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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades i senyors diputats i membres
del Govern. Començam la sessió d’avui i el primer punt de
l’ordre del dia correspon al debat de les preguntes amb
sol·licitud de resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 15133/17, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a accions arran 
de l'expulsió de passatgers d'un avió.

Passam a la primera pregunta, RGE núm. 15133/17, relativa
a accions arran de l’expulsió de passatgers d’un avió, que
formula la diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca. Té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sra. Tur. La setmana
passada vàrem conèixer un altre cas de conflicte lingüístic,
aquesta vegada amb la companyia Vueling, en el qual varen ser
expulsades dues passatgeres de l’avió, i fa un parell de dies un
altre cas en un taxi. Ens interessa saber què pensa fer el Govern
en relació amb aquests conflictes que ja no podem considerar-
los com aïllats.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula la Sra. Consellera Fanny
Tur.

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA,
PARTICIPACIÓ I ESPORTS (Francesca Tur i Riera):

Gràcies, Sr. President. Efectivament, Sra. Diputada,
consideram que episodis com aquests, que es produeixen amb
certa freqüència, però que volem pensar que són casos aïllats,
en el cas que ens ocupa de la companyia Vueling, perquè ...,
com a usuaris que som d’aquesta companyia les seves
al·locucions solen ser en català dins de l’àmbit lingüístic, però
això no lleva la gravetat dels fets, és molt greu que s’expulsin
dues passatgeres acompanyades d’una parella de la guàrdia
civil d’un avió. 

Evidentment, des del Govern, des dels diferents
departaments amb competències en aquest cas del Govern,
treballarem per donar suport al cas que les passatgeres vulguin
presentar una denúncia a Consum i informar-les dels seus drets
lingüístics que estan recollits començant per la Constitució,
continuant per l’Estatut d’Autonomia i per la Llei de
normalització lingüística. Treballar per garantir els drets
lingüístics dels ciutadans és un dels deures d’aquest govern.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera. Ens
preocupen i molt aquests casos. He de dir-li, Sra. Consellera,
que consideram aquesta pregunta i preocupació transversal
perquè som conscients que l’haguéssim pogut adreçar a altres
conselleries. L’hem feta primerament a vostè perquè els
primers drets que s’han vulnerat han estat els lingüístics, que és
el mateix que va passar en el cas de l’altra persona expulsada
del taxi en fer valer la seva llengua pròpia. 

Cal recordar que tant la Constitució, com vostè ja ha dit,
com l’Estatut reconeixen la cooficialitat d’ambdues llengües.
L’article 3.4 de la Constitució diu: “les altres llengües
espanyoles seran també oficial en les respectives comunitats
autònomes d’acord amb els seus estatuts”. Diu l’article 4 de
l’Estatut d’Autonomia: “la llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears, tindrà, juntament amb la castellana, el caràcter
d’idioma oficial. Tots tenen el dret de conèixer-la i d’usar-la,
i ningú no podrà ser discriminat per causa de l’idioma”.

També s’han vulnerat diferents articles de la Declaració
Universal de Drets Lingüístics, com els 3, 7, 10, 12, 47, 48, 50
i 51. Aquest darrer diu clarament: “tothom té dret a usar la
llengua pròpia del territori en les seves relacions amb les
empreses, establiments comercials i entitats privades i a ser
recíprocament atès i correspost en aquesta llengua”. A més a
més, la disposició addicional segona indica que els poders
públics han de vetllar perquè les autoritats, les organitzacions
i les persones concernides siguin informades dels drets i dels
deures correlatius que es desprenen d’aquesta declaració. 

Som lluny de poder viure plenament en la nostra llengua,
només cal fixar-se en la cartellera del cinema o en l’etiquetatge. 

L’haguéssim pogut fer també al Sr. Pons, perquè cal tenir
en compte que Vueling té una situació de monopoli a Menorca
per anar a Barcelona, monopoli que aprofiten per encarir més
els preus arribant a triplicar les seves tarifes, a més de reducció
de freqüències. Açò deixa en evidència la vulnerabilitat en la
qual ens trobam a Menorca per poder exercir el nostre dret a
moure’ns lliurement, dret reconegut a la Declaració dels Drets
Humans. Sr. Pons, aquesta sí que és una llosa que té la nostra
illa.

També l’haguéssim pogut fer a la Sra. Gómez, a la Direcció
General de Consum, perquè s’ha produït una vulneració greu
del dret del consumidor en prohibir la compra per finestreta de
nous bitllets d’avió, a part del perjudici econòmic que se’ls va
ocasionar a aquestes dues passatgeres. Aquestes situacions
produïdes en mitjans de transports deixen en evidència que
vivim un retrocés en l’exercici dels nostres drets lingüístics i
que cal seguir fent molta feina.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Té la paraula la Sra. Consellera. 
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LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA,
PARTICIPACIÓ I ESPORTS (Francesca Tur i Riera):

Gràcies, Sr. President. Efectivament, li puc garantir que
totes les passes que vaig fer des de la conselleria varen ser
coordinades amb el conseller Pons i amb la consellera Gómez.
De fet, vàrem enviar, vaig parlar amb els responsables
institucionals de Vueling i els vaig avisar i els vaig advertir o
informar que els enviaríem una carta on demanàvem el seu relat
dels fets. Efectivament, com vostè ha mencionat que a un
ciutadà de les Illes se l’impedeixi volar és molt més greu
perquè no tenim gaires opcions i perquè no tenim altre mitjà
per arribar a les Illes i sobretot perquè els que ens preocupa que
hi ha gent que encara no ha entès que la riquesa d’aquest estat
és precisament la seva diversitat nacional i la seva diversitat
lingüística, i aquesta diversitat lingüística, que és una riquesa
i que és un patrimoni i és un llegat, encara hi ha gent a tots els
àmbits que la veuen com una amenaça i no com un llegat que
cal cuidar i protegir. Per tant, hem de treballar i treballam així
des de tots els departaments d’aquest govern per garantir
aquests drets lingüístics. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.2) Pregunta RGE núm. 15067/17, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup
Parlamentari Mixt,  relativa a col·laboració del Partit
Popular amb el Govern de les Illes Balears.

Passam a la segona pregunta, RGE núm. 15067/17, relativa
a col·laboració del Partit Popular amb el Govern de les Illes
Balears, que formula la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Tur. 

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, diputades, diputats, públic.
Sra. Consellera, començaré llegint aquesta frase que ja s’ha
reproduït en diverses ocasions al llarg d’aquests dies, però crec
que és important tornar a insistir. En declaracions del
vicesecretari d’Acció Política del Partit Popular, Sr. Pablo
Casado, fa només uns dies deia, “se empieza con “queremos un
modelo más justo”, se sigue con un “España nos roba” y se
acaba adoctrinando a los niños en los colegios diciéndoles
como tienen que hablar en el recreo”.

Ahir mateix el Sr. Casado, també amb unes declaracions
molt afortunades que són pròpies de la seva persona, també
acusava el Partit Socialista de les Illes Balears del desastre del
finançament que tenim a les nostres illes i els donava la culpa
directament a vostès i, clar, jo em deman si el Partit Popular,
que en aquest parlament constantment parla de dialogar, de
tenir mà estesa, de col·laborar amb el Govern...

(Remor de veus)

Estic demanant a la Sra. Consellera, si em permeten
continuar. El Partit Popular que aquí constantment parla de
col·laborar, de participar i de contribuir que tenguem un
finançament just a les Illes Balears, m’agradaria saber si vostè
pensa que es de fiar la seva voluntat i si vostè pensa que
realment són honestes les seves intencions quan diuen que
col·laboraran amb el Govern per fer possible un sistema de
finançament just per a les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Té la paraula la Sra. Consellera Catalina
Cladera.

(Remor de veus)

Té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Sra. Diputada, li
contestaré, però abans faré una referència que si el Partit
Popular vol contestar en qualsevol moment les declaracions
que ha fet el Sr. Casado ho pot fer, i això esperam, esperam
precisament que condemni les acusacions o les amenaces que
ha fet el Sr. Casado aquests dies amb relació a una defensa
legítima del sistema de finançament, com es pugui fer a
València que hi ha hagut aquesta manifestació multitudinària
aquest cap de setmana o altres actes que pugui haver-hi. 

De totes maneres, jo vull pensar, a mi m’agradaria pensar
que davant d’una qüestió com aquesta, una qüestió d’estat, que
és reformar el sistema de finançament i assegurar la suficiència
financera d’una comunitat autònoma m’agradaria pensar i vull
continuar pensant, que el Partit Popular està devora i que hi
estarà amb tota la seva maquinària i que actuarà, d’acord amb
interessos de comunitat autònoma i no amb interessos
partidistes. Però és veritat que cada vegada que el Sr. Casado
fa aquestes desafortunades manifestacions, trob a faltar que el
Partit Popular es banyi i digui realment el que pensa damunt
aquest tema.

Jo vull posar en valor en aquest sentit tota la feina que ha
fet la comunitat autònoma, des del minut u té clar que aquesta
qüestió, que és una qüestió d’estat, és una prioritat i per això ha
fet feina i té una proposta en relació amb la reforma del sistema
de finançament; així ho hem treballat dins el comitè d’experts,
a través del nostre representant, el Sr. Guillem López
Casasnovas, però també és veritat que sí que veim amb cert
escepticisme que aquesta reforma que es produeixi, perquè
estam acabant l’any 2017, el Sr. Rajoy s’havia compromès que
enguany a finals d’any tendríem una reforma sobre el sistema
de finançament, falta un escàs mes i mig per acabar l’any i no
tenim una proposta per part del Govern d’Espanya. 

I, a més a més, sí que és veritat que el Partit Popular juga
amb ambigüitat, quan diu que és el Partit Socialista el que
hauria de fer aquesta proposta. Això no és així, qui té la
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responsabilitat és el Govern d’Espanya i és el que ha de fer una
proposta per reformar el sistema de finançament. Després
entrarem gustosament i ens en morim de ganes i ho estam
esperant les comunitats autònomes i el Partit Socialista i tots els
partits, per negociar una vertadera reforma del sistema de
finançament.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Miri, Sra. Consellera, jo he de dir en
primer lloc que els felicitam per la feina que estam fent, sé que
els avanços que estam aconseguint de moment són escassos i
volem tots confiar evidentment que hi haurà bons resultats
d’aquí a finals de legislatura, tot i que crec que hem de ser
escèptics, perquè evidentment quan els partits de l’oposició en
el Parlament de les Illes Balears prediquen una cosa, però
després en fan una altra, costa molt creure que realment podrem
comptar amb el seu suport. Jo sé que estan molt enfadats, que
no els agrada escoltar aquestes paraules i els agradaria poder
respondre, però bé, segur que tendran oportunitat en algun
moment.

En tot cas el que està claríssim és que l’Estat està intentant
aprofitar la crisi institucional que hi ha entre l’Estat i
Catalunya, per escudar-se darrere una situació que ens pretén
equiparar a tots i posar tots dins un mateix sac i d’alguna
manera pretenen també fer-nos creure que som uns malcriats
per demanar un finançament que ens correspon i que està
reconegut a la llei, està reconegut a l’Estatut d’Autonomia, està
reconegut en el REB també i a la Llei de finançament de les
comunitats autònomes.

Per tant, tenim una situació crítica en aquest sentit i em
costa creure que podem creure amb l’honestedat del Partit
Popular. En tot cas els encoratjam a continuar treballant i al
Partit Popular a ser més rigorós. Gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Té la paraula la Sra. Consellera. 

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

Gràcies, Sr. President. És veritat que el Govern d’Espanya
sempre té excuses per afrontar el sistema de finançament, ja fa
tres o quatre anys que l’hauria d’haver iniciat i hauríem d’estar
en una altra situació. A mi també em preocupa que arrel de la
crisi territorial que vostè anomena, hi hagi una recentralització
o s’aprofiti la reforma del sistema de finançament per fer una
recentralització de l’estat de les autonomies. Jo sincerament
esper que el Partit Popular a les Illes Balears actuï de forma
seriosa, no accepti rebaixes fiscals en la reforma del sistema de
finançament, ni tampoc no es conformi amb la negociació d’un
règim especial amb un règim especial de mínims.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.3) Pregunta RGE núm. 15137/17, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Carlos Saura i León, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a pressupost
d'IB3.

Passam a la tercera pregunta, RGE núm. 15137/17, relativa
a pressupost d’IB3, que formula el diputat Sr. Carlos Saura i
León del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula
el Sr. Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President, diputats, diputades, públic
avui assistent i treballadors i treballadores de la cambra, bon
dia. 

IB3 Ràdio i Televisió hauria de ser l’ens públic del qual ens
puguem sentir orgullosos com a ciutadanes i ciutadans
d’aquesta terra. El cert és que venim d’una època de vets, de
pressuposts mastodòntics i d’amiguismes. Sabem que la
situació ha millorat, però encara pensam que podem fer molt
més. Ens va sorprendre prou que amb els dèficits tecnològics
que pateix la televisió i la necessària renovació en aquesta
matèria i amb algunes reivindicacions dels treballadors i de les
treballadores allà, el pressupost només augmentés 500.000
euros. 

Per això, Sra. Consellera, li vull demanar si creu que el
pressupost és l’adequat aquest any per a l’ens públic? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Té la paraula la Sra. Consellera Fanny
Tur.

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA,
PARTICIPACIÓ I ESPORTS (Francesca Tur i Riera):

Gràcies, president. Efectivament és evident que una
televisió pública de qualitat, independent i que ofereix un
servei públic i que no sigui una eina política, necessita un
pressupost digne, però també és cert que ha de ser en
consonància amb els pressuposts de la comunitat. I és evident
que farem els esforços per atorgar i per concedir el crèdit i el
pressupost que necessita la televisió pública, sempre lligat a un
model de televisió, sempre lligat a un model de plantilla
adequat al pressupost que té i no al dels 140 milions que tenia
en altres temps i evidentment garantint la modernització
tecnològica. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Com he dit, venim de
pressuposts mastodòntics, ara tenim un pressupost d’uns 30
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milions d’euros i aquest crèdit, aquest pressupost que es dóna
a la televisió i a la ràdio ha d’anar en consonància amb el crèdit
que té la gent cap aquest ens públic.

Nosaltres pensam que necessitam més inversió, però també
necessitam canviar el model, perquè les esperances de molta
gent eren molt altes, perquè hi havia d’haver un contrast
fonamental entre el que passava la darrera legislatura i el que
està passant ara. Crec que la internalització d’informatius
evidentment no es podrà fer aquest any, no sabem si el proper
sí que es podrà fer. En tot cas pensam que s’han de millorar les
condicions laborals, que és necessària una renovació
tecnològica de l’ens, però també una renovació en les maneres
d’actuar, perquè IB3 al final ha de ser una catalitzador on
puguin confluir creadors i creadores, treballadors i
treballadores del món audiovisual, amb una dignitat laboral que
es mereix un ens públic com aquest.

Pensam que ara tenim una oportunitat d’or per fer aquest
canvi de model tan demanat i a més pensam que és ara o mai,
en aquests pressuposts que seran els darrers pressuposts
complets que cobriran tot un any. 

Per això li demanam, Sra. Consellera, un esforç perquè la
gent ho demana, perquè nosaltres ho esperàvem i és necessari
fer-ho ja. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA,
PARTICIPACIÓ I ESPORTS (Francesca Tur i Riera):

Gràcies, Sr. President. Efectivament, Sr. Saura, estic
completament d’acord amb el plantejament que ha fet, la
televisió pública necessita pressupost, però aquest pressupost
ha d’anar lligat a un manual d’estil, a un servei públic, a un
discurs absolutament independent, però de respecte a la
ciutadania, on no es facin diferències entre balears i forasters
i on es quedi garantida la renovació tecnològica. I també aniria
més enllà i diria que evidentment també treballam perquè tots
els sous dels treballadors que d’una manera directa o indirecta
treballen per fer una televisió pública de qualitat, siguin
equilibrats i justos. En aquest sentit treballarem. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, consellera.

I.4) Pregunta RGE núm. 15138/17, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a situació dels preus
de lloguer de llarga durada.

Passam a la quarta pregunta, RGE núm. 15138/17, relativa
a situació dels preus de lloguer de llarga durada, que formula
la Diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. Hace unos días apareció en los
medios de comunicación la noticia de que el precio de los
alquileres no bajan ni un euro pese a las multas del uso
turístico. Es un titular literal. Bien, casi medio año después de
la entrada en vigor de su esperpéntica ley turística y cuando
uno de sus objetivos y dicho por ustedes mismos, era priorizar
el acceso a la vivienda, parece que además del caos jurídico
que ha provocado esta ley, este objetivo tampoco se está
cumpliendo. 

Sr. Conseller, ¿cómo valora esta situación? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Fernández. Té la paraula el Sr. Vicepresident,
Biel Barceló.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Fernández, dir-li efectivament
que des del Govern és una de les màximes preocupacions que
tenim, la de les polítiques d’habitatge, i en aquest sentit estam
treballant durant tota la legislatura. Evidentment la llei que
regula el lloguer turístic és això, una llei que regula el lloguer
turístic, no és la que ha d’arreglar el problema de l’habitatge,
però sí que en aquesta regulació nosaltres prioritzàvem
òbviament tot el que fa referència a l’habitatge residencial.

Li he de dir que des del Govern consideram que encara els
preus, efectivament, són massa alts, que han d’anar baixant.
Però sí que és ver que des que està en vigor la Llei de lloguer
turístic, hi ha més mercat en aquests moments que no hi havia,
hi ha molts més habitatges, i així ho han recollit mitjans de
comunicació, tant d’Eivissa com de Mallorca: i per altra banda,
els descensos que encara són mínims sí que ja s’han començat
a produir. Segons l’índex immobiliari Fotocasa, publicat la
setmana passada, aquests darrers sis mesos des de l’entrada en
vigor per tant, de la Llei de lloguer turístic, els preus a nivell
d’Illes Balears han tengut un descens del 5,5%; i un altre índex,
en aquest cas de Palma, l’índex d’en alquiler indica una
baixada el darrer any del 7,4 i, els darrers sis mesos, del 3,2;
insuficient, com dic, però evidentment complementant amb
moltes altres polítiques transversals anirem a poc a poc
millorant la política d’habitatge.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Té la paraula la Sra. Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. La verdad es que ahora mes
estaba debatiendo en que no sé si me preocupa más que me
conteste usted sobre política de vivienda o que me conteste el
conseller. En cualquier caso he de decirles que en mayo de
2017, cuando se estaba debatiendo esta ley, había en Mallorca
900 viviendas con un alquiler por debajo de los 1.000 euros.
Esta mañana, que he entrado esta misma mañana, había 800, es
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decir, a día de hoy hay menos viviendas por debajo de 1.000
euros que en mayo de este mismo año, y además si calculamos
o si bajamos el precio de alguno de estos alquileres para
hacerlo asequible a la mayoría de la población este número se
reduce considerablemente.

Además los cálculos de pérdidas para las familias, para
familias que en gran mayoría no son los grandes tenedores,
como a ustedes les gusta llamarles, se calculaba en más de
1.000 millones de euros por culpa de su ley turística. A día de
hoy no tenemos ley de vivienda, esta herramienta que ustedes
dicen que lo va a solucionar todo; ni siquiera se está
tramitando, y además es una ley que prevé 19 disposiciones
reglamentarias para que pueda tener alguna efectividad, es
decir, ni siquiera veremos los efectos esta legislatura; pero
además, viendo el texto de la ley, que ya debatiremos
tranquilamente, dudamos que resuelvan ninguno de los
problemas de acceso a la vivienda.

Dos años y medio después de que ustedes estén gobernando
sólo tenemos las promesas de construcción de viviendas de
VPO, pero ninguna construida a día de hoy. Las medidas
fiscales que anuncio la presidenta en el debate del estado de la
comunidad, que podrían haber puesto en marcha desde hace
bastante tiempo, son para 2018-2019. Hemos conseguido ser la
comunidad que tiene..., la segunda comunidad con el precio
más alto en el alquiler, y ustedes ahora seguirán diciendo, como
siempre dicen, su retahíla de que todo es culpa del Partido
Popular, que no hicimos nada, pero les diré y les vuelvo a
recordar que esto no soluciona los problemas de los
ciudadanos, pero por desgracia ni lo soluciona esto, echarle la
culpa al PP, ni lo solucionan las políticas sectarias que ustedes
están llevando a cabo. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Fernández. Té la paraula el Sr. Vicepresident.

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

Gràcies. Miri, Sra. Fernández, vostè mateix s’ha avançat i
ho ha reconegut. Efectivament, és que no s’aguanta la
comparació. La passada legislatura, ni una sola nova plaça de
lloguer social en el mercat...

(Alguns aplaudiments)

Venien els solars de propietat pública perquè es
convertissin en hotels; convertien els pisos en arxius, i
pràcticament varen desmantellar les oficines de l’IBAVI.

(Més aplaudiments)

Miri, aquesta legislatura, com li he dit, polítiques
transversals. En primer lloc, ajudes en lloguer que
complementin les ajudes del Pla d’habitatge, el Pla estatal
d’habitatge; per primera vegada s’han posat el 2017 fons propis
de la comunitat autònoma per arribar, en aquest cas, a Eivissa

i Formentera, i el 2018 arribarem a totes les illes amb un límit
de lloguer de 900 euros; vull recordar que el Pla d’habitatge
estatal el marca en 600. La tramitació de la primera llei
d’habitatge d’aquesta terra, Sra. Fernández, que potenciarà el
lloguer social o la cessió temporal obligatòria per part dels
grans tenidors d’habitatges que duguin dos anys buits. I un
ambiciós pla d’habitatge que començarem a aplicar el 2018,
amb un increment del 30% del nombre d’habitatges destinats
al lloguer social amb inversions de més de 50 milions d’euros.

Miri, està prevista en els pròxims anys la construcció de
511 nous habitatges a totes les Illes: 206 a Eivissa, 218 a
Mallorca i 62 a Menorca, i li vull recordar altres iniciatives...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vicepresident...

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

... que es duen a terme de manera transversal. No hi ha
comparació.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vicepresident, se li ha acabat el temps, gràcies.

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

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.5) Pregunta RGE núm. 15134/17, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a adoctrinament a les aules.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la cinquena pregunta, RGE núm. 15134/17,
relativa a adoctrinament a les aules, que formula la diputada
Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS. Té la paraula la Sra.
Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, les darreres setmanes venim escoltant alguns grups
polítics, també llegint informacions a certs mitjans de
comunicació, i fins i tot declaracions de líders polítics
nacionals, sobre situacions que suposadament estan ocorrent a
les aules de les Illes Balears. M’estic referint, evidentment, a
suposats casos d’adoctrinament a les escoles, un tema que una
part d’un grup d’aquesta cambra ha fet arribar també al
Defensor del Poble. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, va
proposar també fa unes setmanes, sense gaire èxit, tot s’ha de
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dir, al Congrés dels Diputats, la creació d’una agència
independent de l’Alta Inspecció Educativa per evitar aquests
suposats casos d’adoctrinament que, segons ell, existeixen a les
Illes Balears, a Catalunya i a la Comunitat Valenciana.

I només fa uns dies el vicesecretari de comunicació del PP
nacional, Pablo Casado, escrivia un tuit que deia textualment:
“Se empieza por decir que el modelo de financiación no es
justo, y se termina adoctrinando a niños en las escuelas”. Em
fa pensar, perquè tant el meu grup com jo som dels que pensam
que el nostre model de finançament no és just, i això crec que
ho pensam tots els membres d’aquesta cambra, fins i tot ho hem
sentit dir a dos ministres del Partit Popular, el Sr. Montoro i el
Sr. De Guindos. O sigui, que no sé molt bé què té a veure una
cosa amb l’altra, el finançament autonòmic i el suposat
adoctrinament.

En qualsevol cas, Sr. Conseller, davant totes aquestes
afirmacions i declaracions, m’agradaria tenir dades més
objectives sobre aquest tema, i per això voldria saber quantes
denúncies o queixes per adoctrinament a les aules s’han
presentat fins a dia d’avui a la Conselleria d’Educació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula el Sr. Conseller Martí
March.

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

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades. Sra. Sureda,
gràcies per la seva pregunta. A dia d’avui a la Conselleria
d’Educació i a Inspecció Educativa no hi ha cap queixa ni cap
denúncia.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Crec sincerament que totes aquestes
afirmacions i acusacions generalitzades que s’estan fent
aquestes setmanes estan provocant un greu perjudici a tot un
col·lectiu, com és el docent, que fa una gran tasca per
l’educació dels nostres nins i joves. Crec que una vegada més
s’està posant en qüestió la professionalitat dels mestres i
professors d’aquesta comunitat. En qualsevol cas, si no hi ha
hagut cap denúncia oficial, m’agradaria saber si a la conselleria
tenen constància, malgrat sigui per via no oficial, de qualque fet
a qualque escola que pugui ser considerat adoctrinament. Si fos
així, si n’ha tengut coneixement, quines són les passes que
s’han donat? I si vostè diu que no hi ha hagut cap denúncia
oficial per aquest tema m’agradaria saber la seva opinió del que
pensa sobre aquest debat públic en aquesta qüestió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, president. Sra. Sureda, estic totalment
d’acord amb vostè. És evident que no només no hi ha cap
queixa ni cap denúncia, sinó que en aquest moment s’està
escampant un dubte total sobre la comunitat educativa, i per
tant em sembla irresponsable políticament, socialment i
educativament el que estan fent alguns diputats, alguns
dirigents polítics que tenen un ressò en l’àmbit de tot l’Estat.
Em sembla que estan polititzant l’educació com mai; em
sembla que realment, aprofitant el tema de Catalunya, s’està
fent un mal favor a l’escola, sobretot a l’escola pública, perquè
sembla que l’adoctrinament només és a l’escola pública. 

Jo no vull entrar en un debat del que vol dir o del que no
vol dir adoctrinament; podria ser un debat molt complex que no
cal ni fer, però en aquests moments per a alguns adoctrinament
fa referència a català, a independentisme, etc., i crec que anam
per mal camí. Miri, aquests dies, la setmana passada, aquesta
setmana, he pogut anar a tres centres educatius; he estat
debatent hores amb el claustre de professors, i li puc assegurar
que els temes reals que importen no són aquests; són els temes
de ràtios, recursos, fan referència al tema de la formació
professional, com podem inserir, com podem millorar els
centres quant a infraestructures...; aquests són els debats que
interessen.

I li dic una altra cosa, jo vull fer una defensa de la Inspecció
Educativa. La Inspecció Educativa nostra és una inspecció
professional, una inspecció que ha estat feta amb oposicions, i
cada dia reben persones, reben pares i mares, i no hi ha cap
denúncia d’aquestes característiques; i quan hi ha hagut
qualque cosa en els mitjans de comunicació hem anat als
centres i s’ha fet una inspecció per part de la Inspecció
Educativa, un informe que ens ha demanat Fiscalia de Menors
i nosaltres l’hi hem remès. I si el Defensor del Poble ens
demana informació nosaltres col·laborarem, com sempre feim
en l’àmbit institucional, per aclarir els casos.

Però, torn repetir, en aquests moments a les Illes Balears el
problema no és l’adoctrinament. Tenim problemes més
importants i tenim polítiques per intentar millorar. Em sembla
irresponsable el que fan alguns grups polítics. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.6) Pregunta RGE núm. 15245/17, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a pacients
d'oncologia.

Passam a la sisena pregunta, RGE núm. 15245/17,
presentada en substitució de la RGE núm. 15136/17, relativa a
pacients d’oncologia, que formula la diputada Sra. Marta
Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té
la paraula la Sra. Maicas.
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LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, diputats,
diputades, membres de la cambra. La setmana passada va sortir
als diaris una notícia que va alarmar-nos prou i que feia
referència que des de l’1 de juliol l’assistència a urgències
oncològiques s’havien tancat per manca de personal. 

Jo sé que la conselleria va voler aclarir aquesta notícia, va
voler aclarir aquesta notícia amb una nota de premsa on
explicava que simplement hi havia hagut un canvi -deien-, un
canvi en el circuit assistencial, però avui ens hem aixecat, hem
esmorzat amb la notícia que aquest servei tornava a donar-se.

Encara que la nostra pregunta fa referència exactament a
què volia dir la Conselleria de Salut quant al canvi de circuit
assistencial, bé, donam l’oportunitat també per aclarir
exactament què és el que ha passat i per què han tornat a
atendre aquestes urgències oncològiques que considerem que
són prou importants. 

Així que faré la pregunta a la consellera: què ha fet el
Govern de les Illes Balears...?

D’acord, perdonau, però és que en un principi no... d’acord,
és que no és aquesta pregunta, perdonau.

Quina és l’alternativa que s’ha donat als pacients
d’oncologia atenent els canvis en el circuit assistencial que
s’al·legaven des de la Conselleria de Salut?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Té la paraula la consellera Patricia
Gómez.

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

Gràcies, president. Bon dia a tots i totes, diputats,
diputades, persones que ens acompanyen, gràcies per la seva
pregunta, Sra. Diputada, esper que la meva resposta pugui
aclarir algunes qüestions i, com deia abans el conseller
d’Educació, em sap greu també que es faci demagògia i que es
parli en excés d’una situació que no és ni tan greu com es
planteja ni crec que..., que no estigui ja resolta.

 És a dir, els pacients oncològics són atesos a l’Hospital Son
Espases en concret en diverses àrees. L’hospital de dia és el
lloc on es posen les quimioteràpies, tenen un horari de 8 del
matí a 8 de l’horabaixa, de dilluns a divendres, i els dissabtes
de 8 a tres; hi ha un equip d’infermeria que posa els tractaments
i un oncòleg per si hi ha algun problema que té relació amb els
tractaments. 

Els pacients disposen d’una consulta telefònica durant
aquest horari que és atès per un infermer, per si tenen algun
dubte o alguna situació que puguin resoldre per telèfon. No
existeix el servei d’urgències oncològiques. Existeixen pacients
oncològics o pacients que tenen una malaltia oncològica que
poden tenir una urgència. Disposam d’unes urgències generals
i d’unes urgències pediàtriques. 

A partir de juliol, és cert, es va prendre una decisió clínica,
no de la Conselleria de Salut ni del Servei de Salut ni de la
Gerència de l’hospital, una decisió clínica i es va comunicar als
pacients que les persones que no es trobassin bé durant els
horabaixes en lloc d’anar a l’hospital de dia havien d’anar a les
urgències de l’hospital, igual que quan l’hospital de dia roman
tancat.

Arran d’una queixa legítima d’una pacient que considera
que a l’hospital de dia estan més ben atesos estam revisant
quins són els motius que varen condicionar aquest canvi i
valoram si es pot tornar a la situació anterior.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Consellera, el cert és que ens hem sentit
obligats a fer aquesta pregunta perquè va sortir una primera
notícia, després va sortir una segona notícia i fins i tot va sortir
una tercera notícia. Pensàvem que podia ser interessant també
plasmar-ho en aquest ple simplement perquè vostè pogués
aclarir exactament què és el que havia passat.

En un principi si vostè pensa que realment no era... si vostès
pensen que no era necessari aquest servei... no entenc per què
els usuaris no han entès exactament què és el que ha passat,
potser que no els haguessin informat al seu moment, que pot ser
que hagués estat bé o hagués estat interessant també comptar
amb aquests pacients que realment estaven rebent o aquests
pacients que podien fer ús d’aquest servei i bé... 

M’alegro en un principi que hi hagi tornat una altra volta
aquest servei, però si vostès pensen que no és necessari estaria
bé també informar els pacients sobre quina alternativa podria
donar-se.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Maicas...

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Maicas. Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies. El servei és totalment necessari, el servei no s’ha
deixat de donar, s’ha fet en un altre lloc de l’hospital, en lloc
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d’anar a l’hospital de dia quan tenen un problema de
quimioteràpia se’ls va indicar, per una decisió clínica -ja ho he
dit-, que anassin a urgències de l’hospital. Els pacients han estat
atesos i per tant, s’ha atès qualsevol pacient amb càncer o amb
una altra malaltia que ha necessitat una intervenció i això és
molt important i és el que la població no pot posar en dubte.

Jo crec, Sra. Diputada, que des del Govern estam fent
moltíssimes millores. S’està reduint el temps d’atenció, per
exemple, des de la detecció fins al tractament; s’estan fent
polítiques de promoció de la salut que no es feien tampoc
abans, d’obesitat, contra el tabaquisme; s’estan fent noves
infraestructures com és la radioteràpia, s’ha posat a Eivissa,
s’ha posat a Menorca; s’han contractat més professionals, tenim
més hores d’oncòleg contractat en aquests moments que abans;
hi ha més personal d’infermeria també contractat.

Crec que totes aquestes inversions són imprescindibles per
al càncer...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera...

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

...que és un dels problemes prioritaris. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.7) Pregunta RGE núm. 15142/17, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a aplicació del Pla
d'excel·lència educativa.

Passam a la setena pregunta, RGE núm. 15142/17, relativa
a l’aplicació del Pla d’excel·lència educativa, que formula el
diputat Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, dia 2 de febrer
d’enguany el Sr. Conseller va comparèixer a petició pròpia
davant la Comissió d’Educació i Cultura d’aquest parlament
per explicar el Pla d’èxit educatiu. En aquesta compareixença
va afirmar que l’objectiu d’aquest pla d’èxit era assolir un
nivell de millora real del sistema escolar que passava per
millorar els resultats que tenim al nostre sistema educatiu i va
fer un llistat d’accions, moltes de les quals ja es duen a terme.

Per això li volem demanar quina valoració fa el Sr.
Conseller de l’aplicació concreta d’aquest pla d’èxit educatiu
i quines millores concretes tenim al sistema educatiu en aquest
moment d’acord amb aquest pla.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Lafuente. Té la paraula el Sr. Conseller Martí
March.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Diputats, diputades, Sr.
Lafuente, gràcies per la seva pregunta, és evident, i això ho
vaig en compareixença a la Comissió d’Educació, que les Illes
Balears tenim problemes quantitatius de creació de places, de
millora del nombre de professors, de drets sociolaborals del
professorat, però també tenim la necessitat d’una millora real
de l’educació.

I per això vàrem fer un pla d’èxit educatiu que anàs dirigit
a intentar millorar les taxes d’abandonament educatiu, el que
signifiquen les taxes de... la millora de les competències dels
estudiants en matemàtiques, llengua catalana, castellana i
anglesa o intentar incrementar el nombre d’estudiants de l’FP,
per dir alguns tipus d’objectius concrets, seria llarg en aquest
moment -i vostè ho pot evidentment comprendre- parlar de tot
el Pla d’èxit educatiu, però és evident que les dades que
començam a tenir comencen a donar-nos una idea que estam
millorant a poc a poc -a poc a poc-, jo he dit moltes vegades
que en educació no hi ha miracles, i a través de l’acció de tota
la comunitat educativa... la millora de l’educació.

Miri, nosaltres hem tengut clar dues coses: per intentar
millorar l’educació hi havia d’haver una pau educativa als
centres, que era una condició sine qua non, i havíem d’intentar
millorar els recursos i les condicions. Hem posat més de 800
professors, hem millorat les condicions sociolaborals dels
treballadors, públics i concertats, i també estam fent  realment 
unes infraestructures educatives. Per tant, la Conselleria
d’Educació ha de posar les condicions i els recursos perquè
això sigui així.

Jo li puc assegurar, de les visites a centres, que s’ha
recuperat el debat pedagògic, que començam a tenir projectes
d’innovació pedagògica que van cap a la millora i les dades són
realment positives, però és evident que es tracta d’un camí a
llarg termini i per això nosaltres hem dit que el que pot millorar
l’educació sempre en aquest país, en aquesta terra nostra, és un
pacte per l’educació.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies, Sr. Conseller, per la seva resposta. Efectivament
vostè va dir que era una feina a curt, a llarg i a mitjan termini
i va dir que era important avaluar els resultats per veure si
aquest pla educatiu tenia èxit i, és clar, nosaltres estam
preocupats per aquesta situació, estam preocupats per la
situació de l’adequació i veim amb preocupació les dades que
es publiquen. En les darreres setmanes es va fer públic
l’informe de la Comissió Europea, l’Informe anual d’educació
on  destaca que en les taxes d’un abandonament escolar
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precisament a Espanya hi ha diferències molt importants entre
una regió i una altra i destaca precisament que el País Basc té
una taxa de 7,9% i és la que està millor, i en canvi Balears és
la que està pitjor amb un 26,8%. Per tant, és una dada
preocupant.

Però és que a més la mateixa conselleria ha fet públic un
informe de l’Institut d’Avaluació de Qualitat del Sistema
Educatiu, de la conselleria, que diu que només el 46,5% dels
alumnes arriben a un nivell de competència en anglès, que
només un 63% dels fillets de 14 anys arriben a una quota
adequada en castellà, que només un 63,8 en català; que, a més,
els alumnes de segon d’ESO tenen un pitjor nivell d’idiomes i
de matemàtiques respecte del 2008; que la taxa d’alumnes
excel·lent és la meitat que els alumnes amb un nivell molt baix
i que el resultat dels centres públics és pitjor que el resultat dels
centres concertats o privats.

Per tant, en principi, desgraciadament, ens preocupa aquesta
situació i veiem com el seu programa d’èxit educatiu, per ara
els resultats no són bons, és més aviat un fracàs. Per tant,
l’animam a continuar fent feina perquè, desgraciadament els
resultats són molt dolents. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. Lafuente, és evident que potser... les
lectures es poden fer de moltes maneres, és evident que en el
tema d’abandonament educatiu, tot i que necessitam mesures
educatives importants, és un problema que traspassa el sistema
escolar de les Illes Balears.

Li diré, nosaltres, d’ençà que hem estat en el Govern les
xifres del nombre d’estudiants de formació professional han
augmentat gairebé 900, i aquesta és una política que incideix en
l’abandonament educatiu. I això passa, aquesta xifra d’una
certa estabilitat, a un moment en què les xifres del mercat de
treball són molt goloses per als joves. Aleshores, pensam que
de qualque manera el tema de la formació professional és una
via per fer l’abandonament educatiu.

I respecte d’altres qüestions que vostè ha plantejat, jo li puc
assegurar que, malgrat sigui... hem patit dades, hem millorat les
competències en català, castellà, anglès, des del 14-15 fins ara,
progressivament, a poc a poc, i també les taxes d’idoneïtat, les
milloram a poc a poc, tant a la primària com a l’ESO.

Amb això hem d’estar satisfets? No, però vull recordar que
a les Illes Balears tenim un nivell d’inestabilitat demogràfica
important...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

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

... que cal lluitar i, per tant, nosaltres estam en aquesta tessitura
i per això demanam també la seva col·laboració amb el Pacte
Educatiu.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

La vuitena pregunta, la RGE núm. 15143/17, l’ajornam fins
d’aquí a una estoneta perquè el Sr. Tadeo té uns motius
personals.

I.9) Pregunta RGE núm. 15246/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a tancament de les
urgències oncològiques de l’Hospital de Son Espases.

Passam a la novena pregunta, RGE núm. 15246/17,
presentada en substitució de la RGE núm. 15141/17, relativa a
tancament de les urgències oncològiques de l’Hospital de Son
Espases, que formula el diputat Sr. Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Fa uns dies vam saber que les urgències oncològiques de Son
Espases s’havien hagut de tancar per falta de personal, un fet
que ha obligat a pacients oncològics, a persones amb les
defenses molt baixes, a anar a les urgències generals, amb tota
la problemàtica que açò suposa a aquests malalts.

Ens preocupa especialment que avui la consellera hagi dit
que aquest fet no era massa greu, en fi, en qualsevol cas, vostès
van repetint de forma sistemàtica que les retallades s’han
acabat i que es retornen als ciutadans els drets que s’havien
perdut a l’anterior legislatura.

És per açò que li fem aquesta pregunta, ens agradaria saber
si dintre de la política de retorn de drets s’hi inclou també el
tancament, o almenys durant aquests cinc mesos, de les
urgències oncològiques de Son Espases.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps, té la paraula la Sra. Consellera, Patrícia
Gómez.

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

Gràcies, president. Ho he explicat fa uns minuts, Sr.
Diputat, no s’ha tancat cap servei, de cada vegada s’inverteix
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més, s’inverteix molt en salut perquè per a aquest govern és una
autèntica prioritat.

L’hospital de dia té el mateix horari que sempre ha tingut i
el persona hi és, hi era i hi serà a l’hospital de dia, un equip
d’infermeria i un oncòleg de presència.

Em crida l’atenció de la seva pregunta que parla de retornar
drets i vostè mateix ho diu, és un bon senyal, perquè això vol
dir que s’adonen que són vostès que varen retallar tots els
drets,...

(Remor de veus)

..., perquè nosaltres no hauríem de retornar drets si vostès no
els haguessin llevat.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Jo no tendria temps d’enumerar la quantitat de retallades
que vostès han fet, però li demanaré, si jo no sé si se’n
penedeixen o no d’haver retallat tant en salut i tant en inversió,
les majors de tota la història, si a qualque moment se’n
penedeixen també d’haver posat copagaments o d’haver retallat
accessibilitats als recursos sanitaris; consideren just excloure
persones del sistema de salut?

Miri, Sr. Diputat, si cerca la paraula “retallada” a Google
surt el seu partit, el Partit Popular.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Consellera, em
reconeixerà que, davant el tancament de les urgències
oncològiques, la conselleria ha reaccionat tard i malament.
Quan va sortir la notícia, el primer de tot el director metge de
Son Espases va convocar els mitjans de comunicació per dir
que aquest tancament era, i escoltin bé, un canvi en el circuït
assistencial. Ara, a les retallades els diuen “canvi de circuït
assistencial”, igual que als barracons els diuen “aules
modulars” o, per exemple, a la corrupció del Govern li diuen
“disfunció”, en fi ...

