pressuposts, suposen
estrènyer un forat més el cinturó dels ciutadans, es creen quatre
taxes noves, algunes incrementen el seu preu, es continua
aplicant la major i més brutal pujada d’impostos feta l’any
passat a les classes mitjanes i treballadores, seguim amb la
pressió ideològica contra l’escola concertada i es mantenen
determinades retallades en alguns complements retributius a
pesar de gestionar més de 1.000 milions d’euros més que a
l’anterior legislatura.

Són uns pressupostos que segueixen castigant els
ajuntaments i que furten 1.135.000 euros al Consell d’Eivissa
i tampoc no retornen ni un euro de les bestretes que el Govern
deu als consells insulars. Uns pressupostos que han costat suor
i llàgrimes i no ho dic com a una expressió retòrica, han costat
suor i llàgrimes, i han suposat un desgast enorme de confiança
entre els partits que donen suport al Govern, fins i tot haurà
costat que Podemos quedi amb dues diputades manco i s’hagi
creat una crisi institucional de grans proporcions.

Certament aquests pressupostos són un gran despropòsit
que, molt em tem, les seves conseqüències encara no han
acabat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 16143/16
a la 16148/16 i posicionar-se respecte de les esmenes dels
altres grups parlamentaris té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats, molt bon
dia. Cada dia que passa sense regular el lloguer turístic, que no
està regulat, per si algú en té dubtes, són doblers que aquest
govern no ingressa i per tant, no ens permeten davallar els
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impostos a aquesta terra a les classes baixes i mitjanes de
Balears. I amb l’avantprojecte de llei que han presentat amb
retard ja podíem introduir que aquest debat serà, el tema del
lloguer turístic, la pedra dins la sabata d’aquesta legislatura, fan
tard, farem tard, amb aquesta proposta per regular el lloguer
turístic estan creant un elefant burocràtic i afegim problemes on
no n’hi ha.

I diran: i ara aquest per on ha començat? Idò sí, les nostres
esmenes tenen a veure amb això, amb l’articulat.

I és una llàstima perquè la regulació del lloguer turístic. que
segons les dades oficials de la conselleria i dels hotelers
s’estima en un 30% del turisme que arriba a aquesta terra,
aportaria més ingressos a través de l’impost turístic, a través de
l’IRPF i a través de l’IVA que no està contemplat. I les nostres
esmenes hem intentat fer-les amb seny perquè tenguessin
repercussió aquest 2017 si vostès complissin a posar en marxa
la regulació del lloguer turístic.

No aproven les nostres esmenes en comissió perquè són
incapaços de regular el lloguer turístic com toca. És difícil? Sí.
És impossible? No. Facin feina, arribin a consensos, la seva llei
no agrada ningú, què passarà, però? Que cada any les mateixes
esmenes d’El Pi, tot i tenir un bon fons, no seran aprovades ni
enguany ni l’any que ve i segurament tampoc l’altre, perquè ja
els avisam que insistirem en la mateixa línia que vagin els
doblers per baixar els impostos a les classes baixes i mitjanes.
Tenim tres grans crítiques a aquests pressuposts. 

La primera és que augmenten la despesa i, per tant, creix
l’endeutament de la comunitat autònoma. 

La segona són modests, quan han de ser valents a l’hora
d’impulsar un nou model productiu. No hi ha cap aposta
decidida per un altre sector econòmic que no sigui turisme i per
al turisme, que és el motor que ens fa créixer, té en contra els
seus aliats de Podemos, que els proposa buidar la partida de
promoció turística, que ja s’ha reduït enguany. Es repeteix el
patró, generen problemes allà on no n’hi ha. Em recorden, no
s’enfadin -jo també era a la manifestació-, em recorden el TIL
de l’anterior govern, al final li acabaran fent un TIL al turisme,
com els vàrem dir a principi de legislatura.

La tercera qüestió, finalment continuen mantenint una
pressió fiscal molt elevada que ofega a la ja malmenada classe
baixa i mitjana de Balears, i això és el que més ens costa
entendre a les dones i homes d’El Pi, a la diputada i als diputats
d’El Pi, ens costa entendre-ho. 

Abans de parlar de xifres i de números, vull deixar palès
una vegada més la incapacitat que han tengut tots els governs,
que hem tengut tots els governs, per modificar el sistema de
finançament. Els partits de sempre no tenen influència a
Madrid, siguin o no del mateix color polític. Per tant, mentre no
traguem una diputada o un diputat que sigui d’un partit que no
degui obediència als de Madrid, difícilment podem pensar que
arreglarem aquesta situació.

El que tenim d’una banda, hi ha una proposta d’El Pi per
deixar exempta de pagar l’impost de patrimoni la gent que
tengui per patrimoni fins a 900.000 euros. És a dir, zero fins a

900.000 euros, així de clar, en lloc dels 700 com té el Govern.
Perquè tenir un patrimoni de 700.000 euros a Balears..., quan
rebin les herències dels seus familiars,  ensenyin-m’ho. Perquè
tenir un patrimoni de 700.000 euros a les Balears és molt més
habitual del que ens volen fer creure. I si no, revisin els
ingressos que han tengut enguany,  revisin-los! Milionada!
Poden saber si n’hi ha o no n’hi ha.

Segona qüestió. D’altra, equiparar el percentatge de l’IRPF
autonòmic a l’estatal en rendes que van des dels 18.000 euros
als 30.000 euros. Ara la Conselleria d’Hisenda ens cobra més
que el ministre Montoro. És a dir, el ministre Montoro, l’Estat,
al 50% de la declaració de renda, li permet fer unes deduccions
que no permet fer la comunitat autònoma, amb això una
persona que cobra 18.000 euros, 20.000 euros, 22.000 euros,
24.000 euros, 26, 28, 30.000 euros, paga més del 50% d’IRPF
d’aquesta comunitat que allò que ens cobra el Sr. Montoro.
Clar, això passa, això passa aquí, gràcies a vostès els de
Podemos, gràcies a vostès que votaran en contra de les nostres
esmenes i faran que la gent que té unes rendes de 18.000 euros,
20.000 euros, li cobri una mitja d’un 70, 80, o 90 euros més
que allò que li cobrarà el Sr. Montoro, o que li podrien tornar
a la declaració de renda...

(Remor de veus)

No, no, no, això és així! Això és així! I això a mi em fa
empegueir, perquè si tenim 400 milions d’euros més que l’any
passat, està molt bé parlar de la gent que pateix, i sempre dic
una cosa, que no pot parlar de sofriment aquell que no ha
sofert. Sentir el patiment de qui pateix és més fàcil entendre-ho
el qui ha sofert. I crec que Podemos aquí s’hauria d’haver 
desmarcar total i absolutament del Govern, perquè les rendes
baixes i les rendes mitjanes no paguessin més del que paguen
a Madrid. Això nosaltres ho havíem mirat i ens representaria
una baixa d’ingressos d’uns 30 milions d’euros, més els 10
milions que calculàvem de patrimoni, serien 40. Si bé és cert
que no tenim totes les xifres i l’Administració sí que les té, ho
pot calcular molt millor, jo no les tenc, però hem fet un esforç
important, vostè ho sap, consellera, admetem que hi pugui
haver errades, però en qualsevol cas sabem que aquesta és una
esmena per començar, que totes les xifres es poden negociar,
que la davallada que proposam també es pot fer de forma
gradual, si hi hagués una voluntat de negociar i realment baixar
les rendes més baixes als ciutadans d’aquesta terra. I podríem
dir, bé, no podem baixar-los 0,1; baixarem 0,05; o 0,04. Però
no hi ha aquesta voluntat. 

I nosaltres li proposàvem modificar l’articulat de la llei,
movent doblers d’entrada i de sortida, però sense modificar la
partida final del seu pressupost. Com? Compensant la pèrdua
d’ingressos que estimam en 40 milions, amb el que recaptarà
regulant, si volguessin regular, el lloguer turístic i si tenen la
voluntat de fer-ho. De la mateixa manera que vàrem aprovar
l’impost turístic l’any passat, que encara no havia entrat en
vigor i vàrem calcular 40 milions d’euros o 36 milions d’euros
al pressupost. Per això nosaltres calculàvem un ingrés de 40
milions d’euros i d’on vendrien? Bé, si el lloguer turístic
estigués regulat, legalitzat, la gent pagaria oficialment i ara no
paga i ens queixam. I tendríem dos ingressos que podríem
moure tot d’una i un que ens vendria més tard, el que ens
vendria més tard seria l’IVA, més tard, he començat per més
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tard. Però n’hi ha dos que són automàtics, si tenim un 30%
d’estades dins el lloguer turístic, tendríem un 30% més d’ingrés
d’impost turístic, de l’ecotaxa. Per tant, tendríem 30 milions
d’euros més d’ecotaxa.

I per l’altre costat, aquests doblers, la majoria de
propietàries i propietaris d’aquestes cases són dones i homes
com a persones físiques que el més ingrés que tenen de lloguer
turístic, l’han de dur a més IRPF. Per tant, si té un 30%, Sr.
Barceló, ja em pot dir que no, vostè no té cap empresa d’aquest
tipus...

(Remor de veus)

No faig els números bé? Vostè sí que l’ha embullada forta!
Si vostè tengués això legalitzat, tendria que les dones i homes
que tenen llogat un pis, ho tendrien com a més renda i tendrien
un percentatge més alt d’IRPF a haver de pagar. Això, Sr.
Barceló, és tan senzill...

(Remor de veus)

No el vull insultar, perquè anava a dir que ignorava la
història, d’una altra manera, ara li he dit de fina. Una persona
que té un sou de 20.000 euros, un sou, el seu sou que deu ser de
60.000 euros, el seu sou, i té una casa..., miri jo en cobr 58.000,
no ho sé, si me n’han de llevar 5.000 llevin-me’ls i ja està...

(Remor de veus)

No es preocupi, Sr. Barceló, és vostè que s’ha volgut ficar
dins aquesta discussió, em sap molt de greu, presidenta, s’ha
equivocat, Sr. Barceló. És a dir, vostè que té un sou, si vostè té
una casa i la lloga i per aquesta casa ingressa 15.000 euros i
llevat de les despeses, que puguin ser 5.000, 6.000, li queden
9.000 euros nets i ho fa legal, els haurà de dur a més renda. I
per a aquests 9.000 euros vostè pagarà un percentatge més alt.
I on és el 30% d’aquests lloguers turístics que paguen un
lloguer i que ningú no declara i ningú no va a més renda? On
són? Si aquest 30% de més d’ingrés turístic estigués legalitzat,
hi hauria un 30% de doblers, la major part de persones físiques
no jurídiques, que els duria més increment d’IRPF, de més
renda i això no és no saber de què van les coses, això és patir
les coses. I aquí hi ha massa gent que seu que no pateix les
qüestions que afecten els ciutadans...

(Remor de veus)

Vostès en parlen molt, però no ho pateixen, no els hem
plantejat una qüestió que sigui demagògica. Els hem plantejat
una qüestió que tothom vol que es legalitzi i que vostès duen,
els de MÉS per Mallorca, en el seu programa, que duia també
el PSIB en el seu programa, que duia també El Pi en el seu
programa, i que no tenim nassos a arreglar-ho i tenim
entretingudes -diuen- fins i tot, 60.000 places!, o no? 60.000
habitatges, 60.000 habitatges deuen ser 60.000 persones com
a mínim . I si són 2 són 120.000. I això és el que ha plantejat El
Pi i els està dient, si no ho poden fer d’una manera,
consensuem-ho. No els hem fet esmenes rares de cap tipus, hem
anat a defensar allò que fa un any i busques el Sr. Melià ja
defensava aquí que estigués regulat.

Sr. Barceló, ja li vaig dir que si no sap com ho ha de fer, jo
li puc ajudar, jo, el Sr. Melià i El Pi. Però seriosament, perquè
això passarà l’any i això serà el macolí que duran vostès dins la
sabata. N’estic convençut i, si no, al tiempo.

A part d’aquestes esmenes n’hem presentades altres també
que tenien a veure amb l’escola concertada, però com que veig
que se m’està acabant el temps, i, com deia la presidenta, per
saber els posicionaments que també tendrem, i si de cas ja
rematarem els cinc minuts després que tendrem a la rèplica, en
les altres esmenes, els he de dir que aprovarem..., votarem a
favor de l’esmena que ha fet MÉS per Menorca, l’esmena
16797, que és de MÉS per Menorca, que té a veure amb... allà
on vostès volen que torni a dir com havia estat sempre el tema
de l’entrada en vigor dels triennis dels professors de la
concertada. Votarem aquesta a favor.

I després al Partit Popular... li votarem 19 esmenes a favor,
i al Grup Mixt, 4. A les altres o tendrem abstenció o hi votarem
en contra, amb la qual cosa en aqueixa secció votarem en
contra, Sra. Consellera d’Hisenda, cosa que hagués agradat
poder votar a favor. 

Hi ha una qüestió d’aquest assumpte que els volem fer de
reflexió a tots abans d’acabar pel que fa referència a les
esmenes aquestes de la renda, de 18.000 a 30.000 euros.
Nosaltres estam disposats que si vostès... només perquè la gent
pugui creure en nosaltres, és a dir, s’està dient molt que la
societat no creu en els seus polítics, no és vera?, i crec que
tenen raó; nosaltres, si s’està dient això, facem un gest que no
sigui d’arreglar els sous dels polítics, que no sigui que els grups
parlamentaris tenguem més serveis, que no sigui per arreglar
l’estructura, l’establishment, no és vera?, és a dir, arreglem les
coses dels ciutadans. Agafin les esmenes i facin un gest, un
gest, un gest!, en què a les classes mitges d’aquesta terra els
puguin abaixar un començament que l’any que ve anirà a més,
a fi que no pugui passar que el Sr. Montoro, que és el dimoni,
que ho és, en part, i allò dels ajuntaments és una bogeria molt
grossa, molt grossa molt grossa molt grossa, nosaltres no
siguem més dimonis que el Sr. Montoro.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, RGE 16797/16, i posicionar-se respecte de les
esmenes dels altres grups parlamentaris, té la paraula el Sr. Nel
Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, efectivament abans de fer l’anàlisi de les esmenes de
la resta de grups sí que voldria exposar -perquè si no tenc por
que no em quedi temps- l’esmena 16797, defensar-la, exposar-
la, que fa referència al cobrament dels triennis per a la
concertada, que intenta evitar la possibilitat que el treballador
en aquest cas pugui perdre el pagament d’algunes mensualitats
dels triennis per falta d’agilitat d’actuació, de diligència del
centre. 
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Fins ara el trienni del personal de la concertada es cobrava
des de la meritació, encara que el centre s’endarrerís uns mesos
a comunicar-ho. Amb aquesta llei de pressupostos s’incorpora
per primera vegada aquesta cautela d’endarrerir la liquidació
del trienni fins que el centre no ho notifiqui, el que crea, per
tant, una eventual situació que consideram que és d’indefensió
del treballador del centre concertat, i per tant amb la nostra
esmena intentam corregir aquesta possible indefensió.

Quant a les esmenes de la resta de grups crec que només es
poden... el nostre posicionament es pot emmarcar dins una
valoració, dins un context general, que és el de dir que tenim
avui el dictamen d’un pressupost, d’un bon pressupost. No és
el millor pressupost del món, el que voldríem, però és un bon
pressupost per continuar i seguir fent feina en els objectius que
ens vam marcar durant aquesta legislatura. És un bon
pressupost sobretot tenint en compte el context en el qual
estam, on no tenim un REB que compensi costos d’insularitat
de l’Estat, un estat que diu que reconeix però no assumeix les
balances fiscals negatives, l’espoli fiscal que pateix aquesta
comunitat; tampoc no ho resol amb un nou sistema de
finançament, i a més a més tampoc no compleix la paraula
donada a l’hora de complir diguem-li protocols, diguem-li
acords, diguem-li el que sigui, però la seva paraula no és
paraula de garantia. 

I a més a més també és un bon pressuposts no només tenint
en compte el context sinó també d’on venim, i venim d’un
desert i d’un malson Bauzá de retallades en educació i en
sanitat, de retallades en treballadors públics, en pèrdua de drets,
en nulAla inversió, i jo sempre pos com a exemple d’aquells que
ara parlen d’educació l’educació infantil 0-3, que durant la
passada legislatura va passar d’ics milions a exactament 0 euros
que hi destinava. Per tant sense cap dubte és un bon pressupost,
que no ho resol tot però que fa camí en bona direcció.

En aquest sentit la part d’ingressos, en la qual no entraré,
però deixin-me insistir en una cosa a què algun portaveu ja ha
fet esment i és inevitable, no? El Partit Popular ens demana i
ens presenta esmena perquè abaixem impostos, que no creem
nous impostos ambientals, com per exemple... i ho dic perquè
al passat debat així va sortir, al debat de l’impost sobre
begudes, per exemple, excessivament ensucrades, i després ens
ve el Partit Popular des de Madrid i fa exactament el contrari,
i anuncia, entre d’altres, apujada d’impostos especials i
mediambientals per recaptar 850 milions d’euros, o crea
precisament impostos, per exemple, de les begudes ensucrades.
Allò que en el passat debat el Partit Popular deia que era una
barbaritat, doncs a Madrid ja ho han consagrat i ja serà una
realitat creim que en poc temps. Per tant aquest Partit Popular
sense esperança, doncs calma, homes de poca fe, calma, perquè
el Partit Popular de Madrid fa exactament el contrari del que
vostès van predicar.

No entraré en despeses perquè no és el moment d’aquest
debat, però sí que referit al conjunt de les esmenes que encara
estan vives del Partit Popular, d’El Pi, de Ciutadans, nosaltres
volem defensar que l’equilibri del pressupost que recull aquest
dictamen és un equilibri bo per al conjunt de la comunitat i
també el volem defensar per a Menorca. Menorca ha passat de
perdre inversions: recordem S’Enclusa, el centre
d’interpretació, qui no el va defensar ara el defensa; recordem

el centre BIT, que estava a punt de perdre’s i avui és una
realitat a la qual aquest pressupost pot dedicar recursos; el
projecte de canalització dels pluvials d’Alaior, 2 milions
d’euros, inversió perduda; reversió de l’antic hospital Verge del
Toro, renúncia una altra vegada; actuacions paralitzades: centre
d’adults de Maó, avui s’hi fa feina en fases; Conservatori de
Música, avui s’hi està treballant; atenció residencial, etc., etc.
El que era una paràlisi o el que eren inversions perdudes avui
és una realitat, en camí o en procés, però és una realitat.

I hi ha un canvi jo crec que substancial, en relació amb
aquests anys: la sensibilitat respecte del conjunt dels territoris
d’aquesta comunitat crec que es denota en cosa a vegades de
quantitat petita però molt real. Per primera vegada en la història
aquest pressupost dedicarà 160.000 euros a la Reserva de la
biosfera, mai en la història açò s’havia fet. Es fan actuacions
per protegir la posidònia, un compromís que era obligatori
complir amb l’execució de l’obra del port de Ciutadella; avui
aquest pressupost ho recull. Recull, gràcies a esmenes també
d’alguns grups incorporades, el centre d’emergències d’Es
Mercadal; recull... recupera el conveni amb la Fundació de
discapacitats de Menorca; incrementa 300.000, gràcies a
esmenes també incorporades, per invertir en el Pati de sa Lluna,
etc., etc. Per tant creim que en aquest sentit s’ha fet un gran
esforç d’incorporació d’esmenes i per tant... -sí, sí, algunes del
Partit Popular, també, no hi ha cap problema a dir-ho- per tant
fan que l’equilibri del conjunt d’aquest pressupost sigui bo i ho
sigui també per a Menorca.

I en aquest sentit sí que volem dir, com també ja hem
explicat aquests dies, que ens sorprèn que amb les esmenes que
avui encara manté el Partit Popular doncs aquest es carregui
d’un cop diverses de les lleis de las quals ell diu fer-ne bandera,
i hi entrarem. La Llei d’estabilitat pressupostària, que defineix
el límit de dèficit de deute, doncs el Partit Popular se la
carrega, se la carrega: imputa 105 milions d’euros a la secció
34, de deute; és a dir, imputacions que en certa manera està
dient que són inviables. Per exemple, el centre sociosanitari
està imputat aquí..., que per cert, el Partit Popular en el
programa electoral, el darrer programa electoral, el va llevar,
no sé, ara el recupera amb una esmena. O sigui, en certa
manera són esmenes que es fa al seu mateix programa. Bé, 105
milions d’euros, dels quals a més a més no hi són, perquè
només n’hi ha 77, però ell n’hi treu 105 milions i després ens
ve aquí i ens diu, com hem tornat sentir avui, bé, que aquest és
el pressupost més gran de la història, que tenim mil milions més
per gastar. Doncs per què no agafava els 105 milions d’euros
d’aquests mil milions que diu que tant hi ha? Perquè no, perquè
en el fons el que no vol reconèixer el Partit Popular és que a
vegades mantenir un equilibri pressupostari no és fàcil i cal
establir donar prioritats.

Es carrega també la Llei de finançament dels consells
insulars. Imputa 14 milions d’euros a la secció 32, que són
recursos -i açò és fonamental de la Llei de consells insulars-,
que són recursos indeterminats, incondicionats, perquè si no és
així, la Llei de consells insulars no té sentit. Doncs perquè és
així, el Partit Popular hauria de retirar aquestes esmenes,
perquè l’únic que fa és voler condicionar amb acords en aquest
parlament, les actuacions, les decisions, les prioritats que han
de fer els consells insulars. En el cas de Menorca, per exemple,
a què afecta? Doncs l’obertura de les coves de Cala Blanca.
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Una actuació que ja està pressupostada en una altra partida, no
de la 32 i també al consell insular. O l’estació d’autobusos de
Ciutadella, que per primera vegada el pressupost recull, ja amb
una esmena incorporada de MÉS per Menorca, perquè el
Govern es compromet a fer el projecte de l’estació
d’autobusos; o en millores de transport públic, que posa només
1 milió d’euros, no sé per què només 1 milió d’euros, quan el
Consell Insular de Menorca es gasta molt més, però bé ...

I finalment es carrega també una tercera llei, que molesta
molt, que és la Llei de finances, afectant recursos del fons de
contingència. Es dirà, no, no, no és cert. Doncs sí, dues
esmenes, una que fa referència a la pobresa energètica i una
altra al pagament d’una sentència, doncs afecta aquests
recursos. Segurament hi podrem entrar en més detall. 

En qualsevol cas la nostra postura és que l’equilibri
d’aquest pressupost és un equilibri en despeses, en ingressos i
amb un articulat que fa possible aquests ingressos i aquestes
despeses més que raonable. És bo per a aquesta comunitat
autònoma, des del nostre grup el defensarem i creim que
continua en la línia del que eren els nostres compromisos
electorals.

I, finalment, crec que sí que és denunciable que el Partit
Popular posi tanta insistència a recuperar els recursos per als
municipis a través del fons de cooperació, quan durant aquests
quatre anys el Partit Popular hi va fer rebaixes constants,
constants, constants. I aquest govern el que fa és iniciar un
procés de recuperació d’allò que el Partit Popular es va
carregar. I, a més a més, si realment tan d’interès tingués, doncs
podria ser molt més contundent i clar, quan una de les lleis que
més obstacles està generant a l’administració local per poder
desenvolupar la seva gestió de proximitat als ciutadans, la Llei
Montoro, doncs el Partit Popular es mou en aquestes aigües
ambigües, no diu res i calla, açò sí, fent petits gestos amb
esmenes que sap que no tiraran enlloc.

En aquest sentit res més a dir, sí que demanarem suport per
a la nostra esmena que resta viva. No donarem suport a les
esmenes que no s’han incorporat al procés de ponència o de
dictamen del Partit Popular, d’El Pi o de Ciutadans i estam
convençuts que aquesta llei -com deia- és una bona passa, és un
bon camí cap a l’objectiu dels nostres compromisos, que és el
que realment ens importa, complir els compromisos amb el
nostre electorat. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, de la RGE núm. 16223 a la 16233/16, les esmenes
RGE núm. 16235, 16236 i 16237/16 i posicionar-se respecte de
les esmenes dels altres grups parlamentaris, té la paraula el Sr.
Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, bon dia a
tothom. Com saben, Ciutadans va presentar en el seu moment
una esmena a la totalitat d’aquests pressuposts, no vàrem ser els

únics a fer-ho, també la varen presentar El Pi i el Partit Popular.
És evident, per tant, que aquests pressuposts no són els nostres,
com tampoc no ho són -m’imagín- dels dos primers partits que
m’han precedit en l’ús de la paraula. Podria ara recordar els
motius que ens varen dur a nosaltres a rebutjar-los, però no crec
que ho pagui, francament. Aquests motius són coneguts, són al
Diari de Sessions i els hem repetit cada vegada que l’ocasió de
fer-ho s’ha presentat.

De totes maneres entre aquests motius n’hi ha un que sí
mereix en el nostre entendre, ser recordat i ho mereix perquè té
a veure justament amb les esmenes que hem presentat a
l’articulat i, per tant, amb allò que avui aquí ens ocupa. Aquest
motiu és el deute i la necessitat de reduir-lo. No s’hi val a dir,
com s’ha dit tantes vegades, que quasi no ha augmentat en
termes percentuals. En termes absoluts sí que ha augmentat,
més aviat no s’ha aturat mai de fer-ho. I tampoc no s’hi val a
dir que la culpa és del mal finançament i anar repetint com una
lletania, que tot s’arreglaria si l’Estat ens condonàs aquest
deute, o una part substancial com a mínim d’aquest deute. La
realitat és la que és, o sigui la que ens diu que tenim un deute
de quasi 9.000 milions i una situació de bonança i de
creixement econòmic, que en lloc de repercutir en una reducció
d’aquesta càrrega deutora, s’ha concretat en un augment més
aviat temerari de la despesa.

És per això que nosaltres a l’articulat hem introduït una
esmena, que prescriu que els romanents dels òrgans estatutaris
i dels ens del sector instrumental, s’han de destinar a amortitzar
deute, una esmena que indica que aquests romanents s’han de
destinar en definitiva a fer el mateix que faria qualsevol cap de
família, anar tornant el que deu, sobretot quan el vent, en
aquest cas i per sort, comença a bufar de popa. I a propòsit del
deute, no em puc estar de recordar que moltes de les esmenes
presentades, no a l’articulat, però sí a les seccions, el Partit
Popular ha anat manllevant capital dels interessos bancaris que
s’han de pagar per aquest deute i l’ha dedicat a altres fins, altres
fins que són no fa falta dir-ho, absolutament respectables, però
com és natural amb aquesta pràctica, tampoc no hi podem estar
d’acord. Qui li fa, la paga, també i sobretot en aquest terreny.

Un altre bloc d’esmenes a l’articulat són les que afecten els
drets del personal funcionari de carrera i laboral fix, a disposar
de reduccions de jornada, llicències especials i excedències.
Per descomptat no hi tenim res a dir, al contrari, però creim que
aquest dret no s’hauria de limitar a aquestes categories laborals
a l’administració, sinó que també hauria d’incloure el personal
estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, encara que
per això en aquest cas, en aquest darrer cas, s’hagués de
recórrer a substitucions puntuals. No pot ser que pel fet de fer
feina al Servei de Salut, un servidor públic no pugui gaudir dels
mateixos drets que tenen els seus companys de la resta
d’organismes de l’administració.

Sense moure-nos de l’àmbit de la salut, hem presentat
també dues esmenes pensades per assegurar un control de la
despesa molt més estricte. Al nostre entendre, tractant-se de
l’ib-salut, un organisme eminentment deficitari, tota mesura que
reforci aquest control és una mesura que hauria de ser
benvinguda. 
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I encara tenim tres esmenes més que van també en aquesta
línia. La d’assegurar al capdavall un compliment molt més
estricte de la legalitat.

Per altra part hem presentat una esmena pareguda a la que
afectava el personal estatutari, a pesar que també consisteix a
igualar, equilibrar els drets dels treballadors. En aquest cas el
de l’ensenyament concertat amb els de l’ensenyament públic.
En poques paraules, l’objectiu de l’esmena és assegurar que en
els centres concertats, ja s’hi han referit abans el que m’han
precedit en l’ús de la paraula, que en els centres concertats els
triennis es puguin cobrar des del mes en què es va generar el
dret i no en el moment en què s’ha cursat específicament la
solAlicitud. És de justícia, no crec francament que ningú pugui
negar-ho.

Les darreres esmenes de Ciutadans guarden totes relació
amb l’impost turístic i amb la seva gestió i aplicació, creim que
el canvi al sistema d’ingressos a compte no és contraproduent
i proposam deixar-los com estaven al pressupost d’enguany, al
de 2016.

En total l’articulat conté quinze esmenes parcials nostres,
del nostre grup, de les prop de cent que hem presentat a aquests
pressupost o, més ben dit, en conté catorze ja que una va ser
transaccionada en comissió, cosa per la qual, com és natural,
estam contents.

A aquesta esmena, la 16234, la que tracta del percentatge
del fons de cooperació local,  nosaltres proposàvem que aquest
fons fos d’un 0,5% d’acord amb el creixement econòmic i la
major disponibilitat pressupostària i finalment la transacció
proposada pels grups de la majoria l’ha deixat en un 0,4.
Confiam que aquesta dècima de més respecte del percentatge
existent, que és un 0,3, serveixi, entre altres coses, perquè els
ajuntaments puguin afrontar les obres d’instalAlació del
clavegueram exigides per la Llei d’impacte ambiental i també
confiam, evidentment, que aquest augment no sigui
circumstancial, que pugui anar-se apropant al 0,7% que és de
llei.

Respecte de la resta d’esmenes presentades pels altres grups
de l’oposició, hi votarem a favor o ens abstindrem segons el
cas, seria llarg ara detallar-ho, però sí, per exemple, votarem a
favor de totes les que afecten els centres concertats incloent-hi
la presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, i també
votarem a favor de totes les que proposen en general rebaixes
d’impostos i també molt sovint rebaixes de taxes i abonarem,
en fi, com no podria ser d’una altra manera, la del Partit
Popular vinculada amb la defensa, l’estudi i la difusió de les
nostres modalitats insulars. Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torns en contra, per part del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Bon dia, diputats, diputades, treballadors, treballadores de
la cambra, resta de públic avui assistent. Obrim el debat de
pressuposts de 2016, uns pressuposts que pugen

substancialment respecte de l’any passat i que suposen una
recuperació de drets guiats pels acords pel canvi que
evidentment no succeeixen tan ràpid com a nosaltres ens
agradaria, però que marquen un abans i un després al sadisme
antisocial del Partit Popular, un abans i un després en les
retallades de drets que condicionaven la vida de centenars de
milers de persones a la nostra comunitat autònoma i
l’atorgament també de privilegis als més riscs i poderosos.

Quan deim que el Partit Popular governa per a una minoria
és una realitat palmària que veiem malauradament cada dia. És
una realitat empírica que es pot observar amb dades, els
beneficis de les empreses de l’Ibex 35 no deixa de créixer
mentre hi ha 13 milions de persones en risc d’exclusió social al
nostre país i desgraciadament la nostra comunitat autònoma no
n’és una excepció. La desigualtat a les Balears s’agreuja a
causa d’una fàbrica turística que genera precarietat i explotació,
i aquesta majoria de canvi ha d’intentar reduir aquest patiment
de les majories socials.

El Partit Popular ha aconseguit el miracle de fer que com
més creix aquesta comunitat a nivell macro, com més riquesa
crea més pobra és la gent, una sinergia perillosa que els acords
pel canvi encara no han aconseguit aturar.

Però avui no tenim els comandaments als constructors del
Partit Popular, aquells que ara rescaten amb 5.000 milions
d’euros unes carreteres totalment deficitàries, aquí manen
encara els grans hotelers, i malgrat que cada cop ens visiti més
gent, aquest any polvoritzam tots els rècords, les condicions
laborals no milloren i una majoria de la nostra comunitat entén
que el sistema turístic no millora la vida de la gent. És una
qüestió de consens social, no vivim del turisme, vivim de les
restes que les grans immobiliàries, els bancs i els grans hotelers
ens deixen.

Aquí el neoliberalisme turístic té una particular influència
en la vida de moltíssima gent que ja ni tan sols pot llogar un
lloc on viure per fer temporada. És cert que hi ha un canvi de
tònica, però hem d’apostar per un nou model productiu, no
podem deixar que la bombolla turística ens esclati mentre
estam en uns d’aquests fabulosos congressos turístics a Londres
i a Berlín. 

No volem ser aquell al qual donen la raó amb el temps,
preferim que la gent d’aquesta comunitat no hagi d’afrontar una
situació tan difícil com és l’esclat de la bombolla turística,
perquè això suposarà l’empitjorament de les condicions de vida
de la gent, més encara del que està patint ara mateix la nostra
gent.

Sr. Font, ara no hi és, però representants d’El Pi, un TIL al
turisme seria seguir creixent fins a l’infinit, no sé si vostès
coneixen el doctor Ivan Murray, té una tesi doctoral de 3.500
pàgines en què parla del negoci turístic a les nostres illes, parla
també del concepte de petjada ecològica i diu que
necessitaríem sis vegades la superfície de les Illes Balears per
tal de seguir amb aquest negoci tal i com està ara, i això no ho
diu només Ivan Murray, ara grans hotelers s’apunten a caballo
ganador i no és casualitat, també pot ser una qüestió
publicitària, de propaganda que els beneficiï en algun sentit,
però nosaltres ens alegram en tot cas que l’hegemonia política
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d’aquestes illes estigui canviant i que ja els grans hotelers
acceptin el discurs que hi ha saturació turística, que hi ha
explotació laboral i que les coses han de canviar ja.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Vostè coneix el Sr. Fluxà m’imagín?, el Sr. Fluxà va
reconèixer que hi havia saturació turística, evidentment ho
reconeix en un context en què el lloguer turístic s’està disparant
i està fent la competència als grans hotelers, que és el que no
els agrada, no?...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...però bé, no està gens malament que la gent més poderosa
d’aquesta comunitat autònoma assumeixi també el discurs que
venim emprant des que va començar aquesta legislatura.

Balears, consideram que té evidentment un problema de
finançament, i no només Balears, totes les comunitats estam
socialitzant les pèrdues en un context de privatització de
beneficis. Mentre el Govern Rajoy nacionalitza empreses
deficitàries de carreteres, una caprici que va tenir Aznar amb
més de 1.000 milions d’euros més que tot el pressupost que
discutirem aquests dies en aquesta cambra, l’Estat es reserva el
major límit de dèficit per a si mateix i deixa les comunitats
autònomes només un 0,6%.

Evidentment, els ajuntaments, especialment els del canvi,
redueixen deute, però l’Estat l’augmenta. Ja hem superar de
lluny el milió d’euros i cada hora que passa puja a una xifra
estratosfèrica el deute.

Les retallades a l’estat del benestar són un fracàs polític i
una impostura econòmica. És fàcil fer nombres quan les teves
opcions agreugen els problemes i deixes tota la gent que sofreix
fora. Ja vàreu aplicar mesures com la supressió de la sanitat
universal en aquesta terra, fins i tot provocant esdeveniments
com el d’Alpha Pam a més de provocar molt de sofriment a la
població. Les polítiques del Sr. Montoro no tenen cap lògica
sinó obeir Merkel, els mercats internacionals i els poderosos.

Però aquí, a les Illes tenim un compromís amb la gent que
va votar una majoria parlamentària que volia trencar d’una
vegada per totes amb les polítiques antisocials del Partit
Popular. És en aquesta tessitura que hem de renegociar els
acords pel canvi perquè hi ha massa inconcrecions i perquè
disposam de més pressupost, de més possibilitats i de molta
més capacitat política perquè al final els que fan política per als
poderosos no fan política, simplement apliquen l’economia al
dictat dels que governen sense presentar-se a les eleccions. 

El Sr. Camps ha parlat d’una contrareforma fiscal, no és
casualitat, les contrareformes sempre han servit per mantenir
l’statu quo que hi havia abans, evidentment vol mantenir les
polítiques neoliberals del Partit Popular. 

Deia que al seu ADN està baixar impostos, a costa de què?,
de fer retallades, però a la vegada diuen que volen més despesa
en altres esmenes. Això és una falta de coherència i és una
contradicció que es fa patent en aquest procés de pressuposts.
Han de decidir si volen més despesa, si volen retornar drets

socials o si volen menys imposts. És una decisió que han de
prendre vostès.

Nosaltres pensam que no podem cometre amb l’economia
en aquesta comunitat autònoma el mateix error que es va
cometre a nivell estatal amb el sector de la construcció. És per
això que volem reduir encara més el pressupost de promoció
turística. No podem seguir parlant de canvi de model si seguim
invertint els mateixos doblers en promoció turística. Ja hem
aconseguit que aquest pressupost no augmenti respecte de l’any
passat, però creim que MÉS i PSIB amb nosaltres si volen han
de fer una reflexió i han d’aplicar el discurs del canvi de model
amb realitats empíriques, amb recursos, amb pressuposts que
vegin reflectida aquesta realitat. En tot cas, crec que tendran
l’ocasió de demostrar-ho votant la nostra esmena.

Nosaltres estam satisfets amb les negociacions que s’han
duit a terme amb el Govern, hem aconseguit 20 milions per a
un pla d’infraestructures, que veníem demanant fa moltíssim de
temps, i no és un tema qualsevol. Els pressuposts són l’eina
més important d’un govern per fer política i no es pot fer
política si no pensam...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, sí, no pensam... hem demanat el Pla d’infraestructures
des que va començar la legislatura i ara se’ns ha presentat
perquè vàrem posar una esmena a la totalitat de l’IBISEC. No
passa res per acceptar-ho.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No passa res, eh?, per discrepar per alguna cosa, no passa
absolutament res. No es preocupi, Sra. Fina Santiago. 

En tot cas, pensam que l’educació ha de ser un eix
fonamental per al nostre futur com a societat i això passa per
acabar amb el fracàs escolar, passa per disminuir els barracons,
per contractar més personal per a atenció a la diversitat i per
prioritzar aquesta conselleria, que és el que nosaltres hem fet a
les negociacions. 

Prioritzar, Sr. Camps. L’altre dia va dir que el Partit
Popular prioritzava la concertada i la pública, li vaig explicar
el significat de prioritzar que és anterioridad o preferencia de
algo respecto a otra cosa. En aquest cas, el orden de los
factores sí altera el producto. Has d’elegir, o afavoreixes
l’escola concertada o afavoreixes l’escola pública. Nosaltres ho
tenim molt clar. Li parl del significat de les paraules perquè ja
que ha citat Dant Alighieri, crec que és una bona notícia que
deixi de llegir tant Thatcher i Milton Friedman i es passi a l’alta
literatura, per això és important el sentit de les paraules i el seu
significat.

Sabem que, parlant de la Conselleria de Treball, s’està fent
un gran esforç en aquesta conselleria per acabar amb
l’explotació laboral, el pressupost ha augmentat un 34%
respecte de l’any passat en una tessitura en què han tornat a
baixar els salaris en la nostra comunitat autònoma, ho han fet
11 euros respecte de l’any passat. Clar, Inma de Benito diu que
és culpa dels lloguers de vacances. Dic jo que els grans hotelers
podrien elegir pagar més als seus treballadors i treballadores.
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En tot cas, estam contents amb els pressuposts de la Conselleria
de Treball perquè crec que fan un gran esforç per aturar les
onades que vénen de Madrid. 

Pensam que el pressupost de formació d’aquesta
conselleria, que el pressupost per lluitar contra la precarietat
laboral, per lluitar per unes millors condicions als hotels, per
les cambreres de pis, pels treballadors del handling, pels
cambrers que no cobren el que han de cobrar... són uns
pressuposts totalment necessaris. En aquest sentit, nosaltres
vàrem posar una esmena també per a formació i contractació de
personal en el context d’un pla de transició energètica. Pensam
que és una bona notícia que s’apliqui aquest pla de transició
energètica el proper any, però que la seva dotació ha
d’augmentar els anys vinents també amb la creació de nous
imposts mediambientals, perquè necessitam crear llocs de
treball de qualitat, necessitam lluitar contra el canvi climàtic i
lluitar contra la pobresa energètica.

Deia el Sr. Camps que les esmenes de Podem han estat
transaccionades i que al final, bé, que eren una cosa que ens
hem inventat i tal. Bé, crec que 500.000 euros més per a la Llei
de capitalitat de Palma per afavorir els barris que més
malament ho passen no està gens malament. El 94% de les
nostres esmenes han estat acceptades. 

També estam contents que el pressupost d’igualtat hagi
pujat un 24%, pensam que sense feminisme no hi ha canvi, i
això s’ha de mostrar amb recursos i amb política. Creim que
des dels consells i els ajuntaments ja es fa molta feina, però que
el Govern de les Illes Balears ha de posar tot l’èmfasi a millorar
la situació de les dones a la nostra comunitat autònoma.

També hem fet un esforç per donar més pressupost per a la
biosfera de Menorca en un context de les esmenes de medi
ambient. I també vàrem posar una esmena per lluitar contra els
fons de llocs que arrabassen la posidònia. Creim que la
Conselleria de Medi Ambient ha de fer un treball molt
important el proper any per tal de revertir tots els efectes
negatius que té el turisme en la nostra comunitat autònoma. 

En tot cas, no puc deixar de criticar la posició del Partit
Socialista a nivell estatal perquè mentre aquí tenim uns acords
pel canvi, estam intentant canviar les polítiques neoliberals del
Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol ha venut el
Govern al Sr. Mariano Rajoy i ha venut també el sostre de
despesa per només 50 euros. Per aquesta quantitat ha venut el
Partit Socialista la nostra comunitat autònoma i els nostres
acords pel canvi. Entenem que el Partit Socialista té dues
ànimes, entenem que aquí el Partit Socialista és diferent, però
sabem el poder de Susana Díaz a nivell estatal i crec que el
Partit Socialista aquí també hauria de fer una reflexió. 

Pensam, i ho vàrem dir l’altre dia, que a més d’aquesta
reflexió i de renegociar els acords pel canvi hem de fer una
reflexió per canviar l’Estatut. Si a nivell estatal tenim
l’ignominiós article 135 de la Constitució, aquell article que va
canviar el Partit Socialista i el Partit Popular en una nit d’estiu,
nosaltres necessitam un 135 a l’inrevés, garantint un sòl de
despesa. Pensam que aquests pressuposts i el seu (...) van en
aquest camí, però hem de garantir els drets de la nostra

ciutadania, malgrat el Govern a l’Estat sigui el que és, que no
és evidentment el que ens agrada.

Estam molt contents, francament, en matèria d’articulat que
es creï una empresa pública per tractar d’internalitzar serveis a
la nostra salut pública. Hem denunciat diverses vegades la
situació de la cuina de Son Espases i de diferents serveis dels
hospitals de la nostra comunitat i pensam que s’ha de tractar de
recuperar aquests serveis i aquests drets per a la nostra gent. 

No puc deixar de dir que el que proposa el Partit Popular a
l’articulat és una sobirana vergonya, proposa eliminar taxes i
imposts mentre a altres esmenes de diferents conselleries es
proposa augmentar la despesa. Ja li he dit que això és una
incoherència. Incoherència que també El Pi perquè diu que aquí
la gent no ha patit, no?, aquí la gent d’aquesta bancada mai no
ha patit les conseqüències d’un sistema econòmic pervers. Jo fa
dos anys i mig estava rentant cotxes per 600 euros. El meu
company, Balti, fa dos anys i mig estava treballant de ferrer. No
sé què feia vostè fa dos anys i mig...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... vostè du massa temps vivint de la política... no,
evidentment...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... però diu que aquí la gent no pateix, bé, vaja que no. A la
mateixa vegada proposa un canvi a l’impost turístic que és el
que demanen els hotelers. Com pot dir que defensa la classe
treballadora, la classe mitjana i diu que vol un canvi per a l’ITS
que és el que defensen els hotelers?

(Se sent una veu de fons que diu: “Quina esmena, quina
esmena, quina esmena?”)

Les esmenes que tenen a l’articulat sobre l’ITS que suposen
recaptar més doblers i això no és veritat, no recaptarien més
doblers. És el que demanen els hotelers, Sr. Font. 

En tot cas, pensam que a la nostra comunitat autònoma no
hi ha un problema de despesa sinó que hi ha un problema
d’ingressos. Aquí diferents portaveus han dit que estam en una
situació d’asfíxia fiscal, no és veritat, estam 7 punts per sota de
la mitjana europea. Evidentment, el que proposam...

LA SRA. PRESIDENTA.

Sr. Saura, ha d’anar acabant, per favor.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Sí, vaig acabant, Sra. Presidenta. En tot cas crec que també
és hipocresia plantejar només les altes i venir a dir aquí que
proposam garantir més drets, que proposam... pareix que
accepten el nostre discurs de rescat ciutadà, però s’obliden que
quan hi ha una alta també hi ha una baixa. Això no és
coherència, això no és coherència. Si volen saber el que és
coherència, perquè hi ha un discurs polític rere la nostra
esmena, és passar 3 milions d’euros de promoció turística a
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R+D+I; això és un discurs, és “volem un canvi de model
productiu...”

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. SAURA I LEÓN:

Bé...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Antoni Reus, del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, vull
començar aquesta primera intervenció sobre l’articulat amb el
tema dels ingressos i la política tributària, que és sobretot on hi
ha la regulació i on hi ha les esmenes. Jo vull en primer lloc
desmuntar aquesta xifra fetitxe que veig que darrerament amb
poc rigor empra el Sr. Camps per referir-se a la xifra
d’ingressos prevists, que ja ens ha dit en diverses ocasions, i
avui també, que el pacte compta amb 1.000 milions d’euros
més per fer política que els que disposava el Partit Popular
l’any 2013. I dic que l’empra amb poc rigor perquè no té en
compte que hi ha ingressos financers que van lligats a la
despesa financera i a les amortitzacions de deute, i si té en
compte això, si té en compte això, que vostè sap que l’hi hauria
de tenir, aquesta xifra se n’aniria al voltant de 700 milions
d’euros, 600-700 milions d’euros. És així, Sr. Camps, i si no
miri quina era la previsió d’amortització de l’any 2013 i quina
és la de l’any 2015.