Però, és que després va sortir vostè i va negar la major:
“Les urgències oncològiques no han existit mai”, açò ho va dir
vostè. I és clar, i avui mateix ho ha dit, i és clar: com es poden
tancar les urgències oncològiques si no existeixen? I vostè
devia pensar, ja està, tema resolt, com que no existeixen no les
podem tancar. Però, és clar, la realitat supera la ficció i es va
acabar imposant i a la mateixa porta de l’hospital de dia
oncològic apareixia un paper que, precisament, deia que
s’havia suspès aquest servei i que, per tant, havien d’anar a les
urgències generals. Per tant, Sra. Consellera, existia aquest
servei que vostès van tancar.

Però és que avui ens despertam amb què el director d’ib-
salut diu que es reprendrà el servei que vostè diu que no
existeix. Com quedam, Sra. Gómez? O és que no té
comunicació amb el Sr. Juli Fuster, vostè?

En fi, en qualsevol cas, Sra. Gómez, retornar drets, que és
el que diuen que fan, no és igual a llevar drets, que és el que
realment fan. I llevar drets, retallant en serveis altament
sensibles, quan el Govern gestiona més de mil milions d’euros
més que a l’anterior legislatura i quan la Conselleria de Sanitat
gestiona més de 260 milions més que a l’anterior legislatura,
açò és imperdonable, retallar amb aquestes condicions és
imperdonable.

S’està jugant amb la salut de les persones; miri, si pel que
sigui, malgrat tenir el pressupost de salut més alt de tota la
història, vostè ha de retallar, Sra. Gómez, retalli en edificis, no
retalli en persones, perquè aquest canvi de circuït s’acabarà
convertint en un curtcircuït,...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, ...

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... i després haurem de lamentar desgràcies personals.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Si a aquestes alçades no he
demostrat suficient que em preocupen les persones i la
Conselleria de Salut i la salut dels ciutadans, Sr. Camps, serà
que ho faig molt malament. Li encanta l’alarmisme, li encanta,
a vostè li encanta, però és un tema molt sensible, és molt
sensible, no s’ha deixat d’atendre mai cap pacient, no s’ha
deixat d’atendre mai; no s’ha retallat cap servei; no s’ha retallat
cap professional, hi ha més oncòlegs que mai, hi ha més
infermeres que mai, hi ha més serveis que mai.

Per tant, com li deia, l’evolució de drets i, com vostè molt
bé reconeix a la pregunta, és una prioritat per a aquest govern,
vostès saben... l’únic que varen retornar? L’Hospital Verge del
Toro a l’Estat, això és l’únic que varen retornar, que esper que
estigui content que a partir d’avui es reformi per al bé de la
ciutadania de Menorca.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(Remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Silenci, per favor.

I.10) Pregunta RGE núm. 15140/17, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a ràtios en els centres
de les Illes Balears.

Passam a la desena pregunta, RGE núm. 15140/17, relativa
a ràtios en els centres educatius de les Illes Balears, que
formula la diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Sr. Conseller
d’Educació, la Sra. Armengol va signar un acord amb la
comunitat educativa on es comprometia a rebaixar les ràtios
escolars a un màxim de 20 alumnes a infantil, 25 a primària i
30 a secundària i batxillerat. Però la realitat és que a l’any 2016
dos de cada tres centres públics d’infantil i primària tengueren
ràtios per sobre dels 25 alumnes i donaren lloc a denúncies dels
sindicats davant la Inspecció de Treball i presentaren les
reclamacions del Servei de Prevenció de Riscs Laborals davant
la conselleria perquè solucionàs aquesta irregularitat.

Ara, un curs després, tampoc no es dóna compliment a
aquest compromís, les ràtios a primària són més elevades que
el curs passat, més elevades, evidentment, que a l’anterior
legislatura, per tant, en lloc de millorar empitjoren, i tenen
vostès aules a primària de 27 i 28 alumnes.

Davant les denúncies de la comunitat educativa, el
Parlament va aprovar a principi d’octubre una moció nostra,
per unanimitat, on l’instaven a fer feina per reduir les ràtios en
els centres educatius. Una altra vegada, Sr. Conseller, fan
vostès titulars que no han complert en el temps que duen
governant.

Com valora que no hagi aplicat vostè les ràtios que va
signar per escrit la presidenta Armengol?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el Sr. Conseller Martí
March.

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

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sra. Riera, no
és veritat el que diu, no és veritat, no és veritat, i li dic
clarament, no és veritat, i tenc les dades.

I vostè diu això quan va resultar que la LOMCE incrementa
el nombre de ràtios i vostès van rebaixar, varen retallar tant de
professorat que va incrementar les ràtios en els centres
escolars?

Escolti, les dades que tenim són les següents: nosaltres hem
baixat ràtios a infantil, a secundària i a batxillerat. I a primària

hem incrementat una mica. I quan, perdoni, i això ho fem quan
hi ha una pressió demogràfica com mai no hi havia hagut a les
Illes Balears i quan un nombre d’estudiants per ràtio puja
nosaltres hi posam un professor de suport. Aquesta és la
diferència, Sra. Riera, nosaltres treballam per abaixar
progressivament el nombre de ràtios i ho fem des de la legalitat,
sempre des de la legalitat. I amb vostès les dades canten, vostès
tenien unes ràtios més altes de les que nosaltres tenim.

Les Illes Balears, ho he dit moltes vegades, tenim una
pressió demogràfica que no té altra comunitat autònoma, el País
Valencià enguany ha baixat en 10.000 alumnes; Extremadura,
des de fa anys, baixa mil alumnes cada any; no li dic ja Castellà
i Lleó, Astúries, Galícia, etc., en què tothom baixa; el País Basc
baixa, Catalunya baixa, Andalusia baixa i les Illes Balears és
l’única comunitat que puja. Per tant, nosaltres abaixam ràtios.

Què ens agradaria abaixar-ho més? Sí, però ho abaixam
progressivament, malgrat la pressió demogràfica que tenim.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, un altre pic vostès no
són creïbles, li dic que fan titulars i després no acompleixen la
paraula. Hi ha aules a primària de 27 i 28 alumnes, de 27 i 28
alumnes, i m’ha reconegut, a més, que han incrementat a
primària.

I en relació amb la LOMQE, sap vostè que permet
desdoblaments que incrementa el nombre de professors i que
rep subvenció en els pressuposts del ministeri per a aquesta
aplicació, per tant aquest increment de professors que ven per
un costat, resulta que, per una altra part, és culpa de la
LOMCE, però rep doblers de l’Estat -ho ha de saber tothom-
per a aquests professors que incrementa per poder fer els
desdoblaments a les aules.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Conseller, aquesta setmana hem sabut que el Consell
Sectorial d’Ensenyament l’acusa a vostè d’amagar les ràtios per
aula, per tant no ens digui que té les dades si després no les
dóna al sector. I dóna vostè xifres globals sense desglossar per
centres i per nivells, la millor transparència en educació.

Sr. Conseller, li han presentat una denúncia davant la
Comissió de Reclamacions que du en aquest moment la Sra.
Costa, que esperem que aviat hi hagi una comissió específica
objectiva per resoldre aquestes reclamacions, però, en tot cas,
Sr. Conseller, torna disfressar la realitat: amaga les dades de
ràtio i no diu quants nins hi ha per aula, ens ho digui, a la
pública i a la concertada, que ja ni en parlam. Si és que ha de
reduir aquestes ràtios que va prometre la Sra. Armengol, ho
digui, no ho ha dit més, i digui’m quan ho farà, i, si no, ho
reconegui, perquè si no queda vostè com a mentider i queda
com a mentidera...
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... la presidenta del Govern. Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Vostè la paraula mentider la diu molt i jo crec que hauria de
mirar de ser més suau en aquestes qüestions.

Miri, les dades són molt clares, Illes Balears 14-15,
educació infantil: 22,3; 17-18, 20,6...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., -és clar, què vol que li doni les dades totes de cada centre
aquí, en dos minuts? Per favor, Sra. Riera, ho demani per escrit
i li donarem.

Educació primària: 14-15, 22,7, i he dit que havíem
incrementat, 22,9. ESO, 25,6, 14-15; 23,8, 17-18. Batxillerat:
28,3, 14-15; 27,9, 17-18.

Quan hi ha un increment a primària de 27 o 28, posam un
professor de suport i el posam nosaltres, la comunitat
autònoma, no el Govern central, Sra. Riera, no el Govern
central, ja m’agradaria que el Govern central, quan, tenint en
compte la pressió demogràfica, fos, no diré generós, no
m’agrada la paraula generós, fos just amb les Illes Balears i
donàs el finançament que necessitam, i per aquí vostès no hi
són. Aquesta és la realitat, tant de bo tenguéssim un
finançament just per intentar fer de l’educació a les Illes
Balears un mirall positiu i un mirall en què tots puguem estar
orgullosos.

Nosaltres intentam estar orgullosos, vostès cada dia...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, se li ha acabat el temps.

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

... donen un problema rere l’altre. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 15139/17, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a canvi de criteri de
l’aplicació de la reducció de la jornada al personal
d’infermeria de l’Hospital de Son Espases.

Passam a l’onzena pregunta, RGE núm. 15139/17, relativa
a canvi de criteri de l’aplicació de la reducció de la jornada al
personal d’infermeria de l’Hospital de Son Espases, que
formula el diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, el Sindicat de
Tècnics d’Infermeria va denunciar fa unes setmanes que la
Gerència de l’Hospital de Son Espases havia modificat la
normativa de festius dels professionals d’infermeria acollits a
una reducció de jornada. Una mesura presa, una altra vegada,
sense negociació, anunciada un 2 de novembre, quan qui més
qui menys té programades les vacances de Nadal i en contra del
que significa una reducció de jornada i que, a més, suposa un
greuge comparatiu amb el personal de la resta de gerències.

Tots els sindicats li han demanat que retiri aquesta norma i
la seva resposta ha estat qualificar aquests treballadors i
treballadores de privilegiats i d’utilitzar la picaresca per unes
autoritzacions de reducció de jornada avalades per vostè
mateixa.

Per això, li pregunt, Sra. Consellera: considera això una
vulneració dels drets laborals del personal d’infermeria de
l’Hospital de Son Espases?

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Té la paraula la Sra. Consellera, Patrícia
Gómez.

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

Gràcies, president. En primer lloc, aclarir que és la primera
vegada que parl d’aquest tema, no posi en la meva boca
paraules que jo no he dit. És exactament el contrari, el que es
pretén sempre, sempre, Sr. Diputat, i no només a Son Espases,
és equiparar els drets laborals del personal, tant del que té
reducció de jornada com del que no té reducció de jornada.

Estarà d’acord amb mi que hi ha moltes persones que també
tenen fills que no poden tenir una reducció de jornada i amb
aquesta mesura el que s’ha pretès des de Son Espases és que
tothom pugui gaudir d’una sèrie de dies a l’any, que són
assenyalats, com són les vacances de Nadal o els dies de Nada
de festa i els dies de Pasqua, 10 dies.

El 2 de novembre, la Direcció d’Infermeria de l’hospital va
enviar un comunicat dient que aquestes festes, els dies 24, 25,
26 de gener i els dies de Pasqua, es valorarien tant per al
personal que té reducció de jornada com per al que no.
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I jo li puc dir, i és la meva opinió, li puc donar la raó en què
el moment de prendre la decisió no és la més encertada ni és el
moment més oportú. Per què? Perquè hi havia persones que ja
tenien concedits aquests dies lliures i persones que tenien
planejats una sèrie de... ja havien fet els seus plans. Per aquest
motiu, la Direcció d’Infermeria ha rectificat i ha anunciat que
per a aquest any totes les persones que tenien el permís
concedit podran gaudir dels dies lliures.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, ja m’ho ha explicat
a mi, ara només falta que es reuneixi amb ells i els ho expliqui,
perquè és el que li demanen.

(Alguns aplaudiments)

Sra. Consellera, moltes vegades hem agraït aquí la feina del
personal que treballa a Salut, però ja hem vist que tot són
paraules, perquè llavors els seus fets són el contrari, amb
normes absurdes no es gratifica ni s’incentiva el personal, i la
norma és tan absurda que hi ha supervisors del mateix Hospital
de Son Espases que no la fan acomplir i augment el greuge
comparatiu dins el mateix hospital.

Vostè ha canviat una norma sense diàleg ni consens, de
forma unilateral, sense donar informació prèvia als sindicats,
cosa que ja és habitual a la seva conselleria, i sense motivació
raonada; ha anul·lat autoritzacions ja donades i n’ha denegades
de sol·licitades legalment, en temps i forma; vostè ha vulnerat,
sense immutar-se, els drets laborals del personal d’infermeria
de Son Espases, col·lectiu que vostè hauria de conèixer prou
bé, negant-li el dret a la informació i a la consulta. I tot per
tapar la seva mala gestió i per continuar retallant, sí, Sra.
Consellera, per continuar retallant, perquè, malgrat tenir els
pressuposts més alts d’aquesta comunitat, vostè contribueix al
deteriorament de les condicions laborals del personal
d’infermeria.

Sra. Consellera, retiri aquesta norma absurda, deixi de mirar
cap endarrere i contracti el personal necessari, ara que vostè i
el seu pressupost poden.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, president. Miri, en aquest moment ja tenim 465
infermeres més que a l’any 2014, Sr. Serra. L’Hospital

Universitari Son Espases garanteix la conciliació familiar als
seus professionals, només en el Departament d’Infermeria hi ha
585 professionals que depenen de la direcció que tenen
autoritzada la reducció de jornada, circumstància, entre
d’altres, que afavoreix la conciliació, però no és l’única.

No deixa de sorprendre’m, Sr. Serra, vostè ve a impartir-
nos o a impartir-me classes de vulneració de drets, vostè?
Vostès són els responsables d’haver suprimit la paga extra del
2012, d’haver eliminat dies de lliure disposició, d’haver tornat
la jornada de 37,5 hores, d’haver suprimit els ajuts socials,
entre d’altres drets; drets que retorna aquest govern, drets pels
quals lluita aquest govern, amb consens sindical, sí, Sr. Diputat,
perquè cada setmana estam reunits amb tots els sindicats, cosa
que vostès tampoc no sabien fer.

(Remor de veus)

I tenim molt clar quin és el principal actiu a Salut, ho tenim
molt clar, i ho diré sempre i són els professionals.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.12) Pregunta RGE núm. 14842/17, ajornada a la sessió
anterior, presentada per l’Hble. Diputada Sra. Olga
Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
transparència en matèria d'informació mediambiental.

Passam a la dotzena pregunta, RGE núm. 14842/17,
ajornada a la sessió anterior, relativa a transparència en matèria
d’informació mediambiental, que formula la diputada Sra. Olga
Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la
Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Presidenta, la semana pasada ustedes,
de nuevo, se volvían con las manos vacías tras la negociación
con el Gobierno central, esta vez para el inicio de la transición
energética en Baleares. No han conseguido absolutamente
nada, presidenta, ni tan siquiera al menos un acuerdo para la
reconversión de la central de Mahón, nada. Nula capacidad
negociadora. 

Presidenta, los ciudadanos de Baleares no viven del
victimismo de un gobierno y tras este fracaso negociador nos
preocupa la transparencia de su gobierno en materia
medioambiental. Mire, en Baleares tenemos numerosos
instalaciones generadoras de residuos contaminantes, entre
ellas las centrales térmicas, y este gobierno tiene que velar
porque estas actividades no afecten a la calidad del suelo ni de
los acuíferos ni del aire. Por tanto, ustedes están obligados a
realizar inspecciones periódicas y además a que estos informes
sean públicos para los ciudadanos. 
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Aún recordamos la alarma generada en Ibiza con la central
térmica y que al final nadie dio una explicación del porqué del
insufrible olor a fuel y de los mareos que originó a muchos
vecinos. 

Presidenta, ¿considera usted que su gobierno cumple con la
transparencia necesaria en materia de información
medioambiental?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern, Francina Armengol.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Ballester, per la seva
pregunta. Sí, complim amb les explicacions, complim a donar
sempre totes les explicacions i complim també a reunir-nos
amb la gent i a parlar quan hi ha un problema, però, Sra.
Ballester, com que vostè ha començat per una qüestió que és
bàsica per a aquesta comunitat autònoma, que és com anam cap
a una transició energètica abandonant les energies fòssils, els
combustibles fòssils, i anant cap a les energies netes, la nostra
decisió, la d’aquest govern, compartida amb els grups que li
donen suport, és avançar cap a les energies netes. Per això, hem
presentat un pla ambiciós de transició energètica on volem
tancar Es Murterar, on volem substituir el fueloil de Maó per
deixar cremar fueloil de Maó i posar gas natural, on volem i
feim una aposta ferma per les energies renovables i es donen
permisos per a parcs fotovoltaics, es fa feina amb
l’autoconsum, s’implanten moltes plaques fotovoltaiques a tots
els edificis públics, ... 

Aquesta és la proposta del meu govern, quina és la seva,
Sra. Ballester, i la de Ciutadans? Perquè vostès donen suport a
un govern a Espanya, al ministre Álvaro Nadal, que està en
contra d’aquest pla de transició energètica. Ens agradaria saber
cap on van vostès, Ciutadans, a aquesta comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra. Ballester. 

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Mire, nosotros tenemos muy claro
nuestro proyecto, pero se ve que ustedes no lo tienen claro
porque el 17 de noviembre -el 17 de noviembre-, el viernes
pasado, ustedes introdujeron en el Congreso una iniciativa
donde presentaron para que se continuara con las centrales
térmicas de carbón y se usara el carbón autóctono. ¿Le ha
contado usted esto a sus votantes o a sus grupos de gobierno?
El 17 de noviembre.

Mire, presidenta, ustedes se llenan la boca de hablar de
transparencia ahora, pero resulta que el Instituto Internacional

de Derecho y Medio Ambiente ha emitido un comunicado
denunciando los problemas y las barreras que había puesto el
ejecutivo de Baleares -es decir, ustedes- para poder acceder a
los informes sobre la situación del suelo y las aguas
subterráneas que pudieran verse contaminados por la actividad
de Es Murterar, una de las diez centrales más contaminantes de
España, y denuncia que el ejecutivo de Baleares, -es decir,
ustedes- ha retrasado el acceso a la información durante casi un
año, presidenta, un año, y denuncian la falta de información
referente a la medición de metales y denuncia que este retraso
podría deberse al escaso control de la comunidad autónoma
sobre la posible contaminación. Presidenta, ¿es esto
transparencia en materia de información medioambiental? Yo
creo que no. 

¿Nos podría explicar todos estos hechos? Recuerde que
estamos hablando de la salud de los ciudadanos y de la
preservación del territorio.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament, perquè parlam de la
salut i del futur aquest govern -i no confongui-, aquest govern
format per diferents grups polítics que li donen suport ha
plantejat un pla de transició energètica que ha duit a la Mesa
d’Energia, que hem explicat al ministre Nadal i que ens ha dit
que no, per interessos, que no sabem quins són, però no és
l’interès de futur per a aquesta comunitat autònoma. Li deman
la seva posició aquí, Illes Balears, si és que tenen posició, Sra.
Ballester, Ciutadans aquí a les Illes Balears i per què donen
suport al Govern d’Espanya que diu que no a un plantejament
de futur per a aquesta comunitat autònoma. Això és el que jo li
deman.

Ara bé, vostè em demanava sobre una qüestió dels seus
alarmismes que havia passat a Eivissa que avui ja no li interessa
perquè es va solucionar immediatament, perquè no hi havia el
cas que vostè explicava, Sra. Olga Ballester. No, convé que ho
escolti, miri, si vol saber informació a la pàgina web
atmosfera.caib.es hi és tot quant a la qualitat ambiental de les
emissions. El que vostè explicava d’Eivissa quan hi va haver la
denúncia dels veïns, el director general, tots els tècnics es varen
reunir immediatament, es varen donar totes les explicacions, es
va obrir un expedient a Endesa. Això va fer aquest govern,
perquè ara està devora dels ciutadans, hi ha un govern devora
dels ciutadans, cuidant del paisatge, cuidant de la qualitat
ambiental, cosa que no havia existit mai en aquesta comunitat
autònoma amb el Govern del Partit Popular i no existeix amb
el Govern d’Espanya al qual vostè tan eficientment dóna
suport.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.13) Pregunta RGE núm. 15147/17, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a reducció
d'emissions de CO2.

Passam a la tretzena pregunta, RGE núm. 15147/17, relativa
a reducció d’emissions de CO2, que formula el diputat Sr.
Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears. Té la paraula el Sr. Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Continuarem
parlant d’energies, Sra. Presidenta, un poc més en positiu del
que ha fet la Sra. Ballester. 

Clar, no només mantenim un infrafinançament injust a
aquesta comunitat, no només no acaba d’arribar el nou REB
malgrat els esforços de la Sra. Cladera, sinó que a més ens
aturen a la Mesa del Congrés debats que hem aprovat aquí per
unanimitat i, a més, no basten tots aquests greuges sinó que ara,
abans que ens arribi el Nadal, ens regalen carbó, més carbó des
de Madrid. 

Mentre des d’Europa avancen en un full de ruta cap a
economies baixes en carboni aquí mantenim una de les
empreses més contaminants de tot l’Estat espanyol, que és la
central tèrmica d’Es Murterar, que provoca -ho hem de repetir-
el 62% de les nostre emissions contaminants. Sembla ser que
a Espanya li costa desenganxar-se d’aquestes energies brutes.
La producció d’electricitat en les centrals tèrmiques de carbó
ha crescut un 39% en aquest 2017, i això no ho deim nosaltres
sinó que ho diu Red Eléctrica directament. 

Ja el passat mes d’octubre tant el seu partit, el Partit
Socialista, com Podem i fins i tot Ciutadans amb el suport
d’Esquerra Republicana, vàrem instar el Govern de Mariano
Rajoy a retirar els pagaments per capacitat a totes aquestes
centrals que superassin les emissions de CO2, mesura que
evidentment duia implícit el seu tancament. Però sembla ser
que la idea del ministeri és una altra i reacciona amb l’activació
d’aquest reial decret que modifica les condicions de tancament
d’aquestes centrals. Evidentment, el Govern de Madrid, el
Govern de Mariano Rajoy, no vol complir amb els seus
compromisos internacionals, tampoc davant de la Unió
Europea. 

Per tant, Sra. Presidenta, la pregunta seria, com podem
ajudar al Govern de l’Estat a que col·labori en les reduccions
d’emissions?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Jarabo, ja sap que el millor seria
canviar el Govern d’Espanya per poder aconseguir alguna cosa
en positiu per a aquesta comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

Vegem què podem fer i què fem des del Govern i des
d’aquest parlament en l’àmbit de les nostres competències.
Evidentment, el plantejament del Pla de transició energètica
que hem fet és un plantejament valent, és un plantejament molt
clar, un plantejament que està adoptat per una gran majoria
parlamentària aquí, en el Parlament de les Illes Balears, per la
Mesa de l’Energia i és una proposta que el Govern du i tirarà
endavant. Per tant, seguirem lluitant perquè això sigui possible,
perquè no sembla raonable que unes illes com les nostres, que
feim del medi ambient, del paisatge i de la qualitat ambiental
un eix important de la nostra existència, vulguem seguir
cremant carbó a Es Murterar o fueloil a Maó. Per tant, això és
irreconciliable amb un futur net per als nostres fills i per als
nostres nets. 

Per tant, en aquesta línia seguirem treballant amb el Govern
d’Espanya i, evidentment, amb totes les mesures que això
implica i on té competència el Govern de les Illes Balears, ho
seguirem plantejant. Però nosaltres no estam de mans creuades,
el Govern des del primer minut des de la Conselleria
d’Ordenació del Territori, amb el conseller ara Marc Pons al
capdavant, i amb la Direcció General d’Energia es fa una feina
immensa quant al canvi del model energètic a aquesta
comunitat autònoma. Tendrem la Llei de canvi climàtic, que ja
ha estat explicada als diferents grups parlamentaris, una llei de
canvi climàtica valenta que aposta d’una forma clara per la
disminució de les emissions de CO2. Per exemple, l’altre dia
explicàvem allò del lloguer de vehicles, que és important
apostar pel vehicle elèctric. Un dels projectes forts de l’impost
de turisme sostenible seran els punts de recàrrega que tendrem,
serem la regió que més en tendrà de tot Espanya i, per tant, això
és una aposta fonamental. Vàrem anunciar que en cinc anys tot
l’enllumenat públic hauria de ser LED, que això ajudarà
moltíssim a disminuir les emissions de CO2; estam ampliant
parcs fotovoltaics, per tant, passar del 2% que ara tenim en
renovables al 10% en aquesta legislatura no és una quimera, és
una realitat amb decisions polítiques que es veuran des d’aquest
govern. S’està facilitant i fomentant l’autoconsum, estam en
una aposta de millora del transport públic terrestre per evitar
les emissions de CO2, tant en el tren, que s’està electrificant,
com les concessions d’autobusos que es faran. 

En definitiva, hi ha una aposta molt clara d’aquest govern
i s’està aconseguint. Ara, evidentment si tenguéssim un altre
govern a Espanya les coses anirien molt més ràpides i molt
millor. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Jarabo.
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EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, gràcies, Sr. President. Evidentment des del nostre
Govern es fan moltíssimes iniciatives, però sembla ser que la
nostra falta de sobirania implicarà la dilatació de la central d’Es
Murterar en el temps. Ens falta aquesta sobirania i enyoram de
vegades una mobilització social potent, com la que va succeir
aquests darrers dies a València, o fins i tot la gent
d’Extremadura que es va mobilitzar a Madrid per reclamar un
tren digne. És molt fàcil canviar el Govern de l’Estat, han de
presentar una moció de censura i no dubti que nosaltres
l’aprovarem.

Moltíssimes gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Jo puc fer el que puc fer i el que
continuaré fent és lluitar per aquest canvi de model energètic en
aquesta comunitat autònoma i una de les altres coses que
podem fer, aquells que parlen de baixar impostos, que llevin
l’impost que fins i tot han posat al sol.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.14) Pregunta RGE núm. 14846/17, ajornada a la sessió
anterior, presentada per l'Hble. Diputat Sr. Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS, relativa a descompte en els vols a
la península.

Passam a la catorzena pregunta, RGE núm. 14846/17,
ajornada de la sessió anterior, relativa a descompte en els vols
a la península, que formula el diputat Sr. Jaume Font i Barceló
del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS. Té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Presidenta, hem mantengut la pregunta perquè creim que de
qualque manera ha guanyat més actualitat, de qualque manera
aquests dies vostè es reunirà amb representants del Govern de
Ceuta, Melilla i Canàries. Segons varen anunciar vostès amb el
Sr. Clavijo a la World Travel Market, que tenien preparada una
estratègia comuna amb el president de Canàries, el Sr.
Fernando Clavijo, per intentar aconseguir l’increment del 75%

de descompte dels vols de les Illes amb la península i que
subvencioni el 100% de les taxes aèries.

Varen dir que demanarien una reunió amb el ministre
Montoro per fer aquesta demanda, i perquè pugui ser inclosa en
el pressuposts generals de l’Estat de l’any que ve. Crec que ja
la tenen demanda, si no vaig equivocat des de fa dies, no sabem
si han tengut resposta o no. En qualsevol cas no sé si
l’estratègia d’aconseguir aquest increment dels descomptes va
ser exclusivament amb aquesta esperançadora reunió amb el
ministre Montoro o si hi ha alguna cosa més que ens faci ser
una mica més optimistes. Ens agradaria saber-ho.

Per exemple, si independentment de ser el Sr. Montoro qui
es reuneix o no amb vostès, el representant de Canàries en el
Congrés, defensaran aquest increment de descompte en la
tramitació dels Pressuposts Generals de l’Estat? Seria bo saber
si aquesta estratègia va més lluny.

Per això, Sra. Presidenta, quin grau de compromís hem
assolit -i dic hem assolit- amb Coalició Canària, amb el Govern
de Canàries, amb tots els que formen part d’aquest govern
canari, per aconseguir aquest 75% de descompte?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font, per aquesta
pregunta que és fonamental per a la nostra comunitat autònoma
tot el que fa referència a la connectivitat per a unes illes enmig
de la Mediterrània, que per a nosaltres és clau i a més és just
per als ciutadans d’aquestes illes poder tenir la mateixa
capacitat de mobilitat que es té dins la península.

Per això el Govern des del principi de legislatura hem
treballat intensament per fer estratègies conjuntes, hem parlat
amb els diferents governs autonòmics i també evidentment amb
el Govern d’Espanya, per fer possible aquesta millora de la
connectivitat a les nostres illes. I nosaltres continuam defensant
dins el marc del règim especial per a les Illes Balears
evidentment totes aquestes millores necessàries a la
connectivitat, tant en transport aeri com en transport marítim,
amb descomptes per a passatgers com descomptes per a
mercaderies. I a més, estic molt contenta de les propostes que
sempre han tengut el suport del seu partit polític i que a més ha
anat augmentant dins aquest plantejament que fa el Govern de
les Illes Balears.

La nostra estratègia és anar conjuntament amb les Illes
Canàries, amb Ceuta i Melilla, perquè som els territoris
extrapeninsular si per tant, que representam ciutadans que estan
afectats per aquesta situació, som 4 milions de persones que
queden al marge de la justícia quan el Govern reparteix els
doblers públics per poder millorar el transport dins la
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península, però que no pensa mai amb allò que passa als
territoris extrapeninsulars.

L’any passat es va aconseguir el 75% de descompte en els
vols entre illes, entre Canàries i dins les Illes Balears. En aquest
moment estam en la defensa del 75% de descompte de vols
entre illes i la península i als dos territoris extrapeninsulars de
Ceuta i Melilla. El compromís que tenim és defensar-ho els
quatre territoris extrapensinsulars junts, el compromís que
tenim amb el president del Govern de Canàries és precisament
aquesta carta que ja hem signant, demanant hora al Sr.
Montoro, per al 75% de descompte i el 100% de l’eliminació
de les taxes aèries tant en els vols entre illes, com en els entre
illes i península per a residents dels dos arxipèlags. 

Creiem que és de justícia, creiem que és necessari que vagi
als pressuposts generals de l’Estat 2018. Sabem que això ho
defensarem nosaltres, aquest govern, el govern canari, el de
Ceuta, el de Melilla, sabem que ho defensaran els partits clau
en aquests moments per als pressuposts generals de l’Estat de
l’any 2018, el que no sabem és què defensarà el Partit Popular,
ni el de les Illes Balears, ni el d’Espanya.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Ho defensaran, ens agradaria
sentir als tres diputats i diputades d’El Pi, a veure si presentarà
algú qualque esmena als pressuposts generals de l’Estat en
aquest sentit i especialment si Canàries s’hi ha compromès, que
és un element molt important per aprovar els pressuposts. Avui
per lectura única es pren en consideració també l’acord de la
quota basca que es va acordar el mes de maig. Jo crec que
també si hi ha acord per aprovar els pressuposts, els bascos
serien uns bons aliats en aquesta història, perquè es tracta de
tenir els aliats possibles per veure si tombam aquesta qüestió,
perquè jo crec que el Govern de Madrid en aquesta qüestió està
dèbil. 

De totes formes em vaig preocupar aquests dies, quan he
vist que a una entrevista de la delegada del Govern, diu que no
serà d’un dia per l’altre que s’aprovarà aquest tema, perquè és
un dineral per al Govern. Però de manera gradual, a poc a poc
es millorarà així com millori l’economia. I diu una cosa que em
va preocupar la Sra. Salom, “Armengol lo sabe y aún así lo
pide. Sabe que no será posible en el 2018”. Si no és possible
aquest 2018, jo crec que hi haurà eleccions generals i serà una
altra història. En canvi, jo crec que a part del que digui la
delegada del Govern, la debilitat del Govern central amb un
suport de Coalició Canària i els bascos seria possible...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font,...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

...per a aquest any que ve. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Font, jo no compartesc
aquesta manca d’ambició que sempre demostra el Partit
Popular de les Illes Balears cap als ciutadans d’aquesta terra.
No compartesc en absolut les paraules de la Sra. Salom, que
sempre pareix que els de l’Estat ens fan un regal quan hem de
rebre qualque cosa, quan en realitat nosaltres aportam molt més
del que rebem des de les Illes Balears, aportam molt més del
que rebem de l’Estat espanyol.

Per tant, nosaltres serem reivindicatius fins al màxim, en el
pressupost de l’any 2018 si no es contempla inicialment, hi
haurà una esmena per poder defensar aquest descompte del
75%. I això és el que nosaltres lluitarem i m’agradaria que tots
ho lluitéssim junts i a veure el Partit Popular de les Illes
Balears, creu que és just o no per als ciutadans de les illes...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta.

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

...que el descompte a la península se subvencioni en un 75%.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.15) Pregunta RGE núm. 14841/17, ajornada a la sessió
anterior, presentada per l'Hble. Diputada Sra. Laura
Camargo i Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a escletxa salarial.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la quinzena pregunta, RGE núm. 14841/17,
ajornada de la sessió anterior, relativa a escletxa salarial, que
formula la diputada Sra. Laura Camargo i Fernández del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula la Sra.
Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Bon dia, presidenta, bon dia a tothom.
Tornam des del nostre grup parlamentari demanar-li per un
tema del qual sabem que tenim una preocupació compartida i
pel qual ja vàrem demanar fa uns mesos. I és exactament
l’evolució de la feina feta per aquest govern en matèria de
reducció de l’escletxa salarial. Les xifres que hem vist
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darrerament són veritablement alarmants, mostren a les clares
que les dones patim desigualtats de caire estructural en el món
del treball pel mer fet de ser dones, cobrant de mitjana un 15%
menys, treballem 54 dies a l’any més; és a dir, de mitjana les
dones feim de franc i treballam de franc dos mesos a l’any. 

Vam veure fa poc una sentència pionera a Canàries, on s’ha
condemnat un hotel que discriminava els cambrers de sala i les
cambreres de pisos, per tenir plus de productivitat diferents en
la mateixa escala salarial. És a dir, això es considerava
clarament des d’un punt de vista judicial com a discriminació
de gènere. Segons va contestar fa uns mesos al meu company
Aitor Morrás, el conseller de Turisme, la Llei general de
turisme exigiria el compliment de plans d’igualtat de gènere,
codis de bones pràctiques i l’aplicació de mesures efectives per
equiparar les condicions entre homes i dones, com la igualtat de
les retribucions econòmiques. I justament després que hem
conegut aquestes segregacions ocupacionals, aquest impacte de
les polítiques de precarització, de la parcialitat en la
contractació i també altres dèficits en la conciliació familiar a
les nostres illes, després que també Comissions Obreres
plantegés la necessitat d’un pla de xoc per l’ocupació que
tingués en compte la dimensió de gènere, i també després de
veure la necessitat de desenvolupar la nostra llei d’igualtat, que
no té un capítol específic per atacar les desigualtats en el nivell
retributiu, li volem demanar quins són els avanços que des del
Govern s’han fet en aquesta meitat de legislatura pel que fa a la
reducció de la desigualtat salarial entre homes i dones. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Camargo, per fer-me
aquesta pregunta i per posar una vegada més l’accent en
aquesta cambra parlamentària en un dels temes més importants
que tenim com a societat, que és la desigualtat real que encara
existeix entre homes i dones, i una de les més importants, sens
dubte..., evidentment la més dramàtica és la que fa una
estoneta, abans de començar el plenari, fèiem referència una
vegada més, que era la lluita contra la violència masclista i
l’assassinat de tantíssimes dones encara avui en dia, però
després, tal vegada, la que ve més... és la desigualtat en termes
econòmics, perquè efectivament l’escletxa salarial segueix
essent alta, a la nostra comunitat autònoma i a tot Espanya,
entre homes i dones. És veritat que nosaltres, l’escletxa salarial
de les Illes Balears, és la menor d’altres comunitats autònomes
perquè el grau de precarització, també dels homes, és molt més
alt que a altres comunitats espanyoles. Per tant no és cap
consol, sinó tot el contrari, més aviat pitjors circumstàncies.

Ens trobam amb diferents problemàtiques, en les quals
estam actuant des del Govern de les Illes Balears en un àmbit
autonòmic en què tenim molt poca competència. No vull tirar
ningú, però és que és la realitat: competència laboral,
competència estatal; reforma laboral, decisió del Partit Popular

d’àmbit estatal, que aquí el Partit Popular de les Illes Balears
li ha seguit donant suport, i per tant fins que el Govern
d’Espanya no faci una llei efectiva d’igualtat de sous entre
homes i dones no hi haurà molta cosa més a fer perquè la
competència és clarament estatal. Però en aquesta línia
seguirem lluitant.

Quines problemàtiques li deia que ens trobam? Tot el tema
de les prestacions, que són menors en aquesta comunitat
autònoma i per tant això afecta moltes pensions, moltes dones
que quan arriben a una edat tenen menys prestacions; la
precarietat, que és molt alta -ja li ho deia- en el nostre mercat
i que és molt més alta per a les dones; la salut laboral, la
reforma laboral a què li feia referència. Per tant, què feim? En
aquest moment, ja que a les empreses de menys de 250
treballadors la llei estatal no les obliga, nosaltres l’any 18 farem
una línia de subvencions per a petites i mitjanes empreses per
poder fer els plans d’igualtat subvencionats pel Govern de les
Illes Balears; el Pla d’inserció laboral de les dones víctimes de
violència de gènere; al SOIB, Visibles, que és específic, hi ha
una part específica per a les dones; la paritat a l’accés a les
places de programes públics d’ocupació i formació del SOIB;
l’increment del salari mínim interprofessional; la vigilància de
la publicitat sexista en les ofertes de treball; la col·laboració
que feim amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social; i el Pla
de lluita contra l’explotació laboral. Tot això ajuda d’una forma
més important les dones treballadores que tenen aquesta
discriminació també salarial a la nostra comunitat autònoma.
Ara, repetesc, hem de reforçar junts perquè a l’Estat es pugui
fer aquesta llei d’igualtat salarial, tan necessària per a les dones
d’aquest país.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra. Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Gràcies, presidenta, per la seva resposta.
Claríssimament el que volem no és una igualació per baix sinó
una igualació per alt. És cert que aquí tenim una escletxa menor
que a altres comunitats autònomes, però és precisament perquè
les condicions també dels treballadors homes són pitjors que a
la resta de comunitats autònomes. 

Com vostè ha dit sí que hi ha mesures que es poden prendre
des d’aquí, i el que jo li demanava és no exactament què es farà
a partir de 2018; jo sé que aquestes mesures no són d’un dia per
l’altre, sinó què es pot constatar ja i si estem en condicions de
respondre afirmativament a algunes de les mesures que el
conseller Barceló es va comprometre a dur a terme a partir de
la posada en marxa d’aquesta nova llei, si estem en condicions
de garantir exactament que és possible que hi hagi una
implicació efectiva i clara d’aquest govern, que confiam que
així sigui, per reduir l’escletxa salarial entre homes i dones.

Gràcies.

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 104 / 21 de novembre de 2017 5615

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo.

I.16) Pregunta RGE núm. 14838/17, ajornada a la sessió
anterior, presentada per l'Hble. Diputada Sra. Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
increment de l'Impost del turisme sostenible.

Passam a la setzena pregunta, RGE núm. 14838/17,
ajornada de la sessió anterior, relativa a increment de l’Impost
des turisme sostenible, que formula la diputada Sra. Margalida
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
la Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta del Govern, vostè va
dir fa només dos anys i mig que aquest govern rectificaria quan
s’equivocàs. Considera, per tant, que ara és el millor moment
per incrementar l’impost de turisme sostenible quan tothom li
està dient que s’està equivocant?

Moltes gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Silenci, per favor. Té la paraula la
Sra. Presidenta del Govern.

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

Gràcies, Sr. President. No compartesc el tothom,
evidentment, i a partir d’aquí la decisió del Govern de modular
l’Impost del turisme sostenible crec que és absolutament
adequada, precisament perquè la situació tant econòmica com
del sector com les previsions turístiques són les que són, i per
tant ho permeten. Primer, s’acaba de signar un conveni
d’hostaleria amb el compromís d’apujar el sou als treballadors
un 17%, per tant vol dir que hi ha marge; segon, des de gener
d’enguany s’han presentat projectes de reforma per valor de
més de 230 milions d’euros, per tant els empresaris tenen molta
confiança en les pròximes temporades i així a nosaltres ens
enorgulleix; tercer, el sector hoteler ha pujat els preus per
habitació des de fa tres anys: el 2015 un 11,75%, el 2016 un
12,6%, el 2017 un 6,71%. 

L’Impost del turisme sostenible que s’havia aplicat és de
l’any 2000 i s’ha actualitzat. Crec que és just, perquè els
projectes que es fan amb la recaptació d’aquests doblers que
paguen els turistes són molt necessaris per a la nostra comunitat
autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta. Té la paraula la Sra. Prohens. 

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. No el modulen, Sra. Presidenta, el
dupliquen; repeteixi amb mi: el dupliquen, no el modulen.

L’excepcionalitat d’aquesta temporada turística també
s’explica perquè vivim una situació conjuntural que no podem
perdre de vista, provocada per les dificultats que pateixen molts
dels nostres competidors. Hem de ser molt curosos a l’hora de
prendre decisions a cop de conjuntura, perquè les decisions que
prenguem ara, les limitacions que fixem ara, ens podrien
perjudicar en un futur. Qui ho ha dit?, els hotelers?, no; els
majoristes de viatges?, no; el Partit Popular?, no; vostè, Sra.
Armengol, en el debat de política general de l’any passat. 

Duplicar l’ecotaxa un any després de la seva implantació -
en contra, sí, de l’opinió generalitzada del sector, fins i tot
d’alguns dels seus socis, com el director insular de turisme del
Consell de Menorca, que li diu que no van bé; quan només té
a favor Podem, Podem, que ja sabem que no volen turistes, ni
molts ni pocs, ni a l’hivern ni a l’estiu, ...

(Remor de veus)

...ells no en volen, Sra. Presidenta- és una decisió conjuntural
o és una decisió planificada, Sra. Presidenta? Més sembla una
decisió conjuntural perquè era la condició que li exigia Podem
per aprovar aquests pressuposts.