I si ho vol comparar en relació amb la de l’any 2015, per
exemple el 2015-2017 serien uns 400 milions d’euros, uns 400
milions d’euros que no tudam, Sr. Camps, perquè jo veig quina
és la seva intenció, vol donar la idea vostè, repetint aquesta
xifra, que tenen 1.000 d’euros més, 1.000 milions d’euros més,
aqueixa xifra que no és rigorosa, com ja li he dit, vol donar la
impressió que els tudam. Però no, Sr. Camps, no els tudam;
aquests doblers, aquests 400 milions d’euros que hi ha més
respecte de l’any 2015, no els tudam perquè els invertim en tot
allò que moltes vegades de forma unànime també vostès
demanen en aquesta cambra, que és la recuperació dels drets
dels treballadors públics. Avui el personal d’aquesta comunitat
autònoma ja percep la carrera professional, dins la sanitat i dins
l’administració general; avui el personal d’educació ja percep
els sexennis que vostès llevaren; avui més d’un milenar de
professionals de sanitat i d’educació que vostès llevaren ja hi
són, ja hi tornen ser, els hem recuperat; més personal en sanitat,
més personal a Atenció Primària, més personal d’educació a les
escoles avui ja hi és. Per tant aquests recursos addicionals que
tenim no els tudam.

També hi són a serveis socials, hi són a la renda social, hi
són en dependència. També hi són en l’aposta per la
Conselleria de Treball per donar suport als aturats. Hi són
també en infraestructures; aquest pressupost a la fi recupera una
agenda inversora.

Però vostè aquí ve amb un discurs totalment demagògic,
amb unes esmenes que per una banda ens exigeixen que
accelerem tot aquest retorn de drets que impulsam a bon ritme,
que vostès ara, que són els que els varen fer, troben que no
basta, troben que s’han de fer més aviat; i per altra banda ens
volen retallar els ingressos amb una baixada d’imposts. Ja li ho
vaig dir a la comissió, no li vendrà de nou i a més vostè ja s’ha
avançat, no sé com després del desplegament que ha fet ja el
seu partit a l’Estat, ja amb un reial decret llei, el 3/2015,
d’apujada de diversos imposts, té la cara de venir aquí un altre
pic a demanar una rebaixa d’imposts. Ja sé que vostè ara aquí
vol anar amb la idea que el PP no té res a veure amb això; el Sr.
Montoro el deuen tenir encadenat a qualque banda, i per tant a
vostès no els ha quedat més remei, però el que va sortir fa cinc
dies a defensar aqueixes mesures va ser el Sr. Montoro, dia 15
al Congrés dels Diputats, a defensar que eren mesures
necessàries. Per tant aquesta també és la política del Partit
Popular.

Però veig que aquí a les Illes Balears mantenen les seves
esmenes, i el que ens duen les propostes del Partit Popular és
que una comunitat infrafinançada com la nostra, espoliada
fiscalment, les propostes del Partit Popular ens duen que l’Estat
recapti més i que hi hagi manco recaptació a la comunitat
autònoma. Vostès amb qui van?, perquè vostès proposen una
apujada d’imposts a l’Estat de 5.000 milions d’euros, unes
apujades que també pagaran els ciutadans de les Illes Balears,
que també pagaran les empreses de les Illes Balears, a la
vegada que també s’anuncia un rescat vergonyós de les
autopistes radials de Madrid per 5.000 milions d’euros, que
també pagaran els ciutadans de les Illes Balears i que també
pagaran les empreses de les Illes Balears. I a la vegada aquí
proposen que disminuïm els nostres ingressos i tenguem manco
recursos per precisament donar serveis aquí, donar serveis als
ciutadans de les Illes Balears. Per tant vostès amb qui van?

El nostre grup rebutjarà les esmenes del Partit Popular i
també les d’El Pi que suposen una minva d’ingressos per a la
comunitat autònoma, uns ingressos que nosaltres creim que són
necessaris per sustentar el retorn de drets. He de dir que El Pi
almanco ha fet un intent de bastir aquesta proposta per anivellar
els ingressos, però creim que no és factible.

I jo els intentaré dir fora cridar -no em costarà molt perquè
jo no crid mai- que la gent que ara mateix...; vostè el que ha dit
és bastant greu, perquè vostè ha vengut a dir que ara tothom
que està fent lloguer turístic va en negre, i això no és així; la
gent que està fent lloguer turístic per una banda hi ha una part
que ja està legalitzada, que són els unifamiliars, i, per altra
banda, la gent pot anar i va per la LAU, i la gent que va per la
LAU -perquè la gent crec que majoritàriament intenta fer les
coses bé- ja declara els seus ingressos via IRPF. Això és així,
i si no parli amb les associacions que es dediquen a això: la
gent declara l’IRPF perquè ho fa mitjançant la LAU. I encara
que vostè tengués raó, encara que tengués raó, els ingressos...
-no en té, Sr. Font-, encara que en tengués, els ingressos que
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poguessin venir extres d’IRPF i IVA l’Estat no ens els donaria
el 2017, ens els liquidaria amb el sistema de finançament que
es liquida als dos anys...

(Alguns aplaudiments i se sent una veu de fons
inintelAligible)

... l’any 2019, l’any 2019 si hi hagués més ingressos. Si vostè
tengués raó, que no en té, i hi hagués més ingressos d’IVA i
IRPF l’Estat ens els liquidaria el 2019, no ens modificaria les
bestretes... no ens modificaria les bestretes.

No, Sr. Font, que va així.

També he de dir que -torn a les esmenes del Partit Popular-
que ja vaig dir en comissió que hi ha deduccions en què
podríem estar d’acord, però per rigor pressupostari, que ens
obliga a fer un calendari d’algunes de les mesures, aquestes
deduccions les contemplam al pressupost de 2018, de mateixa
manera que hem d’anar fent un calendari del retorn de drets,
com s’ha acordat el retorn de paga extra de 2012, com es va fer
el calendari, i s’està complint, del retorn dels sexennis, com ja
està fet el calendari també del tema de la paga dels interins els
mesos d’estiu, o com ja s’ha començat també amb el retorn de
dies de lliure disposició i vacances addicionals, que ja està
acordat en mesa. I també hi havia una esmena que s’ha
transaccionat de Podem, que també s’ha recollit a l’articulat.
Crec que la voluntat d’arribar a acords per fer efectiu aquest
retorn de drets al personal de la comunitat autònoma és
innegable, i per això creiem en aquesta negociació, creiem en
donar un marge al Govern per fer un calendari i fer efectiu
aquest retorn de drets. Per això no donarem suport a les
esmenes que van, creim des d’una falta de rigor, que insisteixen
a avançar aquest calendari que són les dirigides a l’article 21 i
següents. I també vull dir en aquest sentit i per tal, de no tancar
la porta que es puguin, en funció de les disponibilitats
pressupostàries, del Pla econòmic i financer, es poguessin
avançar qualcuna d’elles, es va incorporar una esmena de MÉS
per Mallorca i MÉS per Menorca, que va en aquest sentit de
poder aixecar la suspensió dels articles 21 a 25.

També vull dir respecte de les esmenes que manté
Ciutadans, que no li donarem suport al bloc..., hi ha diferents
blocs, un que va dirigit als articles 18 i 19, que entenem que les
mesures que es proposen són les correctes. N’hi ha qualcunes
que introdueixen disposicions innecessàries, com la declaració
de nulAlitat dels contractes, que ja està prevista en el mateix
article 19.8 i, per tant, creim innecessari introduir-ho a cada
paràgraf, com fan amb les esmenes.

I també hi ha un bloc d’esmenes que vostè ha defensat, que
ja les varen defensar l’any passat i entenc també la seva posició
i el seu discurs, però també li reiter que des del nostre punt de
vista aquestes mesures organitzatives d’estalvi que permeten
certs permisos de reducció voluntària de jornada o de llicències
especials, seria molt problemàtica la seva implantació dins
l’àrea de sanitat, pel problema organitzatiu d’organitzar les
substitucions. Per això no li donarem suport.

Per acabar, només volia dir que el Partit Popular manté
l’esmena 16354 que era referent a pujar el fons de cooperació
municipal, al 0,7. Jo vull recordar que gràcies també a una

esmena de Ciutadans, es va poder transaccionar fins al 0,4. Per
tant, aquest percentatge que havia anat baixant l’any 2012 al
0,5 i després al 0,3, per primera vegada amb molts d’anys torna
pujar, torna pujar en aquest cas una pujada d’un 0,3 a un 0,4 és
un 33%. Per tant, aquí hi ha una recuperació important i que
dóna també compliment al debat que vàrem tenir en aquesta
cambra, crec que va ser a proposta d’una moció presentada per
la Sra. Riera.

I finalment hi ha l’esmena 16797 de MÉS per Menorca que
li donarem suport. Entenem que pràcticament és la mateixa
redacció, en tot cas proposaríem transaccionar-la també amb la
16223 de Ciutadans, que fa referència al mateix article 31. I en
aquest cas també hi ha la 16223 d’El Pi, que en aquest cas ells
el que proposen és suprimir, però el Sr. Font també ja ha dit
que donava suport a l’esmena de MÉS per Menorca. Per tant,
entenem que podríem estar d’acord a donar-li aquesta nova
redacció i transaccionar aquestes tres esmenes.

Res més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari Socialista
el Sr. Alcover per un temps de quinze minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquests
són uns pressuposts que jo m’atreviria a dir que són i que han
estat molt debatuts i, en bona part, fins i tot han estat
consensuats, almanco això es desprèn d’una dada que és
objectiva i és el nombre d’esmenes que s’han aprovat de
l’oposició. Si no m’he descomptat, de Ciutadans se n’han
admès 16, d’El Pi 20, del Partit Popular 6, de Podem 45 -
acceptar o transaccionar, clar- i de Gent per Formentera 2.
Evidentment també n’hi ha una que avui es debatrà aquí, que és
la de MÉS per Menorca, que és similar a la de Ciutadans, jo
entenc que aquí hi haurà d’haver una certa transacció per
veure’n una, també li donaríem suport. Per tant, ja en serien 17. 

Per tant, crec que ha estat fruit d’un diàleg productiu,
bàsicament, no ho negaré, amb el Partit Podem, en el qual via
esmenes, jo crec que hem millorat aquesta traducció que
sempre (...) la traducció xifrada dels acords pel canvi per a
l’any 2017, aquest full de ruta que tenim marcat des del Govern
i des dels grups que donam suport al Govern, aquestes
polítiques que tenim marcades, entenem que és una bona
traducció xifrada. També vull recordar que l’anterior legislatura
d’esmenes de l’oposició, amb els dits de la mà sobraven dits,
sobraven bastants de dits!

Aquests pressuposts responen als objectius que es varen
plantejar per altra banda, que són: el retorn de drets, la
redistribució de la riquesa i l’increment en la inversió.
Comentaré quatre coses.
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Sr. Font, ja que vostè coneix tanta gent que té més de
700.000 euros -jo no en conec tanta com vostè, li ho he de dir-,
li vull recordar dues coses, l’impost de successions és personal,
de manera que si jo, em pos com exemple, tengués 2 milions
d’euros i la meva dona en tengués 100.000, si es morís la meva
dona, la meva filla no hauria de pagar res, perquè només en
tendria 100.000. Que és de base liquidable, que vol dir que és
la base imposable menys deduccions. Per tant, estam parlant de
900.000 euros, perquè la casa tothom la té o gairebé tothom la
té. Per si això no fos suficient, les dades de l’Agència
Tributària, Agència Tributària, no són sospitosos de res, l’any
fiscal 2015 a les Illes Balears 149.901 persones tengueren
salaris anuals inferiors a salari mínim interprofessional,
9.080,40 euros. Aquesta és una dada demolidora, sota el meu
punt de vista demolidora!, per tant, ens obliga a insistir en les
polítiques iniciades de redistribució de riquesa, per tant, amb
progressió fiscal. Per tant, els que tenguin més seguir pagant
més impostos. És el que pensam.

Bé, Sr. Saura, no seré jo que defensi segons quins pactes
estatals que ha pogut fer el meu partit, però tampoc
minimitzaria l’impacte que puguin fer 50 euros a aquestes
persones que acab de dir que no arriben al salari mínim
interprofessional, sobretot perquè fa un any haguéssim firmat
que a dia d’avui hi hagués un increment del salari mínim d’un
8%, almanco jo crec que sí. Per tant, aquells acords que siguin
bons també els vull posar en valor.

Sr. Camps, a vostè li dedicaré una estoneta més. L’any
passat el discurs del Partit Popular -tenen les actes de les
sessions- era molt clar, era claríssim, ja ho vàrem discutir al
debat de la totalitat. Els pressuposts de 2016 havien de dur tot
això: més dèficit, més deute, més atur, manco creixement
econòmic i més dies de pagament als proveïdors, cinc coses. El
dia del debat a la totalitat, 4 d’elles no s’havien complert. Com
estam avui? Més dèficit, la primera vegada que complim. Més
deute, respecte del PIB no incrementam i juntament amb
Canàries som l’única comunitat que no incrementa el deute
respecte PIB. Més atur, no hi havia hagut tants de cotitzants
mai, s’ha de millorar? Sí, però no hi havia hagut tants de
cotitzants mai. Menys creixement econòmic, hem doblat el que
ens va deixar el Partit Popular. Més dies de pagament a
proveïdors, juny de 2015, 59,58. Novembre de 2016, 46 dies. 

I aquesta mateixa gent que es va equivocar absolutament en
totes les previsions que va fer l’any passat, ara ens diu el que
hem de fer perquè vagin els pressuposts de l’any 2017 bé.
Escolti, crec que com argument per votar en contra de les seves
esmenes ja bastaria, jo, sincerament, crec que qualsevol amb
dos dits de front, després d’aquest historial recent, el que hauria
de fer és donar un vot de confiança a qui ha demostrat amb
dades que ho fa millor que vostès, que és aquest govern. Aquest
govern, amb les dades que vostès utilitzaven com a mantra per
dir que eren els millors del món, amb aquestes mateixes dades
hem doblat el millor que vostès ho feien, els hem doblat.
Creixement econòmic, l’hem doblat; el dèficit l’hem dividit per
dos; atur hem incrementat molt més les cotitzacions i hem
baixat l’atur, etc. Tots, ara ja no hi ha cap criteri econòmic que
no haguem millorat. Fins fa poc hi havia el pagament a
proveïdors, i vostès clar, s’aferraven a això i PNL i
compareixences i d’altres, i ara ni això, ni això!

Com ja vaig dir l’altre dia al debat de totalitat, l’any passat
cap menció a la inèrcia, cap menció. Avui tampoc no n’ha feta
cap, havíem de retornar a la crisi més profunda. I enguany quin
ha estat el discurs del Partit Popular i també una mica de
Ciutadans, ho he de dir, quin ha estat? El debat de la totalitat,
gastam massa i aprofitam per no reduir deute. En resum, molt
resumit, evidentment, un criteri personal, però bé, aquesta és la
meva interpretació dels seus arguments, gastam massa i no
reduïm deute.

Ja els vaig dir al discurs de la totalitat que m’agradarà veure
les esmenes parcials a veure si proposen un pressupost com els
reclamen a l’esmena a la totalitat. 

Quin ha estat el resultat? És previsible, és previsible, ni una
esmena reduint despesa, ni una, ni una esmena augmentant
amortització, és més, el Partit Popular ha posat una esmena
damunt la taula que redueix l’amortització en 3 milions
d’euros. Ah, no?, ah, no? 3 milions d’euros redueix
l’amortització. Ah, no, Sr. Camps? Idò, l’ha firmada vostè em
sembla, no se n’ha temut? Tampoc no s’ha temut que reclama
baixar un impost que no existeix com l’any passat ja va fer?
Les han copiades? Les han copiades?...

(Remor de veus)

... les han copiades o què ha fet?

(Alguns aplaudiments)

Vol que li mostri? Miri, esment a part que ja s’ha dit, és la
part d’interessos, la part d’interessos d’una partida de 77
milions en proposen llevar 105. Fantàstic, fantàstic! Després
ens diuen, no, no, si no estan d’acord amb la partida baixa
diguin-nos una altra que serà l’alta... sí, sí, nosaltres li farem la
feina.

Vostès, mirin, el fet de pegar a interessos només pot
respondre a dos objectius, ja li vaig dir l’any passat això,
només pot haver-hi dos objectius, o que són uns ganduls
rematats que no s’estudien el pressupost per veure quines
partides, quines partides es poden treure, i jo aquest no me’l
crec, jo aquest no me’l crec, jo li he de dir, jo crec que no són
tan ganduls com això; o que després de l’estudi exhaustiu de les
partides del pressupost no han trobat d’altra partida on donar de
baixa. Aquest sí que me’l crec, aquest me’l crec i com que no
han trobada cap i havien de fer el seu discurs polític...
patapam!, a interessos. 

Quasi totes les esmenes del Partit Popular responen a quatre
característiques: incrementen la despesa, disminueixen els
ingressos, ataquen el català o intervenen els consells insulars,
perquè afecten partides que tenen de lliure disposició. Per tant,
intervenen... això és una mostra de coherència brutal. 

Ha dit que a l’ADN del PP està baixar imposts i que a
l’ADN d’esquerres està pujar-los. No em puc estar... em va fer
enveja el Sr. Nel quan va pujar aquí amb un vídeo, de posar-los
un vídeo...

(Se sent un enregistrament que diu: “Vamos a bajar los
impuestos, vamos a bajar los impuestos. Sí, ya lo hemos hecho,
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ya lo hemos hecho, ya hemos bajado el impuesto de la renta de
las personas físicas y el impuesto de sociedades, pero si las
cosas siguen como hasta ahora, que si gobierna el Partido
Popular seguirán, vamos a bajar todavía más los impuestos”)

Han notat, han notat...

(Alguns aplaudiments)

... han notat aquest tarannà de superioritat que té quan... vamos
a bajar los impuestos. Escolti, és que ara, ara, això és filar
encara més prim, la culpa és nostra...

(Se sent una veu de fons que diu: “Claro”)

No, clar. No, no, no tenia cap dubte. El problema és que
nosaltres no hem criminalitzat mai la política fiscal
d’incrementar imposts als que més tenen, mai, al contrari, ho
dúiem al programa. Aquesta és la diferència entre vostès i
nosaltres, que nosaltres... i nosaltres dic el Govern, els partits
que donen suport al Govern, nosaltres en programa duim
exactament el que després feim en el Govern. En canvi, vostès
duen tot el contrari, tot el contrari, sempre han pujat imposts i
els ho he demostrat en aquesta tarima. 

Vostès han presentat esmenes per no aprovar, per no
aprovar. Com s’explica la baixada d’amortitzacions o aquestes
baixades d’interessos de 105 milions quan només hi ha 77? 

A mi m’agradaria acabar amb una reflexió, avui matí quan
m’he aixecat he dit, ara he de mirar això, he anat al diccionari
de la RAE i he cercat populismo, i posa: tendencia política que
pretende atraerse las clases populares. Després m’he fet la
següent reflexió, com es justifica que en campanya electoral el
Partit Popular sempre, sempre, sempre i en qualsevol lloc
prometi baixar imposts? Els mateixos que després dues
setmanes més després sempre pugen, però sempre promet
baixar imposts. Què es per a les classes altes o populars? Supòs
que és per a les populars. Com s’entén que el Sr. Rajoy digués
“no rescatarem entitats financeres amb doblers públics”? Com
s’entén que digués “retallarem per tot excepte en salut, serveis
socials i educació”? O com s’entén que diguessin que les
autopistes no costaran ni un euro? Evidentment no era un
missatge dirigit a les constructores que havien de cobrar
aquests doblers, perquè són 5.000 euros que es diuen aviat, és
més del que gastarem tot nosaltres durant l’any 17 en aquesta
comunitat, bastant més, Sr. Camps, bastant més. I havien
promès que no costarien ni un euro. A això se li diu populisme?
És això? Tendencia política que pretende atraerse a las clases
populares? Qui pretenien atreure dient que baixarien imposts
quan sempre els pugen? Qui pretenien atreure quan deien que
no retallarien en salut, serveis socials o educació? O quan deien
que no costarien un euro les autopistes? Qui pretenien atreure?
A algú, evidentment no als poderosos, era a les classes
populars. 

Després em va recordar, i m’ho ha fet recordar el Sr. Reus,
que el Sr. Fraga als anys vuitanta ja deia que el Partit Popular
-aleshores devia ser AP- era un partit populista. Efectivament,
efectivament, el que ara criticau és la vostra definició, per
definició ho sou, per definició ho sou. 

(Remor de veus)

De totes maneres, crec que ja he respost com farem les
votacions, evidentment rebutjarem totes les esmenes. A
ponència i a comissió ja s’han anat aprovant, fins i tot alguna
del Partit Popular a l’articulat, eh, Sr. Camps? Però ja s’ha anat
aprovant tot el que s’havia, sota el nostre punt de vista,
d’aprovar. Hi havia aquesta de MÉS per Menorca que encara
queda pendent que vull suposar que sí hi haurà un acord entre
MÉS i Ciutadans. La resta les votaríem en contra perquè
entenem que qui marca la política és el Govern i els partits que
donen suport al Govern, i la política fiscal també i el calendari,
com li ha dit el Sr. Reus, malgrat vostès facin qualque
proposició que pugui estar en els acords pel canvi, el calendari
el marca el Govern que és qui sap quan es pot posar en
funcionament una mesura o una altra, no és l’oposició. 

Vostès ja ho han dit moltes vegades, tenim una política
diferent, idò, no han d’intentar obligar el Govern a aplicar les
seves polítiques, perquè nosaltres en tenim unes altres, unes
altres -i ho vull repetir- que a la vista dels resultats, Sr. Camps,
a la vista dels resultats el seu seria callar un poquet a veure si
comença això a anar un poquet més malament i tenen discurs,
perquè de moment, de moment, amb els mateixos arguments
que emprava el Sr. Bauzá, a qui tothom aplaudia amb les
orelles quan feia els discursos aquí, amb els mateixos criteris,
els mateixos, no en vull inventar d’altres, els mateixos,
gestionam molt millor. I aquest govern ha demostrat que fa les
coses molt millor amb els seus arguments, amb els seus
arguments li dic, eh?, amb els seus arguments ha demostrat que
fa molt millor la gestió dels doblers públics que allò que puguin
fer vostès o que pogueren fer vostès. 

Per tant, un benefici del dubte a aquest govern crec que,
com a mínim, se’l mereix. El que no es mereix és un discurs tan
destraler com el que ha fet vostè. Almanco el benefici del dubte
l’hauria de donar. I una altra vegada he tornat a clavar el temps. 

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alcover. En torn de rèplica pel Grup
Parlamentari Popular el Sr. Camps, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats.
Com deia en la meva primera intervenció, lasciate ogni
speranza, eh!, abandonau tota esperança. Efectivament, no
se’ns aprovarà cap esmena, almenys al text articulat. 

Començaré quasi pel darrer, és a dir, a mi em sembla que el
Sr. Alcover no sap que el Partit Socialista ha donat el Govern
al Partit Popular, el Govern del Partit Popular està en minoria,
necessita els vots del Partit Socialista i és el Partit Socialista
que en un tuit diu que, tras cinco años de ajuste al gasto
público hemos revertido el sistema del PP y reduciremos
déficit vía ingresos, qui diu que la política tributària que ara
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s’aplicarà, aquest increment d’imposts a les begudes
ensucrades, al tabac i a l’alcohol, qui diu que, gràcies a ells,
s’apujaran els imposts, és el PSOE, no és el Partit Popular,
nosaltres negociam, nosaltres pactam, nosaltres arribam a
acords i dels resultats d’aquests acords és aquesta pujada
d’imposts.

Segurament, si tenguéssim majoria absoluta, ho faríem
d’una altra manera, Sr. Alcover, per tant no ens critiqui d’una
cosa que els culpables primers són vostès, Sr. Alcover.

I ens deia el Sr. Alcover que nosaltres havíem dit que dins
l’any 2017, 2016, perdó, hi hauria més deute, i hi ha més deute,
Sr. Alcover, hi ha més deute: avui devem més que fa un any,
Sr. Alcover, per molt que vostè vulgui, i d’aquí a un any
deurem més que ara, perquè precisament aquests pressuposts
preveuen 264 milions més de deute.

I el dèficit, Sr. Alcover, vostès van fer un pressupost amb
un dèficit del 0,3, del 0,3%, se’n recorda, Sr. Alcover, del
0,3%? I acabarem el dèficit amb un 0,7, hem més que duplicat
el dèficit que tenien previst, que vostès van aprovar. Escolti, no
hem dit cap mentida.

Escolti, i no ens parli del pagament mitjà a proveïdors, és
que vostès han arribat a pagar a 83 dies, a 83 dies, més del
doble del que pagàvem nosaltres a finals de la legislatura
passada. Per tant, Sr. Alcover, un poc de rigor i mirar les dades,
i mirar les dades.

Deia el Sr. Martí que nosaltres hem incomplert tres lleis i
parlava de la Llei de finances, a mi m’agradaria, i només li faré
aquesta menció, que repassi el dictamen de ponència, vostè
repassi el dictamen de ponència i veurà com no incomplim la
Llei de finances, agafant o fent una esmena a favor de la
pobresa energètica del fons de contingència, repassi el
dictamen de ponència i veurà com açò no és així. Per tant,
també una mica de rigor i repassar els acords de ponència i els
acords que es prenen durant el tràmit parlamentari.

Parlava també el Sr. Martí del centre BIT, l’Enclusa,
aquestes inversions estatutàries que nosaltres no vam defensar
i que gràcies a ells ara se salvaran. I quan els doblés d’aquestes
inversions estatutàries arribaven al Govern i aquell Sr. Antich
ho gastava en despesa corrent, els de MÉS per Menorca van dir
res? No. El PSIB de Menorca va dir res? No. El Consell de
Menorca va dir res? El president del Consell de Menorca va dir
res? No. I aquelles inversions que s’havien de fer durant
aquella legislatura no es van poder fer perquè el Sr. Antich les
gastava en despesa corrent. I prou vam fer nosaltres en intentar
salvar aquestes inversions a l’anterior legislatura.

El Sr. Saura, el Sr. Saura ens parla que hem d’apostar per
un nou model productiu. Vostè votarà uns pressuposts, i votarà
a favor d’uns pressuposts que en res, bé, a no ser que vagi
equivocat, en res no parla que hi haurà un nou model productiu;
és que ni les esmenes seves que diu que presenten que van en
aquest sentit, ni tan sols aquestes seran aprovades. On és en el
pressupost aquest nou model productiu, aumon, Sr. Saura, i
vostè el votarà.

I miri, i no ens parli de discursos neoliberals, perquè el seu
discurs marxista, aquesta lluita de classes, els pobres contra els
rics, els ciutadans contra els hotelers, açò, Sr. Saura, està passat
de moda; el mur de Berlín fa anys que ha caigut; el seu discurs
marxista és un discurs caduc que ha arruïnat nacions senceres
i, en canvi, les polítiques neoliberals són les que duen
prosperitat i riquesa a les nacions.

(Alguns rialles i remor de veus)

Una altra qüestió, una qüestió també que m’agradaria
destacar i és que, Sr. Saura, nosaltres no demanam més
despesa, no demanam més despesa perquè és impossible que
puguem demanar més despesa, perquè ja hi ha un sostre de
despesa aprovat, ningú d’aquí no pot fer esmenes que superin
aquest sostre de despesa, ja tenim un sostre de despesa aprovat.
Per tant, no ens digui que nosaltres demanam més despesa.

Després, també, fa molta gràcia dir que hem aconseguit 20
milions amb un pla d’infraestructures. Miri, Sr. Saura, els
pressuposts no s’han mogut, els pressuposts es troben talment
com estaven, per tant si hi havia 20 milions, hi eren abans, vull
dir que vostès no han aconseguit res de res, els han enganat,
açò sí, els han enganat amb un paperet, amb un document que
pagaran les pròximes generacions, perquè per descomptat ho
pagaran els ajuntaments o ho pagaran futurs governs a les
pròximes eleccions.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, ha d’acabar.

(Remor de veus)

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Per tant, en definitiva, senyors i senyores, perdem qualsevol
esperança que avui ens aprovin cap esmena, avui s’ha vist que,
una vegada més, els partits que donen suport al Govern
passaran la piconadora per sobre de les esmenes del Partit
Popular i per tant, òbviament, nosaltres les mantenim, les
continuarem defensant i esperem que qualque partit els doni
suport.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES, té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sí, tal
vegada m’he enfadat i si m’he enfadat doncs els deman
disculpes a tots vostès, però m’he enfadat i reconec que hi
havia per enfadar-se.

El Sr. Jarabo, l’altre dia deia: els acords pel canvi són per
acomplir. I amb això que vostè, Sr. Saura, comença dient que
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hem de renegociar els acords pel canvi, a vostès no hi ha qui els
entengui, ningú.

Sr. Saura, sap qui va salvar l’ecotaxa en aquest Parlament,
vostè? Va ser El Pi, i vostè em diu que nosaltres hem fet unes
esmenes per afavorir els hotelers en el tema de l’ecotaxa; vostè
no sap quines esmenes hem fet nosaltres, nosaltres hem fet sis
esmenes aquí i no n’hi ha cap que tengui a veure amb el que
vostè ha dit. Vostè quan deu dormir deu veure hotels o hotelers,
deu somiar, com aquestes pel·lícules de Disney, de Dumbo i
tota aquesta gent, que els elefants volen.

(Algunes rialles)

Afavorir l’escola pública, diu, davant la concertada, ha fet
una afirmació, miri que no té res a veure amb la secció, però
l’ha feta. Els hauria de caure la cara de vergonya quan diuen
això, perquè hi ha un 40% de nins i nines d’aquesta terra que
no els aguanta la pública, els aguanta la concertada i, a través
d’ajudes públiques, també els ajudam. Vagin a discutir això a
un altre món, perquè jo en el meu món no vull que vostès ho
puguin fer i lluitaré fins que em mori perquè no ho puguin fer,
perquè és de vergonya, perquè vostès també tenen al·lots i
al·lotes que segur que van a la concertada i els voten els seus
pares, desconeixement total i absolut d’una realitat.

L’altra qüestió, hi ha una cosa que sempre hi som, hi ha
massa turisme, explotació laboral, sí, però molta altra gent que
acompleix i fa les coses bé, i aquesta gent necessita un alè
d’esperança per continuar sofrint. I jo he dit, no els he dit que
vostès no sofrissin, ferrers en fan falta, gent que renta els cotxes
encara n’hi ha, no sé si ha fet res vostè, cap esmena per als que
renten cotxes, ni per als pagesos, ni per als picapedrers que fan
feina amb aquesta humitat, hi ha molta gent que sofreix; jo he
dit: qui no sofreix o ha sofert mai no pot sentir el patiment de
qui sofreix, i és una frase, punt, i no li he dit que vostè no
sofreixi. M’escolta? Però és igual, no vull perdre temps.

Miri, Sr. Reus, vostè em pot reconèixer segurament que el
pressupost s’ha incrementat un 10,08% respecte de l’any
passat, això ja no li discutiré com discutiré amb el Sr. Camps
o amb el Sr. Alcover, que discuteix això, però això ha pujat
això, i quan nosaltres parlam de lloguer turístic, li parlam de
plurifamiliars, el que vostè va votar a favor aquí, que va
presentar El Pi, parlam d’això! Parlam d’això que diu el
vicepresident, que diu: “Hoy se están comercializando
ilegalmente -en el Diario de Mallorca- cien mil camas en
apartamentos de edificios residenciales.” Parlam d’això.
“Turisme prepara per al 2017 una campanya de multes exprés
contra el lloguer ilegal, hay cién mil plazas de arrendamiento
irregular”. No ho diu El Pi, ho diuen vostès, ho diuen vostès!
I sobre el que vostès diuen nosaltres els volem ajudar, i vostès
el que ens tenen és que estan envejosos que nosaltres haguem
dut aquí un debat que ara no saben com n’han de sortir. Sr.
Reus, no li parl de negre jo, li parl del que diu el vicepresident,
que aquests ho tenen irregular; si ho tenen irregular, de quin
color és, arc de Sant Martí, rosa, verd?

(Remor de veus)

Com que no té res a veure? Va home, home! Què sabrà
vostè d’això? Així de clar, què sabrà vostè d’això?

(Algunes rialles i remor de veus)

Així de clar li dic, perquè el que no pot ser és que el que diu
el seu vicepresident, vostè digui el contrari, punyeta! Si hi ha
cent mil llits il·legals, hi ha cent mil llits il·legals, si són
il·legals és que no paguen, no li dic jo, ho diuen vostès; és a
dir, és aquí, al Diario de Mallorca, després, si vol, li pas. Què
vol que li digui jo? És a dir, perquè m’han de fer mentider,
perquè m’han de fer ignorant d’aquest assumpte!

No, no, no, Sr. Reus, vostè parla fluixet, però amb molta
intenció. Vagi viu, vagi viu!

(Remor de veus)

I l’IRPF, el 50% d’IRPF que vostès podrien cobrar, em diu,
bé, però el cobraré el 2018; idò faci una pòlissa! Però si el
pressuposta, si el pressuposta i legalitza el lloguer turístic,
aquestes cent mil que diu el Sr. Barceló que són il·legals,
aquest IRPF vostè el tendrà el 18, el pot pressupostar, perquè
enguany l’aflorarà i pot fer una pòlissa, com moltes que faran
enguany per pagar, el mateix! No, és clar que no, és que vostè
no té cap negoci que ha de sofrir per arribar a finals d’any i que
ha de fer una pòlissa, i que després no la pot pagar i l’ha
d’ampliar. És que parlam discursos totalment distints, dels que
paguen als que cobren! I ja se’m poden enfadar, pens defensar
aquests que són la majoria dels ciutadans de les Illes Balears,
començant per Formentera i acabant per Menorca.

I una altra cosa que li vull dir, són vostès que fan el discurs
als hotelers, i Podemos, perquè és clar, quan ens diuen això a
nosaltres, saturació turística i treure la regulació turística; és a
dir, jolín, és el que volen els hotelers!

I acab, Sr. President. Sr. Alcover, no parlam de successions,
si no miri l’esmena, parlam de patrimoni, declaració de
patrimoni, no té cap esmena d’El Pi de successions, ho dic
perquè qui li ha passat els apunts, baldament hagi clavat el
temps, no li ha clavat... -no, no, no, m’ha de dir el que ha sentit,
ha de veure el que hi ha escrit-, parlam de la declaració de
patrimoni.

I miri, no parl de l’Agència Tributària de l’Estat, parl dels
ingressos que té la comunitat autònoma per a patrimoni cada
any, no anem a Madrid, aquest és nostre, aquest impost, no és
d’un altre lloc.

I després, el que és increïble que vostè digui al Sr. Saura
que per 50 euros d’increment del salari mínim
interprofessional...

EL SR. PRESIDENT:

Ha d’acabar, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

... -sí-, està molt bé, i no s’adoni que amb la rebaixa que
nosaltres diem d’IRPF parlam de baixar rendes de 18.000 euros
que hagin de pagar 120 menys a l’any.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Per al Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, té la paraula el Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Abans de res, vull agrair el
suport a l’esmena RGE núm. 16797, viva encara, que fa
referència al cobrament dels triennis de la concertada, en aquest
sentit vull dir que tant l’esmena que també té El Pi i Ciutadans,
que fan referència al mateix contingut, crec que seria bo, per a
no distorsionar el text, doncs consensuar un sol redactat.
Creiem que les tres van en la mateixa direcció i si hi ha alguna
proposta o qualque canvi, crec que s’hauria d’introduir o fer
ara, per tal que puguem aprovar un sol text i de forma unànime,
i retirar, en tot cas, els altres. Açò per una banda.

Per l’altra, insistir que crec que és evident que el Partit
Popular, amb aquest pressupost, amb aquestes esmenes que ha
presentat i que manté encara avui, i crec que no ho ha
desmentit, es continua carregant tres lleis i ho fa, doncs, tocant
tal vegada, és clar, el seu discurs de forma absolutament
incoherent; és a dir, cada dia ens demana que paguem més
deute, però ell imputa més milions dels que hi ha a la partida,
a la secció 34, i per tant incompliríem totalment la Llei
d’equilibri pressupostari.

Amb la Llei de finances, exactament igual, em diu que miri
el Diari de Sessions, miri, jo li diré les dues esmenes del Partit
Popular, les dues esmenes del Partit Popular que va presentar
que afectaven la secció 35: una, efectivament, de la pobresa
energètica, la RGE núm. 16601, i una altra, que afectava, bé,
que volia pagar la sentència, una sentència judicial que afectava
el Palau Saura de Ciutadella.

(Remor de veus)

Bé, aquesta és de la secció..., afecta, efectivament, fa baixa
de la secció..., afecta la secció 35, afecta la secció 35, que diu...
però bé, però afecta, que diu perquè es regula el fons de
contingència, per la Llei 2/2012, de l’article 31, que parla d’un
fons específic per a imprevists que afecten les seves
competències. Em vol dir si aquesta és una de les seves
competències? Efectivament, en aquest moment aquest tema és
un tema que està en procés, judicialitzat, que s’ha de veure si
va a càrrec del Govern o va a càrrec de l’ajuntament, que afecta
la direcció facultativa i que en aquests moments... Per tant, no
té sentit, no té sentit.

Jo crec que el que demostra el Partit Popular en aquest
moment és que ha presentat esmenes agafant doblers d’allà on
no n’hi ha, però és clar, és que, efectivament, aquesta és la greu
dificultat. I després afectant una cosa que ataca, jo diria,
l’autonomia i la capacitat d’autogovern dels consells insulars,
insistesc, presentar esmenes que afecten la secció 32, quan
l’essència de la secció 32, del finançament dels consells
insulars, és precisament la seva indeterminació, la capacitat
dels consells de decidir en allò que volen prioritzar, doncs és
un cop d’estat a l’autonomia i a l’autogovern dels consells
insulars, així de literal, així de literal.

És que jo insistesc, si el Partit Popular diu que hi ha tants de
doblers, doncs per què els havia d’imputar a la secció 32, 34 o
35? Si n’hi ha tants, els agafi d’altres llocs. El que passa és que
no n’hi ha tants i per tant fer un pressupost i prioritzar no és tan
senzill.

Bé, nosaltres res mes, simplement voldria aclarir l’esmena
que tenim viva, la 16797, nosaltres mantenim aquest text, crec
que és el més ajustat i encaixa millor dins el redactat de la llei
de l’articulat i ens agradaria saber un poc quin és el
posicionament d’El Pi i Ciutadans en aquest sentit, per tal de
tancar ja i deixar resolta aquesta esmena.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, el Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, Sr. President, intervendré des d’aquí, si no hi té
inconvenient. Bé, primer contestar al diputat Martí que no
tenim cap inconvenient en arribar a aquest acord, és a dir,
cerquem la fórmula, fins i tot no tenim inconvenient a retirar la
nostra i donar suport a la seva, si fa falta.

Dit això, només volia referir-me ràpidament a un comentari
que ha fet abans el Sr. Alcover, més que res, en fi, perquè té,
com altres diputats d’aquesta cambra, un cert costum a ficar-
nos tots en el mateix paquet, als que som en aquest costat de
l’hemicicle, i jo ho sent molt, però nosaltres en cap moment no
hem tocat, el contrari, hem denunciat que es manllevassin
doblers de la partida dels interessos, justament. És a dir, això
ha estat una constant i jo mateix m’hi he referit, ara fa un
moment, en la meva intervenció.

I nosaltres sí que hem fet una proposta, contràriament també
al Partit Popular, sí que hem fet una proposta d’utilitzar
justament aquests romanents, i és una de les esmenes a
l’articulat, la 16227, si no ho record malament, per poder
amortitzar, diguem, perquè això permeti fer créixer aquesta
amortització del deute. Per tant, des d’aquest punt de vista crec
que la nostra postura davant d’aquest tema és radicalment
distinta de, en aquest cas, l’altra grup de l’oposició.

Només volia aclarir això. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. En torn de contrarèplica, pel
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, el Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, diputats, diputades, treballadors i
treballadores de la cambra i públic assistent.
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A l’hora de la veritat a mi em sembla que el sector
d’aquesta banda defensa els interessos dels hotelers i per una
raó o per una altra, nosaltres defensam regular el lloguer turístic
per garantir el dret a l’habitatge a la nostra comunitat
autònoma. M’agradaria saber la proposta que farà El Pi quan
s’hagi de reformular l’impost turístic en uns mesos, si dirà que
hem de reduir l’import o dirà que l’hem d’augmentar.

Quant a la baixada d’imposts que es proposa des del Partit
Popular, aquesta baixada d’imposts influiria negativament el
sector públic i pensam que és el que realment volen. A aquesta
comunitat s’han pujat els imposts només al 3% més ric de la
població i és aquest sector que defensa el Partit Popular.
Nosaltres tenim molt clar on som i perquè som aquí.

Quant a l’esmena de MÉS per Menorca, nosaltres entenem
que els professors i professores de la concertada han de tenir
els mateixos drets, però també els mateixos deures, i no és el
mateix entrar a l’ensenyança per oposició i mèrits que per una
contractació a dit, i per això no donarem suport a aquesta
esmena. I amb una filosofia que no vol dir perjudicar l’escola
concertada, no tenim res en contra dels pares i mares dels nins
que van a l’escola concertada, no tenim res en contra dels
alumnes de l’escola concertada, però tenim una prioritat i
aquesta prioritat és afavorir l’escola pública i assumir les places
que facin falta per tal que aquesta escola pública en la nostra
comunitat es vegi afavorida, perquè és una qüestió de principis
i de valors del nostre grup parlamentari.

Sí que li he de dir una cosa, Sr. Alcover, 50 euros no són
res, i no només ho dic jo, ho diuen els sindicats, Comissions
Obreres i UGT, que s’estan mobilitzant ara mateix diuen que la
pujada del salari mínim interprofessional de 50 euros és
totalment insuficient; i no només ho diuen els sindicats, també
ho deia Luz Rodríguez, secretària de Treball del Partit
Socialista Obrer Espanyol el 29 de desembre de 2015, deia que
s’havia de pujar el salari mínim interprofessional fins a 1.000
euros.

Quant al tema de canvi de model productiu, nosaltres
pensam que hem posam les bases per a un pla de transició
energètica que evidentment encara no està suficientment dotat,
però que esperam que els propers anys estigui suficientment
dotat, en aquesta línia de canvi de model productiu, crear llocs
de feina, aïllar i millorar l’eficiència dels edificis de la nostra
comunitat autònoma i lluitar contra la pobresa energètica.
Volem solucions transversals per a problemes transversals.
Crec que en aquesta línia demostram que sí que defensam un
canvi de model productiu, també deixam d’invertir tants de
doblers a promoció turística.

Sr. Camps, no hi ha un marxista més important que Warren
Buffet que va dir que clar que hi havia lluita de classes i que la
classe rica l’estava guanyant, i això fa pensar que els
neoliberals han assumit molt i molt el discurs marxista i si no
hagués estat per la socialdemocràcia a partir de l’any 1945, a
partir de l’acabament de la Segona Guerra Mundial, no
s’haurien conquerit molts de drets al món. Vostè diu que les
polítiques neoliberals duen benestar i progrés econòmic allà on
s’implanten, supòs que pensa en Taiwan, en Bangladesh, amb
la República Democràtica del Congo, no?, en això pensa vostè,
en aquesta prosperitat. Si no hagués estat per la lluita de la

classe treballadora, per la lluita des de baix el neoliberalisme
hagués fet el que hagués volgut en aquest món, en aquest país
i en aquesta comunitat autònoma.

Diu El Pi que vàrem salvar l’ecotaxa, bé, crec que una presa
en consideració està bé amb el compromís que aquest impost
es revisarà en un any, ho torno a dir: quines mesures
proposaran al canvi de l’impost turístic?, baixareu l’import?, el
pujareu?, ja ho veurem, no?, jo crec que sé com anirà això...

(Remor de veus)

Bé, el profeta major d’aquesta cambra és Jaume Font que
tot el dia se’l passa dient que ell ho havia dit, que ell va molt
que ho diu, que tal i que qual, no?, tot el temps està fent de
profeta i de visionari.

Res més, nosaltres votarem en contra de les esmenes de
l’oposició i continuarem defensant els acords als quals hem
arribat en aquests pressuposts.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, el Sr. Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Dues coses molt breus, respecte del Sr.
Camps, no ha entrat als arguments que hem posat damunt la
taula, en qualsevol cas no acceptam tampoc que digui que
passam el rodillo perquè també dins aquesta tramitació ja en
comissió s’han acceptat 88 esmenes de les quals n’hi ha més de
40 dels grups de l’oposició, 20 d’El Pi, 15 de Ciutadans, 6 del
Partit Popular, diverses transaccions que s’han rebutjat per part
del Partit Popular, 4 concretament, per tant... i avui
n’acceptarem o en transaccionarem una més de Ciutadans. Per
tant, no acceptam tampoc que digui això.

Respecte del Sr. Font, Sr. Font, jo no he dit que fos un
mentider, el que sí li diré és que podria millorar bastant la seva
educació.

El tema tributari no té res a veure amb el tema de la legalitat
de l’activitat i estic segur que vostè ho sap, però aquí ve a fer
demagògia i la demagògia el du a dir dois. Li podria dir
diversos exemples, una ferreteria per exemple, vostè posa una
ferreteria, cobra l’IVA, perfecte, tributa, no vol dir que tengui
permís d’activitats per tenir la ferreteria...

(Se sent de fons el Sr. Font i Barceló de manera
inintel·ligible)

...no ho vol dir, i l’IRPF ja existeix....

(Remor de veus)
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Un habitatge ilAlegal, que ja hagin passat els vuit anys i no
se li pugui...

(Remor de veus)

...un habitatge ilAlegal que ja han passat vuit anys i no se li pot
obrir expedient de disciplina urbanística, no vol dir que el
cadastre no la cadastri i no pagui IBI...

(Se sent de fons el Sr. Font i Barceló de manera
inintel·ligible)

...no ho vol dir. Per tant, amb el lloguer turístic passa que hi
ha una llei que és la LAU i hi ha gent que s’acull a aquesta llei
de forma incorrecta, però s’acull a aquesta llei, i tributa l’IRPF
i, per tant, per això li he dit que no té raó, tributa l’IRPF, que
ho fa de manera incorrecta?, ho fa de manera incorrecta perquè
està donant un servei turístic i, per tant, no hauria d’anar per la
LAU, però ho fan i tributen l’IRPF i això...

(Se sent de fons el Sr. Font i Barceló de manera
inintel·ligible)

...és així i m’agradaria que almanco poguéssim tenir un debat...
amb tranquilAlitat sobre aquest tema perquè crec que...

(Remor de veus)

...li pos els arguments damunt la taula, parli vostè amb
l’associació (...) que representa... a veure els seus associats què
fan, a veure si declaren o no l’IRPF, per exemple, podria fer
aquest exercici i veurà com el que li dic és així. Per tant...,
després evidentment podem tenir un debat de quin ha de ser
l’abast de la regulació i lloguer turístic, s’ha presentat un
avantprojecte, l’avantprojecte respecta la proposta que va fer
el seu grup aquí, entenc que el  problema que té és que va més
enllà en alguns aspectes, però respecta en essència el que es va
dir, el tema de l’antiguitat per exemple i altres temes de qualitat
que es varen posar damunt la taula. Entenc que vostè no estigui
d’acord en altres coses que s’hi introdueixen i per tant, aquest
avantprojecte ara està en exposició pública, es tramitarà aquí i
discutirem les esmenes, però aquest govern ha complit amb el
mandat que tenia. 