(Més remor de veus)

Sra. Armengol, vostè i el seu govern han tornat de la
principal fira turística del món amb un fantàstic balanç per a
l’economia d’aquestes illes: la previsió de la pèrdua d’1 milió
de turistes per a l’any que ve, magnífic balanç d’una presidenta
que governa una comunitat autònoma que viu del turisme.
Esperam de veres que no es compleixin aquestes previsions, i
així ho desitjam, però això tampoc no la fa pensar?; de veres no
la preocupa, això que li han dit a Londres, Sra. Presidenta del
Govern? O és que ja ha comprat el missatge dels seus socis, i
com menys turistes venguin, millor per a la nostra comunitat
autònoma?

Duplicar l’ecotaxa tindrà conseqüències importants que
afecten la competitivitat de les nostres illes, quan altres
destinacions, ja li ho han dit, estan adoptant mesures per
guanyar turistes. A les Illes Balears, Sra. Presidenta, no sobren
turistes, sobren imposts, i vostè segueix obstinada a apujar-los
i a seguir fent caixa a costa dels ciutadans i dels turistes que ens
visiten. I sobra un govern que no defensi amb orgull i convicció
la nostra principal indústria econòmica i el nostre principal
motor. Vostès volen els doblers del turista però sense els
turistes...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Prohens...
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LA SRA. PROHENS I RIGO:

...i això, Sra. Presidenta, és impossible. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sra. Prohens, un parell de
coses que crec que són importants. Hauria de saber quines són
les dades, les que tenim i les de previsions. Miri, a nosaltres
què ens interessa?, la qualitat, no la quantitat; ens interessa la
despesa turística, ens interessa allargar temporada turística.
Miri, quant a despesa turística, entre gener i juny de 2017 la
despesa de turistes estrangers va augmentar un 14% respecte de
2016, una molt bona notícia. La temporada turística s’està
allargant a les quatre illes, més a Mallorca que a les altres; una
bona notícia, Sra. Prohens, i hem de seguir fent feina perquè a
les altres illes també seguim allargant temporada turística,
perquè això crea més llocs d’ocupació més estable. La previsió
de turisme britànic de la World Travel Market és que aquest
hivern 2017 augmentarà un 23%, molt bona notícia, Sra.
Prohens.

Què suposa l’impost que hem posat de turisme sostenible
dins un paquet turístic?, un 1,21%. Ha sentit abans les pujades
que li he dit que s’havien fet per habitacions?, estam parlant
d’11%; nosaltres suposa un 1,21% de tot el total del paquet
turístic. I què ens permet, això? Ens permetrà millorar la zona
de Ses Figueretes a Eivissa; ens permetrà millorar la badia de
Portmany, a Sant Antoni i a Sant Josep; ens permet millorar el
Camí de Cavalls; ens permet millorar totes les infraestructures
hidràuliques; ens permet comprar Els Canons a Artà i que sigui
una finca pública; ens permet millorar la petjada mediambiental
que ocasiona un turisme intensiu a tota la Serra de Tramuntana;
ens permet fer projectes molt interessants per a aquesta
comunitat autònoma i per als ciutadans que l’habiten, perquè
aquesta és la nostra obsessió: servir als ciutadans d’aquestes
illes, la seva no sé quina obsessió és, no sé a qui vol servir
vostè, nosaltres als ciutadans. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta.

I.17) Pregunta RGE núm. 15205/17, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a tancament d'urgències d'oncologia de
Son Espases.

Passam a la dissetena pregunta, RGE núm. 15205/17,
presentada en substitució de la RGE núm. 15148/17, relativa a
tancament d’urgències d’oncologia de Son Espases, que

formula el diputat Sr. Jaume Font i Barceló del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS.
Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FOTN I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Presidenta, a veure si podem fer bona aquella dita castellana
agua pasada no mueve molino i ens podem concentrar en el
moment actual d’aquest tema, impossible no, toca ser possible,
així de clar.

Fa uns dies vàrem quedar sorpresos i també bastant
preocupats per la informació publicada en un mitjà, al Diario
de Mallorca, que deia que l’Hospital Son Espases havia tancat
les urgències oncològiques per manca de personal... dur quan
un veu això, concretament aquesta informació que dia 1 de
juliol els malalts que patien càncer... per alguna
descompensació o agreujament de la seva malaltia ja no tenien
unes urgències específiques, digues-li urgències o el que han dit
vostès, circuit, per la seva situació i havien de passar per les
urgències generals. Aquests malalts es queixaven de llargues
esperes i passaven pena de poder contreure alguna malaltia, a
causa de les seves baixes defenses, a través d’un contagi. Per
altra part, en aquestes urgències alguna vegada no eren atesos
per una metgessa o un metge que fos oncòleg, tot això els va
preocupar.

Tenint clar que per a vostès, pel pacte, són prioritàries les
qüestions que afecten les persones aquesta situació crec que és
preocupant, però ens agradaria saber què ha passat exactament,
què ha passat a Son Espases i evidentment també i si pensen...
què ha passat a Son Espases i si també pensen mantenir el
tancament d’urgències específiques o circuit específic per als
malalts de càncer. 

Ens agradaria que poguessin explicar-ho perquè quedi clar,
sense entrar en bregues.

 EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font, vostè fa una
pregunta que ha contestat ja per duplicat avui la consellera de
Salut tant a la Sra. Maicas com al Sr. Camps i jo li tornaré
contestar a vostè exactament el que ha contestat la Sra. Patrícia
Gómez.

Però permeti’m que comenci dient una cosa que per a mi és
bàsica: tenim un gran hospital a Son Espases perquè té
magnífics professionals a tots els serveis i, per tant, tenim un
sistema sanitari, d’atenció al pacient molt bo a tota la nostra
comunitat autònoma i aquest govern es deixa la pell i la
reivindicació que feim a Madrid, sempre, de més finançament,
una de les parts fonamentals de per què demanam més
finançament al Govern d’Espanya és per tenir més recursos per
destinar a la sanitat d’aquestes illes perquè és absolutament
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fonamental, i en aquesta lluita segur que vostès i nosaltres
seguirem coincidint perquè d’això depèn que puguem donar
més professionals, més aparells tecnològics, millors edificis,
perquè és clar les persones estan dins edificis, no les podem
tenir als carrers, s’han de tractar dins edificis i per tant, tot això
és absolutament fonamental i és fonamental poder tenir els
recursos per poder tirar endavant.

La consellera abans ho ha explicat i també crec que val la
pena dir-ho: cap pacient no ha deixat de rebre l’atenció mèdica
que referia. Per tant, hi va haver una decisió del Servei
d’Oncologia que va decidir per una qüestió de personal, de
redistribució, una decisió seva, va decidir que les persones que
estaven rebent la quimioteràpia passassin al Servei
d’Urgències.

Hi va haver unes denúncies, a les quals vostè feia
referència, d’uns pacients, denuncies justes que nosaltres
sempre escoltam i que en aquest moment valoram tornar al
circuit anterior com s’ha explicat tant des de la conselleria com
de l’Ibsalut, perquè la nostra obsessió és que els ciutadans
tenguin la millor atenció en cada moment en cadascun dels
hospitals, a cadascun dels centres de salut i a cadascuna de les
unitats bàsiques d’atenció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Presidenta, no dubti que l’objectiu d’aquests tres diputats avui
és per aconseguir que el circuit es torni posar en marxa, és
l’únic que a El Pi el farà content, sempre que les dones i els
homes que pateixen un càncer puguin tornar tenir aquest circuit
perquè amb tranquil·litat puguin ser atesos.

El que ens preocuparia, Sra. Presidenta, és que com va dir
el director mèdic de Son Espases, Sr. Javier Murillas, que va
dir que tal vegada era una qüestió que faltava personal en segon
quin moment, fins i tot hi ha un escrit que no sé si s’ha
despenjat ja avui, que està per dins Son Espases, que diu
d’alguna manera que no se atenderán... no s’atendran visites
urgents a causa de la manca de personal.

Bé, nosaltres si tenim manca de personal en aquest cas crec
que és prioritari posar-lo, així de clar, i el que vol El Pi és que
aquestes persones recuperin aquest circuit i tenim clar que ens
falten recursos i tenim clar que hem de menester un nou sistema
de finançament, però aquella gent que pateix no ha de patir per
mor de nosaltres.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

 Gràcies, Sr. Font. Té la paraula la Sra. Presidenta.

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

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre compromís,
evidentment, és revisar-ho -tal i com hem explicat- per retornar
a aquest circuit que es feia abans, però crec que val la pena
explicar també les dades.

Miri, a l’any 2016 es va incrementar el nombre de
professionals, a Son Espases em referesc, un 5,22% respecte de
2015 i aquest any s’ha incrementat un 4,82% respecte de 2016.
Per tant, la línia de seguir augmentant personal segueix essent
un compromís d’aquest govern.

Divendres passat els grups parlamentaris, jo m’ho vaig
haver de perdre per una qüestió de malaltia, varen poder visitar
el que s’ha fet a Son Espases per a l’atenció dels malalts que
vénen de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, molts
d’ells precisament malalts oncològics que vénen amb les seves
famílies; la radioteràpia a Eivissa ja és una realitat, la
radioteràpia a Menorca també serà una realitat d’aquí poquet
temps per també compromís polític d’aquest govern.

I, Sr. Font, el compromís d’aquest govern amb la salut és
bastant evident, un 20% més de pressupost que a principi de
legislatura, i això no és fàcil; no és fàcil i encara no és suficient.
Per tant, la nostra lluita continuarà sent la mateixa que la seva:
millorar l’assistència sanitària als nostres ciutadans.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta.

I.18) Pregunta RGE núm. 15240/17, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a grau de confiança en el
vicepresident.

Passam a la divuitena pregunta, RGE núm. 15240/17,
presentada en substitució de la RGE núm. 15135/17, relativa a
grau de confiança en el vicepresident, que formula el diputat
Sr. Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula el Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Sra. Presidenta del Govern, per ventura
recorda la darrera vegada que li vaig formular una pregunta de
control en aquest mateix parlament, va ser fa poc més d’un mes
i aquell dia vostè em va dir paranoic. Bé, això darrer no és cap
notícia, evidentment, però li ho record perquè per ventura
vostès si que se’n recorda.

Però sí que ho és, crec, que avui li hagi de tornar demanar
pel mateix que li vaig demanar llavors: per la seva confiança en
el vicepresident del Govern; i no ho faig per fer-me pesat,
cregui-ho, ho faig perquè l’actualitat política d’aquesta terra
m’hi obliga, la darrera vegada havia estat la dimissió en diferit
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del Sr. Pere Muñoz, exdirector general de l’ATB, i ara ho és la
de la Sra. Pilar Carbonell, exdirectora general de Turisme, en
tots els casos alts càrrecs de confiança del seu vicepresident i
en tots els casos imputats per presumpta corrupció.

D’aquí que li demani, Sra. Armengol, si continua mantenint
intacta la seva confiança en el seu vicepresident.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Pericay, per mantenir la
mateixa pregunta que fa un mes i, per tant, la mateixa resposta
tendrà.

Sr. Pericay, no sé, em permet fer una anàlisi, vostè és el
portaveu de Ciutadans a les Illes Balears, en un mes dues
preguntes, les dues vegades la mateixa pregunta, bé, no ho sé,
hi ha moltes vegades que hi ha molts de problemes per als
ciutadans d’aquestes illes que el Govern es veu que està
resolent d’una forma bastant efectiva perquè crec que vostès no
tenen altre marge de fer preguntes que no siguin aquestes
qüestions.

Miri, li ho diré, aquest govern s’ha exigit uns estàndard
d’ètica i d’exigència pròpia en la gestió dels recursos públics
molt més elevada que no havia succeït mai en aquesta
comunitat autònoma; s’han pres decisions que no s’havien pres
mai en aquesta comunitat autònoma, decisions que no sé si
vostè comparteix o no, perquè estaria bé saber-ho, perquè si
vostè em diu que hem pres les decisions adequades, no sé de
què parlam. 

Crec que el vicepresident ha donat totes les explicacions, ha
pres una decisió de remodelació dins la seva conselleria, va
acceptar la dimissió la setmana passada, ho ha explicat
públicament, ha explicat el perquè, ha explicat els motius, tot
està més que explicat.

I vostè em diu: per presumptes casos de corrupció, i jo li
deman, Sr. Pericay, si vostè troba que aquest govern no pren les
decisions adequades, que les pren amb una exigència que mai
no s’havia vist, què troba que ha de fer el Sr. Rajoy, president
del Partit Popular d’Espanya, que acaben de dir que s’ha de
seure a la banqueta ni més ni manco per finançament il·legal
del seu partit?, què troba vostè que ha de fer?, pot seguir sent
president d’Espanya?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Sra. Presidenta, entenc que vostè em
vulgui controlar a mi, però això funciona a l’inrevés, les
preguntes jo les decideixo, jo les trio i quan és oportú, no vostè,
gràcies a Déu.

Per la seva resposta, en tot cas, deduesc que ja pot ventar,
ja pot ploure, ja pot tronar, el que calgui, i el Sr. Vicepresident
continuarà comptant amb la seva confiança. M’imagín que és
per allò que em deia vostè l’altre dia, que coneix Biel des de fa
molts anys, que han fet junts... i que va tenir el plaer fins i tot
durant quatre anys a poder fer oposició, tot això, amb ell, tot
això em va dir l’altre dia, i jo ho comprenc, però supòs que sap
que l’oposició s’ha acabat i que ara tant ell com vostè governen
i que aquest governar té unes regles, i una n’és l’exemplaritat.
Quan algú ha estat responsable, ni que sigui indirectament, dels
casos de presumpta corrupció que han assolat la seva
conselleria i les governades pel seu propi partit, no té més
remei que dimitir, i si no ho fa vostè l’ha de destituir,
presidenta. 

Per altra banda, li confessaré que a començament de
legislatura jo encara confiava que davant de situacions com
aquestes un partit com Podem tendria qualque cosa a dir, ara
veig que té molt a dir, però res a fer, i evidentment ho lament,
són com a xotets de cordeta en mans seves i del seu
vicepresident. 

(Remor de veus)

Ahir el nou portaveu de Podem considerava la seva pròpia
exigència de dimissió del Sr. Barceló no com un objectiu per
ell mateix sinó com una simple valoració dels fets. És
absolutament impressionant. I venien a canviar la política,
senyors de Podem.

En fi, presidenta, supòs que a vostè ja li està bé tot això,
però ni que sigui un momentet pensi també en els altres, en els
ciutadans normals i corrents, en els que voldrien que els polítics
donassin exemple i no s’aferressin a la cadira, com fa el seu
vicepresident. Pensi en ells, per favor, i actuï d’una vegada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Pericay, a veure, crec que li
podem dir més fort, però més clar és impossible, aquest govern
s’ha posat unes mesures ètiques molt per sobre de qualsevol
altra circumstància, ha pres decisions molt dures, molt
complicades, molt difícils, el vicepresident les ha explicades en
primera persona les darreres a què vostè fa referència, però clar
que vostè té dret a fer-me les preguntes que vol i clar que vostè
és que m’ha d’interpel·lar i clar que som jo qui ha de retre
comptes, però no em dirà que aquest govern no ha retut
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comptes en cambra parlamentària, les ha donades fins i tot la
Sra. Pilar Carbonell en comissió parlamentària, les ha donades
el vicepresident del Govern i les don jo, i les torn a donar una
vegada més, Sr. Pericay. 

L’important d’aquest govern és que aquest govern fa feina
dia a dia al servei dels ciutadans d’aquestes illes, complint els
acords i els compromisos i un dels acords i un dels
compromisos era les exigències ètiques. Nosaltres som
coherents i feim el que diguérem, qui no és coherent és vostè,
Sr. Pericay, que va dir que venia a regenerar la política, la vida
política, Podem per ventura ho va dir, però vostès també, i
vostès donen suport a Espanya a un partit que l’han condemnat.
Aquesta és la realitat. I aquí al Partit Popular de les Illes
Balears no li ha demanat mai que torni els 150.000 euros a les
arques públiques. Per tant, els seus consells són mal de creure,
Sr. Pericay.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.19) Pregunta RGE núm. 15247/17, presentada per
l'Hble. Diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a gestió de la Conselleria de
Turisme.

Passam a la dinovena pregunta, RGE núm. 15247/17,
presentada en substitució de la RGE núm. 15144/17, relativa a
gestió de la Conselleria de Turisme, que formula la diputada
Sra. Margalida Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula la Sra. Prohens. 

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta del Govern, negar un
problema no sol ser el millor camí per trobar una solució, i
vostè té un problema amb el Sr. Barceló, i no és d’ara, i no em
referesc només als presumptes casos de corrupció que han vist
o que han fet que el seu vicepresident ves passar un cadàver
polític cada tres mesos d’ençà que ocupa aquesta cadira. 

Aquests casos de presumpta corrupció ja els jutjaran jutges
i fiscals, no som ni vostè ni jo ni cap comissió d’investigació
d’aquest parlament, per això li dic, no posi el ventilador, no em
referesc a això només, que també, però com valora la gestió
que es fa des de la Conselleria de Turisme, Sra. Presidenta?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Prohens, per la
pregunta que em permetrà explicar coses que són molt

importants per als ciutadans d’aquestes illes. Com vostè sap el
turisme és el motor de creixement econòmic de les nostres illes,
per tant, fonamental per a qualsevol govern, per això aquest
govern va fer una conselleria de Turisme i d’Innovació
precisament perquè hem de diversificar dins el nostre model
econòmic i, a més, amb la vicepresidència del Govern de les
Illes Balears, cosa que encara té molta més importància. 

Quin era el nostre objectiu? Allargar temporada turística,
que hi hagués més contractes laborals i que fossin de més
qualitat, intentar millorar els nostres establiments turístics i, per
tant, tenir una oferta de més qualitat, que tot això fos
compatible amb un medi ambient i amb un paisatge que és
propi d’aquestes illes i que volem preservar i que tot això,
evidentment, pogués dur riquesa a les nostres illes i la
poguéssim redistribuir perquè arribàs al milió cent mil habitants
d’aquestes illes. 

Les xifres canten, Sra. Prohens, les xifres canten, hem
allargat temporada turística, hem aconseguit, gràcies a la
generositat de treballadors i d’empresaris un conveni
d’hostaleria, que millorà les condicions laborals, tenim més
creació de llocs de feina, de més qualitat, que teníem amb
vostès i es millora la nostra oferta turística. Per tant, estic
contenta, Sra. Prohens.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra. Prohens. 

LA SRA. PROHENS I RIGO:

El que han diversificat més, Sra. Presidenta, són els
problemes. Si està contenta i encara no troba a hores d’ara cap
motiu per cessar el seu vicepresident, jo l’hauré d’ajudar i li
hauré d’explicar uns quants. 

Era el màxim responsable dels contractes menors que han
causat set dimissions i quatre imputacions. Anuncià per
sorpresa a una pregunta del Partit Popular el cessament de Pere
Muñoz, però sorpresa va ser que encara continuàs gestionant
alguns mesos més. Defensava Pilar Carbonell mentre criticava
aquells informes policials que tant li agradaven al vicepresident
quan es referien a membres del Partit Popular. Ha fet el ridícul
amb una llei turística que ell mateix anomena llei Frankenstein
que no ha servit per solucionar el que havia de solucionar i que
ha prohibit de facto el lloguer turístic a les nostres illes.
Descarrega responsabilitats en els seus subordinats que es veu
que no li fan massa cas, no ha sabut elegir ni gestionar un
equip. Ni els seus confien en ell ja, Sra. Presidenta, crea crisis
de govern contínues, les amenaces de Podem que no arriben
enlloc o la sortida de MÉS per Menorca del Govern. 

La seva nefasta gestió i el seu protagonisme està llastrant
tota l’acció del Govern, això ja no ho tapa ni plans de
màrqueting ni l’oficina de propaganda personal de la Sra.
Presidenta. Vénen de la fira turística més important del món
amb una previsió d’un milió de turistes manco i sobretot, Sra.
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Presidenta, el turisme d’aquesta comunitat autònoma, el nostre
principal motor econòmic, es mereix un conseller que no
estigui cremat, un conseller que no s’amagui quan hi ha
problemes, un conseller que tengui il·lusió i que tengui noves
idees, i aquest, i vostè ho sap, Sra. Presidenta, no és Biel
Barceló. 

Jo li deman, Sra. Presidenta, per la gestió, pels turistes, pels
treballadors, per les empreses, faci d’una vegada per totes de
presidenta del Govern i cessi el seu vicepresident, si no, vostè
també serà còmplice de tot el que fa i sobretot del que no fa el
Sr. Barceló. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Té la paraula la Sra. Presidenta del
Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Prohens, de tot això li parlava
i veig que no ha escoltat. No li he dit que les xifres hem
aconseguit que s’allargàs la temporada turística? Li sembla
bona idea o no bona idea? Li hem dit que s’ha aconseguit un
conveni d’hostaleria que puja un 17% els sous als treballadors
i treballadores de l’hostaleria, és bona cosa o no és bona cosa
això? És bona cosa o no és bona cosa que els empresaris
d’aquestes illes continuïn creixent en aquesta terra i invertint en
els seus establiments? És bona cosa o no és bona cosa que les
previsions de la World Travel Market sigui augmentar el
turisme d’hivern al voltant d’un 20%? 

Aquesta és la realitat, vostè vol veure el que vol veure. És
bona cosa o no que aquest govern hagi decidit apostar d’una
forma clara per la diversificació econòmica? És bona cosa o no
que haguem estat capaços de regular el lloguer de vacances que
vostès varen deixar prohibit cent per cent a tots els
plurifamiliars de les Illes Balears? És bona cosa o no que
haguem fet això? Jo crec que sí. És bona cosa o no que ara
apostem per la regulació del tot inclòs? Jo crec que sí, Sra.
Prohens. 

Miri, jo li diré molt sincerament, un que té una biga dins
l’ull, com la seva, convé que consells no en doni tants perquè
vostès a la Conselleria de Turisme aquí varen... jo, aquí, com
a portaveu del Grup Socialista, vaig denunciar el cas Rocamar,
el seu govern què va fer? El va tapar, va comparèixer algú?, va
donar qualque explicació algú?, va anar a Fiscalia algú? No, hi
va anar l’oposició. Aquesta és la gran diferència, Sra. Prohens.
Fins que no tornin els 150.000 euros a les arques públiques que
deuen, Sra. Prohens, consells poquets. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.8) Pregunta RGE núm. 15143/17, presentada per
l'Hble. Diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a finançament de les places
residencials i de centre de dia de dependència traspassades
al Consell de Menorca.

La pregunta ajornada, la vuitena pregunta, la RGE núm.
15143/17, del Sr. Santiago Tadeo Florit, decau per absència del
Sr. Diputat, a qui diem que desitjam una propera recuperació
del seu familiar. 

II. Interpel·lació RGE núm. 10825/17, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del
Govern en relació amb l'ens públic Gestió Sanitària i
Assistencial de les Illes Balears.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 10825/17, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a la política general del
Govern en relació amb l’ens públic Gestió Sanitària i
Assistencial de les Illes Balears.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el
Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. El juny passat diferents entitats varen
rebre un esborrany de decret pel qual es volien aprovar els
estatuts de l’entitat pública empresarial Gestió Sanitària i
Assistencial de les Illes Balears. Es repartia a certes entitats que
vostè, Sra. Consellera, va considerar que podrien estar
interessades en el contingut de la norma, i es donaven quinze
dies d’audiència per a formulació dels suggeriments que es
considerassin oportuns. Com que vostè va determinar que el
Partit Popular -no sé si els altres grups parlamentaris també -no
havia de conèixer de primera mà el contingut d’aqueixa norma,
no la va entregar al Partit Popular.

Idò bé, crec que això ja és un exemple de falta de
transparència i de falta de participació, que és del que
presumeixen i que després no demostren, perquè aquesta entitat
que vostè proposa pot convertir-se en una gran empresa de
gestió dins la seva conselleria. Per tant sí que és d’interès
polític i sí que és d’interès dels diferents grups parlamentaris
que han de controlar la seva gestió, i d’aquí, d’aquí, ve aquesta
interpel·lació.

Aqueixa entitat pública empresarial és un model de gestió
proposat per l’esquerra que no és exactament el model que
venen. Aquest model de gestió, efectivament, és una
publificació d’activitats realitzades per empreses privades, és
a dir, és l’intent de publificar, en teoria, les concessions, els
contractes de serveis o els contractes de gestió dels serveis
públics que tengui el Servei de Salut subrogant tots aquells
contractes d’Ibsalut o de la conselleria. I d’aquí ve la primera
pregunta que li vull fer, Sra. Consellera: m’agradaria que em
digués de quina direcció general dependrà; dependrà de la
Direcció General d’Ibsalut?, dependrà d’alguna altra direcció
general?, o quin organigrama o quina dependència
d’infraestructura administrativa tendrà.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201715143
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201710825
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A més aquesta entitat pot assumir o podria assumir el
personal de les empreses privades que gestionen aquests
contractes i concessions, de tal forma que assumiria el personal
de les empreses privades dins aquesta entitat pública
empresarial, però, com dic, s’allunya del model públic que
vostès propugnen, perquè després a l’hora de gestionar també
utilitzen la gestió privada, i en aquest cas creen una
macroempresa pública amb exercici de potestats
administratives, però amb una part de gestió privada, perquè
una EPE està subjecta al règim de la Llei 7/2010, de 21 de
juliol, del sector públic empresarial de la CAIB, com a mitjà
propi de l’administració de la CAIB a afectes d’encomanes i,
per tant, també en règim de dret privat, el que vostès
qualificarien sense dubte com una reprivatització encoberta de
serveis, si estiguessin a l’oposició, i una gestió pública ara,
quan governen, dins aquesta incoherència a què ja ens tenen
acostumats dins aquest model de nova política que ens varen
dir a principi de legislatura alguns dels partits que donen suport
a aquest govern. Per tant, i aquí ve la segona pregunta, té
estudis que assegurin que aquest és un model millor, més ben
gestionat i a un cost inferior? M’agradaria que ens entregàs els
estudis econòmics.

Respecte del personal, d’entrada ja anuncien dos càrrecs
d’alta direcció; ja veurem quants en vénen més i quants de
càrrecs de confiança més, si han de controlar tot el que ara té
externalitzat Ibsalut..., Salut. Però el que vull destacar són tres
temes. Un, el fet que podent transferir personal de Salut i el
personal laboral d’altres empreses, segons posa al seu decret la
disposició addicional segona, ja s’ha fet en altres ocasions, el
Partit Popular també, sense anar més lluny, l’anterior
legislatura, per tant una altra possibilitat de gestió, perquè
efectivament l’article 44 de la Llei 7/2010 permet que una EPE
pugui tenir personal funcionari, únic, per altra banda, que pot
exercir determinades funcions; correcte, però similitud absoluta
amb gestió del Partit Popular a l’anterior legislatura, per
exemple. Segon punt a destacar respecte de personal, destacar
que quan diu que l’entitat s’ha de subrogar als contractes,
excepte els laborals, que el Servei de Salut tengui subscrits amb
altres empreses, això ve a la disposició addicional primera del
seu decret, i aquí s’ha de tenir en compte que segons la
disposició addicional número 26 de la Llei de pressupostos de
l’Estat de 2007 el personal que passi a l’administració o a un
ens instrumental no pot tenir la condició d’empleat públic de
l’article 8 de l’EBEP, el que crea per tant una altra diferència
de drets laborals, una diferència important de drets laborals
entre treballadors amb la mateixa feina, just el contrari del que
pregonen vostès, és a dir, una altra incoherència. Però a més, i
aquí és un tema que consider que és capital, que és el tercer
punt respecte de personal i que vull destacar, el personal
traspassat es convertiria en indefinit no fix, és a dir, personal no
ben incorporat perquè va en contra del que estipula la Llei de
pressupostos de l’Estat, també a la disposició addicional 26, i
també en contra de jurisprudència, el que fa entrar, per tant,
aquest personal en un camp d’inseguretat jurídica que
actualment no té als seus llocs de feina, és a dir, si aquest decret
es recorre van a l’atur. 

Per això, i tercera pregunta que li plantej, la tercera
demanda que li faig, voldria preguntar-li si tenen l’informe
jurídic que avali la legalitat de la subrogació definitiva a la
disposició addicional primera d’aquest decret. Té informe

jurídic que avali tota aquesta tramitació? M’agradaria saber qui
l’ha firmat, n’hi deman còpia, i voldria que em contestàs si ha
passat pel Consell Consultiu.

I una altra pregunta, Sra. Consellera. Ens consta que s’han
reunit amb els sindicats, però -i quarta pregunta que li faig,
quarta demanda- m’agradaria que em confirmàs aquí que
aquesta vegada han estat informats de tot. 

Per acabar vull afegir, a més, que pareixia que aquesta
entitat es creava per als serveis no sanitaris, però als estatuts
l’article 2.2.e) preveu del desenvolupament d’altres serveis
assistencials de caràcter sanitari, és a dir, no és que estiguin
reprivatitzant allò no sanitari, com dirien vostès, sinó que
parlen d’incloure serveis assistencials sanitaris, en un altre
exemple de (...) polític, una vegada més amb el suport de la
majoria de la cambra i segur que de tota l’esquerra, que s’ha
cansat de dir el contrari, per exemple, amb la radioteràpia
d’Eivissa. Per tant, Sra. Consellera, quinta pregunta que li faig:
em pot dir quins serveis assistencials sanitaris pensen
reprivatitzar, tenint en compte que el personal de transport
sanitari ja figura en exclusiva a l’apartat a)?

Per tant, resum del seu invent, Sra. Consellera. Falta de
transparència, ha fet una tramitació fosca de cara a l’oposició;
gestió pública amb utilització de dret privat, de la mateixa
manera que ho utilitza i ho va utilitzar el Partit Popular, i ho
seguirà utilitzant perquè pensam que és una bona fórmula de
gestió, però que estan injuriant vostès aquí contínuament dia
rere l’altre. Tercer punt: diferències de dret laboral entre
treballadors amb la mateixa feina i, sobretot, una inseguretat
jurídica per als treballadors subrogats d’aquesta entitat. Sra.
Consellera, m’agradaria que m’aclarís tots aquests punts a la
seva intervenció.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Té la paraula la representant del
Govern, la consellera Gómez.

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

Gràcies, president. Bon dia a tothom una vegada més. He
escoltat amb atenció les seves paraules i he de reconèixer que
estic un poc confosa. No sé si hi ha confusió o tergiversació;
vull pensar que no hi ha mala intenció, això sí que ho vull
pensar, i faré tots els esforços possible per intentar aclarir els
temes que m’ha plantejat, i situar a cada punt aquestes
qüestions.

Per una banda, la primera acusació que ha fet és com una
tramitació mal feta. L’empresa es va crear mitjançant una llei,
la Llei de pressuposts. Aquesta llei no se sotmet a cap tràmit
d’elevació, es tramita directament al Parlament, i es reben les
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esmenes dels grups parlamentaris. Vostès, el seu grup, varen
presentar 30 esmenes a la Llei de pressuposts, però cap sobre
aquest tema. No sé si és que no varen fer els deures, no ho
varen veure, no ho varen mirar o no ho varen voler fer, o varen
arribar tard, no ho sé. El decret que aprova els estatuts és un
decret que es va lliurar -vostè ho ha dit- a diferents institucions:
a la CAEB, a la PIMEM, als sindicats, a la Mesa Sectorial de
Sanitat, a l’Institut de la Dona, secretaries generals de
conselleries, etc., i finalment el Consell de Govern ho va
aprovar. Com pot veure, una tramitació totalment correcta, fins
aquí.

Després, tornant-li repetir, nosaltres li hem dit per escrit,
l’empresa GESAIB es crea per donar serveis i instrumentals
complementaris a l’assistència sanitària, en els darrers anys
s’ha fet molt complexa i costosa la tramitació de la contractació
i aquest fet és molt rellevant en el cas dels concursos de
transport, sobretot del transport sanitari urgent. Si
l’administració assumís directament el servei a la finalització
d’un contracte, molts treballadors es quedarien sense lloc de
feina, i això és el que no vol aquest govern de cap manera. Per
tant, és necessari un instrument i per això es crea aquesta
empresa, per poder assumir aquells serveis que siguin
necessaris i imprescindibles per poder fidelitzar o per poder
mantenir el seu personal.

Em demanava de qui depèn. L’empresa no crea cap, en
aquests moments no hi ha cap estructura directiva, no n’hi ha
cap, no se’n crea cap; es fa des de... s’assumeix des de la
Direcció General del Servei de Salut i concretament des de la
Secretari General del Servei de Salut.

Quan diu que és una reprivatització encoberta de serveis, jo
no entenc el seu argument, no l’entenc, ho va dir també en el
Ple i ens acusa de fer una reprivatització dels serveis. És tot el
contrari, és tornar a l’àmbit públic la gestió dels serveis que
fins ara presten empreses privades; es tracta d’una mesura per
si l’administració vol recuperar un servei, gestionat per una
empresa privada, quan acaba el concurs, com és el cas, per
exemple del transport sanitari, o per poder recuperar un servei
si es produeix un incompliment greu de les empreses; és a dir,
si determinat servei es troba externalitzat i no funciona i hi ha
incompliments greus i ben documentats, com ha succeït, per
exemple, amb KLE, l’empresa de neteja KLE, que no pagava
les seves treballadores, es pot rescindir el contracte, si es té
directament amb l’administració, que és el cas d’aquesta
empresa, i es podrà assumir des de GESAIB.

En relació amb els drets laborals, que vostè diu: es crearà
una diferència entre treballadors amb la mateixa feina; és a dir,
intentaré també clarificar. El sector públic instrumental de la
CAIB està regulat per la Llei 7/2010 i es va marcar, per
objectiu prioritari, la reestructuració i la racionalització de l’ens
instrumental, des de l’entrada en vigor d’aquesta llei el sector
públic instrumental de la comunitat autònoma s’ha reduït de
manera considerable, però no significa que no es pugui
disposar de béns que millorin la seva eficiència o l’eficiència
en la gestió de determinats serveis els quals s’han de sotmetre
a tota la rigidesa de l’actuació administrativa. I quan és així
perden capacitat de resposta en àmbits que requereixen
solucions àgils i cobrir necessitats immediates.

La Comissió de supervisió, anàlisi i proposta de
reestructuració del sector públic instrumental de la CAIB, que
està creada, aquesta comissió té funcions com fixar els criteris
generals que han d’orientar les accions relacionades amb la
planificació i la gestió dels recursos humans del sector públic
instrumental i també les prioritats en la necessitat d’incrementar
les plantilles. I després hi ha la Comissió interdepartamental de
retribucions que vetlla per garantir que les relacions de llocs de
feina s’ajustin a les condicions que estableix la Llei 7/2010;
que l’accés dels treballadors es faci respectant els principis
d’igualtat, mèrit i capacitat i que les condicions laborals i
retributives s’ajustin al que disposin les lleis de pressuposts de
cada any.

Si la primera encomana que s’ha fet de gestió és l’encomana
de gestió del transport a l’empresa, estudiar la situació,
estudiar, els treballadors continuaran tenint els mateixos drets
que tenien amb l’empresa de transport sanitari, com si s’hagués
licitat un nou contracte, no hi cap novetat en aquest sentit. Si
s’internalitza, es farà com ho exigeix la normativa laboral per
als funcionaris: igualtat, mèrit i capacitat, o sigui, continuaran
essent laborals. Els estatuts indiquen que es pot traspassar a
l’empresa el personal de qualsevol administració pública o dels
ens dependents i el personal laboral d’altres empreses que
ocupin llocs de treball i les funcions dels quals passaria a
exercir aquesta entitat pública i, en tot cas, el traspàs o
subrogació del personal laboral es produirà d’acord amb el que
disposa l’article 44 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23
d’octubre -per a mi també és espès, perquè som de ciències,
però bé-, que és la llei de l’estatut dels treballadors.

A hores d’ara no hi ha personal adscrit a GESAIB, les
diferents àrees del Servei de Salut implicades han destinat
personal propi, un temps, no?, per assumir les tasques
necessàries orientades a l’inici de l’activitat. No obstant això,
es preveu dotar l’entitat abans de l’inici de l’activitat prevista
l’1 de març del 2018 d’un equip de treball administratiu, no
directiu, sinó administratiu.

Quant a les finalitats, perquè em deia que es creava per a
serveis no sanitaris, però els estatuts obrin la porta. En els
estatuts està clar, en els estatuts s’explica que l’objecte que
l’objecte de GESAIB és prestar serveis de suport a l’activitat
assistencial que duen a terme els centres sanitaris del Servei de
Salut de les Illes Balears i, particularment, servei de transport
sanitari en qualsevol de les seves modalitats, serveis de neteja
i bugaderia, serveis cuina, servei d’àpats i restauració en
general, servei de manteniment d’instal·lacions i jardineria,
servei d’atenció de la demanda assistencial, informació,
orientació o consell sanitari i també la coordinació de les
urgències, i la col·laboració amb els serveis d’urgències i
emergències de les diferents administracions com els serveis de
protecció civil, cossos de prevenció, extinció d’incendis, cossos
i forces de seguretat de l’Estat, en les situacions que així ho
requereixin, i si hi ha altres assistencials de caràcter sanitari
també.

Com a primeres funcions que ha d’assumir, ja li dic, l’estudi
del transport sanitari terrestre urgent i l’atenció telefònica de les
urgències sanitàries.
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Jo crec que fins aquí li he contestat, per a no continuar amb
normativa i coses que no m’ha demanat. Jo li diria que a aquest
govern, ho hem dit moltes vegades, ens preocupen les persones,
ens preocupa la qualitat del servei, per això volem posar en
marxa totes les eines disponibles per garantir aquesta qualitat
i continuar caminant cap a l’excel·lència.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, consellera Gómez. Correspon la rèplica a
l’autor de la interpel·lació, al Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Bé, ja sabia que no em contestaria,
per tant ho faré per preguntes escrites, a veure si podem tenir
la contestació doncs ja d’una forma més clara.

Jo l’únic que volia, amb l’anterior compareixença, amb
l’anterior intervenció, era únicament fer un paral·lelisme amb
que vostès no se’n van gaire dels circuïts de gestió privada,
amb dret privat dins aquesta entitat, per fer un paral·lelisme
entre el que diuen vostès i el que fan.

Però miri, intentaré sintetitzar el que volia dir-li amb
aquesta interpel·lació, vegem, a la disposició addicional
primera del seu decret posa: “L’entitat pública empresarial
Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears s’ha de
subrogar en els contractes administratius, civils o mercantils
que el Servei de Salut tengui subscrits amb altres empreses,
sigui quin sigui l’estat actual”, és a dir, posa que s’ha de
subrogar en els contractes administratius, sigui quin sigui
l’estat.

La disposició addicional vint-i-sisena de la Llei de
pressuposts generals de l’Estat posa: “Limitacions i
incorporació de personal al sector públic. No podran
considerar-se com a empleats públics, ni podran incorporar-se
amb aquesta condició a una administració pública o a una
entitat de dret públic els treballadors de concessions amb
contracte adjudicat per les administracions públiques”. Per tant,
va ser legal crear l’empresa de gestió per la Llei de (...) de
CAIB que vostè semblava que ens recriminava? Sí, sí que va
ser legal crear aquesta empresa, perquè és anterior a la llei de
pressuposts, la llei de pressuposts sortia el juny del 2017, la
Llei de la CAIB va sortir el 2016, per tant va ser legal.

És legal crear una empresa per assumir serveis prestats per
concessions? Sí, és legal; és a dir, és legal crear l’empresa
entitat pública empresarial Gestió Sanitària de les Illes Balears
i contractar el personal per fer la feina que feien les concessions
rescatades? En principi, sí. Però, és legal el plantejament de
l’entitat pública empresarial Gestió Sanitària de les Illes
Balears d’assumir com a personal el de les empreses privades
concessionàries? A partir de l’entrada en vigor de la Llei
estatal, no.

És d’aplicació aquest article de la Llei de pressuposts
generals de l’Estat al Servei de Salut? Sí.

Sra. Consellera, aquí devora, aquí devora, en el consell
insular ho han entès tal vegada abans que vostè i per aquesta
raó tècnics i juristes obliguen al consell a paralitzar una
empresa pública, precisament perquè la Llei de pressuposts
impedeix la internalització de determinats serveis, precisament
perquè no els deixaven subrogar.

Per tant, per seguretat jurídica dels treballadors i per
l’eficàcia no demagògica de l’administració, volem conèixer
sobretot la base jurídica d’aquesta entitat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Contrarèplica per part del
Govern, té la paraula la Sra. Gómez.

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

Gràcies, president. Tenim informes jurídics de tot, excepte
perquè encara no hem subrogat encara cap personal, ni s’ha
començat a treballar amb cap supòsit concret d’una empresa
concreta d’un contracte concret, però... i, a més, ens
acompanyen el secretari general i la subdirectora de gestió
administrativa, de coordinació administrativa, per tant són molt
més experts que jo i segur que poden aclarir o clarificar
qualsevol dubte que tots tenguem.

Subrogar no, o sigui, quan acaba el contracte amb
l’administració hi ha la possibilitat de fer un nou contracte o
d’assumir aquesta activitat, tant si acaba el contracte com si hi
ha incompliment. Nosaltres ens ho plantegem així, o acaba el
contracte o hi ha incompliment.

Després, jo també li diria, les concessions són diferents dels
contractes, una cosa és que nosaltres tenguem des de
l’administració pública un contracte com tenia l’hospital de Son
Llàtzer directament del servei de neteja, i una altra cosa són els
contractes de concessions de Son Espases o de Can Misses, que
és un contracte que tenim de concessió que, a la vegada, la
concessió té altres serveis sots-contractes, diguéssim. Llavors,
la situació jurídica i administrativa és totalment diferent.

I en relació amb el personal, no se’ls donarà mai la plaça
fixa; se’ls agafa amb les condicions que tenia l’empresa, se’ls
subroguen les condicions que tenia l’empresa i es vol
internalitzar, després han de passar per un procés d’oposició o
de selecció, com diu l’administració.