Ara, en el tema fiscal, no hi podem estar d’acord i jo li ho
deia per què les esmenes que presenta vostè no produirien
aquest efecte i el Govern no pot fer una pòlissa en base a una
liquidació del sistema de finançament de l’any 2019. Per tant,
no és possible i, per tant, no...

(Se sent de fons el Sr. Font i Barceló de manera
inintel·ligible)

...no pot, no ho pot preveure, vull dir... és ilAlegal i no ho
podem fer, només li volia dir això.

I per acabar, respecte de les esmenes, com ja he dit si es
transaccionen perfecte, la de Ciutadans, MÉS per Menorca crec
que estan intentant arribar a un acord i, per tant, sí que les
aprovaríem i incorporaríem aquestes esmenes. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Té la paraula el Sr. Alcover del
Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, cit
textualment: "segurament amb majoria absoluta haguéssim fet
una altra política fiscal", n’estic convençut, n’estic convençut,
hi estam d’acord, Sr. Camps, amb majoria absoluta haguessin
fet una altra política fiscal i ho vàrem demostrar quan varen
tenir majoria absoluta, ho vàrem demostrar quan tenien majoria
absoluta, aquí varen pujar tots els imposts habidos y por haber,
IRPF, IVA, (...) hidrocarburs, etc., i record que fins i tot varen
decapitar un vicepresident perquè anava a posar-ne més, anava
a posar-ne més, i a Madrid, l’IVA turístic hem de... ningú no
pensava que l’IVA turístic era incrementar el 7 al 10, tothom es
pensava que era del 7 al 4!, no, ha estat passar del 7 al 10!

Sr. Camps, li diré el mateix, li ho diré amb afecte: val més
callar i sembla que no te n’adones que obrir la boca i dissipar
tot dubte...

(Alguns aplaudiments)

...això a vostè li sol passar, li sol passar.

El dèficit... el dèficit...

(Se sent de fons el Sr. Camps i Casasnovas de manera
inintel·ligible)

No és meu, no és meva... el dèficit, bé, allò de Dant tampoc
no era seu, Sr. Camps, no venguem ara aquí amb exquisideses,
punyetes!

(Se sent una veu de fons inintelAligible i remor de veus)

De Grouxo Marx...

Del dèficit, del dèficit. Sr. Camps, a l’Estat i aquí en quatre
anys a cada banda vostès han complert una vegada perquè
varen ampliar el marge, però bé, varen complir un any. No, sí,
va bé, varen complir un any; de vuit exercicis tancats en varen
complir un, de vuit, quatre a l’Estat i quatre aquí. Ja no vaig a
cercar altres comunitats autònomes, d’aquí, el primer any
complim, d’aquí, el primer any complim. Encara no hem tancat,
encara no hem tancat, però l’AIReF ens diu que podríem
complir fins i tot amb el 0,3. Jo no sé... evidentment no som
pitonissa, no sé com..., però recorda l’any que vostès varen
complir?, se’n recorda? El Sr. Bauzá, que tenia 27 solAlicituds
de compareixences no ateses en aquest parlament, va
comparèixer voluntàriament perquè la ciutadania de Balears
sapigués de primera mà els grans gestors, el gran gestor que era
el Partit Popular perquè havien complert per primera vegada,
per primera vegada, perquè no varen tornar complir pus, no
varen tornar complir pus! No varen tornar complir pus, no
varen tornar complir pus.

Deute. Jo sempre dic que no incrementam deute en relació
amb el PIB; no em digui que no, miri les actes; sempre, sempre,
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sempre ho he dit, igual que a Canàries: no incrementam deute
respecte de PIB. No, no augmenta, fins i tot l’any que ve és
possible que disminueixi. Les seves esmenes no es poden
aprovar perquè suposen major despesa o menors ingressos i
queden desquadrades. Per tant, segons el Reglament, ni
s’haurien de poder votar, ni s’haurien de poder votar, Sr.
Camps. Han fet esmenes per quedar bé o amb territoris o amb
determinats colAlectius, però han fet esmenes per quedar bé, per
quedar bé, perquè no es poden aprovar.

Sr. Font, les rendes que jo li he dit no paguen IRPF; li he dit
149.901 persones que tenen menys de 9.080 mil euros, 9.080
euros, menys. No en paguen, no en paguen. L’impost de
patrimoni opera igual que el de successions; aquí hi ha
separació de béns; si un fa declaració individual, si jo tenc
695.000 euros i la meva dona té 695.000 euros, que no és el
cas, no ens afecta aquesta progressivitat, no ens afecta. Per tant
no em digui..., els apunts els faig jo, els apunts els faig jo, Sr.
Font; jo no sé si a vostè els hi fan o no, però... És vera que he
dit successions, però opera igual, opera igual. La nostra política
fiscal la vàrem marca no als acords pel canvi, que també, en
tots i cada un dels programes electorals amb els quals ens
vàrem presentar tots els partits que donam suport al Govern.
Per tant ens la poden criticar, només faltaria, clar que sí, però
no ens poden dir -no ens ho ha dit vostè, eh?, no ens ho ha dit-
que hem enganat ningú, perquè qui ens va votar, qui ens ha
posat aquí, ens va votar precisament per això. El PP engana, i
fa populisme, com he dit abans a la meva primera intervenció.
Per cert, no m’ho ha discutit, això, no m’ho ha discutit.

Sr. Pericay, és cert, té raó: vostès han estat més coherents
amb les esmenes, té raó, i entenc que no li agradi que els
compari amb el PP, té raó, disculpi, té raó. 

Sr. Saura, amb 16 segons no (...) aquesta vegada. Jo no sé
si és molt poc o molt 50 euros; jo crec que a un que ho passa
molt malament 50 euros li vendran beníssim; que haurien de ser
devers 1.000 euros, hi estic d’acord, però estarem d’acord que
el nostre objectiu és la major apujada dels darrers trenta anys,
i els 1.000 euros tal vegada hagi de ser la tendència, però és la
major apujada dels darrers trenta anys, i estic convençut que
tots nosaltres si fa un anys ens ho haguessin dit haguéssim
apujat a Lluc a peu.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Abans de passar al segon debat vull comentar als grups
parlamentaris El Pi, Ciutadans i MÉS per Menorca, que
mantenen vives les seves esmenes 16148, 16223 i 16797, que
abans de procedir a la votació a les 14,30 seria bo que ens
diguessin quines es retiren i com es transaccionen. Per tant
facin, d’aquí a les 14,30, arribar les propostes als lletrats.

I un cop acabat el debat de l’articulat del projecte de llei
procedirem al debat de les esmenes que es mantenen a les
seccions, entitats públiques empresarials, societats mercantils
públiques, fundacions, consorcis, ib-salut i Agència Tributària.

Debat número 2, de totalitat i globalitat, agrupació de la
secció 11, Conselleria de Presidència, amb les seccions i
entitats afins. 

A) Esmenes a la totalitat. Grup Parlamentari Popular, secció
11, Conselleria de Presidència, RGE núm. 16384. Secció 73,
Institut Balear de la Dona, RGE núm. 16394. F16, Fundació
Santuari de Lluc, RGE núm. 16439. 

B) Esmenes parcials. Grup Parlamentari Popular, secció 11,
Conselleria de Presidència; al programa 121B, Direcció i
Serveis Generals de la Conselleria de Presidència, RGE núm.
16534; al programa 121C, coordinació de programes de
govern, RGE núm. 16530, 16531, 16532; al programa 126B,
publicacions i Butlletí Oficial de les Illes Balears, RGE núm.
16533; al programa 126E, serveis de l’Advocacia i de
coordinació de serveis jurídics, RGE núm. 16526, 16527,
16528, 16529; al programa 131B, relacions i cooperació amb
altres administracions públiques i ens públics i privats, RGE
núm. 16535. Secció 73, Institut Balear de la Dona, al programa
323C, promoció, protecció i serveis a la dona, RGE núm.
16536, 16537.

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, secció 11, Conselleria de Presidència; al programa
121B, direcció i serveis generals de la Conselleria de
Presidència, RGE núm. 16156; al programa 151A, comunicació
institucional, RGE núm. 16169.

Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos, secció 11, Conselleria
de Presidència; al programa 131C, foment de la participació de
centres i cases regionals a les Illes Balears, RGE núm. 16296;
al programa 211A, colAlaboracions institucionals en matèria de
justícia, RGE núm. 16295.

Per a la defensa conjunta de les esmenes, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Intervenim el Grup Parlamentari
Popular en aquest debat de la secció 11 per posicionar el nostre
criteri respecte d’aquesta conselleria de Presidència i del seu
pressupost per a l’any 2017, una conselleria buida de contingut,
sense capacitat executiva, amb funcions únicament polítiques
i un pressupost bastant insignificant respecte de la resta de
conselleries, i encarar així aconsegueix ser pressupostàriament
excessiu per les funcions que té encomanades; una conselleria
de Presidència que ha perdut el caràcter presidencial
institucional que va tenir en altres legislatures, que va tenir
identitat i competència pròpia i que s’ha convertit en una
espècie de miniconselleria comissària política d’un govern
multicolor. 

I no és que qüestionem que les conselleries hagin de tenir
una certa càrrega política, no és això; de fet les conselleries
tenen unes competències executives i una direcció política que
estableix les directrius que han de guiar la gestió, faltaria més.
El que passa és que aquesta conselleria només té la vessant
política però li falten les competències, i la seva funció és
controlar que la resta de consellers facin la seva feina i no es
descompassin gaire, i aquest pacte de conselleries, senyors
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diputats, cada un és de son pare i de sa mare: no té projecte en
comú, ni feina en comú, ni interès en comú. Per tant difícilment
pot tenir coordinació en comú. I encara han anat més enllà:
pretenen controlar també els funcionaris i els advocats de la
mateixa administració per imposar les directrius polítiques de
la Presidència del Govern, amb la qual cosa, si m’ho permeten,
han donat un espectacle poc recomanable aquest darrer any. 

Per tant, com ja dèiem en el debat en Comissió d’Hisenda,
ens podríem estalviar aquests 21,4 milions d’euros que ens
costa aquesta conselleria i destinar-los a prioritats més
necessàries per als ciutadans d’aquesta comunitat i eliminar
estudis, treballs tècnics, publicitat, propaganda i etc., partides
innecessàries i totalment prescindibles. Per tant, el Partit
Popular ens reafirmam en la nostra crítica, ja presentada en
comissió i formulam una esmena a la totalitat a aquesta
conselleria, ben igual que vàrem l’any passat, perquè no respon
a les necessitats reals de la societat, perquè no fa funcions
pròpies d’una conselleria i perquè encara que hagi canviat de
conseller aquest any, per intentar salvar la seva existència,
continua amb el mateix despropòsit.

A aquesta conselleria se li ha afegit un apèndix, l’Institut de
la Dona, curiosament, perquè les tasques de l’Institut de la
Dona estan més identificades des d’un punt de vista social,
educatiu, assistencial, per tant, seria lògic que estigués a un
altre lloc, i si l’han incorporada aquí, precisament és per donar-
li un poc de valor i sentit a aquesta conselleria. I no em diguin
després que forma part de Presidència, perquè és una tasca
transversal a tot el Govern, perquè com a justificació és
absurda. Si totes les competències que són transversals i
transcendents haguessin d’estar a la Conselleria de Presidència,
per la mateixa regla de tres podrien incorporar aquí Serveis
Socials, que són transversals, la Direcció General de Funció
Pública, que és transversal, la Direcció de Pressuposts, que és
transversal, Qualitat i Participació Ciutadana o les polítiques
educatives, que estaria bé que fossin un poc més transversals.
I podríem suprimir un parell de conselleries i de càrrecs
públics.

També hem presentat una esmena a la totalitat del
pressupost de l’IB Dona, totalment insuficient per a les
necessitats actuals i la feina que ha de fer aquest institut. 

Així mateix, hem presentat una esmena a la totalitat a la
Fundació Santuari de Lluc, perquè pareix que han fet un copy-
paste del pressupost de 2016 i no l’han millorat en cap sentit.
Per tant, tampoc no respon a la realitat d’aquesta societat.

En conseqüència, reiteram els nostres arguments a les
esmenes a la totalitat d’aquesta conselleria, no únicament a la
part pressupostària, sinó pel seu model de Conselleria de
Presidència, de comissària política que vigila els seus propis
socis de govern.

Dit això, Sr. President, i com que aquests debats serveixen
pel que serveixen, per posicionar punts de vista, encara que sé
que no en faran gaire cas, també hem presentat des del Partit
Popular esmenes parcials a cada àrea per intentar posar un seny
i millorar en positiu les atribucions d’aquesta conselleria, que
ara els passaré a explicar.

Hem presentat 12 esmenes parcials, malauradament no
n’han aprovada cap en comissió, quina casualitat!, ni tan sols
aquelles que anaven dirigides a millorar l’IB Dona i això que
algunes també eren millores tècniques, millores de recursos
humans, actuacions jurídiques, lluita contra la desigualtat.
Encara així, farem ara l’esforç per convèncer-los que són
interessants i que seria bo aprovar-les.

L’esmena 16534, destinada a millorar la dotació econòmica
per al manteniment del patrimoni històric, artístic i cultural de
la nostra comunitat, al qual destinam 550.000 euros, a costa
d’una partida excessivament dotada com és la de publicitat i
propaganda. 

Tres esmenes -16530, 16531 i 16532- tenen per finalitat
reduir l’estructura d’aquesta nova Direcció General de
Comunicació que tenen vostès en aquesta legislatura i destinar
recursos a la Direcció General de Coordinació, que, per cert, és
a la que li tocaria fer de coordinadora de la gestió executiva o
administrativa que han de tenir la resta de conselleries i donar-
li un poc d’empenta, perquè les seves feines vagin sortint de
bon de ver, cosa que no pareix que es fa.

Per altra banda presentam una esmena, la 16533, destinada
a millorar la partida del butlletí oficial i de la seu electrònica.
Són 300.000 euros que ben bé es podran destinar a prioritzar
millores tècniques i electròniques de l’administració si la volen
aprovar, en lloc d’inflar el pressupost de publicitat
institucional, que no pensam que sigui cap prioritat ciutadana.
En canvi si ho és -pensam- millorar l’atenció a informació que
es presta des de l’administració i el compliment de les noves
lleis de procediment administratiu.

També hem proposat quatre esmenes parcials destinada a
l’Advocacia de la comunitat, les 16526, 16527 i 16528 per a
recursos humans. I la 16529 per a formació específica, amb la
voluntat de reforçar l’estructura de l’Advocacia perquè pugui
fer la seva funció objectiva de la protecció jurídica de la
comunitat, així com també tenir recursos humans suficients per
prestar assessorament general a l’administració autonòmica,
que sempre es reclama des de diferents secretaries generals i
estaria bé dotar aquests recursos, a veure si a més amb aquests
esforços econòmics aconseguim donar a l’Advocacia més
estabilitat i objectivitat, davant la ingerència política que ha
rebut aquest darrer any, amb un intent de pervertir el seu ús.
Esperem que no ho hagin aconseguit. 252.000 euros són en
total, disminuint també partides d’estudis externs, treballs
indefinits i despeses ambigües que no es sap molt bé a què es
destinen.

Una altra esmena, la 16535, destinada a millorar la
informació i coneixement de les Balears a Europa, per import
de 200.000 euros.

I, ja per acabar, dues esmenes destinades a l’IBDona, que
té un pressupost sincerament insuficient per a la feina que
hauria de desplegar. Per tant, proposam reforçar la seva dotació
amb 500.000 euros per al desplegament del Pla transversal de
mesures contra la desigualtat i contra la violència de gènere,
temes en què sempre trobaran el suport i la colAlaboració del
Partit Popular, perquè són i han de ser qüestions que ens
afecten a tots i a totes, per tant, qüestions d’estat. 200.000 euros
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també per colAlaborar amb els ajuntaments i entitats locals en
aquesta lluita tan prioritària.

Aquestes són les esmenes parcials que presenta el Partit
Popular i aquesta és la nostra posició respecte d’aquesta
Conselleria de Presidència.

Respecte de les esmenes dels altres grups, estam a favor de
la propostes que presenten i que explicaran ara després el Grup
Mixt i li donarem suport, perquè van destinades a ajudar les
cases a l’exterior, individualment també a aquells balears
vulnerables que ara resideixen fora de la nostra terra.

En canvi, no podem donar suport a les propostes d’El Pi,
perquè no creim en la necessitat de crear un tribunal
administratiu de recursos contractuals, ja ens vàrem posicionar
així en Comissió d’Institucionals, davant la proposició no de
llei que es va presentar, crec que era per part d’El Pi,
considerant a més que ja hi ha un tribunal que du una estructura
que ja du aquestes funcions a nivell nacional, amb plena
competència, agilitat i eficàcia i per un principi de racionalitat
administrativa per tant, no li podem donar suport.

També per altra banda, no entenem la necessitat d’una
esmena que proposi incrementar les partides de publicitat.
Abans ho comentava amb el Sr. Melià, presentar una esmena
per incrementar unes partides de publicitat a una conselleria
que ja hem dit que no té funcions executives, que fa de
conselleria política d’intentar controlar els socis de govern, que
no té funcions pròpies i que tota ella és estudis tècnics i
publicitària, no entenem que s’hagi d’incrementar aquesta
publicitat, que no és la publicitat de serveis socials, d’educació,
de sanitat, perquè totes aquestes partides de publicitat i
d’estudis ja són a les seves pròpies conselleries, sinó que és una
publicitat institucional del pacte de govern. Per tant, tampoc li
donarem suport i la votarem en contra.

Aquesta és la nostra posició. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Intervenció del Govern per obrir
una qüestió incidental. Té la paraula la consellera Pilar Costa
per un temps de quinze minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Bé, en primer lloc dir que els pressuposts de la
Conselleria de Presidència sí responen a la funció que té la
Conselleria de Presidència dins el Govern, un departament que
té un paper essencialment coordinador i impulsor dels objectius
i les polítiques comunes a l’acció del Govern, per molt que el
Partit Popular una vegada més o un any més reitera el seu
discurs de comissaria política, de control polític. 

Bé, jo no he conegut cap govern que no tengui una
Conselleria de Presidència, perquè, Sra. Riera, amb tots els
meus respectes, del seu discurs d’aquí semblava que el Govern
del què vostè va formar amb el Sr. Bauzá la passada legislatura
eren una ONG que no venien a fer aquí política. Miri, nosaltres

som aquí, efectivament, per fer política. Com vostès la varen
fer la passada legislatura evidentment, amb prioritats polítiques
que res no tenen a veure amb les nostres això és cert. Però
varen venir aquí evidentment a fer política.

I si el conjunt del projecte de pressuposts de la comunitat
per a 2017 representa un impuls a l’acció de Govern i al
compliment dels acords pel canvi per a aquesta legislatura, això
evidentment també es tradueix en els comptes de la Conselleria
de Presidència. El pes del pressupost no és significatiu, a pesar
que el PP deia que fins i tot n’era massa, dins les xifres del
conjunt del pressupost de la comunitat, però sí ho és per
facilitar que l’executiu en el seu conjunt d’una manera
transversal compleixin els objectius.

El pressupost d’aquesta conselleria per a l’any 2017 és de
21,5 milions d’euros, que representa un augment del 4,7%
respecte del pressupost d’enguany, de 2016, i a aquesta
quantitat s’ha de sumar el pressupost de l’Institut Balear de la
Dona, que està adscrit a aquesta conselleria, i que l’any que ve
superarà els 3 milions d’euros fins arribar a 3.112.000 euros; es
tracta d’un augment més que significatiu, un augment del 18%
en els seus recursos per afrontar una sèrie de reptes claus com
són el desplegament de la Llei d’igualtat i de la llei també
recentment aprovada, d’LGTBI, i a més també per posar en
marxa, com bé deia la Sra. Riera, el pacte social contra les
violències masclistes.

Miri, jo coincidiré amb vostè i amb qualsevol grup quan em
diguin que no hi ha suficient pressupost en les polítiques
d’igualtat, perquè vist... i aprofit a més també per lamentar avui
que es fan públiques aquestes dades sobre violències
masclistes, on Balears a més lidera, malauradament, hi ha una
part de grans denúncies aquí a les Illes en un any, com l’any
2016, en què hem tengut 6 morts, 6 assassinats de dones per la
seva condició de dona, en un cap de setmana o en 48 hores en
què a Espanya s’han assassinat quatre dones, evidentment
estaré amb tots vostès que tot l’esforç que facem, fins i tot
econòmic, sempre serà insuficient. 

No puc compartir amb vostè, Sra. Riera, que tornin criticar
un any més que per què l’Institut Balear de la Dona ha d’estar
o ha de penjar dins l’estructura de la Conselleria de
Presidència, que hauria d’estar a una altra conselleria;
m’imagín que vostès, quan tenien la responsabilitat de Govern,
estava dins Serveis Socials i, com dic, ho respecte, però no ho
compartesc. Aquesta ha estat una decisió també política, entre
altres coses perquè era una demanda ja quasi històrica dels
colAlectius, precisament, de dones i relacionats amb la igualtat,
que pensaven, i ho compartim, que no només per la
transversalitat en l’execució de les polítiques d’igualtat sinó
també per la visibilitat que es pugui tenir de la Conselleria de
Presidència, però, bé, en tot cas és una decisió del Govern i de
l’estructura del Govern que tenim els responsables polítics quan
s’inicien noves legislatures.

No em vull estendre molt més en la crítica que fan vostès
sempre que aquesta conselleria és per fer política. Sí, és que
nosaltres defensam que és per fer política en majúscules, i que
això sí és important. Vostès van fer un altre tipus de polítiques
amb la Conselleria de Presidència la passada legislatura, i ho he
de tornar a recordar aquí, en què el Partit Popular feia servir la
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Conselleria de Presidència per imposar mesures de censura
com pogués ser el control d’IB3, exercint el mateix conseller
de Presidència les funcions de director general de l’ens. Això
ha estat una cosa mai vista. En canvi el Partit Popular no
exercia alguna de les altres competències que tenia
encomanades, perquè per exemple no va servir de gaire cosa
que a la Conselleria de Presidència hi hagués la Direcció
General de Cooperació quan varen minvar la partida econòmica
de cooperació com mai. Per tant en aquest cas nosaltres hem
optat perquè retornés a la conselleria en aquest cas de Serveis
Socials on s’ha donat un salt qualitatiu important respecte
d’altres gestions.

Per altra banda també vull ressaltar una feina que crec que
és important i que a la passada legislatura es va tenir també
bastant oblidada, com ha estat la reclamació i la lluita davant el
Govern de l’Estat, davant el Govern espanyol, de les inversions
estatutàries que continuam reclamant per part de les Illes
Balears, no només noves inversions estatutàries sinó la feina
que s’ha estat fent per renegociar alguns dels terminis que
teníem dels convenis de les inversions estatutàries, que s’ha
pogut arribar a acords amb el Govern de l’Estat, així com futurs
acords que esperem que arribin. I per suposat també poder
negociar amb Madrid, amb el Govern espanyol, altres qüestions
cabdals com pugui ser la millora del finançament o l’aprovació
d’un nou règim especial a les Illes Balears. 