Jo, com li deia, ens preocupa... o em sorprèn que el
preocupi tant la creació d’aquesta empresa pública, la majoria
de comunitats autònomes governades pel seu partit, a Madrid
o a Galícia o a Andalusia, per altres partits, vull dir, tenen
aquest tipus d’empreses sanitàries, i el mateix Estat espanyol té
l’empresa pública TRAGSA, participada per la comunitat
autònoma també; és a dir, la majoria de comunitats autònomes
la tenen, la finalitat és donar serveis que ara es troben
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externalitzats i fer-ho des de l’administració pública, d’una
manera ràpida i sobretot sense posar en perill els llocs de feina,
que això és molt important.

Jo crec que és totalment coherent amb la nostra filosofia de
defensa de la sanitat pública i totalment coherent amb els
acords de governabilitat que tenim. Jo esper que sí hagi quedat
clar doncs que ens preocupa la qualitat integral dels serveis que
són imprescindibles, que ara l’administració té un recurs més
per vetllar i garantir aquesta qualitat, abans no hi era, jo... hi
podem estar en contra, però no li puc... o sigui, pot estar-hi en
contra, no ho sé, però no li podem donar tampoc moltes més
voltes. Crec que s’ha de posar en valor que ara és possible
gràcies a la creació d’aquesta empresa, que l’ha feta aquest
govern, que varen tenir oportunitat de presentar esmenes i de
fer aportacions i no ho varen fer, i jo, no ho sé, una vegada
més, crec que el que diem i al que ens comprometem aquest
govern i aquests partits que conformes el Govern i donen
suport al Govern doncs és el que fem i demostram amb fets.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

III. Debat de totalitat del Projecte de llei RGE núm.
14156/17, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, amb les
esmenes a la totalitat, de devolució, RGE núm. 14947/17,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, RGE núm.
14949/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, i RGE núm. 14970/17, presentada pel Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, i fixació de les quantitats globals.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de totalitat del Projecte de llei de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018,
document RGE núm. 14156/17, amb les esmenes a la totalitat,
de devolució, RGE núm. 14947, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, RGE núm. 14949, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, Ciudadanos, i RGE núm. 14970/17,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES BALEARS, i fixació de les quantitats globals.

Per a la presentació del Projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al
2018 té la paraula la consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques, la Sra. Catalina Cladera i Crespí, sense limitació de
temps.

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

Gràcies, Sr. Vicepresident, senyores i senyors diputats, bon
dia a tothom. Som aquí per debatre sobre el Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2018 i tenc el plaer de defensar-lo davant el
Ple de la cambra, són els tercers pressuposts de la legislatura,
naixen d’un elevat grau de consens entre els socis de la majoria

parlamentària als quals vull agrair la tasca feta i la seva
col·laboració; suposen un nou i notable augment de recursos
per a tota la ciutadania de les Illes Balears, una altra passa
endavant.

Per primera vegada la xifra global supera els 5.000 milions
d’euros, 5.008,81 milions d’euros per ser exactes, amb un
increment del 7,3%, el que representa 341 milions més respecte
de l’exercici actual. Si hi incorporam el sector públic
instrumental, arribam a un pressupost consolidat de 5.261
milions d’euros.

Som davant dels pressuposts més alts de la història del
Govern de les Illes Balears i això és possible perquè és evident
que gaudim d’una conjuntura econòmica favorable, unes xifres
positives, però són més importants les polítiques que hi ha
darrera d’aquests nombres. No parlam de la mera translació de
la millora econòmica als comptes públics, sinó de l’efecte sobre
el pressupost de l’aplicació de les polítiques que fa aquest
govern, de l’aplicació de les prioritats polítiques que fa aquest
govern. Les seves polítiques troben la decisió de traslladar
ràpidament tota la millora econòmica que es genera a Balears
cap a les polítiques públiques i el teixit social i productiu de les
Illes.

Hem fet, fem i farem pressuposts d’esquerres, com a
garantia de present i futur per a tothom. La força del canvi
resideix en el pressupost anual, en la capacitat d’incidir a
quines polítiques i a quins projectes es destinen els recursos, i
això és el que marca la diferència d’un govern o un altre, un
punt d’inflexió que es va produir fa dos anys i que ja s’ha
traduït en resultats positius.

Els pressuposts de la comunitat autònoma són el principal
instrument de política macroeconòmica, l’esforç per traduir els
recursos en majors pressuposts ha tengut una incidència clara
en la consolidació de la recuperació econòmica, totes les dades
macroeconòmiques mostren que l’esquerra és capaç de
gestionar eficientment i ho fa amb nota, les dades ens avalen.

En aquest sentit, un primer element que no podem perdre de
vista és la gestió del cicle econòmic fet per aquest govern des
de l’inici de la legislatura. Quan arribàrem al Govern s’iniciava
la recuperació econòmica, en aquell moment, a principis del
2015, el PIB balear creixia un 2,2%, des d’aleshores
l’economia balear ha augmentat el seu ritme de creixement
essent la majoria de trimestres igual o superior al 4%.

Front als que parlaven d’inèrcia, hem aconseguit reactivar
el creixement econòmic i consolidar l’expansió assolint taxes
de creixement que no s’havien aconseguit en tot el cicle actual.
I això a diferència de l’anterior fase expansiva, ho hem
aconseguit sense les disfuncions i les bombolles que tots
sabem. Aquest 2017 tancarem amb un creixement del 3,8%,
superior fins i tot al previst inicialment. De cara al 2018 les
previsions de la Direcció General d’Ocupació i Economia
assenyalen que el creixement econòmic continuarà fortament
instal·lat en una taxa del 3,5%. Unes xifres que situen a Balears
com la comunitat amb major creixement de l’Estat espanyol,
superior també a la resta de comunitats turístiques i el més
elevat a la zona euro. Aquest govern ha demostrat que sap
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gestionar el cicle econòmic, de fet l’índex de confiança
empresarial està en valors màxims d’ençà que es creà el 2013. 

Però aquest govern no en té prou amb això, es tracta que
amb la tranquil·litat macroeconòmica del curt termini, hem de
treballar també per al benestar a mitjà i llarg termini. Es tracta
de planificar per avançar-nos al futur. Per això una part
important de la política econòmica dels pressuposts es
concentra en inversions i en infraestructures. Com deia, aquesta
millora econòmica s’ha centrat en increments pressupostaris
que han estalonat la feina del Govern.

Des de l’inici de legislatura, en aquests dos primers anys i
amb el nou pressupost del 2018, el Govern acumula un
increment de 737 milions d’euros per dotar de polítiques
actives, això és de despesa no financera. La despesa social se’n
du el gruix d’aquesta quantitat, amb 525 milions més en 3 anys,
525 milions més dedicats a salut, a educació, serveis socials,
ocupació, habitatge. Perquè és la nostra obligació i el nostre
compromís traslladar el bon moment econòmic a un major
esforç pressupostari, per afavorir les condicions laborals i
econòmiques de tota la societat, de manera ràpida i a través de
la palanca que tenim el Govern per fer-ho, que és el pressupost
públic.

Les comunitats autònomes assumim la gestió de l’estat del
benestar, tenim la responsabilitat de garantir i proporcionar els
millors serveis, prestacions possibles i de qualitat als nostres
ciutadans. I en el decurs d’aquesta legislatura ho hem fet. A
Balears hem reconstruït els pilars de l’estat del benestar, que fa
fos anys vàrem trobar malmenats. Hem de seguir espitjant la
palanca per no afluixar, hem recuperat i hem d’assegurar que
es mantendrà en el temps i ho feim en uns pressuposts com
aquests, per blindar l’estat del benestar i per garantir
l’estabilitat econòmica que el sosté. 

Els principals eixos de les xifres que presentam avui són: en
primer lloc consolidar les polítiques socials garanteix una
major igualtat entre les persones i també contribueix a una
major eficiència econòmica. La despesa en salut, educació o
serveis socials, són una inversió necessària que genera un
retorn a la mateixa societat amb més benestar i progrés social
i econòmic per a tots.

En segon lloc, reactivam amb força la política d’inversions
públiques, un altre dels motors de canvi que ens ofereix aquest
pressupost, per tal d’incidir en l’acceleració de la mateixa
activitat econòmica, però també per donar resposta a les
mancances històriques que arrossegam en infraestructures i
serveis públics. Aquestes inversions ens han d’assegurar la
pròpia activitat econòmica i han d’ajudar a incrementar la
productivitat global de la nostra economia, sense inversions
avui és impossible plantejar una economia competitiva en el
futur. 

També incidim en polítiques econòmiques per tal de donar
una empenta a sectors que havien quedat oblidats els darrers
anys, àrees estratègiques de futur, referides a la recerca, al
desenvolupament tecnològic, la innovació, l’economia del
coneixement, el terreny de la ciència i tots els sectors
industrials, tant els tradicionals com els emergents.

I finalment també impulsam el federalisme insular,
augmentant les transferències caps els consells, en favor de la
seva autonomia.

Fa dos anys en aquesta mateixa sala, els presentàvem uns
pressuposts decantats cap al rescat de la ciutadania, era una
crida d’emergència social. Tots els que ens assèiem en aquest
costat esquerre de l’hemicicle ho tenim ben present, ningú
podia quedar enrere. Avui, dos anys després ens presentam amb
la cara ben alta, amb un nou projecte de llei de pressuposts, que
porta dins la motxil·la l’experiència d’un govern que compleix
la paraula prestada. Un govern que aposta per les polítiques
socials, com a via de compromís amb els ciutadans, però també
adopta una visió d’economia moderna, on la despesa social és
una font de millora de la competitivitat. I sobretot un govern
que pot mirar a la cara a les persones, afirmam avui a Balears
que estam millor que fa dos anys.

Així ho va dir la presidenta Armengol fa pocs dies, durant
el discurs de política general i aquest és el nostre
convenciment, el millor aval d’aquest pressupost de la
comunitat autònoma per a l’any 2018 són els milers de
persones que avui a Balears disposen de millores efectives que
incideixen positivament en el seu dia a dia. És evident que
encara estam enfora de presentar una situació òptima, és
necessari encara que reforcem les polítiques que sostenen
l’estat del benestar, però perquè els seus beneficis de l’estat del
benestar arribin realment a tots. És una conquesta social
irrenunciable que la crisi i la gestió de la dreta havien posat en
qüestió i que un govern valent ha aconseguit recuperar.

El camí ja està traçat i ara vull recordar aquest camí fet, un
camí que ens mostra les cares de la recuperació. Ha estat, són
i seran els ciutadans de les Illes Balears els beneficiaris reals de
les polítiques d’aquest govern. Són els 5.800 receptors de la
renda social garantida, a la qual ampliarem els perfils de
persones que podran rebre aquest nou dret, o els 5.009
perceptors d’ajudes per a la dependència, un cop hem reactivat
la llei. Ara augmentam també el pressupost per consolidar
serveis i equipaments que s’han posat en marxa o reforçat des
de 2015.

A la sanitat pública els beneficiaris són els milers de
pacients que han hagut d’esperar menys per una cita amb
l’especialista o fer-se una operació. Llistes d’espera que baixen
en 18.600 persones per anar al metge i en 1.300 persones per
fer-se una intervenció. I continuarem millorant en la
recuperació del dret de garanties de demora, perquè cap pacient
no esperi més de dos mesos per a una consulta, ni més de sis
per a una operació quirúrgica.

No ens oblidem també de les 9.500 persones que a Balears
han recuperat el dret d’ús a la targeta sanitària, ni de les
470.000 que l’han renovada sense haver de pagar els 10 euros
implantats durant la passada legislatura per accedir a un dret
universal. No aturam i ara continuarem millorant la sanitat
pública amb un 23% més d’inversions per ampliar serveis i
millorar hospitals.

A educació ens podem mirar a la cara amb estudiants,
docents, famílies, amb tota la comunitat educativa, que ha
copsat l’esforç per incrementar la qualitat de tot el sistema,
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l’educació pública que va ser tan malmenada pels anteriors
governants. S’han incorporat 800 nous professors a la plantilla
docent i n’hi afegirem 350 més. Hi ha 1.400 alumnes que ara
poden accedir a les beques menjador i que abans no ho podien
fer. També n’hi ha que poden estrenar aules o ho podran fer
d’aquí a poc, després d’anys de no fer reformes ni projectes per
a nous centres. Augmentam el pressupost d’inversions de
l’IBISEC en un 69% per millorar les infraestructures
educatives, i sabem que no basta.

Per a les famílies hem recuperat les ajudes a la xarxa
d’escoletes públiques i destinam 2 milions allà on abans n’hi
havia 0. Per als estudiants i docents de la Universitat de les
Illes Balears, el Govern ha incrementat en 1.000 euros per
alumne la dotació que destina a l’ensenyament superior per
incrementar també la qualitat dels estudis i l’activitat
investigadora. 

Hem donat noves oportunitats a 4.100 persones que ja s’han
beneficiat dels programes d’ocupació, principalment joves i
gent major de 45 anys, d’una banda els visibles que han signat
un contracte de treball gràcies al SOIB; i de l’altra els joves
menors de 30 anys que han trobat sortida laboral en el
programa SOIB Jove garantia juvenil. 

Per a 2018 el SOIB ja duplica el pressupost de 2015, de
manera que passarem d’una inversió per aturat de 625 euros
l’any 2015 a 1.619 l’any 2018, un 159% més. Més de 16.200
treballadors han pogut millorar les condicions laborals a les
seves empreses, gràcies a la detecció de borses de precarietat
laboral, propiciada pel Pla de lluita posada en marxa per aquest
govern. 

La reducció sostinguda de l’atur també és una realitat, són
milers de persones que viuen millor, gairebé 16.000 aturats
menys que fa dos anys, o 55.000 treballadors més d’alta a la
Seguretat Social, estam millor que el 2015.

La darrera Enquesta de Població Activa del tercer trimestre
de 2017 ens situa com l’única comunitat amb una taxa d’atur
per sota del 10%. En dos anys la caiguda de l’atur ha estat del
25% i amb una reducció del 35% de l’atur de llarga durada. 

I no ens conformam, la millora de la qualitat de l’ocupació
que es genera és clau en aquest aspecte. Per això l’acord de
patronal i sindicats amb la intermediació del Govern que s’ha
assolit enguany en el sector de l’hoteleria, representa una
millora històrica i una fita a seguir per a la resta de sectors. Un
increment del 17% del sou en quatre anys, que beneficia a
137.000 treballadors en aquestes illes, un acord que és una
referència a tot l’Estat. Les millores salarials són un eix
fonamental de la política econòmica redistributiva.

Des de l’IBDona es potencien els serveis d’atenció i
acompanyament i s’amplia l’atenció a col·lectius sensible, com
les dones i les nines víctimes de xarxes de prostitució i
explotació sexual. Les dones aturades i víctimes de violència
masclista també podran tenir una feina durant dotze mesos
gràcies a un nou programa del SOIB.

La cara de la recuperació té un vessant de dignitat i
reparació quan ens referim a totes aquelles persones que

després de vuitanta anys poden finalment tancar ferides. La
tasca del Govern en matèria de memòria democràtica ha
permès l’inici de les feines de recuperació de les restes de
familiars malmenats durant la Guerra Civil i la posterior
repressió franquista. El 2018 l’augment de la dotació
pressupostària permetrà també incrementar aquesta feina de
recerca.

Els beneficiaris del nou pla d’habitatge que posam en
marxa, amb una inversió de més de 50 milions d’euros fins a
l’any 2020, podran comptar també amb una casa digna, una
quantitat amb la qual iniciarem la construcció de més de 500
habitatges de protecció social a Mallorca, Eivissa i Menorca.
Procuram bolcar recursos allà on es necessiten, i el problema
de l’habitatge és una de les principals preocupacions ciutadanes
després de la legislatura passada, en què no es va destinar ni un
sol euro a habitatge social. 

A més aquest govern ha recuperat drets i serveis també a la
funció pública per garantir una major qualitat; ens referim als
més de 30.000 empleats públics de l’administració de la
comunitat autònoma i del sector públic instrumental; tots ells
han transitat també el camí de la recuperació de drets i
prestacions que els van manllevar. El 2018 serà un any clau per
a la millora de la qualitat de l’ocupació pública amb l’inici del
procés d’estabilització de places d’interins i la seva conversió
en places fixes de carrera: més de 7.000 aspirants ja s’han
presentat a les places ofertes a Serveis Generals, per torn lliure
i de promoció interna, en el termini d’inscripció que es va
tancar el passat divendres. Vull aprofitar aquest punt per agrair
la feina i l’esforç de tots els treballadors públics de la comunitat
autònoma, el cor, els ulls, les mans de la recuperació de drets
i prestacions que oferim a tota la societat; sense ells gran part
de les polítiques que tenen reflex en aquest pressupost no es
podrien dur a terme.

Avui més que mai la veu de totes aquestes persones que els
he detallat i de tantes altres més és la demostració incontestable
del fet que aquest govern fa feina, compleix els seus
compromisos de legislatura i ofereix oportunitats reals de
desenvolupament social per a tots.

L’economia creix, però el pes de la despesa social al
pressupost encara s’ha incrementat més; el 2018 arribarà a ser
un 9,1% del nostre PIB, el percentatge més alt de la història; el
2014 aquest mateix percentatge era un 8,1% del PIB, un punt
menys. Parlam de més de 2.800 milions d’euros destinats a
polítiques socials per a l’any 2018, més del 70% del pressupost.
La inversió en polítiques socials serà prop de 2.500 euros per
càpita, això són 570 euros més per habitant respecte d’allò que
s’hi destinava en despesa social l’any 2013, l’any més dur de la
crisi i de les retallades. I em permetran que em detengui en
aquesta dada, perquè és molt important que comprovin cap a on
s’ha dirigit aquest increment: a salut la despesa per càpita de
2015 era de 1.160 euros; l’any 2018 hi destinarem 1.364 euros
per habitant, un 17% més. A educació es destinaven 689 euros
per habitant l’any 2015, i l’any 2018 s’hi destinar 807 euros per
habitant, amb una pujada també del 17%; a serveis socials, en
el mateix termini s’haurà passat de 130 a 160 euros per càpita,
amb un augment del 23%. Aquesta és la gran diferència,
governar és prioritzar, i les decisions d’aquest govern han fet
que els increments de recursos s’hagin convertit
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majoritàriament en polítiques en aquestes àrees: salut, educació
i serveis socials.

Fins ara els he volgut explicar els eixos de la nostra gestió
per pal·liar els forats socials que van provocar les retallades
dels quatre anys anteriors. Ara, en una etapa més madura del
cicle, és el moment de consolidar definitivament el benestar
social i de garantir unes bases de futur de prosperitat i
d’estabilitat econòmica. Aprofitam el vent favorable del cicle
econòmic per desenvolupar una acció de govern coherent, amb
un marc de creixement sostingut que es trasllada també a un
augment del consum i la confiança empresarial, i que permet
mantenir la tendència d’increment de les inversions públiques.
Tot això redunda en la millora de l’economia i del marc en el
qual es desenvolupen les activitats de les empreses; suposa
també un nou avanç amb el repte d’aconseguir que aquest
creixement econòmic i empresarial arribi cada vegada a més
famílies, a més persones, als segments de la societat que encara
pateixen, però també per aconseguir el seu repartiment i
enfortiment en el futur en un entorn d’estabilitat i diversificació
econòmica.

La clau ara és el sosteniment de les polítiques de benestar.
És un repte que va més enllà d’aquesta legislatura i ningú no ho
pot oblidar. Aquest cicle expansiu, sense tensions
inflacionistes, permet alçar el cap per planificar allò que volem
fer; el cicle econòmic preveu mantenir quotes apreciables de
creixement, i a aquesta circumstància afegim la solvència de la
gestió financera del Govern, que ha permès assolir un doble
objectiu: d’una banda hem complert els nostres compromisos
de despesa que reclamava la política de finalització de
retallades i retorn de drets i prestacions i, de manera paral·lela,
hem aconseguir dominar els indicadors macroeconòmics
derivats de l’obligada senda d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera que ens imposa la Unió Europea per via
del Ministeri d’Hisenda. Aquesta doble acció de cicle
econòmic i gestió és la clau de volta que fonamenta la situació
de partida del pressupost 2018 i que motiva la solidesa de les
xifres que presentam avui.

Els indicadors de deute, dèficit i pagament a proveïdors
presenten comportaments positius, impensables si els
comparam amb els que teníem a finals de 2015. 2018 serà l’any
que el deute de Balears baixarà en termes absoluts respecte de
l’any anterior, una fita inaudita a Balears; la previsió final de
2017 indica que acabarem amb percentatges del 29,6% del
PIB, i que el 2018 seguirem baixant aquesta xifra fins al 28,4,
per sota del límit fixat per l’Estat. Segons les xifres de FEDEA
Balears ha estat la comunitat autònoma que més ha reduït el seu
deute públic entre 2015 i 2016 en termes de PIB, mig punt del
PIB, un reducció del deute apreciable però lenta, i que caldria
que fos incentivada amb mesures de reestructuració impulsades
de comú acord amb l’administració central. Vull recordar que
un 70% del deute públic de les Balears ja està en mans de
l’Estat, i seria una oportunitat excel·lent per fer valer el dèficit
de finançament històric, un dèficit xifrat en 5.000 milions
d’euros, si el comparam amb la mitjana de comunitats
autònomes en finançament autonòmic des de l’any 2002, una
situació que parcialment es va corregir a partir del sistema de
2009 que encara està en vigor i que està pendent d’una reforma.

La reducció del deute públic es basa òbviament en la
contenció del dèficit pressupostari anual, un dèficit que ha
passat del -1,8% del PIB a finals de 2015, més de 470 milions,
a una previsió de tancament propera a l’equilibri pressupostari
per a enguany; la mateix FEDEA, think tank econòmic del
Ministeri d’Hisenda, ja albira aquesta possibilitat de tancament
del dèficit de Balears al voltant del 0% per a enguany, una
previsió que coincideix amb la que realitza també l’AIReF. 

Les empreses, autònoms, que contracten amb
l’Administració de la comunitat autònoma cobren ara més prest
que mai. L’octubre hem encadenat nou mesos consecutius
pagant a menys de 30 dies als proveïdors. Vull destacar en
aquest punt el paper que han fet la Direcció General del Tresor,
la Intervenció general i l’Ibsalut per aconseguir que les
empreses i els professionals que treballen per a l’administració
puguin cobrar en temps i forma per la seva feina i els serveis
que ens presten. És, sens dubte, un factor decisiu a l’hora de
reforçar la confiança a l’activitat empresarial que aquest govern
ofereix.

Capítol a banda mereix, però, el comportament d’un altre
indicador de control financer que el Govern està obligat a
complir, la regla de la despesa. De l’increment de 451 milions
d’euros en els ingressos del nou pressupost, o que podríem
incorporar al nou pressupost, només podem destinar-ne 250 a
polítiques efectives; els altres 200 han d’anar o s’han d’aplicar
necessàriament a reduir deute. L’aplicació de la regla de
despesa ha de poder ser més flexible i així ho demanam; és
injust que amb una economia tan vigorosa com la balear no es
pugui aplicar íntegrament aquesta generació de riquesa en
benefici immediat de tota la ciutadania per culpa d’una
aplicació massa restrictiva d’aquesta norma.

Una altra de les regles de joc que ha de canviar, i que ha de
canviar ja, és el sistema de finançament autonòmic. Hem de ser
capaços d’aconseguir gestionar en clau balear una major part
dels ingressos que generam a la nostra economia per poder
mantenir a futur el nivell de desenvolupament social que la
nostra societat s’ha guanyat. Per molt que s’incrementi la
capacitat de generar riquesa a Balears no serà possible el
manteniment de les polítiques de l’estat de benestar si no
canvien les normes de joc en el repartiment del finançament
autonòmic. Per tant amb la negociació d’un nou sistema de
finançament ens hi jugam molt: ens jugam l’herència en forma
de benestar que hem de traspassar a la pròxima generació. 

Un altre element clau per assegurar la redistribució de la
riquesa, és la política fiscal, i aquest govern ha fet ús de la seva
limitada capacitat normativa per incidir en una major
progressivitat que reparteixi de manera més justa l’aportació
que cadascú fa al manteniment del que és de tots. Defensam
una política fiscal amb una major progressivitat, com hem
aplicat des de principi de legislatura, una tesi a la qual s’ha
abonat recentment també el Fons Monetari Internacional en el
seu darrer monitor fiscal, que diu: “una execució més eficient
i equitativa de la política fiscal és un poderós instrument per
donar suport a un creixement inclusiu i sostenible i, per tant, es
converteix en un mecanisme òptim per reduir la desigualtat
social”.
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Són paraules de l’FMI que vénen a apuntalar allò que hem
fet en la reforma fiscal que vàrem aprovar a l’any 2015 i les
noves deduccions que incorporam als pressupostos per a l’any
2018, una política fiscal justa per tal que contribueixi qui més
té i que no ha suposat cap increment de la pressió fiscal per a
les classes mitjanes i baixes, cap ni un.

La reforma de 2016, l’hem aplicada al segment de les
rendes més elevades, per això és progressiva i aquest fet es
demostrable amb les dades a la mà.

Hem recuperat i ara ampliam diverses deduccions que
havien estat suprimides pel Partit Popular a la passada
legislatura, i en cream de noves per reforçar polítiques
d’habitatge o la que a partir d’aquest mateix any també
beneficiarà amb una deducció de 1.500 euros als estudiants que
cursin estudis superiors fora de l’illa de residència.

També ampliam dues bonificacions en l’àmbit de la
innovació industrial i de la diversificació econòmica per a
inversió en accions o participacions d’empreses de nova o
recent creació de fins a 6.000 euros i en determinades societats
fins a 12.000 euros i per a donacions a entitats destinades a
recerca, investigació per les quals també ampliam el ventall de
beneficiaris i a més mantenim les sis deduccions d’IRPF que ja
estan en vigor.

Al mateix àmbit de palanques fiscals per a la redistribució
de la riquesa, disposam de l’impost del turisme sostenible, 95
milions d’euros recaptats aquest any... primer any i mig i la
previsió de 120 milions d’euros més per a l’any 2018, una eina
de justícia social, un tresor que ens permet posar cara i ulls a tot
un seguit de projectes que beneficien tota la ciutadania i que ja
reverteixen en la millora del nostre producte turístic, són ja 108
projectes impulsats.

Per a l’any 2018 adequam les tarifes de l’ITS a la realitat
turística de les Illes i les augmentam en temporada alta mentre
que congelam la temporada baixa. Aquest primer any i mig
d’aplicació de l’impost demostra l’absoluta normalitat amb la
qual el sector turístic i els nostres visitants han acceptat aquesta
mesura. El preu de les estades a establiments turístics augmenta
a ritmes del 7% sostinguts als tres darrers anys. El mercat actua
d’acord a l’increment de la demanda.

En aquest context (...) que hem plantejat un augment de la
tarifa de l’ITS en temporada alta racional i ponderat, és en
aquest context. L’ITS, l’impost sobre turisme sostenible, es va
recuperar a l’any 2016 amb el mateix import que l’ecotaxa de
2002, a la nova tarifa el pes de l’impost sobre la despesa diària
dels turistes quedarà en un 1,21%. En el primer any i mig
d’aplicació de l’impost ja es pot constatar que de cap manera
no ha retret o no ha disminuït l’increment del flux de turistes
cap a Balears. 

Resulta exagerat, per tant, acusar que una taxa entre 2 i 4
euros pot perjudicar la indústria turística, un sector empresarial
que amb dades d’IMPACTUR de 2014 a Balears resulta...
representa un 44,8% del nostre PIB, equivalent a 12.000
milions d’euros, i amb aquestes magnituds algú pot seguir
defensant que l’augment de l’impost sobre estades turístiques
tindrà una incidència real en la rendibilitat del sector de 2018? 

La distribució de la recaptació de l’impost de turisme
sostenible és la millor prova que genera beneficis que arriben
a la població, tothom en surt guanyant, també els visitants. I
enguany hagués estat excepcional si no s’hagués retirat aquest
mecanisme el 2003, un dels majors errors de la gestió política
de tota la història del nostre autogovern, que ens ha privat de
poder obtenir i invertir 1.000 milions d’euros.

Som davant el tercer pressupost de la legislatura i podem
dir que complim tots els nostres compromisos davant la
ciutadania, el full de ruta dels acords pel canvi, i també totes les
nostres obligacions en matèria financera. En suma, la situació
en què ens trobam és la continuació d’una tendència positiva,
però no és suficient per a aquest govern, som conscients que el
creixement encara no arriba a tothom i que hem de continuar
insistint en les polítiques socials per poder-ho aconseguir. 

No podem ni volem amagar cap de les cares de la realitat
social de les Illes, 50.000 persones a Balears viuen amb menys
de 342 euros al mes i un 19,1% de la població, més de 200.000
persones, està en risc de pobresa o en situació d’exclusió social
segons el darrer informe de la xarxa per a la inclusió social
EAPN a Balears. És cert que són xifres que milloren respecte
de 2015, però no és una situació assumible per a una societat
del primer món. No podem ni volem girar l’esquena a tota
aquesta gent i el pressupost de 2018 també compta amb ells. 

Senyores i senyors diputats, en aquests dos anys hem
recuperat drets i serveis al sector públic que havien patit la
fúria de les retallades i que havien suposat un càstig per a la
ciutadania. Estam millor que fa dos anys i els ciutadans noten
en primera persona aquesta millora, però no ens aturam aquí.
Com deia abans, venim acumulant més de dos anys d’un
importat creixement econòmic a totes les nostres illes i les
perspectives econòmiques per a 2018 són igualment
encoratjadores. Podem dir que, amb la prudència que qualsevol
previsió implica, les perspectives són clarament positives. Ens
trobam així amb una oportunitat històrica, la millora en el curt
termini posa les bases per a la millora del nostre model
econòmic. 

Així ho feim, amb el diàleg i la concertació per construir un
projecte comú, per això el full de ruta econòmic s’està
consensuant en el marc del pacte per la competitivitat,
l’ocupació de qualitat i el progrés social. Les bases per a un
model econòmic més productiu i inclusió s’estan pactant amb
els agents econòmics i socials més representatius, així com amb
una bona part de les entitats civils. Com ja saben, ja s’han
aprovat el Pla d’ocupació de qualitat, l’Estratègia RIS3 per la
innovació i la setmana passada el Pla per l’autoocupació i
foment de l’emprenedor.

Existeix, per tant, un full de ruta consensuat per a la nostra
economia que marca el camí per al proper quinquenni i en
aquest pressupost això es tradueix en un augment de gairebé el
40% del pressupost en polítiques de promoció econòmica, les
quals abasten tots els sectors estratègics i assoleixen la xifra de
175 milions d’euros per a l’any 2018, gairebé 50 milions més
que l’exercici actual, un esforç destinat a les àrees d’indústria,
innovació, energia, comerç, medi ambient, agricultura, turisme,
i que es tradueix en un augment de les dotacions per als
programes de promoció i diversificació econòmica i una via per
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a la millora de la competitivitat de les empreses, especialment
de la petita i mitjana empresa per obrir camí cap a les seves
exportacions a l’exterior i per aconseguir un major dinamisme
del teixit productiu a les Illes.

Cal destacar que l’apartat d’indústria que augmenta la seva
dotació en un 60%, estam construint les bases on abans la
manca de planificació era la norma, enguany ja hem aprovat la
Llei d’indústria i ben prest, per primera vegada, aprovarem un
pla d’indústria com a instrument per fer realitat la diversificació
empresarial amb una dotació d’11,3 milions d’euros per a l’any
2018.

Impulsam la recerca i el desenvolupament tecnològic i la
innovació, els nous pressupostos preveuen fins a 21 milions
d’euros a les polítiques d’innovació i recerca, un 55% més que
enguany. 

Una altra de les potes d’aquest nou model passa també per
les actuacions per afavorir la sostenibilitat ambiental i la
transició energètica. Les polítiques a l’àrea d’energia
augmenten més del cent per cent amb 5,3 milions més, de la
Direcció General d’Energia i Canvi climàtic destaca la línia
d’ajudes de 5 milions d’euros en energies renovables i el
projecte finançat amb l’impost turístic per al foment de la
mobilitat elèctrica a totes les illes.

A medi ambient l’augment supera el 40%, amb 13 milions
més respecte d’enguany, de 2017. En aquesta àrea tenen
especial importància les inversions que impulsam amb l’impost
de turisme sostenible que potencien la preservació del medi
natural com la creació de les reserves marines, la protecció
d’àrees naturals amb l’adquisició de finques d’alt valor
ambiental com Els Canons d’Artà, Es Verger a Alaró o la
intervenció en millora... i millora en parcs naturals com Es
Trenc i l’Albufera d’Es Grau a Menorca.

El creixement a Agricultura serà el 9%, amb 3,5 milions
més, i l’impost turístic també hi destinarà més d’11 milions en
inversions i actuacions.

L’element central de la millora del model econòmic té en el
capital humà una peça cabdal, per això el conjunt de la
formació professional és essencial, impulsam programes com
la formació dual i la construcció de nous centres de formació
lligats als nostres sectors estratègics i emergents. 

En aquest sentit, voldria destacar que una part dels recursos
de l’ITS s’invertiran a dotar de centres de formació en el camp
de la nàutica a Palma i al Port d’Alcúdia, i l’Escola
d’Hostaleria a Eivissa.

També destac l’aposta pel sector comerç, del comerç, amb
un augment del 4,5% en la seva dotació i amb una aposta pel
model de proximitat per un equilibri territorial a cada illa i per
l’impuls de la modernització dels establiments i l’augment de
la seva productivitat.

Un element clau per a la millora de la competitivitat de les
nostres empreses i per la seva projecció exterior també seria o
serà l’aprovació d’un nou règim especial per a les Illes Balears
que contempli mesures de compensació per a les empreses i els

professionals que també, lògicament, han de beneficiar a tots
els ciutadans. Tenim el consens de tota la societat i de tots els
partits polítics, aquí representats, per aconseguir un
reconeixement just a les demandes de Balears. No demanam
cap privilegi, el nou REB ha de permetre competir en igualtat
de condicions les empreses de les Illes Balears amb les de la
península. 

Volem un REB just, no ens acontentarem amb un règim
especial de mínims. La proposta que hem posat damunt del
ministeri es completa amb mesures compensatòries per al
transport de passatgers i mercaderies, un nou règim fiscal que
inclogui bonificacions i incentius i millores més específiques
per als sectors productius. Fa anys que en parlam, però no ha
estat fins ara que hem iniciat una ronda de negociacions per
aconseguir la modificació de llei, tenim el compromís del
ministre Cristóbal Montoro que l’acord del nou REB amb el
Govern central s’ha d’assolir abans de finals d’any. 

Arribats a aquest punt és molt important destacar que aquest
pressupost de 2018 suposa un salt quantitatiu i qualitatiu també
pel que fa a la inversió pública. La reactivació de la palanca
després d’anys d’abandonament de la inversió té un doble
factor d’incidència, un de social per posar en valor les
infraestructures o recuperar les infraestructures que es posen a
disposició dels ciutadans i, l’altre, com impuls econòmic que es
genera a tots els sectors productius que tenen en l’obra pública
un vector d’activitat, una palanca potent que creix per a l’any
2018 un 47,8%, quasi un 50%, 421 milions d’euros. 

Del total un 28% es destina a infraestructures de caràcter
social per fer noves escoles, residències, reformes a centres
assistencials, etc.; també milloram la gestió dels nostres
recursos hídrics posant al dia les infraestructures del cicle de
l’aigua; fomentam l’ús del transport amb la finalització de
l’electrificació de la xarxa ferroviària fins a Sa Pobla i
Manacor; posam en marxa un ambiciós pla d’habitatge;
augmentam amb un 33% els recursos per millorar els nostres
ports, com a fites més destacades d’aquest esforç d’inversió. 

En tot allò que suposa l’augment de la capacitat inversora
del Govern, cal recordar que encara ens trobam molt per sota
de les xifres que s’hi destinaven en els pressuposts anteriors a
la crisi econòmica. 

És evident que també el Govern és ambiciós en aquest
apartat i per això reclamam que l’Estat augmenti la partida
d’inversions que destina a Balears i que doti adequadament el
nou règim especial amb un fons d’insularitat. Aquest nou fons
d’insularitat ha de servir per invertir en aquelles
infraestructures que han d’estar dimensionades amb les
necessitats de les Illes per la discontinuïtat del territori amb el
continent.

La potenciació de les inversions també té una relació directa
amb la vertebració territorial de les Illes i amb la posada en
valor de totes les administracions competents, això són consells
insulars i ajuntaments. La territorialització de les actuacions
que impulsa el Govern en matèria d’inversió provoca
precisament la manifestació clara del sentit de lleialtat
institucional, que és una de les bases d’aquest pressupost com
he esmentat a l’inici de la intervenció. Així, Mallorca rebrà
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inversions per valor de 231 milions, Menorca 42,3 milions,
Eivissa 62,6 milions i Formentera 5,6 milions; un fet que es
completa amb l’increment del finançament dels Consells
Insulars, un 9,7% respecte de l’any 2017, amb 32 milions
d’euros més fins arribar als 359 milions, aquests es
distribueixen, 251 per a Mallorca, 47 per a Menorca, 54 per a
Eivissa i 7 per a Formentera. Aquestes aportacions
incondicionades, per tant, de lliure disposició per als consells,
han crescut gairebé un 10% de mitjana anual en aquesta
legislatura. És una aposta per l’autogovern de cada illa, a la
qual cal afegir els acords de traspàs de noves competències que
també es produeixen durant aquesta legislatura.

En aquest punt no em vull oblidar tampoc del suport al
creixement als ajuntaments de Balears, els pressupostos de
2018 també són una nova mostra del reforç del municipalisme
que fa aquest govern amb un increment del 17% del Fons de
cooperació local per als municipis, d’acord amb la FELIB, i
que suposa 2,5 milions més per enguany, amb una dotació total
de 14,5 milions d’euros.

També destacar, la relació entre el Govern i l’Ajuntament
de Palma, un any més Palma rebrà la part corresponent a la Llei
de capitalitat, 30 milions d’euros, amb un increment de la
quantia de lliure disposició de fins a 6 milions d’euros. 

Completam ara la imatge dels pressuposts amb una visió de
capítols d’ingressos i despeses. Pel que fa al pressupost
d’ingressos més de la meitat correspon a recursos provinents
del sistema de finançament autonòmic que representa un 51%
del total, fins a 2.558 milions d’euros, amb un increment de
250 milions respecte d’enguany. 

Els tributs cedits representen el 17% del pressupost amb
866 milions d’euros, mentre que els tributs propis suposen 205
milions d’euros, un 4% dels ingressos prevists. Les taxes i
altres ingressos suposen només un 3%. 

El total dels ingressos no financers prevists per a l’any 2018
pugen un 12,6%, en canvi el pressupost d’ingressos financers
es redueix un 10,2% respecte de l’any 2017. L’endeutament
que suposa un 19% en el global del pressupost sumarà 948
milions d’euros i el 2018 rebíem aquesta via d’ingressos amb
123 milions d’euros. És una passa que cal emmarcar en el
procés d’estabilització del deute públic atès que haurem de
recórrer a menys endeutament que els darrers anys. 

Al vessant de despeses el pressupost corrent augmenta un
5,2%, un increment de 174 milions d’euros. El capítol de
personal creix un 6,1% a causa de la recuperació de drets, el
cost de la carrera professional, la reserva de l’increment salarial
de l’1,5% previst pel Govern de l’Estat pendent de l’aprovació
dels pressuposts de l’Estat. D’altra banda, augmenta la despesa
corrent en béns i serveis, capítol 2, un 8,7%, i això es deu a la
necessitat de cobrir la demanda real, sobretot per despesa
farmacèutica als hospitals i per la incorporació dels concerts de
serveis socials que abans no computaven en aquest capítol
perquè es prestaven mitjançant convenis. També es redueixen
les despeses financeres en un 12,5%. La despesa de capital, en
canvi, augmenta un 15,2% amb major mesura que ho fa el
pressupost, que és d’un 7,3%. Això demostra clarament
l’aposta per la inversió pública que acabam de comentar. 

Senyors i senyores diputats, les polítiques que formen part
d’aquest pressupost són les que donen contingut a les polítiques
d’un govern que té clar el seu rumb, primer van les persones,
les persones que reben els beneficis de les iniciatives posades
en marxa i de les que contenen en els projectes, programes i
capítols del pressupost 2018. La societat de Balears es
beneficia així de l’esforç per traslladar ràpidament el producte
de la riquesa econòmica que generam cap a una millora del bé
comú i l’interès general. Aquesta és la fórmula per redreçar
polítiques socials, la recuperació de la inversió pública i
l’estímul de sectors productius, i tot això a través d’una gestió
econòmica acurada. 

El benestar de la nostra societat no mereix rebaixes, els
nostres ciutadans necessiten serveis de qualitat, no acceptam
cap rebaixa de la despesa social quan estam per sota de la
mitjana de les comunitats autònomes en aquest capítol. 

Cal tenir clar d’on venim i cap a on anam. En aquests dos
anys darrers els ciutadans de Balears han aconseguit millorar la
seva qualitat de vida, hem refet bona part del nostre estat de
benestar perquè aquesta terra disposi d’una major garantia de
futur social i econòmic. Cal blindar les quotes de benestar
social que després de tant esforç hem pogut recuperar i garantir
unes bases de futur, de prosperitat i d’estabilitat econòmica que
permetin el seu manteniment. És el gran objectiu per a 2018 i
pensam que és pot assolir plenament a través de les mesures
contingudes en el pressupost en debat. 

Vull deixar constància de l’alt nivell de consens que ha
recollit aquest projecte de llei de pressupost de l’any 2018 entre
els grups de la majoria parlamentària, un fet que representa la
millor mostra d’estabilitat d’aquest govern en un moment
decisiu de la legislatura, demostrant tranquil·litat i
proporcionant confiança és el nostre deure en moments
d’incertesa. 

Ja per acabar, vull reconèixer la gran feina i esforç de la
Direcció General de Pressupost i la col·laboració de la resta
d’equip de la conselleria i també la tasca i bona predisposició
dels grups que han participat en l’elaboració d’aquests
pressuposts. 