Com deia és cert que no hi ha altres competències que
s’havien tengut en anteriors etapes, però com hem dit abans
això no sempre és una mostra de millor gestió.

Per altra banda també voldria ressaltar l’eficiència que ha
tengut la conselleria amb el control i la gestió del pressupost,
per exemple amb la Secretaria General, que ha experimentat
una reducció global de gairebé 600.000 euros i ha quedat amb
9,2 milions d’euros; aquesta és una disminució significativa del
6% i s’ha aconseguit gràcies a la racionalització de despeses
dels serveis generals d’aquesta conselleria, i que a més ja es va
veure reflectida en els pressupostos d’enguany, de 2016, un
important estalvi, a més, que ens permet destinar aquests diners
a altres àrees i a noves prioritats.

Com deia abans el pressupost de la conselleria té uns
objectius clars: per una banda, coordinar i impulsar l’acció de
govern i comunicar-la als ciutadans garantint el compliment
dels acords pel canvi, desenvolupar les lleis d’igualtat i
d’LGTBI amb aquest pacte social contra les violències
masclistes com a element transversal, i en aquest punt sí que
també vull agrair la feina i l’esforç i la participació que han
tengut tots els grups parlamentaris per tirar endavant aquest
pacte social contra les violències masclistes. I per altra banda
també, un altre dels objectius, defensar davant l’Estat i la Unió
Europea els interessos de les Illes Balears amb la millora del
finançament i la compensació de fet insular com a
reivindicacions prioritàries. 

També aquesta conselleria s’encarrega de coordinar la
política de recuperació de drets socials i serveis públics per als
ciutadans que en la passada legislatura el Partit Popular va
retallar, i aquest és un dels objectius essencials del Govern. Per
altra banda també he de dir que en els mateixos pressupostos de
la conselleria n’hi ha un exemple: el pressupost de la Direcció

General de Relacions Institucionals i d’Acció Exterior, que
inclou a més una partida per destinar 50.000 euros a impulsar
la implantació novament d’alguna de les oficines d’atenció a les
víctimes del delicte, concretament a Inca i a Manacor; estam
intentant poder arribar a un acord amb l’Administració de
Justícia, amb el ministeri, tenint en compte que la passada
legislatura es varen eliminar les deu, deu, oficines que hi havia
d’atenció a les víctimes del delicte en el conjunt de les Illes. Es
tracta aquest d’un servei públic important per a tota la
ciutadania i el seu accés descentralitzat a l’Administració de
Justícia que, com deia, es va eliminar per part del govern
anterior.

He mencionat abans també que tot l’esforç pressupostari
que facem en pro de la igualtat i per lluitar contra les violències
masclistes sempre serà insuficient mentre tenguem les dades
estadístiques de què avui mateix hem tengut coneixement, però
no vull deixar de ressaltar l’augment que ha tengut, que té en
aquest pressupost de 2017, l’Institut Balear de la Dona, un
augment del 18%. I a més, a la dotació per al desplegament de
la Llei d’igualtat, s’hi afegeix la primera dotació del Pla de
mesures del Govern pel pacte contra les violències masclistes,
que s’ha d’aplicar de forma transversal i fins a l’any 2020. La
coeducació per prevenir en la infància i la joventut i l’augment
de recursos per a l’atenció de les víctimes en seran els eixos
principals. I a partir de l’any que ve això es traduirà no només
dins el pressupost de l’Institut Balear de la Dona en un
increment de 306.000 euros en el capítol d’inversions, un
augment de gairebé el 50% que ens permetrà a més la creació
de l’Observatori de la igualtat, un element indispensable i que
a més recull la recentment aprovada Llei d’igualtat; ens servirà
també per avaluar el seu compliment.

I pel que fa a les primeres accions de l’Institut Balear de la
Dona dins aquest pla de mesures contra les violències
masclistes, s’han de destacar també per exemple els 210.000
euros que es destinaran a convenis amb els diferents consells
insulars i amb l’Ajuntament de Palma precisament per a la
dinamització municipal del pacte social perquè les mesures
tenguin un efecte directe sobre el territori. 

Per al desplegament de la llei, de l’altra llei relacionada
amb igualtat que hem aprovat recentment en aquest parlament
amb un alt grau de consens, que és la llei per garantir els drets
de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i per
eradicar l'LGTBI fòbia, la Direcció General de Coordinació
incrementa el seu pressupost en un 58% perquè en aquest
exercici assumirà per primera vegada, es crea una àrea de
treball específica per impulsar les accions per desenvolupar
l’LGTBI.

Com he dit abans, tot el pressupost que em diguin que és
insuficient en polítiques d’igualtat jo, evidentment, ho
compartiré, però sí crec que per a l’any 2017 feim un esforç
important, com dic, en el cas d’IBdona augmentam el
pressupost un 18%; en el cas també de la posada en marxa d’un
nou servei per desenvolupar l’LGTBI, la llei recentment
aprovada aquí en el Parlament, i, per tant, creim que podrem
garantir, com dic, el desenvolupament d’aquestes lleis en el seu
primer any de vida o en el seu primer any pressupostari de vida. 
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Vull tornar a reiterar també l’agraïment per la participació
que han fet els diferents grups parlamentari no només amb
l’aprovació d’aquestes lleis sinó també amb la posada en marxa
del Pacte contra les violències masclistes. 

Una altra crítica recurrent, no en vull defugir, a què ha fet
menció la Sra. Riera, que a més contrasta amb altres esmenes
que han presentat altres grups, en aquest cas el Grup
Parlamentari El Pi, i que les hem de rebutjar totes perquè creim
que hem triat el camí d’enmig quant a les partides
pressupostàries; bé, Sra. Riera, li he de dir que crec que és
absolutament contradictori dir que al pressupost de l’any que
ve hem inflat o que hi ha una gran partida pressupostària en
matèria de publicitat, quan si anam al darrer pressupost seu,
Sra. Riera, la partida era superior. Però bé, uns ens diuen que
n’hem posat massa i llavors per una altra banda tenim una
esmena, en aquest cas d’El Pi, que diu que no arriba a ser
suficient. Malgrat que no podem compartir les esmenes també
he de dir que estic més a prop de l’esmena que ha presentat El
Pi, en aquest cas, que no de la que ha presentat el Partit
Popular. 

Sí que vull també recordar que ja en comissió es varen
acceptar tota una sèrie d’esmenes, cinc concretament de
Podemos, que ja es varen incorporar al dictamen, per tant, avui
aquí ja no es defensen, però que en aquest cas afectaven part
del pressupost per millorar o assegurar pressupost tant a l’àrea
de l’Institut Balear de la Dona com de l’LGTBI, d’aquest nou
servei que depèn de la Direcció General de Coordinació, i que
nosaltres vàrem acceptar i ens va semblar que era una manera
de millorar el pressupost.

Per altra banda, amb la resta d’esmenes tampoc no hi estam
d’acord. Hi ha algunes de les altres crítiques polítiques que ha
reiterat aquí el Partit Popular que són recurrents any rere any o
en aquest darrer any almenys que si aquesta és una comissaria
política, que no serveix per a res, que no hi hauria de ser... jo
he vist tots els governs amb una conselleria de Presidència on
es coordinen les polítiques del Govern, i aquesta n’és la funció. 

També ha fet referència vostè, Sra. Riera, una vegada més,
al control funcionarial i polític fent una referència a
l’Advocacia, que hem tengut temps de parlar en altres
intervencions, jo crec, Sra. Riera, que no fa falta tornar a
recordar de quina manera el Govern del Sr. Bauzá, del qual
vostè formava part, va fer una utilització dels serveis jurídics,
per exemple, aprovant a les dues hores un decret llei per botar-
se una sentència judicial, i crec que això no és el millor
exemple...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Costa, ha d’anar acabant, per favor. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

... no és el millor exemple de com es dirigeixen uns serveis
jurídics d’una comunitat.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

En torn de rèplica té la paraula la Sra. Riera, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera de Presidència, jo
entenc que vostè ha de sortir aquí a intentar justificar la seva
conselleria, és el seu paper, però no deixa de ser una conselleria
política i no deix de tenir raó i tothom sap que allò que jo he dit
és tota la raó. Vostè intenta justificar-ho, jo ho entenc, és
veritat, les conselleries, jo li he dit, han de tenir un vessant
polític, el problema és que també han de tenir qualque acció
que dirigir políticament, però una conselleria política per dirigir
polítics, la veritat, ens sembla que és innecessari. Clar que si en
lloc de dirigir polítics és una conselleria que vol dirigir
funcionaris no és que sigui innecessària, és que ens sembla
escandalós. Per tant, jo li dic, suprimeixi aquesta conselleria de
Presidència o dediquin-se a fer actuacions executives dirigir-les
políticament, però que siguin actuacions executives que
corresponguin als interessos dels balears no als interessos dels
partits del pacte.

Dit això, Sra. Consellera, podem fer una comparativa de
pressuposts. Vostè té una conselleria de 21 milions d’euros, que
jo li he dit que a part de la crítica al model podem presentar
esmenes per millorar-la, però vostè que criticava, recorda?,
quan la Conselleria de Presidència tenia 64 milions d’euros a
l’any 2015, que és el darrer any que va fer el pressupost el
Partit Popular, o la Conselleria d’Administracions Públiques,
que duia jo, que tenia un pressupost de 37 milions d’euros més
4 de l’EBAP, devers 40 milions d’euros? A vostè li han deixat
21 milions d’euros i si parlam d’un govern que s’ha repartit el
pressupost d’aquella manera, amb gritos y lamentos, com deia
el Sr. Camps, i que pel que hem sentit pels diaris, perquè ens
assabentam pels diaris, les conselleries del PSOE han tengut
més sort, sembla que vostè precisament no ha estat de les que
ha tengut més sort per ser una conselleria del PSOE. Per tant,
jo també m’ho faria mirar. Ha de ser que és per això, perquè és
una conselleria, com vostè deia o com hem comentat altra
vegada, apaga fuegos, que coordina projectes que no existeixen
i que no tenen res en comú.

Per altra banda, si feim una anàlisi detallada de les
actuacions, com ha dit vostè, de la conselleria d’aquests 21
milions d’euros llevam 11,7 milions d’euros de personal i alts
càrrecs, llevam 3,7 milions d’euros de despeses diverses i
manteniments, llevam 1 milió d’euros d’estudis i treballs i 1,5
de publicitat i propaganda, saben vostès que ens queden,
senyors diputats? Ens queden menys de 3 milions d’euros per
a transferències i subvencions a altres entitats. Ja em diran
quines competències executives té aquesta conselleria. Però bé,
han posat l’IBdona, l’IBdona que és transversal ara ho posarem
a la Conselleria de Presidència. No altres polítiques
transversals, l’IBdona. Li he dit que tots donarem suport a la
feina de l’IBdona, però per justificar-ho, Sra. Consellera,
estaria bé que almanco dotassin un poc més de pressupost
aquest institut de l’IBdona, que està amb 3 milions d’euros.
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Vostè diu que han incrementat un 18% el pressupost, clar,
si de 2,5 passam a 3 incrementam un 18%. És com si d’un euro
passam a dos, incrementam un 50% i duplicam, però amb 2
euros no podem fer res. Idò, el mateix, amb 3 milions d’euros
no podem fer res. Estam, a més, amb uns pressuposts que són
manco socials que mai. Li record que els pressuposts del Partit
Popular el darrer any varen pujar un 73% de polítiques socials
i vostès estan en el 69%. Si aquests pressuposts pugen
aproximadament un 7% els seus només pugen un 4%. Per tant,
puja per sota de la mitjana de les altres conselleries.

Per altra banda, si ens remuntam a l’històric de l’IBdona,
que també ho podríem fer, pot revisar vostè el segon pacte com
varen baixar de 2008 cap a 2009, de 2009 cap a 2010, de 2010
cap a... bé, cap a 2011 no, perquè en 2011 no varen fer ni
pressuposts. Crec que per aquí hi ha un parell de diputats que
es recorden que en 2011 el Sr. Manera va ser incapaç de fer
pressuposts perquè va ser incapaç de respondre a les necessitats
de crisi que s’havia creat en aquesta comunitat. Per tant,
l’IBdona no va tenir ni un pressupost més que el pressupost
prorrogat l’any 2011. Esperem que aquest canvi d’aquest
segon... d’aquest tercer pacte, ja no és el segon pacte, però
torna a ser el mateix, no acabi també igual.

Per acabar, Sra. Consellera, jo li diré que tot i que
consideram que la seva conselleria és innecessària des del punt
de vista executiu, no estaria de més si servís per a qualque cosa
des del punt de vista polític, però és que políticament, Sra.
Costa, tampoc no serveix per a res, perquè si almanco aquests
3 milions d’euros que queden de transferències servissin per a
qualque cosa políticament, idò miri, podríem dir almenys posin
una mica d’ordre en el pacte. Però és que resulta que el
problema que en aquests pactes qui posa ordre són els seus
socis de fora, que són els socis de Podemos, i no vostès. Si
Podemos diu, que hem sentit avui el Sr. Iglesias que vol
eliminar aquestes dues cares que tenen dins el seu grup, el
problema que té, Sra. Costà, vostè és que no en té dues de
cares, en té deu de cares, que són els seus socis o els seus
companys de Consell de Govern, Sra. Consellera, i són molt
mals d’endreçar. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Contestació del Govern per part
de la Sra. Costa, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Gràcies, Sr. President. Sra. Riera, portaveu del Grup
Parlamentari Popular, em sembla ja absurd continuar incidint
en el mateix, de l’existència o no d’una conselleria de
Presidència perquè veig que quan varen governar vostès no
només tenien una conselleria de Presidència i vostè ara fa la
comparació amb el pressupost quan no ha dit que al pressupost
que hi havia en la passada legislatura hi havia el pressupost de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, d’IB3,

home, evidentment que hi havia més pressupost, és que hi havia
el pressupost d’IB3.

I, per cert, quan fa aquesta comparativa de cara que s’ha
deixat buit de contingut, la diferència en la passada legislatura
és que hi havia IB3, cosa que nosaltres no volem que un
conseller o consellera sigui el director general d’IB3 que es el
que varen fer vostès amb la manipulació política més gran que
s’ha vist en un país, no en una comunitat, en un país on un
conseller ha dirigit l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, un conseller, Sra. Riera; això no s’ha vist mai, tenien
IB3 dins la Conselleria de Presidència per fer això. Allò sí que
era una comissaria política, una televisió pública on hi havia
censura directament perquè vostès aixecaven el telèfon des de
la Presidència de les Illes Balears, quan el mateix conseller era
el director general. I per altra banda tenien una altra direcció
general, la de Cooperació, que no de què va servir que estigués
a la Conselleria de Presidència quan la varen buidar de
pressupost. Per tant, al seu discurs li podria servir i ser molt
polit que la direcció general de Cooperació estigués a la
Conselleria de Presidència, però no va servir per a res.

Per altra banda, li han explicat aquí mil i una vegades, la
Sra. Santiago, consellera de Serveis Socials que fa dues
legislatures al pressupost de l’IBDona cada volta que vostès
diuen que va baixar aquell pressupost no és cert, el que es va
fer és desinflar el que vostès varen inflar fraudulentament, què
feien vostès?, posaven dins el pressupost de l’IBDona unes
partides que eren per a unes ajudes per a una targeta..., unes
beques per a guardaries, les posaven dins l’IBDona i després al
principi de l’any pressupostari següent, l’1 de gener, la
passaven a la Direcció General de Família, és a dir, inflaven el
pressupost de l’IBdona, però la realitat després deia que no era
per a l’IBDona aquell pressupost que havien fet i el que va fer
el segon pacte al seu dia va ser regularitzar això i posar la
partida que pertocava a la Direcció General de Família.

Però, miri, Sra. Riera, jo estic amb vostè, mai no seran
suficient els diners o les partides econòmiques que tenguem per
a igualtat, però que vostè em digui que al pressupost de l’any
2017 no hi ha suficient partida econòmica per a l’Institut Balear
de la Dona quan ha pujat un 18% i tenint en compte que a l’any
2013, al seu govern, Sra. Riera, vostès varen baixar la partida
de l’IBDona un 14% i no només hem hagut d’anar recuperant
tot el que vostès varen desfer o deixant pràcticament a zero,
sinó que a més..., no només ho hem recuperat, sinó que a poc
a poc ho anam augmentant.

Miri, a l’any 2013 hi havia una partida al pressupost del
2013, quan vostès governaven, Sra. Riera, una partida de
2.100.000 euros a l’IBDona i ara, quatre anys després, hi ha 1
milió més d’euros. Insuficient?, sí, totalment d’acord. Ara, ha
de reconèixer amb mi que el salt econòmicament és evident i
com dic una pujada respecte a l’any passat d’un 18%.

Ja per últim, Sra. Riera, com a eslògan està molt bé dir que
la Conselleria de Presidència..., m’ha dit vostè que si tenc deu
cares per fer d’apaga fuegos, jo només vull dir-li una cosa: tal
vegada sense passar de legislatura del Sr. Bauzá, haguessin
tengut vostès la Conselleria de Presidència s’hagués... s’hagués
dedicat a fer la seva feina en comptes de fer de comissari
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polític d’IB3 i haguessin apagat algun altre foc, pot ser a les
eleccions posteriors no haguessin perdut quinze diputats.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

A les 13.00 hores farem un minut de silenci per l’atemptat
del mercadet l’Alemanya.

Ara tocaria a El Pi, que serien deu minuts, esperam que
siguin la una o s’estima més que interrompem al moment que... 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Hauré acabat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò té la paraula, Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, i si no he acabat, talli’m i ho farem
a la una, però crec que hauré acabat, ja que efectivament estic
d’acord amb el que ha dit la consellera i el que ha dit la
diputada Riera, efectivament és una consellera
pressupostàriament poc significativa, això em sembla evident,
per tant tampoc no crec que valgui la pena allargar molt el
debat de pressupost d’aquesta conselleria.

Bé, nosaltres ho vàrem dir l’any passat i ho reiteram ara,
nosaltres no estam d’acord amb aquesta opinió del Partit
Popular que és una conselleria inútil i que no serveix per a res.
Evidentment és una conselleria que pressupostàriament serveix
per poques coses, pressupostàriament, però evidentment
políticament -i nosaltres som polítics i en això coincidim amb
la consellera- ens sembla que està molt bé que hi hagi una
coordinació al Govern i aquesta és la funció principal de la
seva conselleria i nosaltres no qüestionam aquesta funció
essencial ni la seva existència.

Hem presentat tres esmenes, una relativa a la Universitat, sé
cert que els altres portaveus dels grups que donen suport al
Govern ens diran que no és el lloc per posar una partida a la
Universitat, nosaltres no hi estam d’acord, pensam que amb la
Universitat hi pot haver diverses colAlaboracions per diverses
conselleries, evidentment la partida forta, la partida bàsica de
la Universitat és a Educació, però no vol dir que no pugui
també amb altres conselleries establir colAlaboracions. De fet,
trobaríem antecedents en aquest sentit, i a més a més nosaltres
volíem minvar amb aquesta esmena la partida dedicada a
Marivent que, per cert, voldria saber si els diputats de Podem
i el Grup Parlamentari de Podem compliran el seu compromís,
si han complit el seu compromís de presentar unes esmenes per
reduir Marivent, que no en tenc coneixement però supòs que
després m’ho aclariran amablement i els ho agrairé
profundament.

Segona esmena que hem presentat, una esmena en relació
amb relació amb el Tribunal administratiu de Recursos
Contractuals, és clar, nosaltres creim en l’autogovern de les
Illes Balears i si pensam que l’autogovern de les Illes Balears
és important pensam que hem de tenir els instruments per donar
contingut a aquest autogovern. És clar, vostè no faci així
perquè si hi ha un Consell Consultiu també... amb el mateix
argument que la Sra. Riera m’ha donat pel Tribunal
administratiu de Recursos... val exactament per al Consell
Consultiu o pel Síndic de Greuges, és clar que sí. Per tant,
d’organismes, idò efectivament, és que... no haurien de
menester un consell consultiu amb la seva reflexió.

Per tant, nosaltres, com que sí creim en l’autogovern de les
Illes Balears, pensam que aquest tribunal administratiu s’ha de
crear i ha de tenir una dotació pressupostària. El que
m’estranya no és la postura del Partit Popular que me la
suposava; el que m’estranya és que els partits d’esquerra i
partits que en teoria es proclamen favorables a l’increment de
l’autogovern de les Illes Balears no votin favorablement
aquesta esmena que precisament va en aquesta direcció.

Finalment, la nostra tercera esmena és relativa a publicitat
institucional. Efectivament volem que les Illes Balears tenguin
un debat públic autoreferenciat i per fer aquest debat públic
autoreferenciat fa falta un canal públic de televisió, de ràdio i
fa falta tenir una inversió potable en matèria de publicitat
institucional, que estam per davall totes les comunitats
autònomes. Per tant, nosaltres...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià, l’he de tallar...

EL SR. MELIÀ I QUES:

D’acord, presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

...ho sent molt...

EL SR. MELIÀ I QUES:

No, no, tota la raó és seva.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedim a fer un minut de silenci pels atemptats del
mercadet de Berlín.

(Minut de silenci)

(Alguns aplaudiments)

Moltes gràcies, podem continuar, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, ja acabava. Per tant,
aquesta de publicitat institucional, la nostra tercera esmena,
perquè, ja dic, estam per sota de totes les mitjanes de les
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comunitats autònomes i pensam que és important aquest debat
autoreferenciat a les Illes Balears.

I en relació amb les esmenes dels altres grups, nosaltres
amb algunes hi estam d’acord, hi votarem a favor, són millores
tècniques, d’agilitat. Evidentment, no tenim recursos per a tot
el que voldríem, segurament la conselleria també, com ha
manifestat, voldria més doblers per a determinades coses, però
hi ha els recursos que hi ha, i dins les prioritats que tenim
pensam que estan més o manco correctament establertes en
aquesta conselleria.

Moltíssimes gràcies.

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.
Ciudadanos interviene en el debate presupuestos de la sección
11, de la Conselleria de Presidencia, para defender las
enmiendas presentadas y que, muy a nuestro pesar, no han sido
aceptadas en comisión.

La crisis ha obligado a irse de Baleares a más de 5.000
jóvenes en tan sólo 4 años. Según estimaciones basadas en
datos del Instituto de la Juventud de España, el INJUVE, entre
2009 y 2013 más de 5.040 personas jóvenes emigraron de
Baleares. La ligera mejora de la situación económica de las
islas no ha bastado para frenar al tendencia y el número de
ciudadanos que deciden emigrar al extranjero en busca de
oportunidades. Los datos hechos públicos por el Instituto
Nacional de Estadística reflejan que por el momento la
tendencia no para, a 1 de enero de 2016, vivían en el extranjero
un total de 8.422 españoles procedentes de Baleares, un año
antes la cifra estaba en 7.429. Así, de los 8.442 ciudadanos de
Baleares emigrados, en Europa residen 4.302, en América
6.613 y entre los países de Asia y Oceanía se concentran 392
baleares.

Nuestro Estatuto, como no podía ser de otra manera, en su
artículo 15, da amparo a todas estas personas que, estando
fuera de su tierra, se puedan encontrar en una situación de
vulnerabilidad. Así, se desarrolló el artículo del Estatuto a
través de la Ley de 1992, de comunidades baleares asentadas
fuera del territorio de la comunidad autónoma, donde se
establece que a través de la Conselleria de Presidencia estos
baleares puedan acceder a los servicios y subvenciones de
carácter social de la comunidad autónoma. Desde esa fecha, en
los presupuestos generales de la comunidad debe haber una
partida específica dentro de la Consejería adjunta a la
Presidencia, este año es el programa 231B.