Respecte dels que avui també demanen la retirada d’aquest
projecte de llei crec sincerament que estan davant dels
pressuposts que necessita aquesta terra i la seva gent. Per això,
des de la humilitat deman la confiança de la cambra per aprovar
aquest projecte de llei de pressupost, que superi la votació de
la totalitat i entre tots el puguem fer millor encara durant la
tramitació parlamentària.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Doncs, acabada la
intervenció de la Sra. Cladera, passam al debat de les esmenes
a la totalitat de devolució.
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En primer lloc, passam a la defensa de l’esmena a la
totalitat RGE núm. 14947/17, presentada pel Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Biel Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sra. Consellera d’Hisenda i Pressuposts, vostè acaba de
defensar en aquesta cambra els tercers pressuposts, com bé ha
dit, d’aquesta legislatura i el primer que li he de reconèixer és
que ja ens hagués agradat a nosaltres, al Partit Popular, haver
disposat la passada legislatura d’un pressupost com el que vostè
ha presentat. Això és el que realment marca les diferències i no
el que vostè ha dit, consellera, la quantitat de doblers que tenen
vostès. 

Un pressupost rècord tant en la seva xifra global com pel
que fa a la previsió d’ingressos no financers, però es tracta d’un
pressupost que malgrat aquestes grans xifres com a
conseqüència de l’històric creixement econòmic dels darrers
anys, al nostre entendre, no trasllada aquesta millora de
l’economia a tots i cadascun dels ciutadans de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera. O dit d’una altra manera, la
gent en el seu dia a dia no percep que el Govern manegi un
pressupost rècord, fins i tot té la percepció que a vostès se’ls
escapa la legislatura entre batalles internes, discrepàncies i
mesures ideològiques, lluny d’enfocar els problemes reals de
molts de ciutadans.

És evident que durant el transcurs dels darrers anys,
l’activitat econòmica de les Illes Balears ha experimentat una
notable millora, i aquesta ha tengut a més un clar reflex positiu
en el mercat laboral de les Balears. I des del Partit Popular,
com ja li vàrem dir a la Sra. Armengol en el debat sobre l’estat
de l’autonomia, ens sentim humilment copartícips de la millora
de la situació econòmica i ens n’alegram, sincerament. Gràcies
a aquesta dinàmica de creixement, l’actual govern té la
possibilitat de pressupostar 4.027 milions d’euros d’ingressos
no financers, una xifra mai vista en aquesta comunitat
autònoma. 

Vostè, Sra. Consellera, després de sis anys de creixement
econòmic continuat i fins el 2016, a més de continuat, amb
tendència clarament creixent, vostè podrà pressupostar per a
2018, 1.350,78 milions més en ingressos no financers que l’any
2012, 1.350, consellera! I són dades tretes del seu portal. De
fet, el notable increment d’ingressos dels darrers anys té una
segona derivada, i vostè hi ha fet una referència molt feble i és
que el pressupost del 2018 és el primer en situació de superàvit
en termes SEC -Sistema Europeu de Comptes-, de fet vostès
preveuen un superàvit de 111,5 milions d’euros i preveuen
començar a amortitzar, com ha dit vostè, els 9.000 milions de
deute viu que té la comunitat autònoma. 

Ja li dic que m’ha sorprès que hi hagi destinat poc temps i
que, a més, aquestes setmanes enrere també ho hagi explicat
poc. Sembla com si no li anàs bé això de tornar..., allò que faria
qualsevol família o qualsevol empresari, que és tornar el deute
que s’ha anat adquirit al llarg del temps. En canvi, nosaltres
creim que és una molt bona passa, consellera, que es procedeixi
a tornar deute, tot i que vostès s’haurien estimat més gastar
molts doblers que tornar deute.

I amb aquest augment històric d’ingressos i de pressuposts,
les xifres demostren que aquest és un pressupost
percentualment menys social i que els seus eslògans haurien
d’haver tengut un major reflex a les partides destinades als
principals serveis públics: sanitat, educació i serveis socials. És
clar que en el 2018 la despesa no financera en termes absoluts
s’incrementarà, només faltaria! Té 1.350 milions d’euros més,
només faltaria que no s’incrementessin les partides absolutes! 

Però la realitat és que el pes percentual de les polítiques
socials es continua reduint dins els pressuposts del pacte,
mentre en el 2015 el Partit Popular va destinar el 73,99% a
sanitat, educació, serveis socials, ocupació, cultura i esports,
vostès en aquests pressuposts de 2018, amb 1.350 milions més,
només hi destinen a aquestes partides el 68,99%, 4 punts
percentuals menys que els que hi destinava el Partit Popular en
el seu pressupost. I vostè jugant amb les xifres, perquè sap allò
que es diu, fins i tot en les estadístiques, que hi ha mentides,
grans mentides i estadístiques, vostè que maneja les xifres, ens
fa una comparativa perquè l’interessa amb el PIB. No és amb
el PIB que ens ha de comparar, és amb els doblers que vostè té
realment per invertir. No ens ha de fer desviacions, ni esses...

(Remor de veus)

No, consellera, perquè se la veu venir massa aviat. Vostè ha
de comparar amb els doblers que té de pressupost i veure què
destina a aquestes partides. Convendrà idò que nosaltres, Sra.
Consellera, no devíem ser tan dolents els nostres, ni tan
antisocials, ni tan malvats. Nosaltres avui estic segur que
invertiríem més que vostès si tenguéssim aquests doblers que
tenen vostès, molt més en sanitat, molt més en educació i en
serveis socials!

(Alguns aplaudiments)

Sense cap dubte! I vostè ha dit que governar és prioritzar,
parlem d’això. 

L’esmena a la totalitat que presenta el Grup Parlamentari
Popular ve motivada, entre altres coses, perquè consideram
equivocada la priorització d’aquest pressupost històric per part
d’un govern que no està complint amb les expectatives, tot i
manejar una situació econòmica totalment favorable. Li posaré
alguns exemples que demostren aquesta equivocada prioritzada
i que resulten il·lustratius. D’entrada, mentre l’increment en
sanitat i educació per al 2018 no arriba a l’increment mitjà del
pressupost, hi ha altres comptes que a priori no semblen tan
socials i que no obstant això, sí que augmenten de manera
generosa, en algun cas podríem dir que fins i tot escandalosa. 

“Governar és prioritzar” ha dit vostè, i així mentre que hem
començat el curs escolar amb més barracons que mai i hi ha
al·lots i al·lotes que necessiten reforç i atenció especial i han
quedat sense professor, mentre això passa, vostès pugen les
despeses en assessors i alts càrrecs, una partida que a tots els
ciutadans de les Illes Balears ens constarà enguany 11,6 milions
d’euros, 300.000 euros més que a l’any 2017. I això és
prioritzar. O mentre fa uns dies hem conegut el tancament -que
avui n’hem parlat tant- de les urgències oncològiques de Son
Espases, o la denúncia per falta de personal en urgències
pediàtriques del mateix hospital, vostès pugen la partida per a

 



5632 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 104 / 21 de novembre de 2017 

propaganda i publicitat un 37% més, superant els 2 milions
d’euros. Això és prioritzar, no és ver? “Governar és prioritzar”,
publicitat i propaganda...

(Alguns aplaudiments)

O s’estimen més prioritzar un tren turístic que fer una
depuradora nova a Portinatx, sense cap dubte és molt més
prioritari una depuradora que està en una situació que requereix
immediatament que la facem nova. Clar, això no és prioritari es
veu, Sra. Consellera. O incrementar la despesa corrent, així
com la incrementen vostès, mentre a Menorca continuen patint
problemes amb la qualitat de l’aigua i vostès no hi destinen
pràcticament cap inversió per solucionar-ho. I tot això
disposant de 1.350 milions d’euros més. I aquests són només
uns petits exemples de les seves equivocades prioritats.

I no només és un tema d’equivocar-se en les prioritats, sinó
també de no prendre cap mesura de calat per contribuir a
continuar amb el cercle econòmic positiu que es va iniciar,
recordem-ho, en el 2013. Aquest govern ha viscut de
“prestado” durant aquests darrers anys, ja que no ha pres cap
mesura important per incentivar l’economia, i si no, me les
digui. I vostè sap que resulta inviable poder viure de la inèrcia
massa temps. 

M’ha parlat de quotes apreciables de creixement, amb
aquest llenguatge que empren vostès, els de l’esquerra. Miri,
des del Partit Popular li vull demanar, vostè preveu un
alentiment del creixement econòmic durant els pròxims anys?
Vol dir, aquestes quotes apreciables de creixement seran més
petitetes que les que hem tengut fins ara, consellera? La taxa
interanual de creixement econòmic que preveia l’AIReF -
Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal- per a les Illes
Balears el primer trimestre de 2017 era del 4,1%, 1,1 per
damunt la mitjana nacional consellera. La que li ha tancat dia
2 de novembre per al trimestre de 2017, el darrer trimestre, és
del 3,1%, a la mitjana nacional. 

Ens ho haurem de mirar a això, consellera. Anàvem per
davant, érem els número 1 d’Espanya creixent el 2015 i 2016
i les seves polítiques es comencen a trobar ara i ja som a la
mitjana nacional. Això és el que passa quan es prohibeix i no
es gestiona, quan es ven fum. I alguna responsabilitat deuen
tenir vostès en aquest alentiment, perquè com li he dit, lluny
d’aprovar qualque mesura per enfortir el creixement econòmic,
prenen mesures equivocades. I aquesta que se’n braveja tant és
una d’elles, que és l’increment de l’ecotaxa. Per això nosaltres
proposam que s’anul·li l’increment brutal de l’ecotaxa que
vostè i els seus companys de viatge han proposat per a 2018. I
al mateix temps proposam que quedi exempt en un 95% per a
la temporada baixa.

Mirin, duplicant l’impost de l’ecotaxa una família tipus de
quatre membres que vengui aquí a estar una setmana a un hotel
de tres estrelles superior o de quatre estrelles, pagarà 84 euros
per aquesta estada. Vostè està fent que sigui menys competitiu
el nostre sector turístic amb 84 euros per a una família que
compleixi aquests requisits. I ja li varen dir en aquesta recent
fira de Londres, quines podrien ser les seves conseqüències. I
parlant d’alentiment de l’economia, li dic que jugar d’aquesta
manera amb el principal sector econòmic de la nostra

comunitat, és posar en perill la nostra economia i el benestar
dels ciutadans de Balears.

Abans que sigui massa tard, s’han d’aplicar mesures per
fomentar les bases de l’activitat econòmica i per fomentar
també el consum. Avui, Sra. Consellera, que debatem els
pressuposts de 2018, el govern del pacte, el govern de la gent,
el govern de les persones primer, el govern del rescat ciutadà
i tots aquests eslògans, avui aquest govern de tot això té la
possibilitat de demostrar-ho i adoptar la primera d’aquestes
mesures imprescindibles, perquè ara sí que pot, Sra. Cladera,
hem de baixar els imposts a les rendes mitges i baixes, perquè
ara sí que pot. El 2018 tendrà 1.350 milions d’euros més. 

Vaig oferir aquest pacte a la presidenta Armengol en
aquesta mateixa cambra fa uns mesos i li ho torn oferir avui,
des del Partit Popular proposam augmentar els llindars i les
quanties de les deduccions per lloguer d’habitatge, per
adquisició de llibres de text, i també proposam crear una nova
deducció per despeses d’escoleta de 0 a 3 anys a l’IRPF. Els
posaré alguns exemples: un contribuent amb una renda de
25.000 euros, 2017, que tengui un habitatge llogat durant tot
l’any a 800 euros mensuals, amb la reforma del Partit Popular
hauria de pagar 600 euros menys a la declaració de renda.
Aquest mateix contribuent, amb dos fills en edat escolar, amb
un cost en llibres de text de 300 euros, n’hauria de pagar 100
menys. Un contribuent, mare o pare, amb dos fills menors de 3
anys, que pagui 5.000 euros d’escoleta, que és una cosa bastant
corrent, podria estalviar-se 400 euros amb la reforma que
proposa el Partit Popular, però tot això aquest govern de la gent
presidit per la Sra. Armengol no ho vol. En el cas de les
escoletes fins i tot prefereixen crear nins de primera i nins de
segona, amb l’autorització de la possibilitat de crear escoletes
low cost.

Miri, Sra. Cladera, nosaltres donarem suport a les
deduccions fiscals que recull el seu projecte de pressupostos,
entre altres raons perquè en du que ja les vàrem presentar
nosaltres per al 2017 que vostès ens tombaren. També
presentarem una esmena per reduir la tributació a l’impost
sobre successions i donacions, i molt especialment als
anomenats grups 3 i 4. Un altre exemple, en aquest cas: una
persona, un germà que rep una herència d’un altre germà
valorada en 300.000 euros a dia d’avui ha de pagar 58.300
euros; nosaltres, amb la nostra reforma, només n’hauria de
pagar 29.500; sap què passa, no?; l’any passat hi va haver
1.289 ciutadans d’aquestes illes que varen renunciar a una
herència perquè els hereus legítims no varen poder pagar els
impostos; idò el Govern de la Sra. Armengol també diu que no
a això. A més per als contribuents menors de 35 anys, per a les
persones amb discapacitat, per a les famílies nombroses
proposam reduir del 8% al 4% el tipus impositiu de l’impost
sobre transmissions patrimonials per l’adquisició del primer
habitatge habitual fins un màxim d’habitatge de 180.000 euros;
volem facilitar la compra de l’habitatge als ciutadans de les
Illes Balears o no? Miri, un ciutadà que avui compra una casa
de 170.000 euros paga 13.600 euros per aqueix impost de
transmissions patrimonials; amb la reforma que li proposa el
Partit Popular se n’estalviaria la meitat; o a això també diu que
no el Govern de la gent? 
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Vostè sap tan bé com nosaltres que la reforma fiscal a la
baixa que li proposam no només és perfectament possible, sinó
que és totalment imprescindible per no iniciar en breu el mateix
camí que vostès ja ens feren navegar el 2008. Encara hi som a
temps, Sra. Armengol; no ens decebi o, pitjor encara, no decebi
més els ciutadans d’aquestes illes, i per això nosaltres hem
presentat aquesta esmena a la totalitat, perquè estan vostès
manejant el pressupost més alt de la història però el menys...,
no el menys, però molt poc social; podria ser molt més social,
només li demanam que sigui tan social percentualment com ho
va ser el Partit Popular, i per què? Bé, això s’ho poden
permetre, crec, no?, almenys...

(Petita remor de veus)

...perquè vostès, amb 1.350 milions d’euros més d’ingressos en
el pressupost, tenen mal enfocades les prioritats, les prioritats
reals de la gent. Si no som capaços d’entendre que és prioritària
una depuradora com la de Portinatx a un tren de Son Carrió a
Sant Llorenç hi ha un problema de prioritats, Sra. Consellera.
I també perquè amb els primers signes d’alentiment econòmic
ja és hora de no posar pals al creixement i d’aplicar un revulsiu
a l’economia, i el pacte fiscal que li torn a oferir ho és.

Deixin, ara que podem, que els doblers estiguin dins les
butxaques dels ciutadans, i no tenguin por d’incentivar el
consum i la despesa privada, perquè això també serà bo per a
les arques públiques. Per tant, Sra. Consellera, nosaltres
lamentam que amb un pressupost amb tantíssims de doblers,
amb tantíssims d’euros, no l’hagin sabut enfocar molt millor.
Esperam que després, en els pròxims debats, perquè estam
segurs que aquest ens el tombaran, siguem capaços d’acceptar
esmenes d’aquestes del Partit Popular, que ajuden les classes
mitges i baixes. Esperam que sigui així, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. 

En segon lloc passam a la defensa de l’esmena a la totalitat
RGE núm. 14949/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía. Té la paraula el Sr. Xavier
Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sra. Consellera, senyores i senyors diputats, bon dia
novament. Aquest és el tercer debat de totalitat d’un projecte de
llei de pressuposts que celebram en aquesta legislatura, el tercer
debat i quasi quasi podria ser el primer. El Govern, per una
part, va fent el discurs de sempre, i a l’oposició tampoc no ens
queda altre remei que anar reiterant els arguments de sempre.
Han canviat les coses de 2015 ençà, sense dubte, han canviat
per bé i també en part per mal. Han canviat els pressuposts?, no
si ens fixam en les grans línies i en els arguments per justificar-
los. Entendran per tant que els grups de l’oposició, com a
mínim Ciutadans, es vegi també obligat en aquest cas a reiterar
els seus incorporant-hi, això sí, els matisos que facin falta.

Ens trobam, en efecte, davant -ja s’ha dit i repetir- el
pressupost més alt de la història, més de 5.000 milions d’euros,
5.009 en concret, amb un increment respecte de l’anterior
pressupost d’un 7,3%. A la seva compareixença en comissió
dia 7 de novembre i avui mateix vostè mateixa s’ha enorgullit
de poder presentar aquests nombres; és natural, ja que són fruit
d’una bonança econòmica que, si bé no arriba a tothom, per
desgràcia, sí que ha permès pal·liar en part la situació en què es
trobaven fa un parell d’anys molts de ciutadans i de famílies
d’aquesta comunitat, i en aquesta compareixença de dia 7 de
novembre, consellera, vostè mateixa afegia que la situació era
dual, deia, que així com -i cit textualment- “en el cas de
l’entorn autonòmic es pot parlar d’optimisme, no passa el
mateix quant a l’apartat polític”, deia, i té raó, amb la
diferència que vostè només aplicava aquesta frase en el conjunt
de l’Estat i al Govern de l’Estat, i jo crec que hauria fet bé
d’aplicar-la també en el cas de les Illes Balears. O creu
realment que es pot parlar d’optimisme en el camp polític
veient la inestabilitat del Govern i dels seus socis, interns i
externs? Creu que aquesta inestabilitat política ajuda gaire a
l’estabilitat econòmica d’aquesta comunitat? Ja sé que vostè
també va posar l’accent en l’alt nivell de consens obtengut
entre els grups de la majoria parlamentària a l’hora d’elaborar
aquest pressupost. Això evidentment, com comprendrà, és
garantia, en tot cas una garantia ben magra quan un té en
compte com són aquests grups i com actuen a vegades davant
les decisions que s’han d’anar prenent al llarg d’una legislatura.

Però, bé, li deia abans que si els seus arguments per
defensar el pressupost no divergeixen gaire d’any en any
tampoc no ho poden fer els nostres. Començaré per reconèixer
allò que en aquest pressupost ens sona bé -abans m’hi he
referit-, per exemple el creixement de les partides socials,
aquest 20% més des de l’inici de legislatura que ens deia també
fa un moment; magnífic, per descomptat, magnífic que aquesta
inversió sigui d’aquest volum; llàstima que després, a l’hora
d’analitzar l’execució de totes aquestes partides, ens trobem
que les coses no es fan ben fetes, o que no es fan tan ben fetes
com es podrien fer, que els doblers molt sovint no van a parar
allà on realment farien falta. Li don una petita mostra: el camp
de l’educació, per exemple, aquests barracons que no deixen de
proliferar, aquest curs n’hi ha 16 de més, com sap el conseller,
a pesar de les promeses electorals de fer-los desaparèixer per
part dels grups que componen aquest govern; o el magre
finançament de la formació dual reglada, amb una oferta que ja
és prou discreta en aquests moments. Sort que l’any que ve,
com que aquest govern és un govern de paraula, en educació
l’any que ve o d’aquí a un any i mig arribarem al 5% del PIB
promès.

A l’àmbit de la salut, i ja n’hem parlat a bastament avui, la
supressió de l’àrea d’urgències d’oncologia de Son Espases,
per ajustar-nos al més recent, és probablement un indicador
també d’aquesta forma de gestió, l’estat en què es troben tants
d’hospitals de les Balears per als quals s’aproven plans de
reforma i on encara és hora, en molts de casos, que s’inverteixi
qualque cosa; per no parlar de la inexistència d’un pla de salut
tantes vegades promès també i sempre, invariablement, ajornat.
O a l’àmbit d’afers socials, també s’ha dit i repetit, aquests
milions dedicats a la renda bàsica que no s’usen on toca, per
falta de previsió, o que no s’han usat on toca, per falta de
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previsió, acaben servint després per quadrar el pressupost en
altres àmbits, encara que siguin dins la mateixa conselleria.

En canvi, en aquest pressupost no hem sabut trobar, com a
mínim, cap partida relativa a la creació d’un centre
socioeducatiu per a joves amb mesures judicials i que tenguin
addiccions, això és una esmena nostra que es va aprovar l’any
passat en aquest passat, en aquest mateix, en el debat de
pressuposts que vàrem tenir i que, per tant, estava prevista que
d’alguna fos ja actual en aquest exercici en què ens trobam.

Tot això, insistesc, és només una petita mostra de com
aquest govern aplica els recursos públics en uns camps, els
socials, on tanta falta fa una bona política, els aplica molt
sovint, massa sovint sense ordre ni concert, o com a mínim
aquesta és la impressió que en tenim nosaltres quan analitzam
aquestes xifres i l’estat també d’aquestes inversions que fa el
Govern o que ha fet el Govern els darrers anys i que promet fer
el Govern ara també amb aquests pressuposts.

Jo crec que, en part, és perquè ha promès molt i ara no sap
com fer-s’ho per no deixar penjats tants compromisos, i això
que disposarà, com tothom sap, de milions més d’euros de
pressupost dels que tenia el Govern del Partit Popular, el
Govern anterior. I en part també per una mala gestió, ja és prou
indicatiu, en aquest sentit, Sra. Consellera, que aquell pla
d’eficiència, que li exigim des del començament de legislatura,
no som els únics, eh, El Pi, que ara no és present aquí, també
ho ha fet, fins i tot el va exigir abans que nosaltres, i que aquest
pla, quan ja enfilam la recta final de la legislatura continuï
essent un pla inexistent, un pla que, com a mínim, no ha arribat
als partits de l’oposició, o, com a mínim, al nostre.

Aquests pressuposts tornen ser expansius, tornam créixer,
i ja que creixem, ja que tenim més doblers per gastar, ha
arribat, o això creiem, de reduir el deute. El deute públic és
d’uns 8.600 milions, ja sé que a l’any que ve començarem a
reduir-lo, vostè ens ho va comunicar en el debat del límit de
despesa, però també sé que això li dol, que hauria volgut poder
disposar de tot l’increment d’ingressos sense cap límit, és
comprensible, evidentment. Però també li he de recordar, una
vegada més, que vostè ha heretat un deute, i quan dic vostè,
vull dir el seu Govern, evidentment, un deute del qual no en té
cap culpa, vostè, el seu Govern; però això és la hisenda pública,
els que arriben, vostè i el seu Govern en aquest cas, o aquells
que qui sap si d’aquí un temps hi hagin d’arribar, heretem el
que els altres ens han deixat, ens agradi o no ens agradi, i és ver
que entre aquests altres, en el seu cas, consellera, també n’hi ha
dels seus, com a mínim durant les legislatures de l’anomenat
pacte de progrés.

Hi ha, per tant, aquest deute, que redueixen perquè els
obliguen, però no perquè creguin que un deute així és
insostenible i s’ha de fer tot el possible per anar-lo rebaixant,
que això és el que creiem que és de sentit comú, i a part d’això
hi ha també aquesta pressió fiscal que no hi ha manera que
alleugeri, de cara a 2018 tendrem un Impost del turisme
sostenible amb una recaptació que gairebé haurà doblat, i que,
contràriament al que predica aquest govern, vull recordar-li que
també afecta la butxaca dels ciutadans d’aquestes illes.

Però tal vegada el més greu sigui la seva negativa a
modificar els tipus impositius del tram autonòmic a les rendes
de les anomenades classes mitjanes, igualant-los com a mínim
als tipus corresponents del tram estatal. En aquest sentit, vull
recordar-li que si finalment tenim pressuposts generals per a
2018, i no serà gràcies al seu partit que els tendrem, aquells que
cobrin manco de 14.000 euros no pagaran IRPF, això, i altres
mesures que ara no li detallaré perquè no és el lloc, ho devem
als acords als quals ha arribat Ciutadans amb el Partit Popular
en el Congrés dels Diputats de cara a aprovar aquests
pressuposts de l’Estat. Per tant, si aquests pressuposts es poden
aprovar qualque dia, com a mínim, per aquesta banda, alguna
aportació haurem fet, ja que això també afectarà, com és
natural, els ciutadans de les Illes Balears.

I, en fi, sense moure’ns d’aquest terreny, li recordaré una
altra vella reivindicació del nostre partit en aquest projecte de
llei de pressuposts i que aquest projecte no recull, la rebaixa en
els tributs cedits i, en especial, la pràctica supressió de l’Impost
de successions i donacions, una pràctica supressió que, per cert,
els seus correligionaris d’Andalusia sí han acordat amb
nosaltres i a instància nostra, per sota d’1 milió d’euros en
aquella comunitat no tributaran. Ja ho veu, un altre pic un Partit
Socialista amb criteris ben oposats, segons es tracti d’una
comunitat o d’una altra.

I com que som a un debat de totalitat de pressuposts, no puc
estar-me’n també de comentar-li un tema de màxima actualitat
política aquesta setmana, em referesc als dos projectes de llei
que s’han de debatre i aprovar demà i passat dijous en el
Congrés dels Diputats, relatius tots dos a la modificació de
l’anomenada quota basca. El Partit Popular, com és natural, hi
votarà a favor, però també han anunciat el seu vot favorable el
PSOE, o sigui, vostès, i els seus amics de Podemos, dels quatre
grans grups del Congrés només hi votarà en contra Ciutadans,
i li assegur que n’estic ben orgullós de votar-hi en contra, ja
que aquesta nova llei de la quota consagra la comunitat
autònoma basca com a receptora neta de l’Estat, o sigui, que
d’ara endavant el País Basc rebrà, gràcies a aquesta llei i
gràcies al que s’aprovarà, previsiblement, aquest dijous, rebrà
més doblers dels que aporta, malgrat ser la segona comunitat
amb més renda per càpita d’Espanya. Una barbaritat, supòs que
hi convendrà, un vertader escàndol fins i tot diria jo! I vostès hi
votaran a favor, em vol dir per què, consellera?

Em vol dir quin sentit té reclamar un nou sistema de
finançament per a les Illes Balears, un nou sistema de
finançament més just, més transparent, un finançament millor,
en una paraula, si al mateix temps es beneeix al Congrés dels
Diputats un sistema opac i complex i profundament injust, el
d’aquesta quota basca, sistema que no fa més que consolidar un
privilegi antiquat? I les mateixes consideracions valen, és clar,
per al Partit Popular i per a Podemos, que també hi votaran a
favor.

Per cert, que jo sàpiga hi ha un altre partit en el Congrés
dels Diputats que ja ha manifestat que hi votarà en contra i és
Compromís, per tant, com veuen, és un problema no només de
compromís, sinó de coherència, és un problema de coherència,
perquè ells sí com a mínim que tenen clar el que això significa
en relació amb el finançament de la comunitat valenciana, que
és un finançament, com saben, també profundament injust.
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I ja acab, recordant simplement que demanam la retirada
d’aquests pressuposts, consellera, per les raons que li he
exposat abans, que no són noves, com tampoc no ho són les
que sostenen aquests números. Però també li demanam aquesta
retirada per aquesta inconseqüència del seu partit, que aquí
demana una cosa en termes de finançament i a Madrid vota just
el contrari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay.

A continuació, passam a la defensa de l’esmena a la totalitat
RGE núm. 14970/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula el Sr.
Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, ara pensava amb el que deia el Sr. Pericay, de la
quota basca; nosaltres a la pròxima legislatura, si hi som, també
votaríem a favor de la quota basca, però també miraríem
nosaltres de tenir un concert econòmic, d’una vegada per totes,
per poder tenir les mateixes eines que tenen la resta, el
concepte d’Espanya si no s’entén amb la pluralitat difícilment
Espanya es mantendrà.

Som davant uns pressuposts... -no, ja poden riure ja, ja... en
acabar comptarem!

Aquest pressuposts, Sra. Consellera, per a nosaltres, que,
com ha dit, ja també el portaveu del PP, el Sr. Company, i com
ha dit el Sr. Pericay, són els més alts de la història, cap govern
no ha pogut manejar aquests doblers mai en aquesta comunitat,
tot i això, aquest govern ha presentat per a nosaltres uns
comptes que no són gens innovadors, i intentarem explicar-ho,
que fomenten el monocultiu econòmic, basat en el turisme, i
que un any més castiguen els mateixos, entenem nosaltres, les
classes mitjanes i baixes. 5.008 milions d’euros, 340 milions
més que el 2017, gairebé mil milions més que el 2015.

Malgrat aquesta pujada dels pressuposts de la comunitat del
2018, tornen presentar dues grans deficiències que El Pi ja va
denunciar a anteriors debats pressupostaris, mantenim que
tenim una pressió fiscal molt elevada i manca d’una aposta
decidida per un nou model productiu, malgrat que aquest
govern digui el contrari, una cosa són les paraules i l’altra són
els fets.

Malgrat les coses com han passat, els esdeveniments, les
dades de recuperació econòmica, és a dir, hi ha hagut unes
bones dades de recuperació econòmica, encara no hem sortit de
la crisi, però aquestes bones dades econòmiques, el que duen,
sempre sota el nostre punt de vista, és castigar les classes
mitjanes i baixes, que són les que varen ser les més afectades
en el temps de la crisi, és a dir, les rendes altes es varen veure
molt menys afectades, tenien, com diríem en bon mallorquí,
tenien més rebost, tenien més rebost. Continuam amb una
pressió fiscal per a aquestes rendes baixes i mitjanes elevades,

ho dic jo i ho diu el Consell General d’Economistes, en el seu
informe d’aquest any, del 2017, diu: “Malgrat que en altres
variables analitzades, pugui estar sota la mitjana estatal, -que jo
no amagaré la part que diu això-, la pressió fiscal a través de
l’IRPF a les Illes Balears és especialment alta per a rendes
baixes i mitjanes”, que és el que he dit des del primer dia que
hem sortit en aquest debat que tenim amb vostè per tercera
vegada. No n’hi ha més, ja no ho diu El Pi, ho diu també el
Consell General d’Economistes, aquí hi ha el problema del
càstig de les classes baixes i mitjanes, perquè el Govern
continua sense voler aprofitar el tram autonòmic per afavorir
les persones amb menys ingressos econòmics.

Com ja he denunciat en aquesta mateixa cambra en ocasions
anteriors, algunes de les rendes més baixes de 70.000 euros,
concretament les de 18.000 euros, que entenem que és una
renda baixa, parlam d’un 12% de tram estatal i d’un 14,75 de
tram autonòmic; o a les de 30.000, que seria mitjana, parlam
d’un tram estatal del 15% o d’un tram autonòmic del 17,75%.
Això és, és clar, no es pot discutir, els números són mal de
discutir, la filosofia, les lletres, home, si un és de lletres pot
parlar molt de temps, però si és de ciències arriba un moment
que ha de donar un igual, perquè, si no, no és ciència.

Davant aquests gravàmens de tipus autonòmic superiors a
l’estatal, nosaltres continuam amb la mateixa reivindicació de
fa tres anys, per mor d’això presentam aquesta esmena a la
totalitat. Si de veritat es preocupen per al benestar d’aquestes
famílies, baixin aquests tipus impositius, Sra. Consellera. En
aquest moment, tenim a les Illes Balears 200.000 persones que
viuen en risc de pobresa o d’exclusió social, no, no, no, aquests
no paguen imposts, ni els que no arriben a 12.000 que no en
paguen, aquestes ja no són baixes, és que no existeixen, molt
bé, no, no, ara li parlaré d’aquest. Nosaltres ens demanam: hem
posat enmig d’aquest pressupost aquests 200.000?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, no, jo li diré com: aquests 200.000 l’esperança que
tenen és que creixi el PIB a través del turisme amb aquests
pressuposts, aquests 200.000, molts, no tenen una qualificació
per poder fer feina, per exemple, en el turisme; si realment
volem no créixer tant turísticament per contenir el nombre de
població, què fa aquest pressupost perquè aquests 200.000
puguin tenir una altra forma de poder fer feina, que puguin fer
un transvasament d’aquí on són, que és el risc de pobresa, per
a realment anar a un lloc que hi hagi una esperança productiva
de feina? Beníssim les rendes que donam, però la il·lusió
d’aquestes dones i homes no és cobrar una renda, són 200.000,
n’hi pot haver 30.000 o 20.000 que tal vegada és la seva
il·lusió, però estic convençut que n’hi ha 180 o 190.000 que el
que voldrien és tenir una feina digna, n’estic convençudíssim.
On és en el pressupost això? No és la renda mínima, no, no, no;
on està aquesta activitat econòmica nova que pot fer que no
vagin al turisme, perquè tanmateix no en volem més, pel que
sembla, i que vagin a una altra cosa? Això és una de les coses
per les quals nosaltres realment no estam d’acord.

Dit això, també nosaltres pensam que no hi ha cap mesura
per als autònoms, no per als autònoms que comencen, vaja,
això de Rajoy: qui comença, 50 euros; i els que han aguantat el
temporal i els professionals que han aguantat el temporal? I les
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petites i mitjanes empreses? On són aquestes ajudes? Vostès no
castiguen els rics, vostès castiguen les rendes mitjanes, baixes
i castiguen els autònoms i les petites i mitjanes empreses i els
comerciants, perquè per a aquests no hi ha una mesura fiscal o
una mesura directa.

Perquè, és clar, dius, un ve aquí i diu: promoció econòmica
-ho he de trobar-, promoció econòmica, tenim per a promoció,
segons les dades, jo, com veu, vaig amb els papers sempre, jo
ja no em faig papers perquè si no després em dirà..., promoció
econòmica: 175 milions d’euros, de 5.008, i d’aquests 175
milions d’euros, per a la indústria i el comerç, tenim
13.000.026 per a la indústria, 3.060.000 per al comerç; és a dir,
on anam? I anam a matar mosques amb les mans! És impossible
agafar, com podem fer una política perquè aquesta gent
realment es vegi reflectida i que realment pot tenir una
esperança que canviarà i que hi ha qualque mesura que els pot
arribar i ajudar a fer més lleuger el que ha suposat aguantar
aquests vuit o nou anys i pensar que hi ha una esperança per
poder modernitzar el seu comerç, modernitzar la seva petita o
mitjana empresa, posicionar-se dins un mercat que compra on
line i que difícilment, si no tens ajuda de bon de veres,
canviaràs la tradició de la teva empresa, perquè ja penses: mira,
idò el meu no s’hi posarà, ni la meva filla i jo arribaré com
arribaré. I després ploram quan desapareixen aquests comerços
dins els pobles i fem un pla a ciutat de Palma per recuperar-ne
50. Però és que tal vegada encara ens en queden 5.000, per què
no intentam recuperar aquests 5.000? Què em sembla bé això
dels 50 comerços. I després ens queixam que hi hagi
franquícies, molt bé.

Passem a un altre tema, les deduccions d’IRPF. Des de
l’any 2012, la recaptació de l’Impost sobre successions i
donacions s’ha més que duplicat, hem passat de 56.400.000
euros a 124.854.430 euros, que vostè diu en el seu paper; si un
va al 2012, diu: uep!, s’ha més que duplicat; surt una mitjana
a pagar de 9.500 euros per cada un dels hereus que reben el
patrimoni dels seus pares o padrins.

L’any passat el Ministeri d’Hisenda es va quedar amb
l’herència de gairebé 1.300 ciutadans de les Illes Balears, hi va
haver 1.300 ciutadans que varen heretar de 1.300 famílies que
no varen poder rebre la seva herència, perquè no podien pagar
el que els seus pares i padrins ja havien suat i havien pagat
moltíssimes vegades. Potser que diguin, aquests són rics, no,
aquests han fet feina, però vaja, una vida d’ells i una vida dels
seus pares, perquè aquí fa 50 anys hi havia molta rusca, i en fa
70 hi havia pa de figa i menjaven el diumenge, segons qui, i
molts de vespres sopes escaldades, amb un poc de canyella i
cap ou, i ens n’hem oblidat. La memòria històrica s’ha de
recuperar per a tot, per a tot, n’hi ha molts d’anònims que ho
varen passar molt malament, varen suar una casa o varen suar
un hort i ara resulta que quan varen rebre dels seus pares ja
varen pagar i ara, quan ho reben els seus nets, tornen pagar. No
pot ser.

Els darrers deu anys, les renúncies a les Illes han crescut un
284%, 335 denúncies el 2007, 1.300 el 2016. Dit d’una
manera, les renúncies del 2016 es multipliquen per 4, respecte
de les que hi havia el 2007. Evidentment, aquí dins hi ha
renúncies perquè no compensen els deutes que poden tenir
associats, però hi ha un gruix d’hereus que no poden fer front

al pagament dels imposts. L’any que ve, per exemple, el
Govern d’Andalusia bonificarà el cent per cent d’aquest
impost, vostè ho sap, per a les rendes més baixes, calculen que
el 95% dels andalusos no hauran de pagar mai més per aquest
impost. Per què nosaltres no fem el mateix? Per què? Pels
doblers? Filla meva, pel que volen en tenen! I ja intentaré, no
tendré suficient, explicar-ho.

Dit això, m’agradaria passar a una qüestió que són les dades
d’ingressos. Miri, Sra. Consellera, d’imposts directes l’any
2016 hi havia 1.105 milions d’euros, ara n’hi ha 1.189, bé, hi
ha 84 milions d’euros més. D’imposts indirectes l’any 2016 hi
havia 1.973 milions. Està recaptant en aquest moment quasi
quasi 600 milions d’euros més d’imposts directes als ciutadans
de les Illes Balears, 100.000 milions de pessetes, 100.000
milions de pessetes! De taxes i imposts públics enguany
baixaran i allò que són transferències corrents també baixaran
i els ingressos patrimonials pugen molt poquet, un 2,4.

Sra. Presidenta, estam sortint de la crisi, però allò que està
passant realment a qui paga aquests imposts, rendes baixes,
rendes mitges, comerciants, petites i mitjanes empreses, amb
aquest augment, amb aquesta sortida ningú no els ha fet cap
mesura perquè realment puguin seguir tirar endavant, a
l’inrevés, els hem seguit xuclant! I d’on treu aquests 600
milions d’euros més en dos anys? D’on treu aquests 600
milions d’euros més en dos anys? Clar, em dirà l’activitat per
IVA, per IVA, per IVA...

(Remor de veus)

Posi'ns tranquils, jo només he fet feina damunt els papers de
la Sra. Consellera, per IVA 200 milions més enguany que fa
dos anys. Li estic parlant que n’hi ha 600, qui creu que els paga
a aquests? Tots els altres que he dit jo abans, no és impost de
societats això, no és nostre, no, no, no, és qüestió d’aprendre la
lliçó, d’on vénen els doblers? D’aquests llocs que diu aquí la
consellera, puc estar d’acord que l’activitat econòmica ens du
200 milions d’euros més, que és ver, però en tenim 600 més,
ens en queden 400. Qui els està pagant? Rendes mitjanes,
rendes baixes, perquè no hem tocat el tipus impositius als rics,
vostès parlen dels rics, però no els han tocat els tipus
impositius. I en canvi, a les petites i mitjanes empreses no els
han fet cap acció per a ells i recaptam 600 milions d’euros més,
200 per IVA, d’acord,  activitat econòmica, però 400 que
xuclam a aquests. Que no els agrada l’expressió? No se la
mengin, així de clar ho dic.

Vaig acabant aquesta primera intervenció i després tendré
per parlar d’una altra cosa, que serà el model productiu que el
deixaré per la segona, perquè no tenc més temps, no som com
vostè que pot parlar tot el temps. 

Però la clau d’aquesta història de per què li presentam
aquesta esmena a la totalitat són aquestes dues qüestions que li
he explicat ara, que tenen a veure amb la renda dels més
desfavorits, que no els hem posat enmig, aquests 200.000 no
són aquí -i després en parlarem en el model econòmic- i que té
a veure amb l’IRPF i que té a veure que comerços, petita i
mitjana empresa, no tenen cap detall que puguin veure que
aquest govern té una sensibilitat cap ells, que són realment els
que mantenen l’ingrés en aquesta terra i que les hem tret 600
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milions més d’euros, només en tres pressuposts, els tres
pressuposts que maneja aquesta legislatura, no parl de la
passada. Ja he dit abans que aigua passada no mou molins.

Dit tot això, l’únic que li vull dir per acabar aquesta
intervenció, que lògicament nosaltres no presentarem després
esmenes a la totalitat a totes les conselleries, però hi ha coses
que són de caixó, que si les hem defensat el primer dia, els hem
de defensar fins el darrer dia. Nosaltres pensam que hi ha
qüestions que vostè podria fer una redistribució d’aquests
temes d’una altra forma i li parlaré d’aquesta qüestió, que és la
qüestió de si un vol canviar el model o vol diversificar el model
perquè el model no es tracta de canviar-lo, es tracta de
diversificar-lo i millorar-lo i anar cap un concepte de qualitat,
no tan sols del producte, sinó també del treball, de les dones i
homes que fan feina. 

Molt bé. Si vostè vol modificar, vol diversificar aquest
model, allà on s’hauria de veure un canvi potent seria en les
inversions, com jo li he dit, del tema turístic i del tema comerç.
No me val dir abans hi havia 6 i ara n’hi ha 13, no, no i li
posaré un exemple. És ver que hem pujat en R+I+D, és ver,
però quan un s’atura a pensar que allò que tenim són més o
manco uns 21 milions que afecten l’economia, 21 milions 0,7,
promoció econòmica en R+D+I, en el seu document, pàgina 22.
I mir això i diu això del PIB què és? Si posam un PIB de
30.000 milions enguany, estam parlant d’un 0,07...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, per favor, anirà acabant?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Vaig acabant, un poquet d’esma per als petits, que si no, no
anam, això és un rollo i un rodillo...

(Remor de veus)

No es preocupin, m’entén tothom quan ho dic, eh?, vostès
se’n riuen, però un rollo i un rodillo. Ara acabaré això...

(Remor de veus)

Molt bé. Resulta que el 0,07% del PIB, val, si ho miram
respecte del pressupost, el 0,41, si ho miram respecte del
primer que vàrem fer, el 0,34. Bé, hem pujat 17 dècimes
respecte el pressupost, sí, però això és misèria. País Basc amb
el mateix nombre d’habitats, percentatge del pressupost per
1.020.000, ho he calculat damunt 1.020.000, a R+D+I són 187
milions d’euros, 187 milions d’euros que són més de 31.000
milions de pessetes, tens per equivocar-te i fer proves per
aconseguir un producte que realment pugui ser una
diversificació. Però això que posam nosaltres són mistos de fer
pets i pedres fogueres. Són focs artificials, són situacions que
realment no ens duran a canviar i diversificar. 

I per mor d’això, que no sustenta un canvi de diversificació
de model i els altres temes d’imposts, El Pi votarà a favor de la
seva esmena que ha presentat per a devolució dels pressuposts.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Doncs ara té la paraula la consellera
d’Hisenda i Administracions Públiques la Sra. Catalina
Cladera.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, començaré pel tema de les
aportacions que han fet El Pi i el Partit Popular, sobretot
començaré més per la part d’El Pi en relació amb la baixada
d’impostos. 

Jo el primer que vull dir és que els dos partits teniu una
incoherència i una contradicció molt gran quan parlau de baixar
impostos, baixar impostos supòs que vol dir baixar ingressos,
i per tant, després augmentar despeses o que trobau mancances
de despesa en diferents àmbits. Per tant, el primer que haurien
de fer és ser coherents i no enganar la ciutadania. Jo crec que
això és molt important i no em cansaré de dir-ho, teniu un
discurs demagògic enganant la ciutadania en aquest sentit,
perquè si només deis que baixaríeu impostos i no deis d’on
baixaríeu les despeses, al contrari, estau dient que fa falta
millorar inversions, millorar despeses, és una incoherència. Li
he de dir al Sr. Company que les propostes que ha fet no sumen
massa milions o sigui la rebaixa fiscal que proposa el Partit
Popular són 100 milions d’euros aproximadament, les rebaixes
que vostè ha proposat en despesa, que són també bastant
demagògiques, no arriben ni a 5 ni a 10 milions. Vull dir que hi
ha un desquadrament del pressupost important que no ens surt
de cap manera.

Però bé, bàsicament quan parlam d’això parlam de models
i parlam de dreta i esquerra, parlam de governs, de formar de
governar i de prioritats polítiques. I això és el que crec que avui
estam debatent de forma real aquí quan el Partit Popular
planteja un tema de rebaixa d’impostos. Estam parlant de
model del que faria la dreta, ja començàvem a tenir oblidada
l’època de retallades, perquè aquest govern ha fet tres anys de
feina intensa per recuperar les retallades, recuperar l’estat del
benestar, recuperar els pilars de l’estat del benestar, que mai
havien d’haver estat malmenats, maldament la crisi, no s’hauria
d’haver prioritzat en aquest sentit. Per tant, jo crec que ara quan
el Partit Popular parla de rebaixa d’impostos, torna parlar de
rebaixes socials i en això m’agradaria que fóssiu clars, perquè
si no, estau enganant a la ciutadania i allò que estau fent...

(Remor de veus)

Estic parlant jo, després parlareu vosaltres o parlarà
Company. Allò que estau fent amb això és pura demagògia i
propaganda electoral, com sempre fa el Partit Popular quan
vénen eleccions. Quan vénen eleccions baixam impostos, però
mentrestant abans els hem pujat a tothom, a tot quisqui,
sobretot a la classe mitjana i baixa, perquè després recordaré el
que va fer el Sr. Rajoy i el Sr. Bauzá, quina pujada d’impostos
varen fer, en cap moment no varen pensar a augmentar la
progressivitat a les classes altes, ni la progressivitat a les rendes
més altes que no són les que patirien una pujada d’impostos,
perquè tenen assegurada la seva subsistència, sempre anam a
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posar imposició indirecta que grava tothom igual i que és
regressiva. Això és el que va fer el Partit Popular, que... ho
recordaré, perquè sembla que se n’han oblidat i ara nosaltres
hem d’arreglar el que es va fer.

Però crec que és important parlar sobre què vol dir baixar
impostos i crec que és aquí on vosaltres heu de dedicar els
pròxims minuts que té, Sr. Company, expliqui què faria amb
aquesta rebaixa d’impostos, quines rebaixes socials faria, on
ens tornaria a dur del que vàrem trobar d’abans de 2015. Li
record com estàvem al 2015? Li ho record?, sí, bé, ja ho faran
ara, sí, sí... Esper que ens dugui aquí un full d’excel que ho
aclareixi perquè si no, no quadrarà perquè el que vostè està fent
és...

(Remor de veus)

...amb partides minúscules ens està demostrant que amb això
pot quadrar el pressupost i no és així.

Li recordaré on estàvem el 2015 amb una dada que crec que
no és qüestionable per a ningú, perquè quan parlo de dades en
termes de PIB, un PIB que ha crescut, i la despesa social ha
crescut, no els convens, no sé de quines matemàtiques m’estan
parlant. Si el PIB creix i la despesa social creix en termes de
PIB, crec que és l’indicador més clar que està creixent la
despesa social i l’esforç que fa aquest govern. 

Vull recordar que les comunitats autònomes som les que
garantim l’estat del benestar, dedicam més del 70% a polítiques
socials, bàsicament a educació, salut i serveis socials i, per tant,
en aquest sentit el pes és molt important, qualsevol augment
s’ha de notar.

Per tant, recordaré les dades que... a veure si amb aquesta
rebaixa fiscal ens volen tornar a dur a aquest punt. 

El 2015 la despesa social en salut per càpita, eh?, el que
rebia per ciutadà les Illes Balears era 1.670 euros. L’any 2018
són 1.364. Hi ha un augment de quasi bé 200 euros per càpita.
És una dada objectiva... és clar, evidentment...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...ara li ho explicaré també, d’on vénen els recursos, perquè
vostès també fan demagògia en aquest tema.

En salut hem augmentat per càpita un 16% més. Crec que
aquesta dada és objectiva i no la poden discutir perquè com fan
números vostès, quan calculen la despesa social... depèn de què
hi fiquin pesa més o pesa menys, això són temes que hauríem
primer de posar-nos d’acord en què computam com a despesa
social, si ficam esports com a despesa social o no li ficam i, per
tant, llavors podrem comparar, però això, com que no ho hem
fet i no ens hem posat d’acord en els criteris, jo aniré cap el que
és despesa per càpita i despesa per càpita, ja li ho he dit, en
salut augmentam un 16% en tres pressupostos; en educació, que
també consideram que encara no és suficient, ens agradaria
tenir més recursos, eh?, que consti  que nosaltres sí que
apostam per tenir pressupostos més elevats i per tenir més
recursos i perquè tots els recursos que puguem generar o
puguem tenir, de sistemes de finançament, amb una altra regla

de despesa, vagin destinats a millorar les condicions de vida
dels nostres ciutadans o la diversificació econòmica de la qual
tant parlava el Sr. Font.

En educació, 689 euros euros l’any 2015; 807 l’any 2018.
Això són 118 euros més per càpita en tres anys, en tres
pressupostos. I en serveis socials 130 euros l’any 2015, 159
euros per càpita, 160 quasi bé, un 29 euros més per càpita, un
23% més.

Crec que aquestes dades són les que hauríem de comparar,
aquí no hi haurà discussió de si ens posam d’acord, vull dir,
crec que podem estar d’acord i, per tant, crec que aquestes són
les que valen.

Per tant, quan parlam de baixada d’impostos és aquí on
m’agradaria... que em diguessin a quin nivell de despesa per
càpita social hem d’anar. Això seria la realitat, no em parlin de
publicitat i propaganda que té un pes damunt el pressupost
petit; no em parlin de càrrecs de confiança que també té un pes
petit; no em parlin d’aquestes despeses petites, parlin-me de
temes més importants.

Quan em parlen de 1.000 milions més i no sé de quants de
milions més em parlen, jo li diré la veritat, no... sí que ho sé i
ara li ho explicaré, Sra. Prohens, però si... Els milions que hem
pogut imputar més a despesa, és veritat que hi ha un creixement
econòmic i que està comportant més ingressos, però els milions
que hem pogut passar al que és despesa financera, al que són
polítiques a causa de l’aplicació de regles fiscals, que molt bé
coneixen i que tant defensa el Partit Popular, que jo vull dir que
la regla de la despesa és massa estricta, s’hauria d’aplicar d’una
forma més flexible... Els milions que s’han plasmat, pressupost
de despeses, perquè és això el que podem comparar, els
ingressos hauran servit per millorar la liquiditat, per millorar
altres temes, però el que és per a despeses, que és el que aquí
estam discutint, són 737 milions d’euros. Apuntin bé, perquè si
no, estan fent demagògia, no són 1.000 milions, són 737.

D’aquests 737; 525 en tres anys han anat a augmentar
política social, despesa social, uns altres 100 s’han dedicat a
millorar polítiques de promoció econòmica i uns altres 100 han
anat a millorar el finançament dels consells insulars que
també... no n’hem parlat abastament avui. D’aquests 737, com
li deia, 525 són polítiques socials i això són, escoltin bé,
apuntin, perquè si no, després els ballen els números, Sr.
Company, crec que és el moment que apunti: 264 milions més
a salut, 159 milions més a educació, 38 milions més a serveis
socials, etc., això és en termes absoluts del que hem dedicat,
però ja li dic que crec que hem de comparar en termes per
càpita. A més a més, sostenc i defens que en termes de PIB, un
PIB que ha crescut, a més a més la despesa social també ha
crescut, per tant, està clar que hem invertit més en despesa
social.

Per tornar al principi, quin model volem?, un model on
baixam impostos i no empram la política fiscal per redistribuir
riquesa i refeim retallades socials o anam a un model on la
ciutadania gràcies a les polítiques socials que està fent el
Govern, gràcies a la creació d’oportunitats que està fent en
aquestes polítiques, gràcies que permet que tothom es
desenvolupi i progressi en l’àmbit social...?, quin model
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volem?, un model on baixam impostos i tot això torni enrere o
un model on precisament la política fiscal serveixi per fer
aquest progrés social de tota la ciutadania? 

Això és el que jo crec que hauríem d’aclarir i no fer
demagògia o no enganar els ciutadans, perquè quan parlam de
les reformes fiscals que vostè planteja, parlam de més de 100
milions d’euros. Per tant, o bé vostè es posa a defensar el
sistema de finançament, el primer, i convenç el Sr. Rajoy i el
Sr. Montoro perquè arribin més ingressos a Balears... que de fet
no n’ha parlat en tota la intervenció, no l’he sentit parlar de
sistema de finançament ni de règim especial ni d’inversions de
l’Estat, temes fonamentals, no només parlam de pressupostos
autonòmics, sinó de com nodrim aquests pressupostos
autonòmics, perquè la política fiscal que podem fer aquí és
reduïda, no ens enganem, no ens enganem tots els d’aquí,
l’important ve del sistema de finançament, més del 50% del
nostre pressupost ve del finançament autonòmic. 

Els nostres tributs, on tenim una mica d’autonomia, perquè
no la tenim completa, és un 17% dels nostres ingressos que són
l’impost de successions, l’impost de patrimoni i l’impost de
transmissions, és aquí on realment tenim marge d’autonomia,
amb IRPF el nostre... el 50%, però evidentment via sistema de
finançament també ens acabarà perjudicant segons quines
baixades facem i segons quin gruix toquem.

Per tant, li agrairia que aclarís tot això, ara quan pugui pujar
vostè aquí.

Però bé, recordaré, crec que m’he d’entretenir més en
aquest punt i li recordaré... crec que hem de tenir un poquet de
memòria. La memòria... i crec que no l’hem d’oblidar perquè
aquests impostos que ara vostès varen baixar, volen baixar...
bé, no sé exactament quins volen baixar, vostè ho ha explicat,
però no... però vull dir, també vull recordar els impostos que
vostès o que el Sr. Rajoy i el Sr. Bauzá varen pujar.

En primer lloc varen pujar, el Sr. Rajoy va pujar l’IRPF,
després quan varen venir eleccions l’any 2015 el va baixar o el
va intentar baixar; va pujar l’IVA, un impost que va passar del
18 al 21 el tipus general i el reduït del 8 al 10, un impost que
grava tothom igual, que no és progressiu, que no grava qui més
té, sinó que tothom... i precisament les classes mitjanes i baixes
són les més perjudicades, d’això també n’hauríem de parlar, de
quin tipus de política fiscal feim, més regressiva o més
progressiva; varen augmentar els impostos especials; l’impost
de patrimoni també es va modificar.

I què va fer el Sr. Bauzá?, el Sr. Bauzá que també entenc...
o el Partit Popular a la passada legislatura... vol que li recordi
tot el que va fer?, ho tenen inventariat?, la tenen dins la
memòria tota la pujada? Impost sobre transmissions
patrimonials, un impost indirecte; impost sobre actes jurídics
documentats, un impost indirecte; impost especial... bé, el
cèntim sanitari que grava tothom, tothom que va a la benzinera
grava, és igual la condició; el cànon de sanejament, també es va
pujar; impost especial sobre la matriculació, i l’IRPF?, dins el
poc marge d’IRPF què va fer el Partit Popular?, va eliminar
totes les deduccions que hi havia i que podia en temes
d’habitatge i en tema social. Ara aquest govern les està
recuperant. És aquí on hi ha la diferència, quan comparam

l’estalvi d’una família a l’altra el que hem de mirar també és
com li queda la declaració de renda final, amb les deduccions
que hi podem aplicar. Aquest exemple m’agradaria que fes
vostè, però jo li duc fet, no passi pena.

L’impost de patrimoni també el va modificar i l’impost de
successions i donacions que també va baixar, el que vostè em
reclamava, herències a oncles i nebots, el va modificar un 20%,
i nosaltres el mantenim, la baixada... també vull deixar una cosa
clara, que sembla que s’oblida.

El que va fer aquest govern. Primer de tot va mantenir la
baixada d’IRPF que va fer el Sr. Bauzá, que la va fer per l’any
2015 aplicable el 2016, aquest govern quan va entrar a
governar va mantenir la baixada que havia fet el Sr. Bauzá, que
era una baixada en aquell moment totalment electoral perquè ja
li he explicat les baixades que va fer, la va fer... l’IRPF va
baixar els trams baixos i mitjos, rendes baixes i mitjanes,
nosaltres no l’hem tocat, vàrem mantenir aquesta baixada
perquè l’enteníem acceptable, però sí que vàrem pujar els trams
alts a partir de 70.000 euros, les rendes altes, un 3% de la
població. I sap quin és l’efecte final sobre els ingressos? La
pujada que va fer el Govern compensa la baixada que havia fet
el Sr. Bauzá, no vàrem fer cap intent confiscador com vostès
vulguin dir, vàrem reparar la baixada del Sr. Bauzá a les classes
mitjanes i baixes que la vàrem mantenir perquè (...) hi vàrem
fer una mínima pujada augmentant la progressivitat a les rendes
altes de l’IRPF, que això afecta un 3%. Jo crec que això no és
discutible.

Però a més, què va fer el Partit Popular? Va llevar totes les
deduccions possibles. Nosaltres què hem fet? Hem posat, hem
recuperat de forma progressiva i especialment enguany
deduccions fiscals per a col·lectius i per a persones o famílies
o sectors que més ho necessiten, els estudiants que estudien
fora de l’illa, en temes d’habitatge per incidir també en el
mercat residencial o per ajudar sobretot els col·lectius
vulnerables a trobar un lloguer i hem augmentat la reducció
enguany, hem augmentat les reduccions en innovació, les
deduccions relatives també a economia i hem mantingut totes
les anteriors, però, a més a més, totes les que... hem ampliat el
límit de renda d’aquestes deduccions, hem fet una aposta
important per les deduccions fiscals.

Ara li posaré un exemple, ja que els agrada posar exemples
crec que també puc posar un, posarem un matrimoni de tres
fills que té una base d’IRPF de 39.000 euros, té un fill menor
de 21 anys, que anirà a estudiar fora perquè no ha trobat plaça
a la Universitat de les Illes Balears, té un fill amb una
discapacitat d'un 34% i un altre fill de 17 anys. Abans, amb el
partit... a l’any 2014, l’any que governava el Sr. Bauzá, pagava
una renda, havia de fer una declaració de renda en què havia de
pagar 6.293 euros. Enguany, quan faci la declaració del 2018
amb les bonificacions fiscals que ha aprovat aquest govern o
que aprovarà aquest projecte de llei de pressuposts, pagarà
3.506 euros, un estalvi de 2.787 euros. Això també és política
fiscal...

(Alguns aplaudiments)
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... això també és política fiscal, no només és pensar en baixar
imposts sinó veure què fas amb aquests imposts, en qui
incideixes, a qui ajudes.

Els diners dins la butxaca de tots, o és el que pretenem, del
que alguna vegada he sentit dir a la Sra. Prohens, no és
redistribuir riquesa, redistribuir riquesa és emprar la política
fiscal perquè arribi a tota la societat a través de les polítiques
que pot fer un govern a fi que tothom progressi, no només que
progressin uns pocs. I això és el model que avui aquí discutim
quan vostès parlen de baixar imposts, una propaganda electoral
que m’imagín que mantindran aquest any i busques que queda,
i que voldran enganyar a milers de ciutadans, però no ho han de
fer, crec que han de ser clars i han de ser transparents, han de
dir la veritat perquè si no fan demagògia i pura propaganda
electoral, com ha fet sempre el Partit Popular quan governa i
quan venen les eleccions, que ara sembla que és cap on va
vostè amb aquest discurs.

L’impost turístic. L’impost turístic, primer de tot, també
hem d’aclarir les dades que vostè ha manejat, una família amb
dos menors, menors de 16 anys, que estarà una setmana a les
Illes Balears amb la pujada en temporada alta, si és que ve en
temporada alta, pagarà 42 euros, no 84 com vostè ha dit. No
manegi malament ni amb forma demagògica les xifres. Pagarà
la meitat del que vostè ha dit...

(Alguns aplaudiments)

... perquè l’impost turístic també té deduccions importants,
perquè sí que creiem també, per exemple, la bonificació dels
nins. Per tant, facin els càlculs bé, estudiïn-se la llei bé i no
facin demagògia amb aquest tema.

Nosaltres el que hem fet, primer de tot, és adaptar la tarifa
a la realitat turística actual. Vull recordar que a l’any 2016,
quan es va posar l’impost, vàrem agafar les tarifes de l’any
2001, de l’ecotaxa de l’any 2001. Tots estareu d’acord que de
l’any 2001 a l’any 2016 hem augmentat considerablement l’IPC
i que, per tant, la tarifa es podia actualitzar. Però hi ha més
dades que reforcen això, el preu de l’estada turística augmenta
de l’ordre d’un 7%. Això és el que realment podria incidir en
la demanda, perquè l’impacte de l’impost turístic sobre la
demanda o sobre la despesa diària del turista és un 1,21%, i
això li puc assegurar que no farà mal i no afectarà la
competitivitat ni la demanda del sector o dels turistes. 

A més a més, vull recordar, que la presidenta ja ho ha fet en
una pregunta anterior, que els hotelers estan demostrant
confiança en el futur i en les pròximes temporades, dos motius
hi ha, primer de tot, la pujada de salaris que han estat disposats
a negociar, el 17% en quatre anys, en el sector de l’hostaleria.
Si no hi hagués un bon clima de confiança això no s`hauria
produït o no hauria estat tan fàcil arribar a aquest punt. També
les reformes, l’increment de reformes que fan els hotelers, per
tant, vol dir que també confien que el futur és positiu. 

Per tant, vull deixar molt clar, i també crec que és molta
demagògia que fa el Partit Popular, i també en aquest cas el
discurs d’El Pi o de Ciutadans, que l’impost turística afecta la
competitivitat. No afecta la competitivitat.

I crec que ens hauríem de llevar els complexos tots amb
aquest impost, crec que ens l’hauríem de llevar d’una vegada
per totes, perquè què ha suposat no tenir l’impost turístic entre
l’any 2003 i l’any 2016? 1.000 milions d’euros. Troba què és
poc això? 1.000 milions d’euros a la nostra comunitat
autònoma amb les mancances que tenim de finançament...

(Alguns aplaudiments)

..., d’inversió, una època de quatre anys de retallades que va
implicar, que va fer el Partit Popular sense cap mirament.

Tots aquests recursos haurien servit per a moltes coses i
sobretot per invertir en la principal indústria turística, en el
nostre model que volem preservar i per això volem invertir a
preservar l’entorn natural, en el medi ambient, en el cicle de
l’aigua, en les infraestructures que han de donar servei als
turistes, en el nostre patrimoni, en el nostre model formatiu,
econòmic, etc. 

No valorar el tresor que suposa un impost turístic en
aquestes illes és un greu error. Jo crec que aquí, d’una vegada
per totes, el Partit Popular s’ha de treure els complexes i ha de
dir què pensa amb aquest impost. No emprin excuses que si ara
pujam tarifes o si ara fem o deixam de fer, les tarifes que hem
posat a Balears estan actualitzades de la realitat turística i són
les que hi ha, més baixes o igual que les destinacions del
voltant, hi ha destinacions que les tenen encara molt més altes,
per tant, no som aquí dels més alts. I ja els ho he dit, el que hem
fet és actualitzar-les o adaptar-les a la realitat turística i les
dades que maneja el sector són bones, hi ha confiança i, per
tant, és pura demagògia emprar, atacar l’impost turístic. 

Sobretot crec que l’impost turístic el que s’ha de fer, s’ha de
veure no només la part que veim fiscal sinó el tresor que suposa
per a aquestes Illes Balears, des del moment que aquesta petita
contribució que fa un turista, que no la paga l’hoteler la paga el
turista, reverteix en tot el territori, en tots els residents i també,
evidentment, acaba revertint en el model o en el sector turístic
si milloram el nostre entorn, si preservam el nostre paisatge, si
invertim en canvis de diversificació econòmica, etc. L’impost
turístic és un tresor que tenen les Illes Balears i que de cap
manera l’hauríem de malmenar, com pretenen fer alguns avui
aquí.

Per tant, concloent, crec que el debat principal d’avui és
parlar clar als ciutadans, està molt bé parlar de baixar imposts,
jo crec que els ho comprarà tothom, tant el discurs que fa el Sr.
Font, com el discurs que fa el Sr. Company, però jo vull dir una
cosa clara, i em sap greu també que menteixin als ciutadans en
aquest sentit, diuen que som la comunitat autònoma que té una
pressió fiscal elevada i es basen en estudis, en informes que hi
ha fets, però jo els puc assegurar que no som la comunitat
autònoma amb la pressió fiscal més elevada; primer de tot, pel
poc marge que tenim de pujar imposts, jo ho he recordat, tenim
el 17% d’imposts propis on podem tocar una mica la fiscalitat
i després en IRPF que vull dir que he explicat com ha anat la
pujada que va fer aquest govern i les deduccions fiscals que ha
anat posant. Per tant, no hi ha tal pujada en impost, en IRPF. 

Per tant, jo vull dir molt clar és que no..., i em sap greu que
ho emprin i crec que empren dades errònies, perquè hi ha
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l’informe de Panorama de la Fiscalidad que diu molt clar que
Balears no és la comunitat autònoma amb la fiscalitat més alta.
En els trams de renda mitja estam a la mitjana; en tema
d’impost de successions som la cinquena comunitat autònoma
quan heretam o quan passam herència de pares a fills som la
cinquena més barata d’Espanya; en l’impost de transmissions
patrimonials no som la comunitat autònoma més alta; en cap
dels imposts som la comunitat autònoma més alta, fan un
discurs totalment demagògic i interessat en aquest tema.

Els nombres els podem manejar com vulguem, el primer
que hem de fer és posar-nos d’acord en quines dades i quins
nombres empram perquè als nombres els podem fer dir moltes
coses, i tant vostès com jo en aquests moments sabem de què
parlam.

Per tant, en definitiva, el que hem de fer és parlar clar als
ciutadans de què volem fer amb aquesta baixada d’imposts i
contar la veritat: quines rebaixes fiscals hi ha rere... quines
rebaixes socials hi ha rere aquestes rebaixes fiscals. Això crec
que és molt important que ho aclarim avui o en els propers dies
perquè sé que això formarà part del discurs aquest temps que
ve. La millora del cicle l’hem de revertit en baixada d’imposts,
la millora del cicle l’hem de revertir en millorar els serveis
públics d’aquesta comunitat autònoma perquè aquest govern
d’esquerres, aquest govern que està assegut amb els partits que
li donen suport creu en la cosa pública, creu que la cosa pública
no hauria d’haver estat mai tan malmenada com es va
malmenar la passada legislatura, independentment d’èpoques
d’austeritat, independentment de normes europees...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., és un tema ideològic, que quedi clar, és un tema ideològic,
de diferència entre la dreta i l’esquerra.

EL SR.  PRESIDENT:

Preg un poquet de silenci, per favor.

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

És un tema ideològic de diferències entre dreta i esquerra,
de prioritats de diferents govern de com aplicar els recursos
públics.

Nosaltres presentam el pressupost més alt de la història,
5.000 milions, i ens agradaria que fos més alt; ens agradaria
tenir un sistema de finançament amb més recursos, un règim
especial que tengués un fons d’insularitat amb més recursos,
ens agradaria que una regla de despesa s’aplicàs de forma més
gradual; evidentment després em dedicaré un moment al deute
perquè crec que també han dit altres..., també en parlarem un
poc, però a nosaltres ens agradaria encara poder presentar un
pressupost més alt, evidentment perquè creim en el que dèiem,
en allò públic, aixecar o elevar, com hem fet i ens agradaria
encara més, elevar les polítiques públiques que feim en salut,
educació i serveis socials. Encara no és suficient, el nivell en
què estam; estam per sota a nivells de moltes altres comunitats
en serveis socials, en despesa social per càpita, per tant encara

queda molt per fer. Si a més a més aplicam demagògia abaixant
impostos a mi m’agradaria saber què voleu rebaixar amb
aquests impostos: quines àrees, a quin nivell voleu dur el
pressupost, a quin model de societat volem arribar, perquè això
és la clau. Darrere la política fiscal, darrere la política
pressupostària hi ha un model de societat, hi ha un model de
prioritats, hi ha un model de govern; si es creu en allò públic,
en generar igualtat d’oportunitats per a tothom, en el progrés
social de tota la societat, o si es creu només en afavorir uns
quants, afavorir una part només de la societat, que això es pot
fer tant amb les polítiques de despesa com amb les polítiques
d’ingrés. 

I el que hem de posar damunt la bàscula és què tenen els
ciutadans ara i què tenien fa quatre anys; no només ho hem de
mirar per la part d’ingressos o per la part fiscal, també hem de
mirar quines prestacions tenen, quines condicions de vida
millors tenen ara els ciutadans respecte d’abans: si han
d’esperar menys per anar al metge, si tenen beques de
menjador, si tenen una renda social quan no arriben a final de
mes; si tendran accés a un habitatge digne, que fins ara tampoc
no n’hi havia, aquesta passada legislatura, també es va congelar
la política d’habitatge... És això el que hem de mirar, quines
deduccions fiscals i finalment quina renda pagaran. Això és el
que hem de mirar, no només hem de mirar la part d’ingressos,
hem de mirar el conjunt. Igual que un pressupost està quadrat
ingressos i despeses, també hem de mirar què passa a
l’economia d’una família o d’una persona o fins i tot d’una
empresa, hem de mirar què passa entre els seus ingressos i les
prestacions que rep d’allò públic. I a part d’això pensar també
la part social que fa un govern amb les despeses socials quan fa
que arribi a tothom el progrés econòmic que s’està produint en
aquesta comunitat autònoma. Per això el paper fonamental de
redistribució de riquesa que fa un pressupost tant en el vessant
de despeses com en el vessant d’ingressos.

I després, en tema de deute, que..., bé, què passa amb el
deute en aquesta comunitat autònoma... el proper any? El deute,
efectivament, l’any que ve baixa en termes relatius i en termes
absoluts; un efecte és la regla de la despesa, no ho hem
d’amagar; la regla de la despesa, des del moment -i la pujada de
PIB, també- des del moment que no es pot aplicar tota la
millora econòmica a la millora d’ingressos, evidentment hi ha
una part que fa que acudim a menys endeutament. Però quan
reduïm l’endeutament?, al final de tot, que reduïm
l’endeutament l’any que ve. Enguany acabarem l’exercici amb
8.810 milions d’euros, això és un 29,6% del PIB; l’any que ve,
després d’aplicar la regla de la despesa i d’aplicar tot el pla
d’amortitzacions que té la comunitat autònoma, acabarem amb
8.805 milions d’euros, un 28,4 milions d’euros. Tot i això hem
destinat quasi bé 200 milions a reduir endeutament o a acudir
menys a l’endeutament.

Què creuen vostès que hem de reduir de polítiques socials
per anar reduint aquest nivell de deute tan elevat? Aquest nivell
de deute tan elevat ve explicat bàsicament per un
infrafinançament històric; ho hem de fer a costa dels ciutadans,
reduir aquest deute tan elevat? Quin és el plantejament que té
el Govern?, i m’agradaria que s’hi sumassin tots: una
reestructuració del deute per part de la comunitat autònoma...

(Remor de veus)
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...per part de l’Estat, perquè 8.800, gairebé 9.000 milions
d’euros, per molts d’esforços que facem..., bé, i no vull pensar
si abaixam impostos, encara serà més difícil, baixar això. Per
tant... 

(Se sent un veu de fons inintel·ligible)

L’única fórmula d’acudir o de baixar el deute a nivells
normals que podríem tenir en aquesta comunitat autònoma,
com es tenia fa molt de temps, per sota d’un 15%, és que
l’Estat assumeixi que ha de reestructurar aquest deute. A més,
recordau, el deute que amortitzam també ens l’ingressa l’Estat
amb els mecanismes de liquiditat, i a més a més aprofita per fer
una recentralització cada vegada que hem de firmar un pla,
d’adequar-nos a un contracte del FLA. Per tant a mi clar que
em dol tenir un deute tan elevat, però aquest deute tan elevat ve
de raons històriques, d’un infrafinançament que nosaltres hem
calculat en més de 5.000 milions, i per tant no és que ens agradi
destinar a amortitzar deute, és que entenem que és molt
complicat baixar aquest nivell de deute amb els pressupostos
que tenim, amb les possibilitats que tenim, si no hi ha una
reestructuració per part de l’Estat, que la reforma del sistema
de finançament és una bona ocasió per a això, però que via
regla de despesa, com està passant als ajuntament, hàgim de
reduir el deute i sobretot hàgim de reduir els serveis que podem
donar als nostres ciutadans quan som la comunitat autònoma -
ho vull recordar- som els grans de l’estat de benestar, perquè
les polítiques socials, les àrees socials, les fa la comunitat
autònoma, crec que és un error com una catedral, ho diria així,
l’aplicació tan estricta de la regla de despesa que fa el Sr.
Montoro i que està fent als ajuntaments, i que vostès també
estaran d’acord que hi ha ajuntaments, com l’Ajuntament
d’Alcúdia, que no té deute, té un pressupost de 40 milions, però
al banc en té ja 60 sense poder-los gastar, quan té uns serveis
públics que es poden millorar. Això és absurd, i no entendre
això és de caps quadrats, em sap greu, però això s’ha de
millorar i s’ha de corregir.

Bé, jo en definitiva defens que el pressupost de la comunitat
autònoma, 5.000 milions, és un pressupost per consolidar les
despeses socials, per consolidar i blindar l’estat de benestar
social que tant ha costat, o a què s’ha dedicat molt d’esforç
aquests tres anys, però que també assenta, d’alguna manera fa
passes també per fomentar l’estabilitat econòmica i (...),
comença a fer un esforç important o fa un esforç important en
inversió pública, que també s’havia perdut en aquests darrers
anys, en aquests darrers quatre anys la inversió havia quedat
pràcticament congelada, més del 50% també en inversió
pública, que això evidentment serveix per recuperar
infraestructures i serveis públics però també reactivació
econòmica i contribueix a l’activitat econòmica, i després
també evidentment fa apostes, tot i que li pareixin petites, Sr.
Font, en diversificació i millora de model. Aquí ajuda molt
l’impost turístic, les inversions que es poden fer ajuden molt,
i també no oblidem que els consells insulars tenen algunes
competències i que no totes són de la comunitat autònoma, la
comunitat autònoma, el gruix, són polítiques socials i és aquí
on hi ha de posar més èmfasi, però en diversificació econòmica,
que no només es fa amb pressuposts, també es fa amb lleis,
amb normatives, es fa amb altres temes, s’està fent, i podem
destacar inversions importants enguany: l’augment de la
inversió en innovació, hi ha un pla d’indústria, s’augmenten

recursos per a formació... Clar, per això es fa de forma
progressiva un model, i la diversificació econòmica o canviar
un model econòmic està d’acord que no es fa amb dos dies ni
amb un pressupost, és un tema de tendència. Per això aprofitam
el cicle per anar fent canvis de tendència i posam pilars o
fonaments per anar produint aquest canvi de model que també
entenem que aquest pressupost defensa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, consellera. Passam al torn de rèplica del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Gabriel
Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Diari de Sessions de 30 de
novembre de 2010, Sr. Carles Manera: “Quant al model de
finançament pensam sincerament que és un bon acord de
finançament”. Debat de 28 de juliol de 2009, Sr. Francesc
Antich: “El nou model de finançament posa fi explícitament a
la greu injustícia que les Balears han patit els darrers vuit anys
quant a finançament autonòmic”.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

“El nou sistema de finançament és definitivament l’inici
d’una nova etapa de l’estat d’autonomies; estic, per tant,
satisfet”. Sr. Diéguez, que heu col·locat a un lloc molt
important perquè pugui fer el que ha de fer: “Después del éxito
indudable que ha obtenido con la negociación del nuevo
sistema de financiación...”, etc. Per tant, miri, perquè vegi que
n’hi volia parlar, però jo no tenc el temps que té vostè, si vostè
me’l dóna jo puc parlar de bastants més coses...

(Més remor de veus)

Bé, idò..., negociï-ho, negociï-ho, si té tantes ganes que li
ho diguem tot, m’entén? Però ho duia per parlar-n’hi, per
deixar-li-ho ben clar: del sistema de finançament que vostès
aprovaren i aplaudiren amb les orelles el 2009 nosaltres ja
vàrem dir que no estava bé, el Partit Popular, i ara ho ha tornat
a dir, i ho va dir ahir encara el nostre representant a Madrid,
però li ho he dit jo... El Sr. Casado ahir ho va dir, es veu que...,
el Sr. Casado ahir ho va dir, que el sistema de finançament que
va aprovar...

(Remor de veus i algun aplaudiment)

...el Sr. Iago Negueruela i els seus a Madrid, aquest és el
sistema de finançament que vostès diuen que és dolent,
m’entén, Sra. Consellera? Aleshores estam d’acord que és
dolent, nosaltres ja ho vàrem dir el 2009, i ara li deim que
farem tot el possible per canviar-lo, només faltaria. Per tant,
quan li he dit i quan m’he assegut amb la presidenta del Govern
per parlar del REB i del sistema de finançament, sempre li hem
dit el mateix, ha quedat, esper, clar, des d’aquest punt de vista.
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Miri, la paraula que més ha utilitzat és demagògia, em
queden tres minutets per parlar-l’hi de tot això, i propostes
demagògiques i que no hem de perdre la memòria, no la podem
perdre la memòria consellera, eh, jo no la perd, perquè vaig
haver de pagar 40 milions d’euros d’ajudes d’habitatge que
vostè no va pagar...

(Alguns aplaudiments)

..., sí, Sra. Consellera, perquè vaig haver de pagar un solar a
Campos, que no sé per què el va comprar vostè quan era gerent
d’IBAVI, no, de 20 milions d’euros, que qualque dia n’haurem
de parlar d’aquest preu; no, Sra. Consellera, és que aquí tenim
una sèrie de problemes d’aquests.

No li vull parlar del deute de l’IBAVI, ni tampoc de les
fiances, que vostè sap del que li parl, no en vull parlar...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., no, no, no, no en vull..., no, parlam de memòria, Sra.
Consellera, a vostè li interessa de la memòria quan li va bé a
vostè, però quan parlam de la seva gestió i el bullit que ens va
deixar, i no és una qüestió d’ideologia, consellera, és una
qüestió de mala gestió seva, que ens va deixar una fallida total
i absoluta dins l’administració, consellera, aquest és el
problema que vostè va tenir i que ens va deixar vostès i els
seus, a posta vàrem haver de fer coses que no haguéssim fet
mai amb 1.350 milions d’euros, com té vostè ara.

I què li deman? Miri, no se m’enfadi, també li diré, li diré,
consellera, la primera vegada que sent parlar que un increment
de preus, l’elasticitat d’un increment de preus no té efecte sobre
la demanda, escolti, d’això en podem parlar de segons quins
productes segons on, però del producte que parlam de
l’ecotaxa, vostè em fa creure que un increment de preus, vostè
que ha estudiat això, no té efecte sobre les demandes? Per
favor, Sra. Consellera, no he estat jo que li he dit, li ha dit altra
gent, els hotelers, per exemple, que són els darrers que li han
dit a la fira turística, consellera. Per tant, què li deman jo? Que
no facem demagògia, efectivament, i els números els podem
forçar com vulguem, i no n’hi ha prou que siguin els seus els
que són bons, també ho són els nostres.

Miri, Sra. Consellera, la recaptació a 30 de setembre del
2017, amb la reducció... en l’Impost de successions i
transmissions patrimonials, li parl, a dia 30 de setembre del
2017, l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats té un 17% més que dins l’any 2016. Si no hi ha res
de nou, vostè, i si continua aquesta tendència, ingressarà 640
milions d’euros en el 2017; si continua aquesta tendència, i
això vostè ho utilitza quan li convé, vostè a l’any 2018 tendrà
750 milions d’euros, 120 milions d’euros dels que vostè ha
posat en el pressupost del 2018, vostè ha amagat doblers de
l’Impost de transmissions patrimonials per poder jugar amb un
coixí, i aquests són els doblers que vostè ha de posar sobre el
pressupost, no és necessari que retalli res, els té vostè, i ho
sap...

(Remor de veus)

..., tal vegada els hi ha posat, tal vegada els hi ha posat, vostè
tal vegada els hi ha posat... -no, no és regla de despesa això-,
vostè tal vegada els hi ha posat per no haver de pagar la part
corresponent als consells insulars, ves a saber!, no sé per què
no els hi ha posat, però la qüestió és que vostè no els ha posats
sobre el pressupost, i abasten i sobren per pagar aquesta
reducció d’imposts que nosaltres li demanam, li abasten i li
sobren. Miri si és bo de fer, no importa fer fulles de càlcul, com
deia vostè, ni històries!

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Les sé fer, supòs que igual de bé que vostè i les sé pintar tan
bé com vostè, però això no és fer demagògia, això és utilitzar
els números i aquests números vostè els té dins la conselleria i
els ha amagat, vostè aquí, no sabem ben bé per què, ha agafat
una postura molt, molt conservadora, no ho fa amb altres
partides, no ho fa amb altres partides.

Escolti, m’ha parlat del cèntim sanitari, i per què no l’ha
llevat? I du tres anys governant, vaja una demagògia que em fa,
consellera, el llevi el cèntim sanitari, si era tan dolent! Vostè
s’hauria d’haver trobat amb una situació com la que ens
trobàrem nosaltres, però no, vostè va ser una de les causants de
trobar-nos en aquella situació, és clar que sí...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

..., vostès no pagaven des del mes d’octubre del 2014, i es
varen engrescar, a més a més, en més despesa, i això ho deien,
miri, això ho deia el seu vicepresident d’aquell moment, a
taules on jo m’hi asseia, per tant, i no és una qüestió de model
ni de dretes ni d’esquerres, Sra. Consellera, és una qüestió de
tenir més doblers, i vostè té 1.350 milions d’euros més i, per
tant, sí que ho pot fer. L’únic que ha de fer és posar les partides
allà on toca.

I què m’agradaria? Doncs que deixàssim de pensar en
segons què, perquè si no, jo, que la vaig patir aquella història,
que vaig haver de fer coses que no em varen agradar gens,
consellera, gens ni mica, vaig haver de gestionar coses que no
em varen agradar gens, com per exemple haver de vendre un
solar perquè no teníem doblers per pagar-lo...

(Remor de veus)

..., un solar amb habitatges de protecció oficial de primera línia
del Passeig Marítim, que allà és on vostès volen fer habitatges
de protecció oficial, efectivament, sí senyor, d’aquells que
sempre em parlen. Per tant, no em parli de tot el que em va
deixar, i menys vostè, per favor, perquè em farà estirar de
memòria i m’estim més oblidar-me’n i pensar en futur, en
futur...

(Remor de veus)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Company, hauria d’anar acabant, per favor.
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EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

..., consellera, en futur. Estic segur que me’n donarà un parell
més, com al Sr. Font, perquè amb això estic totalment d’acord
amb ell, eh, que als petits, com diu ell, ens n’han de donar un
poc més.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Company, du aproximadament dos minuts.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Efectivament, ara ho són. Aleshores, miri, vostè ha dit, una
de les altres coses que ha dit és que fem propostes
demagògiques, consellera, també ho eren l’any passat en el
2017, quan li vàrem presentar dues propostes per reduir
imposts, que ara enguany vostès les duen, també eren
demagògiques? Miri, les d’enguany estic segur que tampoc no
ho seran demagògiques, segurament haurà d’esperar a l’any que
ve, perquè enguany l’orgull polític no les hi deixarà posar, però
l’any que ve, si vol fer un bon favor a les classes mitjanes i
baixes d’aquesta comunitat autònoma, faci cas al Partit
Popular, i ara que pot, ara que pot, per favor, rebaixi els
imposts a la gent que ho necessita.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Company. Rèplica del Grup
Parlamentari Mixt, Ciudadanos, té la paraula el Sr. Pericay, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, vicepresident, president, en funcions. Sra.
Consellera, quan vostè diu que és un tema ideològic, jo,
francament, em deman: en quin sentit utilitza la paraula
ideològic? Vull dir, sembla, no, és un tema ideològic, per
exemple, perquè per a vostè sembla que això és o burro o
barro, és a dir, o anam a la cosa pública o anam a la cosa
privada, que no hi ha terme mig; és a dir, aquesta..., no, però
vostè ha dit, ho ha vinculat -ho tinc aquí apuntat-, que si un
creu en la cosa pública, que només hi creu l’esquerra, pel que
sembla, també ho ha dit vostè, és evident que els models no són
els mateixos. Jo no sé si és un model ideològic o no, però en tot
cas també li vull que hi ha qui creu en la cosa pública i creu
també en la cosa privada, perquè, si no, jo crec que,
francament, cap dels grups parlamentaris representats aquí creu
estrictament en un dels dos aspectes, no?, per ventura n’hi ha
qualcun que sí, perdó. Però vaja, en principi no, en principi el
que hi pot haver és una major confiança en la cosa pública, una
major confiança en la cosa privada, però sempre, evidentment,
amb aquest caràcter complementari.