La partida para este 2017 es de 150.000 euros. Desde
Ciudadanos creemos que es una partida insuficiente por dos
motivos: en principio, porque dentro de esta partida también
están recogidas las ayudas destinadas a la defensa y promoción
de la cultura balear por el mundo, a través del buen
funcionamiento de sus casas regionales de comunidades

baleares en el exterior. Y en segundo lugar, porque hace tres
años, cuando el número de residente en el exterior era de 6.109,
la partida era de 200.000 euros, y hoy en día la cifra de
emigrantes ha subido en 2.200 personas y, sin embargo, la
dotación ha disminuido considerablemente.

Por ello, hemos registrado dos enmiendas la 16295 y
16296. La primera, la 16295, es de 50.000 euros, para el
programa 231B, subconcepto 49000, lo digo claramente porque
está errada la enmienda, para la convocatoria de ayudas
individuales para los baleares que residan fuera de España y sus
descendientes directos que se encuentren en situación de
vulnerabilidad social o de salud. Desde Ciudadamos queremos,
en la medida que sea posible, que todo balear que ha tenido que
emigrar y que esté en situación de vulnerabilidad en el
extranjero encuentre en su tierra esa ayuda que le dé cobertura
temporal a sus necesidades más básicas y de salud.

Por otra parte, tenemos la enmienda 16296, que es de
45.000 euros, también para el programa 231B, subconcepto
64000, pero esta vez va destinada a ayudas a las casas y centros
baleares en el exterior, para el sostenimiento de sus propios
gastos corrientes y proyectos a la comunidad. En la actualidad
existen 23 casas, distribuidas en Iberoamérica y en Europa y,
si bien han de tener a la autofinanciación, son, sin duda alguna,
las mejores embajadoras de la difusión de nuestra cultura y
nuestra lengua balear por el mundo y, por ello, creemos que es
importante un respaldo institucional. De hecho, la Ley del 92
recoge esta importancia y articula que el Govern ha de crear
vínculos de recíproca comunicación y apoyo, que hagan real y
efectiva la participación de éstas en la vida social y cultural de
las Baleares.

Este Govern, ni en 2015 ni en 2016, ha publicado ninguna
ayuda a este respecto, encontrándose estas embajadas naturales,
estas casas baleares, en una situación crítica en cuanto a su
mantenimiento, sufriendo de graves deficiencias en sus
infraestructuras y en sus proyectos que pueden ofrecer a la
comunidad balear.

Desde Ciudadanos queremos que la cooperación exterior de
la comunidad autónoma también incluya a nuestros emigrantes.
Desde Ciudadanos queremos decirles a los baleares emigrantes
que, aún estando lejos, sepan que tienen un Estatuto de
Autonomía que les ampara, y nos gustaría decirles que hay un
gobierno que cumple.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn en contra, té la paraula pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears, la Sra. Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda a tothom. Entre les
funcions a les quals es dedica aquesta conselleria volem
destacar aquelles que van relacionades amb la coordinació en
l’aplicació de polítiques d’igualtat, l’impuls normatiu en
aquesta matèria i la col·laboració estreta amb l’Institut Balear
de la Dona, a més de la coordinació i execució de les polítiques
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LGTBI i el desplegament reglamentari per a l’aplicació
d’aquesta llei, tot això sense desmerèixer altres funcions com
la coordinació entre el Parlament i el Govern i l’optimització
dels mitjans tècnics de suport a les actuacions de relació entre
el legislatiu i l’executiu i la defensa dels interessos de les Illes
Balears en la legislació europea, incloent la insularitat i la
presència de les Illes Balears a l’àmbit de la Mediterrània.

Enguany ha estat un gran any per a les polítiques d’igualtat
de gènere i els drets del col·lectiu LGTBI amb l’aprovació de
dues lleis que fan que la igualtat sigui l’objectiu de tota la
nostra comunitat. Hem traduït el desig d’aquesta comunitat de
ser la joia del mediterrani de la diversitat i la convivència, la
nostra màxima preocupació ha estat que aquesta llei es doti
raonablement, perquè aquestes lleis fixen uns objectius molt
clars que el Govern ha de desenvolupar correctament. A l’acord
de mínims van pujar el 24% els pressuposts d’igualtat i drets
d’LGTBI i aquest nou finançament hem posat ben clar que el
volem invertir en llibertat i igualtat.

A un principi nosaltres vam presentar un total de cinc
esmenes, totes dirigides a millorar la dotació relacionada amb
el desenvolupament d’aquestes dues lleis i he de dir que totes
les esmenes han estat acceptades. La situació de desigualtat que
encara patim les dones està molt relacionada amb l’àmbit
educatiu i és justament des d’aquest àmbit que es pot iniciar la
imprescindible i urgent tasca de coeducar en igualtat i en
perspectiva de gènere.

Des de Podem estam convençuts que hi ha una bona part de
la lluita contra les violències masclistes que ve des de
l’educació més primerenca, coeducar avui a les nostres escoles
és el millor antídot per acabar amb la violència contra les dones
de demà. És per això que hem demanat una dotació per a la
coeducació i cursos d’intervenció amb perspectiva de gènere,
igual que una dotació per a un diagnòstic de l’impacte de
gènere en els pressupost.

En el acord de mínims vam incrementar els pressuposts de
l’IBDona i LGTBI, posam en valor el fet que s’hagi augmentat
aquesta partida per garantir que la Llei contra l’LGTBI fòbia es
fa amb suficients recursos econòmics. Igualment, demanem una
dotació més finalista cap a la subvenció de col·lectius
d’LGTBI. Volem dir alt i clar que sense els moviments
d’alliberament sexual no seríem res, i sense els col·lectius
aquesta llei mai no hagués vist la llum. Gràcies a tot el
col·lectiu.

Considerem important un observatori de la igualtat i la
inclusió del seguiment establert a la Llei contra l’LGTBI fòbia
per assegurar-nos que les accions preses fins ara són les
adequades i, si fossin necessari canvis, fer-los en base a unes
dades que guien les polítiques i les accions; hem vist com hi ha
hagut un desenvolupament incorrecte en els protocols sanitaris
d’atenció a la transsexualitat i no en volem veure cap altre, són
qüestions delicades on la gent pot patir molt les errades.

A més, amb les nostres esmenes, volem assegurar
l’alternativa habitacional per a dones víctimes de violència
masclista, centres de primer acolliment, perquè sense
alternativa habitacional no hi ha manera de trencar amb
l’espiral de violència.

Per una altra banda, dir que hem aconseguit una baixada en
el manteniment del Palau de Marivent, però encara que s’hagi
reduït el pressupost de Marivent és molt elevant en una situació
com la que tenim. Sabent, com sabem avui, que no hi haurà
millora del finançament, ni principi d’ordinalitat, és una
despesa que no ens agrada que s’hagi de cobrir amb els diners
de tots i totes les ciutadanes i ciutadans de les illes, tenint en
compte que només s’utilitza dues setmanes, no estaria
malament compartir amb la ciutadania que ho paga i almanco
que compartim tantes despeses.

Des de Podem, agrair que s’hagin acceptat les esmenes i res
més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. David Abril, del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a tothom. El primer que m’agradaria fer, quan ja
duem unes hores de debat, és expressar, en la mateixa línia que
aquest minut de silenci que acabam de fer, la solidaritat en nom
del nostre grup parlamentari amb els familiars i víctimes el
terror des de Berlín fins a Alep, un sentiment que estic ben
segur compartit per tots i totes vostès, perquè constància que en
aquest Parlament no ens oblidam de les coses vertaderament
importants.

Passem al debat de les esmenes. Les esmenes del Grup
Parlamentari Popular a la Conselleria de Presidència traspuen,
al meu parer, la concepció del poder i de la gestió del poder per
part del Partit Popular.

Perdonin, però estic avui... hauria d’estar de baixa.

Record que l’any passat era el Sr. Jerez qui defensava
aquestes esmenes del Grup Parlamentari Popular i deia que la
Conselleria de Presidència, d’aquesta nova majoria dels acords
pel canvi, era la conselleria més pobra i més magra de la
història de la democràcia. La Sra. Riera, de qualque manera, ha
reciclat en bona mesura aquells arguments en el discurs d’avui
i, és clar, jo els entenc, sobretot quan veníem d’una legislatura
amb una majoria absolutista del Partit Popular, on el Govern,
el grup parlamentari, el partit, i per no parlar d’altres
institucions i altres instàncies estaven sotmeses al delirant
ordeno y mando del Sr. Bauzá, i la Conselleria de Presidència
era la punta de llança d’aquella manera de governar, a cops de
decrets llei, forçant la legalitat amb les formes i amb el fons, a
la frontera sempre de la legalitat, amb l’acció de govern,
comandant fins i tot sobre IB3, i més coses.

Idò mirin, aquesta legislatura, els ho tornam dir per segon
any, no és així, la Conselleria de Presidència és una conselleria,
efectivament de coordinació política i de polítiques
transversals, si és que entenen, des del Grup Popular, què és
això de les polítiques transversals. Una Conselleria de
Presidència d’un govern plural i d’esquerres, que és diferent en
el fons i en les formes del Govern anterior del Partit Popular,
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i amb una concepció de la gestió del poder també radicalment
distinta. I és clar, tampoc no quadra i no s’aguanta això de dir
que és la Conselleria més pobre i més magra, quan incrementa
més d’un 4%, tot i que no és una conselleria de gestió de servei
públic, com pugui ser una Conselleria de Salut o una
Conselleria d’Educació, o quan, justament, un departament,
com és l’Institut Balear de la Dona, puja més d’un 18%, que es
veu que tampoc no en tenen prou que pugi aquesta quantitat, tot
i que el PP vulgui que l’Institut Balear de la Dona vagi en
contra d’allò que reclamen històricament el col·lectiu de dones
i el col·lectiu feminista, que és que justament sigui a
Presidència per allò de la transversalitat.

Allò que és pobra i magra, en la meva opinió, són les seves
esmenes, que no veiem per enlloc que justament siguin esmenes
per reforçar el paper d’aquesta conselleria, sinó tot el contrari,
en tot cas per desbaratar l’acció de Govern, que ja els agradaria
des de l’oposició poder-ho fer això de desbaratar l’acció de
Govern, procurarem que no sigui així.

Perquè, Sra. Riera, no es pot defensar la transparència i la
bona gestió i la transversalitat i defensar avui aquí que s’hagi
de suprimir, pràcticament, com ha defensat la Conselleria de
Presidència, o altres dies, fins i tot que s’hagi de suprimir la
Conselleria de Transparència. No es poden defensar l’eficàcia
i l’eficiència i plantejar despeses com preservar el patrimoni
històric, artístic i cultural, que no és competència d’aquesta
conselleria i quasi diria que no és competència quasi del
Govern.

Amb el BOIB no sé què volen exactament amb 300.000
euros, no sé si volen tornar-lo fer en paper.

Sobre l’Advocacia, vostès saben, i han presentat diferents
esmenes, que està en procés de reestructuració o de revisió,
però si volen retallar algunes qüestions com l’Institut d’Estudis
Autonòmics, revoquin la seva diputada i lletrada de la Comissió
de compilació dels drets civils, qualque dobleret també ens
estalviarem d’aquesta qüestió.

De l’Institut Balear de la Dona, ho he dit abans, sembla que
no en tenen prou que pugi més d’un 18% el pressupost, en
compliment o amb l’objectiu de desplegar justament la Llei
d’igualtat entre homes i dones, que ha estat fruit de prou
consens en aquest parlament, però no degradin les polítiques
d’igualtat al rol que històricament els ha marcat, els ha assignat
el patriarcat, sobretot, quan l’he vist a vostè avui aquí defensar
lligar aquestes polítiques a l’existencialisme més pur i dur. I
aquí faig un petit parèntesi, per allò de la transversalitat, perquè
vostè ha vengut pràcticament des d’aquí dalt, a defensar que tot
és transversal, que no són només les polítiques d’igualtat. I jo
em deman: bé, i això què deu voler dir, que tot hauria d’anar a
la Conselleria de Presidència, que hi hauria d’haver un sol
departament que ho gestionàs tot, això també és eficàcia o és
eficiència?

Tornam a les incoherències o per ventura tornam justament
a la idea, a la seva concepció de com ha de ser la gestió del
poder.

Sobre la Fundació Santuari de Lluch, no hem acabat
d’entendre massa bé què és el que plantegen, però, en tot cas,

els recomanaria que hi vagin a meditar i a retrobar-se amb la
lucidesa que no han tengut a l’hora d’esmenar aquests
pressuposts.

Respecte de les esmenes de Podem que ja han estat
incorporades en Ponència, evidentment hi hem estat d’acord en
el seu moment, perquè correspon a un desplegament efectiu de
la Llei d’igualtat i drets LGTBI.

Sobre les d’El Pi, trobam, evidentment, que l’increment del
pressupost de la UIB no és el lloc on esmenar aquesta qüestió,
tot i compartir l’esperit de rebaixa del pressupost de Marivent.

Sobre el Tribunal Administratiu sobre Recursos
Contractuals ja vàrem tenir un debat a la Comissió d’Afers
Institucionals, nosaltres consideram que hauria de dependre
d’Hisenda i no de Presidència i que, sobretot, l’Estat hauria
d’aportar bona part del pressupost, perquè si no tornam obrir un
altre pou sense fons i de recursos que no ens correspon a
nosaltres finançar en primera instància.

Sobre l’esmena a la publicitat, ens ha semblat francament
heterodoxa, això que un grup de l’oposició justament plantegi
rebaixar la partida de comunicació, però entendrà que
evidentment allò que ha assignat el Govern en aquesta..., no, ho
dic positivament..., augmentar, ah!, perdó, augmentar, he trobat
un bon exercici d’heterodòxia això que des de l’oposició es
plantegi incrementar aquesta partida, i compartim la filosofia
de tenir la població més informada d’una qüestió que altres
entenen que és propaganda pura i dura.

I finalment, respecte de les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans, tot i compartir també la idea que en la tasca de
relacions exteriors i particularment pel que respecta a la relació
i l’articulació amb els colAlectius d’emigrants de les Illes i els
seus descendents arreu del món, i particularment a Amèrica
llatina, que és on es concentra la major part de cases, que fa
falta una certa modernització sobretot de cara a atendre els
nous colAlectius d’emigrants, que ja no són els de fa cinquanta
o més anys, però aquesta és una qüestió no tant diguem de
pressupost sinó de decisió i d’orientació política de les
relacions exteriors i sobretot les cases balears.

I no m’agradaria acabar sense fer dues petites reflexions
sobre algunes de les intervencions i alguns dels oradors que
m’han precedit avui matí aquí. Primera: ni per repetir els
arguments cavernosos de La Marimorena o d’El Gato al Agua,
ni per cridar més que els altres, no s’acaba per tenir més raó.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Patrícia Font, del Grup Parlamentari
MÉS per Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Som del club de David, també, em
sap greu.
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Bon dia a tothom. Hi ha una lletania que es repeteix en
aquests dos darrers anys quan parlam de la Conselleria de
Presidència, i és que no té contingut -bé, de fet és el primer que
ha dit la Sra. Riera quan ha pujat aquí a fer la seva intervenció-,
i consider que és molt atrevit que parli de comissària política
una diputada que ha tingut com a company de filera a Madrid
el Sr. Fernández Díaz i les seves converses amb Daniel de
Alfonso. Per açò, i com ja va passar l’any passat, les esmenes
presentades pels grups parlamentaris de l’oposició s’encaminen
a buidar, pel que es veu, segons ells, encara més aquesta
conselleria.

Aquesta conselleria ha de coordinar un govern, un govern
plural en què hi cabem tots, on tots hi tenim veu. Ho va dir la
consellera Costa a la seva compareixença: aquesta conselleria
té un caire institucional coordinador i impulsor de les polítiques
que aplica aquest govern. D’aquest 2016 poden estar satisfets
amb l’aprovació de lleis amb un caràcter eminentment
igualitari, com són la Llei d’igualtat entre dones i homes, la
Llei per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i
intersexuals per eradicar l’LGTIB fòbia, i destacar el Pacte
social contra les violències masclistes. Aquestes lleis s’han de
coordinar precisament des d’aquesta conselleria. Menció
especial cal fer al Pacte social contra les violències masclistes,
perquè el degoteig de dones assassinades a mans de la seva
parella és incessant; les dades a la nostra comunitat són brutals:
encapçalam les dades de violència masclista, amb 29,65
víctimes per cada 10.000 dones, segons les dades del tercer
trimestres del Consell General del Poder Judicial.

El camí per assolir la igualtat és llarg i gens senzill en una
societat on el patriarcat és un fenomen sistèmic. Aplicar
polítiques transversal és fonamental per caminar cap a la
igualtat efectiva que exigeix l’eliminació dels prejudicis de
gènere i la superació no tan sols de la discriminació sinó també
de la subordinació estructural. I mentrestant nosaltres aquí
discutim de quina conselleria ha de penjar l’IB Dona. Per què
considerem que la Conselleria de Presidència és l’adequada per
aplicar aquesta transversalitat? Perquè és la conselleria que
coordina les diferents conselleries, valgui la redundància;
perquè cal allunyar la perspectiva de gènere d’àrees concretes
com els serveis socials i posicionar-la com a element central,
perquè l’enfocament assistencial queda lluny, i no és l’únic per
tractar la igualtat i no ha de ser l’únic. Però no basta aprovar
lleis; cal desenvolupar-les, fer-les reals. L’objectiu de les lleis
d’igualtat ha de ser fer canviar la nostra societat, és a dir, un
canvi de paradigma.

Els pressupostos de la Conselleria de Presidència han
augmentat un 4,5% i han pujat als 21,5 milions. Que voldríem
més doblers, tant per a aquesta conselleria com per a totes les
altres? Evidentment, però en les polítiques econòmiques, com
en la resta, la priorització és una màxima, i a nosaltres ens ha
tocat viure en un estat que prioritza el rescat d’autopistes abans
que pagar el que deu a les comunitats i ser just i equilibrat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xico Tarrés, del Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots i a totes. Dins
aqueixa societat, així com anam avançant, es va convertint o va
essent més optimista o més pessimista en funció de com van les
coses. Jo darrerament m’estic convertint en una persona
pessimista, així com va la societat, però avui voldria ser
optimista dins aquest debat. I per què dic que voldria ser
optimista?, perquè hi ha coses que avancen, hi ha coses en les
quals milloram. Si poguéssim ser aquí deu, dotze any enrere, o
quinze anys enrere, en aquest mateix parlament, segurament no
sentiríem en deu sessions plenàries paraules que ara sentim
contínuament: LGTIB fòbia, no sentiríem paraules com “tenim
problemes amb la violència masclista”, “tenim problemes amb
les relacions entre les persones i això ho hem de solucionar”. 

Avui parlam d’això contínuament, i parlam d’això per una
raó: perquè hi ha coses en aqueixa societat que avancen i
milloren, i una d’elles és que puguem parlar d’aquests temes;
i una d’elles és que parlem o facem referència a una conselleria
que precisament porta un any i mig tractant aquests temes, i
s’han fet dues lleis, que són importants, aqueixes lleis. I miri,
jo els diré un cosa: com que hi ha el dubte per part d’algú si
aquesta conselleria hauria d’existir o no, si té contingut o no té
contingut, si em diguessin que havíem de tenir una conselleria
per fer aqueixes dues lleis que hem fet durant quatre anys, tota
una legislatura, ja diria que ho paga la pena.

(Alguns aplaudiments)

Molt bé. Les tenim, i les hem fetes en un any i mig. Només
per això jo ja estaria satisfet i el nostre grup se sent satisfet en
aquests moments per això.

Sra. Presidenta, miri, jo per costum tenc no interrompre
ningú. Li demanaria que faci el possible perquè ningú no
m’interrompi; jo li ho agrairia, perquè consider que és
important per a mi el que dic, i em sent important, i, Sr. Camps,
vostè i jo hem coincidit quatre anys en una comissió i no feia
això que fa dins els plens. Per tant li deman que no ho faci quan
estic intervenint. Quan intervenguin els altres, que cadascú es
defensi com pugui.

Jo li deia això. Però llavors, lògicament, a partir d’aquests
temes hi ha coses que ens fan més iguals o ens fan més
diferents, i no tots som iguals, i ho dic per la Sra. Riera, per la
defensa que ha fet. Jo respect molt el que diu la Sra. Riera,
però, clar, som totalment diferents: nosaltres defensam una
conselleria perquè fa aquest tipus de polítiques, i vostè voldria
que desaparegués aquesta conselleria, no sé si perquè fa aquest
tipus de polítiques o perquè no inverteix prou. Però, clar, quan
desgranam en què s’hauria d’invertir, clar, no podem estar
d’acord. 

Sra. Riera, és molt incòmode parlar el darrer quan saps el
que vols dir i han intervingut cinc grups dels quals quatre o
quasi cinc, moltes vegades, han dit el que tu pensaves dir; has
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de buscar arguments almenys per parlar de coses una miqueta
diferents, i entengui, Sra. Riera, que quan vostè ens planteja en
què posaria més recursos anam a parlar de moltes coses que per
a nosaltres no tenen sentit. Miri, li posaré un exemple: quan
parlam del BOIB, d’augmentar en recursos; el BOIB, la
modernització del BOIB, i miri si li ho diré en positiu, la
començaren vostès. Tenc raó o no tenc raó?; idò el que s’està
fent en aquests moments és desenvolupar això i té unes partides
de més per fer-ho any rere any. Jo li ho vaig dir a la comissió,
per fer-ho any rere any. Per tant, estam fent les passes que hem
de seguir i té l’augment que nosaltres creim que ha de tenir. El
que no podem fer és posar el carro davant el bou i posar-hi més
partida econòmica, perquè no tenim, no és el moment
d’adaptar-ho.

Però es diuen coses que tenen molta raó. Jo per exemple a
la comissió li vaig dir al Sr. Melià, Sr. Melià, de les seves
esmenes n’hi ha dues que les podem estudiar per veure si les
podem incorporar en ple. No les hem incorporat, n’hem parlat,
però precisament per allò que allò que se li ha dit aquí, entre
altres coses perquè pensam que depèn d’altres conselleries allò
que s’ha de fer. Es podria fer aquí també quan parlam d’aquesta
transversalitat d’aquesta conselleria, però com que estaven
incorporades a altres llocs, hem dit, així es deixa. Però així i tot
una de les frases més interessants dins uns pressuposts l’ha dit
vostè Sr. Melià, quan ha dit això que “tots voldríem més
recursos i no tenim recursos per a tot”. És cert, quan estam
discutint aquí no tenim recursos per a tot, si els recursos fossin
infinits, evidentment que faríem infinites coses més.

I per un altre costat vull contestar també a la Sra. Ballester,
que a la comissió ja em va parèixer que els arguments de les
seves esmenes anaven molt ben encaminats. Jo li ho vaig dir,
que em pareixia correcte. Hem de saber que la gent que se
n’està anant de la nostra comunitat i va a l’estranger, té unes
necessitats i moltes vegades té unes mancances i ha de poder
acudir a algun lloc allà on li ajudin a solucionar aquests
problemes. Jo li diria, Sra. Ballester, que crec que està tan ben
encaminada que tal vegada ens falten un any o dos anys per
arribar a allò que vostè demana. Però així i tot, jo no faré cap
referència a les errades que podríem tenir, que ha fet vostè a
aquestes esmenes, però s’han augmentat des de la conselleria
les partides per a les cases de Balears a Europa, a l’estranger i
a Amèrica. Per tant, si arriba aquesta necessitat d’ajuda a
aquesta gent, aquestes partides s’hauran d’anar augmentant en
els propers anys. Per tant, ja hi ha un augment, li deim que no
perquè ja s’ha fet o s’està posant aquesta part d’augment, però
no va vostè desencaminada amb allò que està demanant.