I miri, això de la demagògia, ja sé que li deia al Sr.
Company, però jo trob que a vostè li preocupen molt les
eleccions, com per parlar tant de les eleccions, perquè, no, em
refereix a aquesta idea que, evidentment, defensar una baixada

d’imposts és una estratègia ja de demagògia electoral, dic,
electoral com a finalitat. Però, jo, la veritat, és que, com a
mínim, a nosaltres no ens preocupa, però sí que ens preocupen,
com és natural, i per això som aquí, aquests pressuposts i les
mesures que aquests pressuposts comporten, i, per exemple,
respecte de l’impost turístic, quan vostè afirma que no afecta la
competitivitat, bé, és una mica prest per saber si això afecta o
no afecta la competitivitat; és a dir, l’impacte no és un impacte
immediat i depèn de molts factors, com sap, entre d’altres
coses, de factors geopolítics que poden canviar d’un dia per
l’altre. Per tant, també crec que en això s’haurien de matisar un
poc més les afirmacions.

Respecte del deute, efectivament, l’infrafinançament, ningú
no li discuteix aquesta qüestió, també és vera que el model
actual és un model que vostès varen posar en pràctica, ara el Sr.
Company també els ho recordava, a l’any 2009, si no vaig
equivocat, que ens situava en aquell moment a la mitjana
espanyola de finançament, crec que també és bo recordar-ho i
que, efectivament, s’hauria d’haver renovat a partir de l’any
2014, que és quan tocava, crec, aquesta renovació, si no vaig
errat, i ara duem un retard en la renovació, el sistema de
finançament. En tot cas, quan fem aquests càlculs hauríem de
saber també que hi ha hagut una certa corresponsabilitat per
part del seu partit, que és finalment qui va aprovar en aquell
moment i realment per millorar, és indiscutible, el model
anterior al 2009 era molt més injust, per descomptat, del que en
aquest moment podem considerar que és el del 2009. Però, les
coses crec que s’han d’explicar ben explicades.

I respecte del deute, és ver que hi ha aquest
infrafinançament històric, però hi ha una part de gestió en
aquest deute, o no? O realment ningú no ha gestionat malament
durant tots aquests anys, durant els darrers deu anys, per
exemple, o durant els darrers quinze anys, si vol que anem un
poc més enllà, que és quan comença realment aquesta pujada,
encara que en els primers anys menor i després ja disparada?
No s’han fet aquí obres de vegades que no hi havia cap
necessitat de fer? No s’ha gestionat malament des de la hisenda
pública? Jo diria que sí, i no ho diria jo només, sinó que hi ha
molta gent que ho ha sostingut. Per tant, infrafinançament,
d’acord, però també mala gestió, i el que no podem és tapar una
cosa amb l’altra. I per això realment, des de la responsabilitat
que té vostè en aquest govern o el Govern, en general, el que
consideram és que s’ha de fer també aquest esforç relacionat
amb el deute; no vull dir, ho he dit al començament, que això
sigui culpa d’aquest govern, però un hereta el que hereta, el que
li deixen, i això tant ho poden dir vostès com ho pot dir el Partit
Popular, que han fet torns aquests darrers anys en els governs
d’aquesta comunitat.

I res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Rèplica del Grup Parlamentari
El Pi, té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, a veure, jo estic convençut que vostè té marge, jo
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n’estic convençut i n’estic convençudíssim, i ho saben, y lo
saben, y lo saben, hi ha marge, hi ha marge. De totes maneres,
si vostè em diu -i quan dic que hi ha marge, estic convençut que
hi ha marge de més de 100 milions d’euros, és a dir, no... així
li dic, ja podeu riure ja, ja podeu riure ja! Aquí hi ha reserves,
aquí hi ha reserves.

I bé que fa, i bé que fa, perquè pot haver-hi coses de nou i
s’han de tenir. Però, vostè em diu o ens diu: hauríeu de dir com
ho faríeu per abaixar els imposts i no abaixar la despesa. I jo li
dic que, per començar, té marges. I una altra cosa li dic: i com
creu que ha canviat l’economia en el món occidental, com creu
que ha canviat? Ha canviat per dues coses, que es diuen
estímuls; vostè no té l’estímul d’abaixar el preu del petroli, no
el té, però això és un fet que li ha passat a la societat occidental
i de tot el món, això ha estat un estímul brutal. I després hi ha
hagut un altre estímul... -no, ara... el Sr. Abril diu: ara puja-, no,
no, no, esperi un poc, l’hem tengut així durant aquests darrers
sis anys; i després hi ha hagut un altre estímul molt important,
el nom de Draghi, se’n recorda qualcú de’n Draghi? És a dir, la
baixada del preu dels doblers, són els dos estímuls que han
reactivat l’economia. I jo som dels que pens que havia de ser...
jo no estic d’acord amb Merkel, jo som dels que pens que
havien de ser aquests estímuls i a la vegada, en qüestions de
benestar social, créixer en deute.

I com ho arreglam si creixem en deute? Doncs, tens altres
polítiques que no són ni el preu dels doblers ni el preu del
petroli, que són els imposts que té l’Estat, els que té l’Estat i els
que tenim les comunitats, els que tenen els ajuntaments, els
ajuntaments, si tu estimules que les rendes baixes i mitjanes
paguin menys, tu reactives l’economia, perquè si estalvia 400,
500 euros aquesta família, 800, 900, el que farà és gastar-los,
perquè els ha de menester gastar. I què fas tu? Consum,
consum. I si no comences a estimular no arribes a posar en
marxa que hi hagi una sèrie de coses que també es posin en
marxa i puguin créixer, des de facturar més a posar més gent a
fer feina. És clar, el problema és aquest, és aquest, ho tenc
claríssim com ho faria.

I que m’hauria d’endeutar en 70 o 80 milions d’euros? Ho
faria, perquè sé que si reactiv l’economia de segons quina gent
que no pot, tendré uns ingressos superiors al cap de tres, quatre
o cinc anys, però si esper que els altres m’ho arreglin, estam
ben arreglats, estam ben arreglats!

Benestar social. Jo som d’aquells que sempre he dit i, a
més, som de la vella escola, que això de posar sanitat i
educació dins benestar social és un rotllo, això és un dret, la
política que fa la Sra. Fina Santiago, això són serveis socials,
és benestar social, és dependència, és gent que no arriba a final
de mes. Perquè si un es posa a mirar el tema, diu: bé, resulta
que a l’any 2006 el pressupost de la comunitat autònoma
destinava el 68,13%, amb la teoria de com es presenta això ara,
és a dir, aquí hi ha, diu: evolució de pressuposts destinats a
polítiques socials per al 2015, 16, 17 i 18, bé, i si un agafa el
pressupost del 2006, i mira, aquestes partides en aquest cas,
d’aquell temps, eren 1.849 euros, i representaven el 68,13% del
pressupost; ara, és el 69,3%, és a dir, en tots aquests deu anys
o onze pressuposts que han passat, resulta que hem pujat una
dècima. És fort això!, és a dir, no ens equivoquem, tenim mil
milions més d’euros i el que fa referència a les polítiques

socials es troba en el mateix percentatge que s’ha mogut els
darrers sis anys, no és que haguem dit: per a polítiques socials
reals, emergencia habitacional, on és, on és, on és
l’emergència? On és la sirena que diu que hi ha això, on és, on
són els doblers? Si hem posat els mateixos doblers! Si m’apura,
hem baixat una dècima, o 0,10, perdó, 0,10, sí, respecte de
l’any passat, en política social, -diuen els seus papers, eh, no ho
diuen els meus, no ho diuen els meus. Per l’amor de Déu!

Una qüestió més, i acab, que m’agradaria dir-li: és vera que
hem d’estar pendents de la cosa pública, sense cap dubte que
hem d’estar pendents de la cosa pública, i n’hi ha que hem
participat del model de la cosa pública amb coses molt noves
aquests darrers 25 anys, però hi ha una cosa que no es troba
dins la cosa pública, que és la gent que va por cuenta propia o
cuenta ajena, que no cobra de l’administració, que la cosa
pública l’empra per a educació i per sanitat i benestar social,
aquesta gent són més de 450.000 treballadors actius dels quals
pengen més de 200.000 persones o 250 o ja jubilades o que són
joves, és per a aquests que nosaltres també demanam, no és tan
sols la cosa pública, aquests han d’arribar a final de mes, tot el
que vulgui! És a dir, i com ho pot fer? Abaixant els imposts.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí. I una darrera qüestió, si nosaltres el que fem és
petrificar, si nosaltres el que fem és de qualque manera
perpetuar el nostre model productiu, el que fem és posar en risc
les noves generacions de dones i homes de les Illes Balears. I
amb el model productiu com el tenim i amb la pròpia inversió
que dedicam a la promoció econòmica, petrificam un model
que a molta gent no li agrada i a sobre el critica, però quan
prova el pressupost el manté.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Contestació del Govern per tancar
la qüestió incidental, Sra. Cladera.

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

Hi ha dues formes de millorar la redistribució de la riquesa,
que és la clau perquè hi hagi progrés social i perquè una
comunitat, un país, una societat avanci: una clau és que millorin
les rendes salarials; avui en Draghi, avui mateix diu que és una
prioritat ja apujar els salaris, aquest és un element clau, i en
aquesta comunitat autònoma, a més a més, podem presumir que
en diferents convenis d’hostaleria i comerç es du això a terme,
aquest és un dels temes per millorar les condicions de vida de
la gent.

Però n’hi ha una altra, que és la que avui debatem, i és el
pressupost públic, i jo, quan feia defensa, Sr. Pericay, de la
cosa pública, em referia a això, posar en valor el que fa un
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pressupost públic, un pressupost públic per la part d’ingressos,
fiscalitat, deduccions fiscals, i per la part de les despeses,
prestacions socials, inversions públiques, inversions en
promoció econòmica, etc.

I em torn situar: la comunitat autònoma, la major part de
despesa que fa, el 70%, una dècima més, una menys, depèn del
PIB, depèn de les dades que emprem, és política social. L’estat
de benestar qui l’aguanta són les comunitats autònomes.
Després a l’Estat li queda el tema de Seguretat Social i
prestacions o pensions, però les prestacions que arriben als
ciutadans en forma d’estat de benestar, que com molt bé deia
el Sr. Font ja són drets adquirits i no s’haurien de malmenar,
com ha passat en algunes ocasions, tenim una recent història
que ha passat i que pareix que ja hem oblidat però que és molt
recent, el que va passar a la passada legislatura, el govern del
Sr. Company, com va baixar l’estat de benestar, o com es va
malmenar.

Quan em referesc a dos models em referesc a això: què feim
amb el pressupost públic, com empram el pressupost públic,
com volem incidir en la societat, quin model de societat volem
des d’allò públic, des d’un pressupost públic. Per això és
important el que es fa en fiscalitat i el que es fa en la part de
despesa en prestacions socials. I les prestacions socials, la part
de despesa, la part de polítiques en tots els àmbits que pot fer
un govern, s’han de nodrir d’uns ingressos, i aquests ingressos
hem de tenir molt clar d’on vénen. En aquesta comunitat
autònoma el 50% ve del sistema de finançament, i aquesta és la
clau, és el que hauríem d’estar debatent avui. Després faré un
parèntesi sobre aquest tema. Ho hauríem d’estar debatent avui
o moltes més vegades, sense demagògia, tampoc, a més tots en
la mateixa direcció, sense Casado, sense demagògies ni frases
o tuits que algun diputat d’aquí “retuiteja” del Sr. Casado, quan
critica o amenaça una defensa legítima del sistema de
finançament; això no es pot entendre. Això és la clau.

Després hi ha la política fiscal. La major part de política
fiscal, així com està articulat l’estat de les autonomies actual,
està en mans de l’Estat; està en mans de l’Estat tocar l’IRPF,
l’impost de societats i l’IVA, que són els impostos més
importants. La resta que podem tocar les comunitats autònomes
és un marge petit; ja els he dit que els ingressos propis només
representen... els tributs cedits només representen un 17% dels
nostres ingressos, per tant el marge és petit. Per tant no se’ns
pot dir que per aquí tenguem... o que aquesta comunitat
autònoma hagi fet una política fiscal abusiva, confiscadora amb
tot això; jo em neg a acceptar-ho. A més a més vull recordar el
que ja he dit abans, però no em vull repetir: no som la
comunitat autònoma que té la fiscalitat més alta, i la reforma
fiscal que es va fer és sobre rendes més altes, és progressivitat,
que això és que qui més té més paga i, per tant, les classes
mitges i baixes aquest govern no les ha tocat per la via de
fiscalitat, d’impostos, no les ha tocades, que quedi clar. Però sí
que els ha donat, per la part de despeses, moltes més
prestacions, molta més qualitat de vida, molts més serveis que
els que hi havia fa quatre anys, i per tant hem millorat les
condicions de vida de la majoria de ciutadans d’aquestes Illes
Balears. I ho seguirem fent, per això hi ha aquest pressupost,
per això hi ha aquestes inversions i per això hi ha aquestes
polítiques plasmades o aquestes partides de despeses, perquè en
això sí que és quan jo dic que hi ha dos models d’afrontar la

societat i d’afrontar precisament un pressupost públic i la
fiscalitat i l’àmbit de despeses que hi ha, i a més a més
recordaré les deduccions fiscals, que també ajuden evidentment
a millorar la situació fiscal o d’ingressos, o a l’hora de pagar
impostos quins impostos acaben pagant les famílies, que en
IRPF hem fet una aposta important ara en aquest tema.

Sistema de finançament. Sr. Company, el Sr. Manera, i el
Sr. Antich, el president i el conseller d’Hisenda de fa dues
legislatures, evidentment varen fer un gran avanç en el sistema
de finançament, i això no ens cansarem de reconèixer-ho i ho
hem de reconèixer tots; hem de reconèixer que es va fer un gran
avanç, perquè en aquell moment Balears estava 25 punts per
sota de la mitjana a l’hora de rebre recursos, una comunitat
autònoma que és de les primeres a aportar any rere any. L’any
2009 es va elevar a la mitjana, Balears ara rep d’acord amb la
mitjana, però encara queda per fer perquè, què passa? Si miram
l’ordinalitat, que és un dels principis que volem millorar amb
el sistema de finançament, Balears és la segona comunitat a
aportar i la novena a rebre. Això no deixa de ser una injustícia,
per tant és una millora que ha de fer el sistema de finançament
i per això no ens cansam de demanar que ha de millorar. El
2009 va ser una passa quantitativa i qualitativa important però
hem de seguir millorant, i vostès crec que hi estan d’acord. Si
hi estan d’acord haurien de pegar un toc al Sr. Casado i que
deixi de dir beneitures en aquest tema, perquè les comunitats
autònomes...

(Alguns aplaudiments)

...les comunitats autònomes, tota la societat de les Illes Balears,
a través de la plataforma pro finançament que ha fet, està
defensant un finançament més just per a les Illes Balears, i per
tant el Partit Popular esper que sigui lleial amb la societat de les
Illes Balears en aquest sentit i no negociï rebaixes fiscals també
amb el sistema de finançament, no accepti qualsevol sistema de
finançament, qualsevol reforma o model que pugui plantejar el
Partit Popular, que encara esperam, perquè som a finals de
2017, el Sr. Rajoy es va comprometre en conferència de
presidents a fer una reforma enguany, i queda un mes i mig; jo
dubt que vegem una proposta, i aquí no tirem pilotes fora al
Partit Socialista, no té cap responsabilitat fins que comencem
a negociar, i per poder negociar hem de tenir una proposta, i
encara no la tenim. 

Quan tenguem una proposta ja començarem a negociar i ja
atribuirem responsabilitats als partits polítics, a les comunitats
autònomes... És que nosaltres hi volem ser, aquí, volem assumir
aquesta responsabilitat, però el problema és que no ens la
donen, no tenim l’oportunitat de negociar un sistema de
finançament amb el Partit Popular, amb el Govern del Sr.
Rajoy i del Sr. Montoro que hi ha a Madrid. Per tant jo aquí sí
que els demanaria una aposta més valenta.

I en el tema del règim especial també li faré un incís.
Col·laboram plegats, comptam amb la vostra col·laboració, no
hi ha cap dubte, però també diria una cosa, sobretot ho diria a
la Sra. Salom, que vostè li ho pot fer arribar avui: no ens
conformarem amb un mínim REB ni amb un REB de mínims;
aquesta comunitat autònoma es mereix un REB just, com cal.
No són privilegis...
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(Alguns aplaudiments)

...necessitam d’una vegada per totes compensar la insularitat en
aquestes illes. Vostès hi estan d’acord, per tant no negociïn o
no facin declaracions que demanam l’impossible. Estam
negociant i estam preparant propostes concretes, realistes i
possibles, evidentment el màxim que puguem per a aquestes
Illes Balears d’acord amb la legislació que hi hagi, però no
estam disposats ni anar al règim de 2015 ni a qualsevol REB,
al règim que es va aprovar el 2015 o que es va intentar aprovar.
Volem el màxim per a aquestes Illes Balears, i en això ens
romprem les banyes i esper que vostès hi siguin, i no facin
declaracions per baixar les pretensions o les expectatives. Algú
del seu partit ho fa i li ho hauríeu de dir; precisament si vostè
defensa un règim especial de les Illes Balears com cal no
haurien de permetre segons quines declaracions, això és l’únic
que li puc dir.

Després, en relació amb el tema que vostè em diria on hi
hauria aquestes rebaixes socials per ajustar aquestes rebaixes
fiscals, jo no li he sentir dir cap rebaixa, cap partida que
baixaria ni cap... Clar, perquè això és demagògia, i li hem de
dir pel seu nom, això és demagògia. Dir que abaixarem
impostos però que no abaixarem les polítiques socials, les
prestacions, els serveis públics, és demagògia pura. Per tant no
he vist..., m’és igual si no és un Excel, ho pot dir aquí damunt,
Sr. Company, ho pot dir quan vulgui, ho pot fer amb esmenes;
ara té una oportunitat magnífica que és presentar esmenes
parcials als pressuposts, i m’agradaria veure aquesta reforma
fiscal que planteja quines partides donaria de baixa, on és la
valentia del Partit Popular, i expliquin-ho als ciutadans, perquè
jo no tenc cap interès, com el Sr. Company, en el tema
electoral, però sí que els veig venir, el veig venir: tot aquest any
que queda vostè es vol presentar a les eleccions com el Sr.
Rajoy i com el senyor..., tot el govern del Partit Popular,
abaixant impostos. Demagògia pura, demagògia pura. La
passada legislatura ja varen fer el mateix, primer apujam,
llavors vénen eleccions i baixam els impostos. I feim dèficit,
igual que fa el Sr. Montoro, feim dèficit; i a qui culpam del
dèficit?, les comunitats autònomes, que són les que han de
garantir l’estat de benestar.

(Alguns aplaudiments)

El mateix que fa el Sr. Montoro ara; no té uns pressupostos
aprovats, està incomplint la Constitució, que hauria d’aprovar
uns pressupostos, i a més a més davant Europa diu que també
abaixarà salut i educació. Clar, no les presta ell, sap que és de
bo de dir, no? Anava a dir alguna cosa més...

(Rialles)

Sí, parlant clar, parlant clar. Però bé, jo el que he trobat a
faltar precisament, Sr. Company, és un discurs de propostes;
només s’han quedat amb la part d’ingressos, amb la part de
fiscalitat. He trobat a faltar un discurs de propostes, de cap on
durien el pressupost, perquè darrere un pressupost hi ha
polítiques, polítiques importants, i ho he trobat a faltar, i a més
a més la coherència de dir d’on retallarem, perquè està clar que
darrere una rebaixa fiscal... No ho ha dit, Sr. Company, per tant
no segueixi protestant perquè no ho ha dit.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Només li diré una cosa, jo només faré un exemple del que
va fer el Partit Popular la passada legislatura, i no m’hi
entetendré, perquè vostè hi ha dedicat molt de temps dels seus
cinc minuts. La política d’habitatge, la passada legislatura zero
euros en política d’habitatge, Sr. Company, zero euro; a més a
més reduíem habitatges...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

...per destinar-los a arxiu incomplint la llei; a més a més venien
solars, i ara demanen, ara demanen, ara critiquen el pla
d’habitatge, que el posem en marxa ara; sap per què podem
posar un pla d’habitatge ara?, per la feina feta la passada
legislatura..., la vostra no, l’anterior, la del Sr. Carbonero, que
va fer una gran feina en política d’habitatge...

(Remor de veus)

...clar que sí, i ara podem continuar, ara que tenim recursos,
clar que sí, Sr. Company. Però no m’entendré en això perquè
podríem parlar de tot. Però vostè amb això hauria d’elevar-se,
hauria d’elevar-se i posar visió global del que ha de ser un
pressupost, i hauria de posar visió global del que ha de ser un
pressupost.

(Més remor de veus)

Quant als consells insulars, que vostè m’ha dit si estàvem
falsificant previsions d’ingressos, evidentment nosaltres feim
previsions d’ingressos prudents, com ha de ser, però que és el
que vàrem fer l’any passat i que a més a més han permès, com
vostè bé sap, una gestió acurada i responsable. Però el
finançament dels consells insulars no preteníem disminuir
precisament el finançament dels consells insulars; els consells
insulars el seu finançament es calcula en base a la recaptació
real, si no es liquida l’any n+2, per tant no enganam ningú;
precisament podem defensar que aquest govern, gràcies a fer
uns pressupostos que han crescut en sostre de despesa no
financera un 21% aquests tres anys, 737 milions, ni un més, per
molt que digui vostè, sí que hem pogut permetre augmentar el
finançament dels consells insulars en més de 100 milions, un
10% de mitjana cada any.

Però també vull recordar, ja que estam en tema de..., vull
recordar un tema de deduccions fiscals, i és que... que ara
vostès volen recuperar una cosa que varen fer també
relacionada amb política d’habitatge la passada legislatura:
varen llevar totes les deduccions de lloguer a col·lectius
vulnerables: joves, discapacitats, famílies nombroses...; varen
llevar les dues deduccions per impost de transmissions
patrimonials per comprar habitatge, una per habitatge normal
o lliure i una altra per habitatge protegit, per tant ara les volen
recuperar. Però vostès la passada legislatura no només no varen
fer política d’habitatge sinó que també varen eliminar totes les
deduccions fiscals que hi havia en habitatge. El model del Partit
Popular al final és abaixar imposts als rics; no enganin les
classes mitjanes i baixes dient que abaixaran els imposts perquè
el que volen fer és abaixar els imposts als rics. El seu model és
el de l’amnistia fiscal, recordem l’amnistia fiscal, què va
suposar l’amnistia fiscal, una rebaixa d’impostos també a les
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classes riques, a les grans fortunes; o treure un impost turístic
que ha suposat 1.000 milions d’euros. Això és el model del
Partit Popular. No enganin la ciutadania perquè vostès el que
farien és abaixar els impostos dels rics, o almanco la passada
legislatura tampoc no els varen augmentar, varen augmentar els
impostos a tota la classe mitjana, i haurien d’explicar, com
sempre dic, on abaixarien aquestes partides.

El Sr. Font em deia que les herències es renuncien, es
perden; és un fenomen que està passant a tot Espanya, no
només en aquesta comunitat autònoma. No hi ha relació entre
la pressió fiscal i el nombre de renúncies; les renúncies vénen
més provocades per la crisi econòmica i com han quedat
desfasats els valors cadastrals respecte dels valors de mercat;
això és el que ha marcat el tema de les renúncies. Està passant
a tot Espanya, a comunitats autònomes amb una baixa pressió
fiscal com Canàries, i és la que té major nombre de renúncies,
o és on han incrementat més les renúncies; a Aragó, amb una
pressió fiscal més alta, és on menys s’han incrementat les
renúncies d’aquest tema. És un altre factor que evidentment
s’ha de gestionar a través del Cadastre, que també és l’Estat, on
s’han d’actualitzar millor els valors cadastrals d’acord amb els
valors de mercat fruit de la crisi. Però li record que la pressió
fiscal en herències, i sobretot on hi ha el major gruix, que és de
pares a fills i entre cònjuges, no som la comunitat autònoma
més alta, som la cinquena més barata d’Espanya, i això
m’agradaria que quedàs clar perquè si no també estam fent
demagògia.

Una cosa que li volia dir, també, a Ciutadans és que en
relació amb la quota, que no li he contestat abans, ara vostè diu
que votaran en contra de la quota basca, però quan hi va haver
l’acord per aprovar els pressupostos de l’any 2017 per part de
l’Estat Ciutadans va donar suport a un acord de pressupostos
que ja preveia augmentar la quota; per tant no ve d’ara, això, ja
ve d’enrere. Per tant vostès tampoc no són coherents en aquest
tema, només li volia recordar això perquè no ho havia dit.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

I, Sr. Font, estímuls. Jo també puc parlar d’estímuls, ho he
dit al principi; estímuls econòmics és apujar les rendes als
treballadors: el darrer conveni en hostaleria, el darrer conveni
en comerç, millorar les condicions i les retribucions dels
funcionaris, també això és un estímul per l’economia...;
deduccions socials, deduccions fiscals, també són estímuls;
augmentar les polítiques socials per suposat que és un estímul,
clar que sí, ens oblidam d’aquesta part; no només és un dret,
també és un estímul des del moment en què la societat també
avança al mateix ritme i tenim millor cura de les persones, i
vivim millor. Les prestacions socials és el que hem de posar
damunt la taula, ho he dit al principi; hem de posar damunt la
taula també el que reben els ciutadans, i els ciutadans viuen
millor ara per molts de factors: perquè hi ha una millora de
cicle econòmic, perquè estam millorant les rendes salarials, les
condicions laborals, però també perquè hi ha uns bons
pressupostos que estan pensats per a tots, i procuren no deixar
ningú enrere, ni els 200.000 que estan en exclusió de pobresa
o que estan en risc d’exclusió social, ni tota la resta de societat,
perquè el que creim des d’aquest govern és que pensam en tots,
cream igualtat d’oportunitats per a tots, i per això són clau les
polítiques que defensa aquest pressupost, i això només es mira

abaixant impostos i mentint als ciutadans que abaixarem
impostos; això és una mentida, perquè si no hem d’explicar
també on abaixarem, quines àrees socials volem abaixar, quines
despeses socials volem abaixar.

I això és tot. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cladera. Començam les intervencions
en torn en contra de les esmenes defensades. En primer lloc
parla el Grup Parlamentari Podem Illes Balears. Té la paraula
el Sr. Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Diputats, diputades,
treballadors i treballadores de la cambra i públic avui assistent,
Pablo Casado style: “Se empieza por pedir una bajada de
impuestos y se acaba recortando en absolutamente todo”. 

Els pressuposts són l’eina fonamental per fer política que té
un govern, i aquí hi ha tres grups que pareixen no estar d’acord
amb la totalitat d’aquest pressupost, o almanco diuen que hi ha
quatre coses d’aquest pressupost que no són correctes i per tant
demanen la seva devolució. Una de les argumentacions que
utilitzen és la política fiscal, la pressió fiscal d’aquesta
comunitat autònoma, que no és ni molt manco la pressió fiscal
d’altres comunitats, però sobretot no ens explicam com
pagarien sanitat, educació o serveis socials. 

Està clar que el Partit Popular ha començat la seva
campanya electoral i està intentant enganar la ciutadania un
altre pic, perquè si es mossegassin la llengua s’enverinarien, sí;
cada cop que s’acosten les eleccions el Partit Popular promet
regals enverinats, i aquesta vegada evidentment no serà
diferent, perquè els programes electorals són papers i aquesta
esmena a la totalitat és un programa electoral, i com bé sabem
tot el que promet el PP és paper banyat. L’únic paper del PP
que és vera, segons la Fiscalia, són els papers de Bárcenas; la
resta, cap valor.

Una mentida més del Partit Popular que ens vol fer
empassar: el que no diuen és que amb la solidaritat de la nostra
ciutadania tenim una comunitat que ofereix els drets bàsics
garantits al nostre Estatut i a la nostra Constitució, aquell paper
sagrat però que es boten contínuament. El que en realitat vol el
Partit Popular és una sanitat low cost, és una educació low cost
i són uns serveis socials low cost. Doncs no, aquí hi ha 32
diputats i diputades que volem una comunitat autònoma, un
país high quality. A més es produeixen diverses contradiccions
en el discurs del Partit Popular: per una vegada no s’aturen de
recriminar que aquest govern té 1.000 milions d’euros més i,
per una altra, diuen que s’haurien d’abaixar impostos,
contradiccions que es personifiquen en les paranoies del Sr.
Antoni “Tramps”, que avui han vingut a ser substituïdes per la
disfressa d’aparença de responsabilitat del Sr. Company, una
persona que en la seva gestió havia estat molt irresponsable i
que ara vol donar aires de competència i seriositat. Li han fet
falta uns mesos d’entrenament per donar aquesta imatge, però
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a la seva rèplica surt la veritat que té vostè a dins. Vostè va
participar de les retallades de Bauzá, i va participar de tots els
despropòsits de la passada legislatura que varen fer perdre al
Partit Popular 15 diputats a les darreres eleccions. Ara
continuen amb la mateixa irresponsabilitat fiscal sense dir que
la seva irresponsabilitat condueix abans o després a les
retallades que tan vos agraden, perquè no entenc molt bé per
què se senten orgullosos d’haver fet la gestió que varen fer la
passada legislatura, on es varen tancar quiròfans o on es treien
prestacions de serveis socials. Jo no sé si se’n recorden del
famós ¡que se jodan!, d’Andrea Fabra, jo i molta altra gent no
se’n podrà oblidar mai en la seva vida.

El PP manté, a la vegada, que és normal que es pugui gastar
tants doblers com es pressuposten en els pressuposts, com es
gastaran en els serveis públics, però al mateix temps manté que
ens hauríem de preparar per a les vaques magres, jo no sé amb
què m’he de quedar d’això: ens hem de preparar per a les
vaques magres, hem de disminuir la despesa social, o està
justificat l’augment en despesa social perquè ara tenim una
millor condició econòmica? Jo crec que aquesta contradicció
reflecteix el que pensa el Partit Popular vertadera, i és que no
farien cap esforç per les majories socials d’aquesta comunitat
autònoma, també en bonança econòmica.

Per això, nosaltres pensam que si vostès disposassin dels
doblers que aquest govern disposa farien autopistes entre
Formentera i Eivissa o entre Alcúdia i Cabrera, però sabem
com es prepara un govern progressista per a les vaques magres
i és consolidant la despesa social, diversificant el model
productiu i fent política per a les majories. Atreveixi’ns vostès
a dir que llevaran l’impost turístic si guanyen, o que derogaran
la Llei d’igualtat o la Llei LGTBI o la Llei de renda garantida,
o que tornaran proposar robar les targetes sanitàries a la gent
que no té papers! Afortunadament, no poden ja prendre el pèl
a ningú, perquè ningú no se’ls pren seriosament, perquè sou uns
antisistema, esteu acostumats a acordar els REB a deu dies de
les eleccions, a prometre baixades d’imposts i després apujar-
los absolutament tots, i no és excusa que la recaptació hagués
baixat un 50%, perquè vosaltres feu les mateixes polítiques si
hi ha un bon cicle econòmic, com si no hi ha un bon cicle
econòmic, feu polítiques antisocials. El Palma Arena és
antisocial, tenir un pressupost a educació de 725 milions
d’euros el 2013 era antisocial, ara hi ha 935 milions d’euros. I
vostè, Sr. Company, va participar d’això.

Nosaltres preferim participar d’un pressupost que creix, ser
partícips del canvi el qual acompleix el requisit d’acabar amb
les retallades, el Govern del PP a l’Estat fa que les grans
empreses paguin molt manco imposts que les petites i mitjanes
empreses; aquí es van apujar els imposts a un 3% de la
població, aquí qui més té més paga. A l’Estat es fan il·legals i
vergonyoses amnisties fiscals, les classes baixes d’aquesta terra
no es poden abaixar els imposts perquè no paguen imposts, així
que, per favor, deixin de mentir.

Els pressuposts d’aquesta comunitat autònom creixen un
6,4% respecte de l’any passat i la finançació dels consells creix
un 11%, i això, objectivament, pensam que és una bona notícia,
i no ens quedam només amb els números, sinó amb la
configuració de les diferents partides pressupostàries amb les
quals podem ser copartícips amb el Govern, ja que hem

negociat aquests pressuposts. Mentre el Govern Bauzá feia
pagar la crisi dues vegades a la gent que no havia creat aquesta
crisi, aquest govern intenta pal·liar els efectes de les polítiques
antisocials del Partit Popular.

Sí, els desnonats han estat els que han rescatat els bancs
amb els seus imposts, i això era una opció entre moltes d’altres,
i aquesta és la malaltia ideològica que patiu, perquè l’ideologia
és precisament pensar que no hi havia alternativa, que no hi
havia una altra manera de fer. I ja sabem molt que l’antic
TINA, there is no alternative, és una fal·làcia neoliberal que,
de fet, ens va dur a la pitjor crisi en cent anys. Diuen, a la seva
esmena a la totalitat, que la despesa social no creix com hauria
de créixer, doncs som una de les comunitats on la despesa
social creix més respecte de l’any passat, tant en termes
absoluts com relatius, en la riquesa regional, més concretament
amb una millora del 5,4% des de l’any passat. I aquí us he dir
que si voleu signar amb nosaltres una pujada d’imposts perquè
pugi la despesa social, doncs encantats!

Però és difícil demanar responsabilitat a un partit en B, a un
partit que deu 153.000 euros a la ciutadania de les nostres Illes
i que es va demostrar en el Congrés dels Diputats que el
president del Govern havia cobrat de la caixa B. Per això no
m’estranya que facin regals enverinats.

I deia el Sr. Company que ja els agradaria d’haver gaudit de
mil milions d’euros més, doncs era molt fàcil...

(Rialles i remor de veus)

..., doncs simplement no haguessin llevat l’impost turístic,
tendrien, haguessin pogut gastar mil milions d’euros més en
tots aquests anys en què el varen llevar. Amb aquest impost
turístic milloren un 120% les actuacions ambientals i es
compensen els efectes col·laterals del turisme, i això és una
evidència, i haurien de dir a la gent que vostès o derogarien
aquest impost o no l’apujarien, però haurien de dir també a la
gent què es perdria si això fos així.

I deia el Sr. Company que les mesures que prenia aquest
govern eren ideològiques, ideologia, i això és una qüestió
filosòfica, és un conjunt d’idees que caracteritzen una persona
o una col·lectivitat, està molt clara la seva ideologia, la seva
ideologia era la de llevar drets, donar milers de milions als
bancs i rescatar els bancs i no les persones; era una mesura
ideològica també llevar les targetes sanitàries. I aquí sembla
que el que diuen és que se sentirien orgullosos de destinar més
doblers al deute; doncs aquí ens sentim més orgullosos
d’invertir aquests doblers en la gent.

Sabem que vostès varen ser els principals promotors de la
reforma del 135, i és que vostès van del 135 al 155, però es
boten el 138, que fa menció al fet insular, i per això després
tenim les declaracions del Sr. Pablo Casado, dient barbaritats
com la que deia l’altre dia. Diu el Sr. Company que
s’inverteixen massa doblers en publicitat, és clar, vostès ja
tenen Televisió Espanyola manipulada per donar-los el servei
que li demana la gent.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)
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I també el Sr. Company parlava d’eslògans, i no és un
eslògan això d’abaixar imposts a les classes mitjanes i baixes,
quan aquesta comunitat només ha apujat els imposts al 3% de
la població? Això no ho dic per a vostès, senyors i senyores
diputades, ho dic a la gent de fora, els deman que, per favor, no
s’oblidin de la persecució de professors, que no s’oblidin de les
retallades en educació, en sanitat i en serveis socials, que no
s’oblidin del robatori de les targetes sanitàries, que no s’oblidin
de l’especulació en l’habitatge, de la llei de la selva que
imperava en tot el que tenia a veure amb el sector turístic. Jo
crec que el millor eslògan són les polítiques concretes que
desenvolupa aquest pacte.

Quant a Ciutadans, Sr. Pericay, sembla un retret dels
diferents grups que es puguin gastar més doblers en aquest any,
i diu que el Partit Socialista té moltes contradiccions, que
defensa una cosa a Andalusia i una altra aquí; jo no defensaré,
evidentment, aquestes contradiccions, però sí que em sembla
una contradicció que vostè digui que el PP d’aquí ha de tornar
153.000 euros que deu a la ciutadania, però, en canvi, no
exigeixi la dimissió al Sr. M. Rajoy, que va cobrar de la caixa
B del Partit Popular, això sí que és una contradicció i és una
incongruència.

I m’agradaria saber què ha fet Ciutadans per la millora del
finançament d’aquesta comunitat autònoma, perquè crec que en
els seus requisits o a les seves condicions de govern no
apareixia absolutament res d’això.

Quant al Sr. Font, que ara no hi és, però, en tot cas,
contestaré la intervenció d’El Pi, deia que aquests pressuposts
d’alguna manera aprofundeixen en el monocultiu turístic, però
la veritat és que la recerca científica puja un 84% i el
pressuposts de societat de la informació puja un 400%, per tant,
no crec que sigui així, crec que es comença a revertir la
tendència quant a l’esforç en innovació i en canvi de model
productiu.

I parlava també el portaveu d’El Pi d’un càstig a les classes
baixes i mitjanes, jo no crec que la renda social sigui un càstig
a les classes baixes i a les classes mitjanes; no crec que el pla
de xoc contra l’explotació laboral sigui això, o el programa
Qualificats sigui això, crec que estan equivocats en la seva
definició.

I aquí és veritat que tenim 200.000 persones que ho passen
malament, que es troben en risc d’exclusió social, però també
és veritat que a l’Estat tenim 13 milions de persones que es
troben en aquesta situació, i tenim una figura, que és la del
treballador pobre, i en la legislació laboral aquí, a les Illes
Balears, tenim molt poques competències, i la reforma laboral
és una llei que és estatal, i fins que no canviem això aquesta
tendència serà difícil de revertir. Així que el que demanam és
que acabin d’una vegada per totes amb aquesta reforma laboral
tan injusta.

Quant a la pressió fiscal, que és un element que utilitza El
Pi contínuament, els països, i això està demostrat, els països
amb major benestar social tenen una pressió fiscal molt més
alta que la nostra i, de fet, el nostre país es troba 7 punts per
sota de la Unió Europea, i el que tenim aquí, i el seu partit ho
hauria de saber, és un problema de finançament, i això ho diuen

vostès contínuament: com arreglam aquest problema de
finançament si volen, a la vegada, abaixar imposts?

En resum, crec que els tres grups que han plantejat unes
esmenes a la totalitat han entrat en moltíssimes contradiccions,
en incongruències i crec que no tenen raó i que aquests
pressuposts milloren molt la situació de la nostra comunitat
autònoma.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Bel Busquets.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sr. President. Per tercer any ens trobam en
aquest debat de totalitat del tercer pressupost de la legislatura
i un any més direm que aquests no són els pressuposts que es
mereixen el nostre país, no ho són perquè no seran uns
pressuposts mereixedors de tot el nostre vist-i-plau, i alerta que
ningú no es confongui, però no seran els pressuposts
mereixedors de tot el nostre vist-i-plau fins que no tenguem un
model de finançament just. Ens trobam, un any més, amb uns
comptes, en què, segons reconeix l’Estat, fins i tot una vegada
pagada la part proporcional d’AVE, Museu d’El Prado i radials
de Madrid, 1.500 milions d’euros de recaptació de tributs dins
el nostre territori, que no repercuteixen en el benestar dels
ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes.

Uns pressuposts que podrien fer una major inversió si no
fos per la regla de despesa imposada per la legislació estatal,
tot i incomplir els objectius de dèficit, ens impedirà gastar uns
200 milions d’euros que tenim disponibles.

I aquí hi som nosaltres, MÉS per Mallorca, per fer palesa
aquesta injustícia econòmica. Tot i aquesta reclamació, ens
mostram satisfets amb els pressuposts presentats pel Govern els
quals continuen amb la mateixa línia dissenyada en els acords
pel canvi, per les forces que donam suport a l’executiu, on les
persones són el centre de la política. I per això, rebutjarem les
esmenes a la totalitat que presenten Ciutadans, El Pi i PP, unes
esmenes que, com el recent debat de política general, tornen
posar en evidència que els partits de l’oposició no tenen
alternativa als acords pel canvi.

Per una banda, hi ha Ciutadans, que ens diu que els
pressuposts són irreals i que no s’adapten a la realitat social i
econòmica de les Illes Balears, cosa amb la qual estam d’acord,
perquè realment donam resposta a unes necessitats reals i, a
més a més, el que volem fer és canviar aquesta realitat, i ho
fem.

Per una altra banda, hi ha les esmenes del PP i d’El PI, que
són gairebé idèntiques, El Pi, que sempre s’esforça tant a
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desmarcar-se del PP i a l’hora de fer esmenes a la totalitat
s’assemblen molt.