Finalment vull fer referència a les esmenes de Podem. Clar,
jo li dic una cosa a vostè Sra. Riera, que no pensam igual. En
canvi, si donam importància a dues lleis que s’han fet en aquest
parlament al llarg d’aquest any i mig, són dues lleis a les quals
fan referència les esmenes que ha presentat Podem i fan
referència aquestes esmenes a millorar el finançament, o
millorar la posada en marxa aquestes dues lleis. Jo crec que
entra dins la normalitat, entra dins allò correcte, que es doni
suport a aquestes esmenes i s’aprovin. Ho dic..., és que cerc el
contingut d’allò que feim. Cerc que no es digui, sí és perquè
són els meus amics, que és el que s’està dient aquí i us dic que
no perquè els altres són els meus enemics. Jo crec que no hi ha
d’haver ni amics ni enemics. Aquí jo crec que aquesta..., algú

em corregirà, diria que és la legislatura i és el plenari on més
esmenes s’aproven a l’oposició de la història. 

(Remor de veus)

No, no, però Sra. Riera, se’ls aprova una esmena en aquests
pressuposts, perquè jo he estat assegut a l’oposició sense que
se’ns n’aprovés cap. I miri, no faig referència al passat, procur
no fer referència al passat mai. Hi he estat, ho he viscut. No
parl d’un altra cosa.

Llavors vàrem parlar a la comissió també, Sra. Riera, de la
pujada a les partides destinades, feia referència a vostè, Sra.
Riera, a allò que havíem parlat a la comissió, de les partides
destinades a publicitat. Jo a la comissió vaig fer alguna errada
i li vaig comentar en algun cas alguna cosa que no era del tot
certa, de l’augment d’aquestes partides, perquè bàsicament
l’augment que té aquesta partida ve d’altres conselleries, que
estan a altres conselleries i hi ha una publicitat institucional que
ha de tenir un lligam per a tothom igual. Això és la
transversalitat d’aquesta conselleria. Però abans he fet un
parèntesi molt gros i he anat..., abans jo feia referència a allò
que suposaven aquestes lleis i en exposar-les dins la societat,
incorporar-les dins la societat vol dir haver de fer polítiques
transversals. Que hi ha polítiques transversals en totes les àrees
i que fa molts d’anys que les feim, per suposat que sí. 

Però n’hi ha algunes que s’han de posar en funcionament,
que parlem d’igualtat entre homes i dones afecta el respecte que
s’ha de tenir dins una escola, als alAlots i alAlotes des de petits.
Feina (...), però també feina de la Conselleria de Cultura i
Esports, perquè que es tracti un esportista masculí i un femení
igual és una feina important dins la conselleria. I hi ha d’haver,
per si no fes, que segur que fa, hi ha d’haver una conselleria
que faci, que miri aquesta transversalitat perquè no se’ns passés
per alt, que no poguessin donar una subvenció diferent a un
esportista home que a una esportista dona. Per tant, aquestes
coses han de ser iguals i les hem d’anar corregint. Per això la
necessitat d’una transversalitat.

I, per tant, les esmenes quedaran tal com venien de
comissió, amb l’esperança que l’any que ve, si tot va bé i tots
ens entenem una miqueta millor, es puguin aprovar més
esmenes, que crec que seria el correcte. 

Res més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica. Té la paraula la Sra. Núria Riera del Grup
Parlamentari Popular.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo, com deia el Sr. Tarrés, en
el torn de contrarèplica o de tercera intervenció que faig,
intentaré afegir també qualque cosa nova. Jo no havia parlat
d’IB3 precisament perquè no correspon a aquesta conselleria,
però ja que la Sra. Costa ho ha comentat, li recordaré una cosa. 
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Li recordaré que l’anterior legislatura, degut a la incapacitat
o a la falta de voluntat que varen tenir els partits que hi havia
en aquell moment a l’oposició a donar cap suport a cap dels
directors que els vàrem proposar d’IB3, en compliment de la
llei, va ser quan hi va haver una direcció des de la conselleria.
Però, recordin, amb una delegació feta que a més es publicava
al BOIB, de tot allò que era la gestió tècnica als responsables
tècnics que hi havia dins IB3, dins la ràdio i televisió. En canvi
ara -escoltin un segonet-, en canvi ara vostès tenen una IB3
integrada dins una Conselleria de Transparència, que no en vol
saber res d’IB3, que ni tan sols fa més que estudiar el model,
així supòs que estarà quatre anys així estudiant el model d’IB3,
però mentrestant sí s’està fent un vertader control intern d’IB3,
des dels seus socis de govern, que són Podem, a través de
transferències, a través de programes i a través de subvencions.
Per tant, lliçons en matèria d’IB3 en poden donar poques.

Un altre tema. Ens comentava que hi havia presentada una
esmena parcial en relació al BOIB. L’esmena fa referència al
BOIB i a la seu electrònica. És una de les feines que sí es
podrien fer i desplegar amb un poc més de contundència des de
Presidència, perquè així com ha dit el Sr. Tarrés, va ser el Partit
Popular el que va començar a modernitzar el BOIB, també els
vull recordar que ha estat el Partit Popular a nivell nacional,
que ha modernitzat les normatives administratives, les lleis de
2015. Per tant, estaria bé que hi hagués una millora
pressupostària perquè es poguessin desplegar aquestes normes
amb rapidesa a les Balears i no està sempre a la cua en matèria
administrativa i en matèria de modernització.

Respecte de l’Institut d’Estudis Autonòmics, en cap
moment no he criticat l’institut, faltaria més! Perquè fan una
bona feina. El que sí hem criticat és que hi hagi una partida per
a estudis, a un institut que es diu d’Estudis Autonòmics, perquè
realment sona un poc malament. Per tant, aquesta partida
d’estudis externs que els facin a un altre lloc. Però que l’Institut
d’Estudis Autonòmics faci la seva feina.

Respecte del Santuari de Lluc, el Sr. Abril ens parlava de
reflexionar. Jo no li faré consideracions ideològiques, l’únic
que li volia dir és que a part de reflexionar, vostès que tal
vegada deuen haver anat al santuari a reflexionar, podien posar
qualque euro més a aquest santuari i per això els deia que feia
una esmena a la totalitat perquè no respon a la realitat, perquè
estan repetint el mateix pressupost des de fa molts d’anys. Per
tant, si no afegeixen res de nou, poca cosa han reflexionat o
poca cosa prioritzen en el Santuari de Lluc.

I després ja per acabar, només volia fer una reflexió,
aquesta sí, perquè quan parlen de l’IBDona, m’ha fet gràcies la
consellera, que deia que ells no han retallat, ells han desinflat
aquests anys anteriors; no, ells no retallen, ells desinflen. Idò si
abaixar el pressupost de l’IBDona és desinflar, jo el que li
deman, o el nostre grup li demana que ho tornin a inflar, perquè
no tan sols s’han d’aprovar lleis, que això ho fa el Parlament,
s’han de gestionar, que és el que correspon a aquest executiu
amb el seu pressupost. No és fer les lleis, Sr. Tarrés, això ho
hem fet tots nosaltres, aprovar aquestes lleis, ha estat una feina
d’aquí, encara que hi hagi una part administrativa, que poca
n’hi ha, a les lleis que fan en aquest govern, perquè quasi tot és
tramitació parlamentària, tramitació administrativa en veim
poca; el que han de fer és desplegar-la. 

Per tant estaria bé que tornassin a inflar aquest pressupost
de l’IBDona, que acceptin les nostres esmenes, que llevin
doblers de publicitat i propaganda, i que els destinin a
polítiques d’igualtat, a desplegar la Llei LGTBI, a desplegar
polítiques contra la violència de gènere, i també a millorar les
partides d’Advocacia, a veure si a partir d’ara, el 2017
almanco, podem veure una gestió un poquet millor que pugui
esborrar una mica la mala gestió que han fet en el pacte fins
ara. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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:

Sí, molt breument. En relació amb la nostra esmena del
Tribunal administratiu de recursos contractuals, Sr. Abril, em
sorprèn la seva argumentació. No em sorprèn que en digui que
m’he equivocat de conselleria, perquè això sempre ens ho
diuen, i segurament nosaltres ens equivocam molt, però, bé, el
BOIB pot estar en aquesta conselleria de Presidència o podria
estar a Administracions Públiques. Bé, això són decisions
discrecionals absolutament respectables. Per tant jo entenc que
perfectament aquest tribunal podria estar assignat a aquesta
conselleria. Per tant per a mi allò important no és on està
assignat, que li transaccion, si vol, que el duguem a
Administracions Públiques, això no és el problema de fons; el
problema de fons és que vostès no volen crear aquest tribunal,
i vostès en teoria són un dels partits que més bandera fan de la
defensa de l’autogovern.

I clar, a mi no em serveix que vostès em digui: “bé, és que
per a això hauríem de tenir un bon finançament”; i nosaltres,
que volem un bon finançament, i el concert econòmic, però
mentrestant bé que defensa les competències de les Illes
Balears, o no? I vostè deu saber perfectament que les
comunitats autònomes que sempre han estat capdavanteres en
la defensa del seu autogovern el que han fet és crear aquest
tribunal, i segur que no ha vengut una dotació de l’Estat perquè
creïn aquest tribunal. No, el que han fet és creure en la seva
vocació d’autogovern, i com que tenen aquesta vocació
d’autogovern i estam parlant d’una quantia molt petita, no
parlam de grans repercussions pressupostàries, aleshores el que
han fet és crear aquest tribunal.

Per tant em sap molt de greu i crec que té molt poc
fonament aquest rebuig a la nostra esmena sobre el Tribunal
administratiu de recursos contractuals, que pensam que si
realment tenim vocació d’autogovern l’hauríem de crear.

Segon tema amb la segona esmena de la publicitat.
Segurament és heterodoxa, però es que nosaltres no volem ser
demagogs. Clar, aquí allò de govern oposició; quan som a
l’oposició és que es gasta molt en publicitat, i quan som al
Govern és insuficient. Nosaltres no volem entrar en aquest joc,
ens pareix bastant impresentable; és el tu més i tu menys, i la
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memòria... A nosaltres tots aquests debats la veritat ens
interessen realment poc. La realitat és que a les Illes Balears,
amb un govern d’un color polític o amb un govern d’un altre
color polític, gastam molt poc -segurament relacionat amb la
nostra manca de finançament- gastam molt poc en publicitat
institucional. Per tant la nostra pretensió és intentar acostar-nos
un poc a la mitja de despesa de les comunitats autònomes,
perquè ja he dit que això està relacionat al final amb el fet de
fer una política autoreferencial a les Illes Balears, i ben igual
que volem una televisió pública per aquest motiu aquesta també
és una eina de fer debat autoreferencial a les Illes Balears. 

Per tant ens sap greu que tot i haver de ser heterodoxos
nosaltres al final el Govern no ens doni la raó i digui “no,
efectivament, és que les coses són així i hauríem d’anar per
aquest camí”. Pensin-s’ho un poc; supòs que ja és impossible
però, bé, nosaltres volem fer una darrera crida a veure si és
possible que estiguem d’acord en aquestes dues esmenes,
sobretot; ja dic, la de la Universitat i Marivent ja la donam per
perduda o la duim a Educació, on també serà rebutjada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Olga Ballester, del Grup Parlamentari
Mixt, Ciudadanos.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Quiero comentar a los grupos que
forman parte del Gobierno, que no han aceptado las enmiendas,
que una de las enmiendas es de 50.000 euros para ayudas
individuales a ciudadanos baleares que están fuera y que están
en situación de vulnerabilidad, ayudas sociales y ayudas para
la salud. He de comentar al Sr. David Abril que esto no
necesita ninguna mejora ni ninguna estructuración, o sea, son
ayudas directas a ciudadanos de Baleares que lo están pasando
mal y que de hecho están legisladas. Por lo tanto es dotar de
50.000 euros más a una partida que en principio ya hay.

Y también quiero comentar que la otra enmienda son
45.000 euros para las casas baleares, que efectivamente puede
que usted tenga razón en que tienen que tener otro enfoque,
pero mientras tanto tenemos que ayudarles a ese otro enfoque
y también ayudarlas a ello.

He de comentar que efectivamente en 2015 y en 2016
estaban estas partidas, pero es que no se convocó ninguna
ayuda, ninguna. Entonces ¿de qué nos sirven unas partidas
cuando luego no se convoca ninguna ayuda?, que no se
entiende en un govern de pacto que dice que está para ayudar
a las personas. Y de hecho han sido dos años donde la gente
que está allí lo ha pasado mal porque ha echado en falta esta
ayudas. De hecho nada más registrar las enmiendas de
Ciudadanos salió en prensa que el Govern reactiva las
subvenciones a las comunidades baleares, es decir, nos hemos
enterado de un director general que ni siquiera sabíamos que
existía, el Sr. Josep Enric Claverol, que de hecho pide disculpas
a las comunidades de las Islas en el exterior reconociendo que
no se las ha tratado como se merecen, y reconoce que han sido
innumerables las cartas recibidas explicando la situación límite

en la que se encontraban todas las casas baleares, que durante
estos dos años no han recibido estas ayudas.

Realmente son enmiendas que nosotros proponemos para
ayudar a que todo vaya mejor, y creemos que, ya que ha habido
dos años donde no se han recibido estas ayudas, pues sí que
con este aumento en la partida se podrían compensar los dos
años en los que no ha habido la subvención.

Y nada más. Quiero comentar que nosotros sí apoyaremos
enmiendas del Partido Popular y de El Pi, aquellas que nos
parecen correctas en cuanto al destino que proponen, y nos
abstendremos en aquellas en las que no estamos de acuerdo.
Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Marta Maicas, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Parlaré des d’aquí. Res, una
coseta. Comentaré al Sr. Melià, que crec que abans no m’ha
escoltat, Sr. Melià, mentre comentava que nosaltres sí que hem
aconseguit una baixada del pressupost respecte del Palau de
Marivent, i que estarà destinada a sanitat. 

Ja està. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. David Abril, del Grup Parlamentari...

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No faré ús del segon torn. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

No en farà ús. Té la paraula la Sra. Patrícia Font, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Xico Tarrés, del Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument. Crec que només
vull fer referència a una cosa: estam parlant de dues lleis a les
quals hem estat donant la volta al llarg d’aquest temps que hem
tengut, i he de dir que són dues lleis que s’han fet per una
voluntat molt clara, hi hem participat tots, hi hem participat
tots, però hi ha vegades que es tenen ganes d’avançar en un
sentit, que hi ha governs que en tenen ganes i que per exemple
la Llei d’igualtat surt del Govern, que la porta aquí i la podem
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tirar endavant. Jo crec que són avanços importants que llavors
hi colAlaboram tots.

Però m’agradaria dir que quan hi ha diferents governs que
tirin polítiques socials, polítiques d’igualtat, polítiques de
desigualtat endavant, que estirin, i és una feina de tots i ho hem
de fer d’aquí en endavant, perquè ens sortiran coses noves.
Tots, almenys els que són de la meva generació, que ja
començam a ser els més veterans de la casa, afortunadament,
hem viscut èpoques allà on era molt desagradable quan tu mires
enrere, i entrava dins la normalitat veure com dones eren
agredides pels seus marits enmig del carrer. Jo això ho he vist.
Com s’ha humiliat gent jove, alAlots, alAlotes per tenir una
condició sexual diferent en aquell moment, per altra gent. En
tot això jo crec que hem de continuar avançant, hem de fer
esforços. I econòmicament hem de dotar allò que sigui
raonable, perquè evidentment si ho dotéssim al màxim, no
tendríem polítiques per fer. A mesura que van sortint les
complicacions, és allà on hem d’anar dotant de manera que hem
d’anar dotant les coses.

I jo només una cosa, Sra. Ballester, jo li he dit el que li he
dit abans referent a les seves esmenes i esper que l’any que ve
puguem tirar alguna cosa endavant. Allò que quasi no té perdó,
ho té tot, però quasi no en té i li ho faig com a broma, és que
vostè em digui que no coneix el Sr. Josep Enric Claverol,
perquè és un dels cracs que té aquest govern i li ho faig saber
des d’aquest moment.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

S’havien anunciat les votacions a les 14.30, per tant,
haurem d’esperar, falten dos diputats. 

(Remor de veus)

Un dels diputats que falten és seu, Sr. Melià, és del seu
grup...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Pel nostre grup podem procedir a la votació.

(Aplaudiments i remor de veus)

EL SR. SAURA I LEÓN:

Sra. Presidenta, abans de votar, volia demanar votació
separada de l’article 31.7, si s’incorporés l’esmena de MÉS per
Menorca. Els ho he de demanar ara o després, quan
s’incorpori?

LA SRA. PRESIDENTA:

Demani-ho quan toqui el debat on s’hagi de votar aquest
article.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Digui, Sr. Font, té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Nosaltres demanam votació separada de l’esmena RGE
núm. 16340 d’aquest primer bloc.

LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la votació. Debat número 1, l’articulat del
dictamen del projecte de llei.

Votació separada de l’esmena RGE núm. 16340. Votam.

Vots a favor, 23; vots en contra, 34; abstencions, 2.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16336, 16337, 16339, 16341, 16343,
16344, 16357, 16359, 16360, 16361, 16362, 16365, 16372 i
16379/16. Votam.

Vots a favor, 20; vots en contra, 34; abstencions, 5.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16342 i 16368/16. Votam.

Vots a favor, 20; vots en contra, 37; abstencions, 2.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16345, 16346, 16347, 16351, 16354,
16369, 16370, 16374, 16375, 16376, 16378, 16380, 16381 i
16383/16. I de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, RGE núm. 16224, 16225, 16226, 16231, 16232 i
16233/16. Votam.

Vots a favor, 25; vots en contra, 34.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16356, 16364, 16373 i 16382/16. I de les
esmenes del Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos, RGE núm.
16227, 16230,16235 i 16236/16. Votam.

Vots a favor, 22; vots en contra, 37.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16338, 16348, 16349, 16350, 16352,
16353, 16363 i 16377/16. Votam.

Vots a favor, 22; vots en contra, 34; abstencions, 3.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16355, 16366, 16367 i 16371/16. I de
l’esmena del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS RGE núm. 16147/16. Votam.

Vots a favor, 22; vots en contra, 34; abstencions, 2.
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Votació conjunta de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm.
16143/16. Votam.

Vots a favor, 3; vots en contra, 54, i abstencions, 2.

Votació conjunta de l'esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm.
16144/16. Votam.

Vots a favor, 5; vots en contra, 34; abstencions, 20.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm. 16145
i 16146/16. Votam.

Vots a favor, 3; vots en contra, 34; abstencions, 22.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, RGE núm. 16229/16. Votam. 

Vots a favor, 5; vots en contra, 54.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca RGE núm. 16797/16. Votam.

Vots a favor, 49; vots en contra, 10.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, RGE núm. 16237/16. Votam.

Vots a favor, 2; vots en contra, 54; abstencions, 3.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, RGE núm. 16228/16. Votam.

Vots a favor, 2; vots en contra, 57.

Votació dels articles i disposicions als quals es mantenen
esmenes. Votació...

EL SR. SAURA I LEÓN:

Sra. Presidenta, s’incorpora la votació a part del 31.7?
D'acord. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació separada de... votació conjunta dels articles 7, 21,
23, 24, 25, 29 i 36; de la disposició addicional desena; de les
disposicions finals segona i cinquena i de l’exposició de
motius.

Vots a favor, 34; vots en contra, 20; abstencions, 5.

Votació de l’article 19. Votam.

Vots a favor, 34; vots en contra, 2; abstencions, 23.

Votació de l’article 22. Votam.

Vots a favor, 34; vots en contra, 20; abstencions, 5.

Votació conjunta dels articles 27, 26, 27 i 28, i de les
disposicions finals tercera i tretzena.  Votam. 

Vots a favor, 34; vots en contra, 25.

Votació separada de l’article 31.7. Votam.

Vots a favor, 49; vots en contra, 10.

Votació de la resta de l’article 31. Votam.

Vots a favor, 37; vots en contra, 20; abstencions, 2.

Votació de l’article 32. Votam.

Vots a favor, 36; vots en contra, 20; abstencions 3.

Votació de la disposició addicional setena i de la disposició
transitòria. Votam. 

Vots a favor, 34; vots en contra, 2; abstencions, 23.

Votació de l’annex 6. Votam. 

Vots a favor, 34; vots en contra, 5; abstencions, 20.

Votació dels articles i disposicions als quals no es mantenen
esmenes i que són: denominació del títol del projecte de llei,
denominació del títol I, denominació del capítol 1, articles 1, 2,
3, 4, denominació del capítol 2, article, 5, denominació del
capítol 3, articles 6 i 8, denominació del capítol 4, article 9,
denominació del títol II, articles 10 i 11, denominació del títol
III, denominació del capítol 1, articles 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18 i 20, denominació del capítol 2, articles 30 i 33,
denominació del títol IV, denominació del capítol 1, articles 34
i 35, denominació del capítol 2, article 37, denominació del
títol V, articles 38, 38 bis i 39, denominació del títol VI, article
40, denominació del títol VII, article 41, disposicions
addicionals primera, segona, tercera, quarta, cinquena, sisena,
vuitena, novena, dotzena, dotzena bis, dotzena ter i dotzena
quater, disposició derogatòria, disposicions finals primera,
quarta, sisena, setena, vuitena, novena, onzena, dotzena,
catorzena, quinzena, setzena, dissetena, divuitena, dinovena,
dinovena bis, dinovena ter, dinovena quater, dinovena
quinquies, annexes: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20 i 21. Votam.

Vots a favor, 36; abstencions, 23.

Esmenes presentades a les seccions, entitats públiques
empresarials, societats mercantils públiques, fundacions,
consorci, ib-salut i Agència Tributària, debat núm. 2 de totalitat
i globalitat, agrupació de les seccions 11, Conselleria de
Presidència, amb les seccions i entitats afins.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16384/16, 16394/16 i 16439/16. Votam.

Vots a favor, 20; vots en contra, 37; abstencions, 2.
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Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16530/16, 16531/16, 16532/16 i 16533/16.
Votam.

Vots a favor, 20; vots en contra, 34; abstencions, 5.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 16529/16. Votam.

Vots a favor, 24; vots en contra, 35.

(Remor de veus)

Votació... votació conjunta de les esmenes... silenci, per
favor. Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16534/16, 16535/16, 16536/16 i 16537/16
i de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos RGE
núm. 16295/16 i 16296/16. Votam.

Vots a favor, 22; vots en contra, 34; abstencions, 3.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 16526/16, 16527/16 i 16528/16. Votam.

Vots a favor, 23; vots en contra, 34; abstencions, 2.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm.
16156/16. Votam.

Vots a favor, 5; vots en contra, 53.

Votació de l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS RGE núm.
16169/16. Votam.

Vots a favor 3, vots en contra 56.

Ara farem un recés per dinar, fins a les 16.00 hores. A partir
de les 14.30 estarà preparat el dinar a baix, a la Sala d’Actes.
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