(Remor de veus)

S’emmarquen en el populisme fiscal, preocupats per les
classes mitjanes i populars, volen abaixar imposts i, a la
vegada, s’atreveixen a dir que gastam poc en polítiques socials.
Senyores i senyors del PP, quin cinisme! O que no fem
inversions, cosa que és falsa, perquè s’inverteix més que mai en
els darrers anys i, especialment, en infraestructures socials, com
residències, com habitatge, com construcció d’escoles.

Ambdós també ataquen l’Impost del turisme sostenible,
perquè no volen que apugi, tot i que aprofiten la més mínima
per exigir que totes les demandes es cobreixin, s’alineen amb
els ajuntaments, a la primera de canvi, per demanar que tot allò
que es demana es pagui amb l’Impost del turisme sostenible,
però ara, a l’hora d’apujar-lo, diuen que el baixi. Per tant,
demagògia en estat pur.

De què passen pena? Dels anuncis de baixada de turistes?
Anuncis fets a una fira on el que pretenen els majoristes de
viatges és ajustar preus? Uns hotelers que alarmen, però que
firmen un conveni que milloren un 17% els sous i, per tant, les
condicions de treball dels 137.000 treballadors i treballadores?
D’aquesta gent passen pena? Perquè mentrestant, mentre
insinuen que el conveni d’hoteleria no hauria d’haver pujat tant,
també ho han dit a alguna tertúlia, s’omplen la boca de parlar
de classes populars i mitjanes, que és a qui millora, i són les
classes populars i mitjanes d’aquesta terra les que estan ben
contentes que apugem un impost, que no paguen ells, que
paguen els turistes, perquè la majoria visqui millor, i no només
uns quants.

Diuen també, que no apostam per la diversificació
econòmica, però només els interessa que els amos del turisme
estiguin ben contents, fan exactament el mateix discurs dels
majoristes de viatges i dels grans hotelers a la World Travel
Market.

Altres crítiques: manquen mesures de reactivació
econòmica. Què no han llegit els pressuposts? Mai no hi havia
hagut un nivell de deduccions tan gran per inversió en empreses
innovadores, per a la rehabilitació d’habitatges en clau
d’eficiència energètica, per a ajudes als fills i filles que han
d’estudiar fora i moltes més.

I passaré a desglossar aquestes deduccions, així, es
mantenen, s’amplien i s’implementen tota una sèrie de
deduccions. Es mantenen, deduccions ja en vigor, per a
despeses de llibres de text; per aprenentatge extraescolar d’un
idioma estranger; per discapacitat física, psíquica o sensorial
dels declarants; per donacions a mecenatge cultural, científic,
desenvolupament tecnològic o esportiu; per donacions a entitats
que tenguin per objecte el foment de la llengua catalana.
S’amplien deduccions ja vigents, en habitatge, a més per
habitatge habitual per a joves discapacitats i famílies
nombroses, un 15% del lloguer fins a 400 euros. Una altra
deducció per habitatge, per inversions en millorar la
sostenibilitat de l’habitatge habitual, deduccions del 50% de les
inversions. En economia, per inversions en accions o

participacions d’empreses de nova o recent creació, deducció
que puja del 20 al 30%, i que augmenta fins al 50%, si és el cas
en inversions en societats participades per centres de recerca o
universitats. En R+D+I, per donacions a entitats destinades a la
recerca, al desenvolupament tecnològic o a la innovació.

I si parlam de noves deduccions fiscals per l’IRPF, en
educació, per despeses d’estudis superiors a centres ubicats
fora de l’illa de residència, una deducció de 1.500 euros per
estudiant. En habitatge, per una banda, assegurances per
impagament del lloguer de llarga durada i, per una altra, en
despeses de lloguer per trasllat temporal de residència per
motius laborals.

Les esmenes de l’oposició rebutgen afrontar el vertader
problema, l’infrafinançament d’aquestes illes, les esmenes de
l’oposició, per tant, miren cap a un altre costat. Perquè aplicam
una política tributària que exerceix la nostra sobirania, aplicam
una política tributària que dúiem als nostres programes,
l’esquerra distribueix la riquesa amb la màxima de qui més té
més paga, perquè creiem en la justícia social i no som tan
eixelebrats d’anar a buidar la caixa de les pensions, com fa la
dreta de l’Estat. No ens enganeu ni enganeu la ciutadania amb
la baixada del tram autonòmic de l’IRPF, el qual administram
sobiranament des d’aquí, el que queda aquí; aquesta mesura,
que pot afavorir el consum, també va a incrementar les arques
de l’Estat, que és qui recapta l’IVA, i ja ara fa uns moments he
deixat ben clar que ja n’hi ha prou del que recapta l’Estat i no
torna, per aquest sistema pervers de finançament.

Aquest sistema que tant alaba el Sr. Casado i que vostès no
desmenteixen i, a més a més, donen veu tant pel tema del
finançament com pel tema de l’adoctrinament, que també en fa
bandera el Sr. Bauzá els hereus del qual són vostès.

Per això, al Govern de les Illes no li queda més remei, i
també ho fa amb orgull, d’actuar sobre els imposts on sí tenim
marge de control.

Però, una vegada manifestat el nostre rebuig a les esmenes
a la totalitat, volem destacar el per què del nostre suport a
aquests pressuposts. I ja ho hem esmentat al principi, són uns
pressuposts que posen les persones al centre de la política fet
pel qual la inversió en educació, en salut i en serveis socials no
deixa d’incrementar-se any rera any. El 70% dels pressuposts
es dediquen a millores socials, serveis públics essencials, com
l’educació, que permet abaixar ràtios i millorar la qualitat de
l’educació; la sanitat, que permet reduir les llistes d’espera i,
per tant, millorar el servei a la població, i els serveis socials,
amb una renda social o més atenció a la dependència.

A més, s’aposta per les polítiques de promoció i
diversificació econòmica, aquests pressuposts ens permetran
donar un serveis més dignes i, a més a més, impulsar la inversió
pública.

I cal destacar que en els pressuposts es fa evident el
compromís per millorar també l’accés a l’habitatge, tanmateix,
però, cal dir que en aquesta matèria és important no fiar-ho tot
a la construcció de nous habitatges, serà important també en
aquest aspecte la tramitació de la primera llei d’habitatge de les

 



5652 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 104 / 21 de novembre de 2017 

Illes Balears, que ja ha iniciat la seva tramitació en el
Parlament.

Dins aquests pressuposts serà també important l’aposta per
avançar cap a un model econòmic més diversificat, amb més
dotació per a agricultura, la dotació del primer pla d’indústria
i l’increment en les polítiques de recerca i innovació.

Els pressuposts per al 2018 centren els seus esforços també
en la promoció i diversificació de la nostra economia, l’impuls
de polítiques dirigides a transformar les bases del nostre model
productiu, ha de servir per avançar en el que anomenam la
transició cap a un nou model econòmic, un nou model en què
el monocultiu turístic doni pas a un teixit productiu i
diversificat, en què la indústria recuperi posicions i s’orienti
cap a l’exportació, en què la innovació i la recerca siguin la
base de l’emprenedoria i imprimeixin dinamisme a la nostra
economia, en què siguem capaços d’atreure talent i de
desenvolupar la creativitat, que és la base de l’economia del
coneixement. Per aconseguir aquesta transició cap al model
econòmic sostenible i més diversificat, el 2018 el Govern
preveu una inversió de fins a 175 milions d’euros per a
promoció econòmica, una inversió global que preveu accions
en àmbits com l’agricultura, la salut, el medi ambient, el treball,
la indústria, l’energia, la política industrial i, per descomptat,
la innovació i recerca, que és un àmbit transversal que arriba a
un total de 25 milions, un augment significatiu de 7 milions
respecte de l’exercici anterior. Perquè avançar en recerca i en
la transició del coneixement científic a la societat i en el sector
empresarial és un factor clau per poder avançar cap a aquesta
transició d’un nou model econòmic.

Aquests pressuposts volen traduir la millora de l’economia
en millores per a tota la societat, amb un esforç important per
als col·lectius més vulnerables, amb polítiques socials, amb
polítiques d’ocupació, amb un esforç important per millorar els
serveis públics bàsics, per millorar les ràtios a les escoles, per
millorar les infraestructures educatives, per millorar la sanitat,
per reduir les llistes d’espera, amb un esforç important gràcies
a l’impost turístic per a la protecció del medi ambient, amb un
esforç important de recuperació de la inversió pública i amb un
esforç important també per al foment de la indústria i de la
innovació, per avançar cap a la diversificació econòmica.

Per això, i ja per acabar, aquests pressuposts responen al
compromís dels partits que el formen o que hi donen suport,
per una banda, un compromís amb els serveis públics garants
del benestar de la gent, dels joves, de l’alumnat, dels docents,
de les dones, dels treballadors i treballadores, dels emprenedors
i emprenedores, dels investigadors i investigadores, de tota la
societat en tota la seva transversalitat.

També aposta per una política fiscal sobirana i adreçada a
repartir la riquesa, sota la màxima de qui més té més paga, i
amb unes deduccions fiscals en habitatge, en educació, en
economia, en innovació i en recerca, que arriben a la majoria
de la població. I també aposten per unes inversions que
permeten avançar cap a la diversificació econòmica, que generi
prosperitat compartida.

Per tant, per tot l’exposat, hem de reiterar que rebutjarem
les esmenes a la totalitat presentades, perquè el Govern ha

presentat uns pressuposts que, en línies generals, s’adapten als
criteris i prioritats que ens vàrem marcar dins els acords de
governabilitat. Però, així com quan prometem el nostre càrrec,
sense renunciar a continuar reivindicant el dret de la ciutadania
d’aquestes illes a tenir un millor finançament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Busquets. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Els menorquinistes de MÉS per Menorca valoram
positivament el projecte de pressuposts de la comunitat
autònoma per al 2018, presentat pel Govern de les Illes
Balears, és un pressupost, consideram, fet amb sentit comú i
seny, de fet podríem dir que és el pressupost del sentit comú
que és el que determina el comú sentir de la gent, aquella gent
que ens ha donat la confiança, fet amb seny; sentit comú a favor
de la participació, a favor del benestar social i dels més febles,
a favor de la sostenibilitat ambiental. I amb seny, perquè es
basa en reconèixer bé quines són les prioritats, hem triat bé
quines són les prioritats.

En saber també que no arribam a tot al cent per cent, però
caminam fort. I saber també que si és possible reduir el Fons de
Contingència, per exemple, per donar més marge i donar
resposta a les prioritats, ho hem de fer. En aquest sentit, per
tant, creiem que aquest projecte de pressuposts és el correcte,
és l’adequat i ens acomoda, ens fa sentir còmodes al nostre
grup, perquè, entre d’altres coses, acompleix els compromisos
dels acords pel canvi, els compromisos de governabilitat, que,
a través de les esmenes a la totalitat, el Partit Popular rebutja.

Aquest pressupost, com el del 2017 que executa, ha fet
possible i fa possible continguts dels acords per a nosaltres
fonamentals, com la possibilitat que el Verge del Toro es pugui
convertir en un centre sociosanitari, o que a Menorca es pugui
construir una nova residència social que cobreixi les
necessitats, a Maó, em referia, que cobreixi les necessitats
actuals i tengui també en compte les previsions del futur. Un
pressupost que permetrà i farà possible el traspàs històric de la
promoció turística, un pressupost que consolida l’aposta per
aquella atenció, a través d’un hostatge a Son Espases, dels
malalts i familiars que s’han de desplaçar a Son Espases. Un
pressupost que permet posar en marxa un centre integral de
formació professional. Un pressupost que dóna i consolida
fortalesa, apostes com el Conservatori de Música, l’Escola
d’Adults de Maó o que manté la implicació econòmica del
Govern amb inversions com el Convent de Sant Diego a Alaior,
i el Partit Popular presenta esmena a la totalitat.

Un pressupost que dóna resposta a multitud dels
compromisos que, sense cap dubte, ens fan sentir còmodes com
a grup parlamentari que ens hem compromès. Un pressupost
també que, d’acord amb els grups que li donen suport, doncs
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dóna resposta a aquella vocació d’esquerres de política
redistributiva i modulant els imposts perquè pagui més qui més
té i apostant pels serveis públics, com la sanitat, l’educació, els
serveis socials, la dependència, que, sense cap dubte, són una
forma de generar igualtat d’oportunitats. Serveis públics de
qualitat, serveis públics accessibles, rompent barreres de renda,
rompent barreres d’insularitat, i posant en valor, en aquesta
política redistributiva aspectes que són també als acords i que
ja han esmentat alguns portaveus, com són les desgravacions
noves i algunes actualitzades que aquest pressupost dóna
cabuda i fa realitat; desgravacions que el Partit Popular ja ens
ha anunciat que presentarà i que copia dels acords pel canvi.

Desgravació sobre la modificació, una de les desgravacions
que modifica una de les actuals, vigents, que incrementa el
percentatge màxim de deducció per despeses en la millora de
la sostenibilitat de l’habitatge habitual, era una bona en el
moment que es va fer i en aquesta modificació actual, passant
del 15 al 50%, és una aposta, sense cap dubte crec que valenta
i que, a més a més, acompleix allò que vam prometre.

Però també modificacions de desgravacions, perdó,
desgravacions noves com la deducció autonòmica per cursar
estudis d’educació superior fora de l’illa de residència, una
deducció que el Partit Popular pot dir que va presentar, que ha
copiat dels acords pel canvi, però que, en canvi, mai abans no
havia presentat, ni a la passada legislatura ni a cap altre
moment, i per tant ara sí que ho fa, una vegada ja és una
realitat, bé està, benvingut, ja ho vaig dir que copiïn els textos
que realment valen la pena, i els acords pel canvi, en aquest
sentit, valen la pena.

Jo demanaria també en aquest context que el Govern no
s’acomplexi, estic segur que no hi està, davant les crítiques
impositives sobre els imposts, sobre la política fiscal d’aquest
govern, perquè el Partit Popular no en pot donar massa
exemple, el Partit Popular va apujar els imposts durant tota la
passada legislatura i va perjudicar de forma molt greu la gent,
les classes baixes i mitjanes que ara diu que vol beneficiar. Fa
quatre anys no hi va pensar ni mica, va apujar 61 taxes, va
implementar o intentar aprovar nous imposts, 9 en concret; va
apujar el recurs (...) L’IVA turístic i va perjudicar greument el
sector, que perdia, i així ho denunciava, competitivitat.

No va tenir cap complex en implementar el copagament
farmacèutic, no va tenir cap complex en implementar una taxa
de 10 euros per tenir la targeta sanitària, açò eren els imposts
del Partit Popular, que ara diu que es preocupa per la classe
baixa i les classes mitjanes, però es veu que fa alguns anys
aquestes classes no existien o no se’n recordava no les tenia en
compte.

Tot açò ho podem fer tenint en compte també allò que tant
preocupa al Partit Popular, el deute i el dèficit; anam reduint
dèficit, anam reduint deute; reduint dèficit acomplint els
compromisos, quan el Partit Popular els va incomplir
reiteradament, recordarem, per exemple, el 2014, que aquest
era de l’7% quan el límit era de l’1%, i en aquell moment no hi
havia cap problema, podia incomplir els compromisos en
relació amb el dèficit, dèficit que, lògicament, generava deute.
Doncs aquella espiral que el Partit Popular generava i

alimentava la passada legislatura, ara ens demana que
resolguem totalment els altres.

I anam reduint deute, de fet la consellera ja ho ha explicat
reiterades vegades, que enguany el dèficit serà del 0% i
s’iniciarà la reducció del deute que, per primera vegada,
baixarà en termes absoluts, i tot açò ho fem, i és l’important,
reduint altres dèficits: el dèficit democràtic, el dèficit social, el
dèficit ambiental.

Un govern, pensam nosaltres, assenyat, i aquest ho és, no
gasta a boldros, no gasta ni roba, com sí han fet alguns. Més del
20% del pressupost s’abona, es dedica a deute, 1.020 milions
d’euros, i són molts recursos, però bona part d’aquest deute
correspon també, i el Partit Popular no ho hauria d’oblidar, a la
seva herència, a la seva època, el seu Govern estrella, que és el
Govern de Jaume Matas. Perquè en aquella època, a més de
robar, doncs també es va malgastar, amb carreteres
sobredimensionades, que no es podien assumir, unes grans
infraestructures que avui encara pagam; tenim un Palau de
Congressos que va costar 117 milions d’euros; un Palma Arena,
110 milions d’euros; una estació intermodal, 102 milions
d’euros; un metro de Palma, 312 milions d’euros; autopistes
d’Eivissa i Son Dureta, algunes inversions sense cap dubte més
que necessàries, però la bona gestió i la corrupció no els van
avalar, no van avalar totes aquestes inversions del Partit
Popular. Aquesta és l’estrella i l’herència del Partit Popular.

El problema del deute de les Illes Balears no és idò gastar
menys i destinar més recursos a amortitzar, sinó que el
problema que té aquesta comunitat autònoma en relació amb el
deute és sortir de l’espiral del deute, i aquesta espiral ve
generada no només per la mala gestió i per la corrupció, sinó
també per l’espoli, per balances fiscals negatives històricament
i reiteradament injustes, i molts d’incompliments que avui
encara es troben pendents d’acomplir, no recordarem els
convenis de carreteres, inversions estatutàries que ja semblen
història.

Tenim una hipoteca llosa massa feixuga, que es diu deute,
i que actua massa vegades com a un 155, que el Partit Popular
i el partit del Govern de l’Estat utilitza per intervenir la
comunitat autònoma, dient-li, marcant-li el camí, la ruta d’allò
que ha de fer, establint i marcant les seves prioritats, quan el
que volem, i hauríem de desitjar tots, és que aquesta comunitat
autònoma pogués establir amb més llibertat, amb més
sobirania, aquestes prioritats.

Destacaré d’aquests pressuposts, sense cap dubte, que,
després de deu anys de l’Estatut d’Autonomia, sigui possible o
es faci realitat el traspàs de la promoció turística com a una
competència pròpia dels consells insulars, ho era des de fa deu
anys, però aquesta no era una realitat, que ara sí ho serà, aquest
projecte de llei ho farà possible; un traspàs que, com deia, no
va ser possible amb el Partit Popular i sí que ho serà ara,
gràcies als acords i gràcies a la feina d’aquest govern.

Creiem, per tant, que aquesta és una bona proposta de
projecte de pressupost i també de traspàs de promoció, perquè
incorpora la variable del territori protegit que el 2015 ni es
prendre en consideració; és una bona proposta, perquè
incrementa els recursos disponibles, que passen de 5,3 milions
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d’euros de cost efectiu i 6 milions d’euros addicionals el 2015
a 6,7 milions d’euros de cost efectiu, més 7 milions d’euros
addicionals amb la proposta actual.

I millora també quantitativament els recursos per a
Menorca, augmenten un 27,7% més respecte del 2015. I aquí
crec que és just i oportú, doncs, denunciar les mentides del
Partit Popular; hem de destacar que la proposta del Partit
Popular era de 900.000 euros, més 300.000 euros, més 300.000
euros, fins arribar a 1,5 milions el darrer any, que era el 2018.
Tanmateix, emperò, el quart any tornàvem als 900.000 euros,
és a dir que finalment el traspàs, després del període transitori,
consolidava només 900.000 euros. La Sra. Prohens, i avui
també el portaveu del Partit Popular, ens deien que
consolidaven, és mentida, és absolutament mentida, i si tenen
cap informe que açò ho avali, ho diguin i ho demostrin, però
vostès han mentit no només a tota la població de les Illes
Balears, sinó especialment a Menorca per avalar que aquest
traspàs no era el desitjable. És el desitjable, perquè amb la
consolidació Menorca hi guanya, hi guanya d’una manera jo
diria que prou important.

També volem posar en valor amb aquest projecte de llei un
aspecte que ens sembla fonamental i és la definició i
implementació de l’Impost del turisme sostenible, creiem que
es va fer amb prudència en el seu moment, avui ja s’ha explicat,
ens donava un marge i crec que aquest pressupost avui el que
fa és revisar aquest marge que ens donava.

Creiem que el projecte de llei incorpora aspectes, resol
aspectes que hem pogut detectar com a debilitats; la
participació de les administracions locals; també crec que calia
revisar l’exempció, que s’elimina, dels creuers que fondejaven
menys de 12 hores; i també creim que valia la pena revisar les
quotes de temporada alta. En aquest darrer aspecte pensam que
hi havia marge, com deia, d’actuació sense afectar el destí, tot
i que aquest marge d’actuació era diferent a cada territori
insular. De què depenia aquest marge?, doncs de la quota i del
context, i com que els contextos econòmics turístics són
diferents per a Mallorca i Eivissa que per a Menorca i
Formentera, consideràvem que l’increment havia de ser el que
no perjudiqués  ningú. En aquest sentit consideram que un
increment -doblar o no- de la temporada baixa a Menorca o a
Formentera quan aquesta oferta encara no està consolidada no
era bo, i en canvi, és més, era dolent quan el missatge de
confiança i de suport a l’activitat emprenedora de sectors que
fan esforços per mantenir, per crear, per innovar l’activitat a
l’hivern, era encara pendent de consolidar i de definir. En
definitiva, sempre hem defensat, i estam contents que el Govern
també ho hagi entès així, que la revisió a l’alça només havia
d’afectar la temporada alta, mai la temporada baixa, i en aquest
cas creim que el pressupost així ho incorpora, així ho defensa,
i per tant també ho assumim com una aportació important
d’aquest projectes de pressupost.

I acab. Quant al finançament de consells insulars crec que
és just reconèixer que la comunitat autònoma, a través
d’aquesta llei, de la Llei de finançament també de consells
insulars, repartirà un total de 359 milions d’euros, que suposa
un creixement molt important i crec que aquest creixement
sense cap dubte va a favor de consolidar els consells insulars
com a governs de cada una de les Illes. El Consell de Menorca

rebrà el 2019 47,20 milions d’euros, 3,81 milions més que el
2017, i això suposa un increment de 8,8 milions d’euros, una
llei de finançament dels consells insulars que tenia aspectes
bons i tenia aspectes no tan bons, que sense cap dubte ja ens
vam cuidar nosaltres de criticar i que el Partit Popular
normalment utilitza per dir “sí, la criticau, però en canvi ara
aporta bons recursos als consells insulars”; aporta bons
recursos als consells insulars però seguirem dient que la llei
tenia alguns dèficits, algunes qüestions que no compartim i que,
sense cap dubte, en un altre debat podríem seguir criticant. 

En definitiva, és un pressupost que per a nosaltres dóna
resposta a les expectatives de compliment dels acords pel
canvi, dels acords del Govern amb MÉS per Menorca, d’allò
que necessita Menorca i la comunitat autònoma, i per tant no
donarem suport a les esmenes a la totalitat, que són unes
esmenes que, en aquest cas del Partit Popular, són molts de no
a moltes actuacions fonamentals que inclou aquest projecte de
pressuposts, i donarem suport, per tant, al projecte que ha
presentat aquest govern perquè és bo, perquè és necessari i
perquè sense cap dubte té horitzó, té projecte, cosa que crec
que el Partit Popular no ha sabut demostrar ni fer.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Andreu Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, això de
ser el darrer a vegades té qualque avantatge, i avui en vull
aprofitar un, d’avantatge, perquè, mirin, m’he fixat en una cosa
i en tots els que han parlat avui, llevat de la consellera -la
consellera ha parlat i ha parlat molt però no em referia a ella-,
ningú no ha parlat -i és la primera vegada que jo assistesc a un
debat o que el llegesc, que n’he llegit un parell per preparar el
debat d’aquests dos anys-, no es parla d’indicadors econòmics.
No n’ha parlat ningú; de deute, el Sr. Pericay un poquet, i
perquè hi ha un error, perquè es pensava que no baixava. No se
n’ha parlat, ni de dèficit, ni d’atur, ni de pagament a
proveïdors... No se n’ha parlat, i això és una molt bona notícia.
És a dir, quin és l’argument del perquè no se n’ha parlat?,
perquè tots són bons, tots són boníssims, tots són boníssims.
Tots són boníssims, per tant llevam del debat els indicadors, tot
el que és molt positiu. Tot el que la legislatura passada era la
pedra angular, la clau de volta de tota gestió econòmica, ara ho
hem llevat, i ara el Partit Popular s’ha refugiat en el refugi
històric del discurs econòmic del Partit Popular quan és a
l’oposició: hem de reduir imposts, hem de reduir imposts. No
n’hi ha més, no n’hi ha més. Després llegiré qualque frase del
discurs de l’any passat perquè crec que també val la pena.

Respecte de Ciutadans -i seré molt breu amb Ciutadans-
crec que hi ha dos motius pels quals no l’hi podem votar a
favor; bé, nosaltres creim que són uns bons pressuposts, per
tant no donarem suport a l’esmena a la totalitat, a cap de les
tres. Diu que són uns pressuposts irreals. Un pressupost, com

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 104 / 21 de novembre de 2017 5655

el mateix nom indica, pressuposa, va una previsió; la previsió
és d’ingressos i despeses, les despeses seran les que seran, però
la previsió bàsicament és d’ingressos, per tant si vostè diu que
són irreals he de pensar, pens, no sé si és així, que els ingressos
no són reals, però si miram l’evolució històrica d’aquests dos
darrers anys que aquest govern ha fet el pressupost arribam a la
conclusió que fins i tot poden ser prudents; per tant no crec que
siguin irreals, i almanco el benefici del dubte els hi podríem
donar. Allò del deute ja ho hem parlat però també, evidentment,
argumenta això.

Miri, Sr. Company, jo no sé si l’he entès malament però l’he
apuntada, la primera frase que ha dit quan ha pujat aquí; potser
l’he entès malament, per tant ja li deman disculpes; potser ho
he entès malament, eh?, però la primera frase -miraré l’acta, per
descomptat, miraré l’acta- la primera frase crec que ha estat
“ens agradaria haver tengut un pressupost com aquest”.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, no, no. Textualment: “ens agradaria tenir un pressupost
com aquest”, i el primer que fan és posar una esmena a la
totalitat a un pressupost com aquest. Olé! Olé!

(Alguns aplaudiments)

No, jo entenc... No, Sr. Company, jo puc entendre..., jo puc
entendre que vostè es referia als doblers que inclouen els
pressuposts, jo això ho puc entendre...

(Remor de veus)

...però la literalitat de l’acta, que és el que queda, perquè vostè
ha llegit el discurs, jo no el llegesc, jo em puc equivocar vint
vegades i no passa res, per equivocar-se, només faltaria, no
passa res, però vostè l’ha llegit, i l’havia escrit. “Ens agradaria
haver tengut un pressupost com aquest”. És fantàstic. 

També ha dit que se senten copartícips de la millorar
econòmica. Miri, jo per preparar aquest debat vaig llegir el
debat de l’any passat, que el va dur la Sra. Prohens, com saben;
hi ha un parell de frases que no m’estic de llegir perquè crec
que són importants. La primera és..., havia parlat la consellera,
evidentment, i li contestava la Sra. Prohens: “...i ho fa orgullosa
-el discurs- perquè presenta un pressupost de 4.688 milions,
que suposa un increment de 427 respecte de l’any 2016. Només
el Sr. Manera es va atrevir amb una pujada pressupostària
major en un sol any, el 8, del 15,8%, i crec que no cal recordar,
i seria bo per a tots els ciutadans de Balears que no ho
haguessin de tornar patir, com va acabar el pressupost del Sr.
Manera. Però, és clar, vostè, com que n’és una alumna
avantatjada, ho deu saber perfectament”. Idò bé, amb aquest
vaticini l’any 17 és possible, no sé si probable o no però
possible, que fins i tot es puguin tancar amb equilibri els
pressuposts! No, no, vostè..., l’any passat vostès varen dir que
els pressuposts de l’any 17 serien un desastre i hi tornaria a
haver un forat, això és el que varen dir. Després va dir: “Però
és que, Sra. Consellera, comptant amb 1.064 milions més dels
que va tenir el Partit Popular l’any 13...”; avui l’han comparat
amb l’any 12 i eren 1.300, quan realment són 730; és igual, no
ve d’un any...

(Remor de veus i se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, un moment, un moment. El Sr. Company l’ha comparat
amb l’any 2012; l’any passat el va comparar amb l’any 2013,
i eren 1.000 milions; el dia del debat de la comunitat també
varen dir 1.000 milions més. No, és que si comparam amb l’any
80 i busques en devem tenir 2.000 i busques més, segurament,
segurament!

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)

Miri, que aquesta també és bona...

(Continua la remor de veus)

...“I per si això no fos poc...”

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

“...per si això no fos poc, presenta uns pressuposts amb una
previsió d’ingressos valenta, torna a dir vostè; arriscada, deim
nosaltres. Estan realitzats en base a un creixement del 3,7%”;
ara hem vist que serà un 3,8; era arriscada, serà un 3,8. “Però
veiem algunes dades que poden ser els primers signes de
refredament de la nostra economia...” -li sona el discurs de
desacceleració del Sr. Company de fa una estona?- “...a causa
en bona part de la suspensió de les lleis agrària, turística i del
sòl i d’un increment d’imposts”. Però no només no vàrem
desaccelerar, sinó que vàrem accelerar!, és que anam a 3,8!

Un moment, un moment. “Les reformes hoteleres -deia la
Sra. Prohens- s’han reduït un 40%”; s’han incrementat. “El
Cercle d’Economia parla d’un estancament del consum, i un
informe de la UIB preveu una reducció de 800.000 estades
hoteleres per l’aplicació de l’impost sobre estades turístiques”.
Els sona les 800.000 i el milió que per a l’any que ve es preveu
que cauran? Els sona? Quina ha estat la realitat? No és que
n'hagin baixat 800.000, en que n’han crescudes més, no els
costa res venir aquí i dir, escolti, vostès tenien raó, nosaltres
ens vàrem equivocar i el benefici del dubte, en gestió
pressupostària almanco el tenen, i, com a mínim, no presentam
una esmena a la totalitat. En això haurien quedat com uns
senyors! Com uns senyors!

(Alguns aplaudiments)

Però no ho han fet! Però no ho han fet! No ho han fet.

Li dic la veritat, tant de bo la nostra economia creixi un 3,7,
però s’haurien de començar a mirar aquests altres indicadors.
Bé, fins aquí. No parlaré més d’aquesta...

Després una altra frase que també s’ha comentat, “qualsevol
família tornaria el deute quan hi ha una bona situació
econòmica”. Sr. Company, vostè no se’n recorda de la
legislatura del Sr. Matas de 2003 a 2007 i no li retrauré res de
corrupció, no és això. Però és que el creixement econòmic era
exponencial i va duplicar el deute, va duplicar el deute Sr.
Company...

(Remor de veus)
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Com quedam? Qui anava bé? Perquè ens tenen despistats,
qui anava bé? Ara el que també li he de comentar, Sr.
Company, és que el que no pot ser és comparar uns pressuposts
que són més socials que els altres en funció del percentatge que
s’aplica a despesa social. Això que és la segona, tercera, o
quarta vegada que ho hem d’escoltar aquí, és un disbarat, i li
posaré un exemple, a veure si ho entén. Jo tenc un cotxe millor
que el Sr. Escarrer, i sempre pos el Sr. Escarrer d’exemple, és
igual si jo tenc un cotxe de fa 10 anys que vaig comprar de
segona mà, però com que vaig invertir un percentatge més alt
del més sou, és igual si ell té 7 o 8 Ferraris, el meu és millor,
perquè el percentatge era més alt.

(Alguns aplaudiments)

És aquest el seu argument! Aquest és el seu argument! És
aquest! És aquest! És aquest el seu argument! Si nosaltres
llevàssim la despesa financera, evidentment el percentatge de
despeses socials s’incrementaria. Vol dir que seria un
pressupost més social? No, seria el mateix. Per tant, no es pot
comparar en percentatge Sr. Company! No es pot comparar en
percentatges!

(Remor de veus)

No es pot comparar en percentatges! 

Miri, ens han dit que és una qüestió de prioritats i és cert, és
una qüestió de prioritats, però jo li vull recordar que aquí no fa
un mes, deu fer 15 o 16 dies, o 3 setmanes, vostè va dir que si
reduíem els imposts, vostè votaria a favor d’aquests
pressuposts, sense saber les prioritats que hi anàvem a posar, si
que ja estaven publicats, vostè hi votava a favor, hi votava a
favor. Per tant, no són les prioritats...

(Remor de veus)

I quines prioritats ha dit vostè? Vostè ha dit un parell de
prioritats, una que incrementàvem 300.000 euros en alts
càrrecs, per exemple. Li diré les prioritats que fa aquest
Govern, aquest Govern ha fet la prioritat que pot gestionar
quasi 1.000 milions d’euros més segons vostès, 700 i busques
segons la realitat, amb el mateix número d’alts càrrecs que
tenien vostès. Això és una prioritat, Sr. Company, i a sobre
costen menys. Això és una prioritat.

Baixar els imposts, una altra vegada. Vostè ha dit, en el
tema de la desacceleració, vostè també ha dit, i jo he vist com
una incoherència, no sé si vostè ho veurà o no, però després de
fer el discurs de la desacceleració, ha vengut aquí i ha posat un
exemple dient, i els imposts de transmissions patrimonials i els
actes jurídics documentats d’enguany s’han incrementat un
17% més en el que duem d’any respecte de l’any passat, ho ha
dit. Això no és una incoherència amb aquesta desacceleració?
No són imposts..., no estam d’acord que són imposts que estan
lligats a l’activitat econòmica? No? No ho són? Imposts
lligats...

(Remor de veus)

Una part? No, els imposts de transmissions patrimonials
estan lligats gairebé directament a la...

(Remor de veus)

..., Sr. Company per favor! Per favor, no, estan lligats a
l’activitat econòmica tots. Quin nivell...

(Remor de veus)

Ah, no estan lligats..., l’impost de transmissions
patrimonials no està lligat a l’activitat econòmica? I m’acusa de
no haver estudiat...

(Algunes rialles)

Per favor! Sr. Company! Tendrà cinc minuts després.

Després dues coses, Sr. Pericay i Sr. Font, que han fet
referència a despesa en relació al PIB. El Sr. Pericay el 5%
respecte d'educació, i el Sr. Font el 0,07, respecte d'innovació,
crec que sí. Si lliguen despesa respecte del PIB, vostès no tenen
en compte tota la despesa i inversió privada que es pugui fer...

(Remor de veus)

Clar, que està clar, claríssim, només ho dic, no és una
crítica...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, Sr. Font, ho coment. Vull dir que en educació el 5%, el
que jo pugui gastar per a la meva filla que estudia a Barcelona,
també es computa, i el Sr. Pericay no ho ha tengut en compte.
Per tant, no sabem en quin percentatge estam, s’hauria de fer un
estudi. Només ho deia, no, no, no, segur, això segur.

(Remor de veus)

Segur, segur, segur, segur, segur.

I sobretot, no tornin dir senyors del PP, i acabaré amb una
broma no massa ocurrent, reconec que no és massa ocurrent,
per tant, ja me perdonaran, no tornin dir que vostès estan per
les persones i per les despeses socials, si fins i tot han triat un
president que li diuen Biel Company, que jo crec que ens
engana a tots, el seu llinatge no està en mallorquí, aquesta és la
broma no ocurrent, jo crec que està en anglès, a vostè li duen
Biel Company...

(Algunes rialles)

Vostè és empresa, no persona, empresa, si no ens ha
enganat. Ho duia escrit al llinatge i ja sé que no és ocurrent, és
una pardalada de broma, efectivament. Però trobava que ho
havia de dir.

Per tant, vostès molta empresa i poques persones. No parlin
de despesa social i com a mínim com he dit abans,...

(Remor de veus)

..., -sí, ja he dit que no era gaire bo l’acudit, ho he començant
dient jo, no he enganat ningú tampoc. Tampoc he enganat
ningú...
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(Continua la remor de veus)

..., bé, ja ho he dit que no...

I com dic, crec que el Partit  Popular hauria de canviar, això
ja ho he dit altres vegades, crec que s’haurien de canviar
argumentaris per arguments i ens aniria a tots prou millor. I el
benefici...

(Remor de veus)

No, jo no sempre empro els mateixos arguments, jo he
demostrat que vostès sempre empren els mateixos arguments,
desacceleració, els 1.000 milions d’euros més, 800.000 estades
turístiques menys, ara enguany 1 milió. Això és argumentari
PP, sempre s’empra el mateix. Jo són diferents, en qualcun
m'equivoc, evidentment, però són diferents almanco, i almanco
el benefici del dubte d'aquest Govern en gestió pressupostària
i en molts d’altres evidentment, el tenen i estaria bé ja
directament no haver presentat aquesta esmena a la totalitat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Passam al torn d’intervencions de
rèplica. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Biel
Company.

(Remor de veus)

Guardin silenci per favor!

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Alcover, m’ho ha posat
tan fàcil també que diu parafrasejant la mare de Forrest Gump
que deia: “quien dice mentiras es un mentiroso”, diu, qui diu
pardalades que ha dit vostè que havia dit, és un pardal...

(Algunes rialles)

No és ver? I permeti'm aquesta broma també, Sr. Alcover.
Per tant, ja que vostè ha volgut començar o ha volgut acabar
amb una broma, jo li començaré amb l’altra, no crec que sigui
cap pardal vostè eh? Sincerament. Crec que a més maneja molt
bé la demagògia, maneja molt bé les cosetes i tal, i aposta de
vegades quan fa demagògia segons a quin nivell, vostè...,
nosaltres que el veiem venir, doncs el veiem venir i ens fa una
certa gràcia. I els que ens coneixem a més d’on venim i fa molts
d’anys que ens coneixem, encara ens en fa més de gràcia. Com
que amb vostè, amb parents seus, amb amics, etc., fa molts
d’anys que coincidim, a mi sincerament em fa una certa gràcia
sempre. I crec que és prou agudet fent les cosetes. I això li ho
vull reconèixer, si és que li ho puc reconèixer, perquè si no, no
s’enfadarà Sr. Alcover? Idò venga.

Bé, Sr. Alcover, l’AIReF és la que diu, a l’inrevés del que
diu vostè, que l’economia en el 2017 s’ha anat frenant i s’ha
anat alentint, és l’AIReF, no som nosaltres. I vostè ho empren

quan els convé i quan no. L’AIReF els va dir en el primer
trimestre del 2017 que anaven al 4,1%, 1,1 per sobre de la
mitjana nacional, i ara van a la mitjana nacional, dia 2 de
novembre li vàrem presentar el tercer trimestre de l’AIReF i li
vàrem dir que anaven al 3,1. No som jo, Sr. Alcover, si hi ha
problemes en aquestes xifres, digui-ho, i les xifres diuen el que
diuen, Sr. Alcover, i diuen que l’evolució de l’endeutament
financer, SEC i no SEC, el 2018 pega una pujada, 3.138; 3948;
4.813; 5210 a l’any 2011. 

Sr. Alcover, se’n recorda?, perquè vostè hi era, a l’any 2010
era a l’ajuntament, però aquí a aquest govern, al govern que hi
havia a les Illes Balears varen fer un pressupost de 1.000
milions d’euros més de despeses que d’ingressos, i això se’n va
anar a deute, però és què varen prorrogar, perquè no hi havia
manera que s’entenguessin, varen prorrogar per al 2011 els
pressuposts i varen tornar ficar 1.000 milions d’euros més
damunt l’endeutament, 2.000 milions d’euros en dos anys, és
que vostès varen ser els campions mundials, és clar que sí, i les
xifres són les que són.

Per tant, el que no haurien de fer és repetir això, que vostè
diu que nosaltres sempre repetim, repetim. El que vostès no
haurien de repetir és el mateix procés. 

Jo crec que vostès tenen un problema, Sr. Alcover, i és quan
tenen molts de doblers, quan tenen poc doblers dins les mans
fan explotar el sistema, perquè ja ho vàrem veure al 2011, però
quan en tenen molts, un poc el missatge que hi ha, és que els
tuden i això és el que nosaltres trobam. 

Estic segur que dins aquests pressuposts hi ha coses bones,
només faltaria que no n’hi hagués, però n’hi ha moltes que tal
vegada estan mal dirigides. 

Per tant, el que li demanam és això. Nosaltres li demanam
que no malgastin doblers, li hem dit que hi ha... ha pujat un
37% els temes de publicitat i propaganda, diu “és poc”,
d’acord, però amb aquestes partides vostès demostren on van
i el que volen i em parlen a mi..., em parlen a mi d’eleccions?,
a mi?, jo... la consellera me n’ha parlat, que estic preparant el
procés electoral, i vostès què han fet que n’han contractat tres
o quatre darrerament, i vostès els han contractat amb doblers
públics!, i s’atreveixen a dir-me aquestes coses!...

(Alguns aplaudiments)

I el que els he dit és que hauríem de prioritzar i li he posat
l’exemple: jo al batlle de Sant Llorenç, és amic meu també des
de fa trenta anys, però escolti, crec que en aquests moments un
tren turístic entre Sant Llorenç i Son Carrió pot esperar perquè
tenim moltes depuradores per arreglar i una és la de Portinatx.
Això és el que li he dit: prioritzin, i com aquestes n’hi ha
moltes per prioritzar.

I després el que també li he dit és que hauríem d’aplicar un
revulsiu a l’economia.

Escolti, no sé si se m’ha entès o no, el que he dit ha estat
que la consellera ha pressupostat menys doblers dels que sap
que ingressarà en aquesta partida, al capítol 2, dels ingressos,
el compte 20, ha pressupostat uns 120 milions menys dels que
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tendrà, enguany ja ho va fer, i què farà amb aquests doblers
quan arribin?, perquè li entraran dins la comunitat, vostè
recaptarà aquests doblers i els pot destinar al que vulgui
després. 

Per tant, no té cap problema. Això que li proposam ho pot
tapar perfectament, no tendrà cap problema ni un. Té altres
partides per aquí que les ha posat sabent que no les cobrarà,
això ja ho va fer l’any passat, i ara també n’hi té, com per no
posar-hi les que realment sap que cobrarà i això és el que a
nosaltres ens preocupa.

Per tant, crec que en aquest aspecte tenim marge, aquí dins
hi ha marge, també li ho ha dit el Sr. Font i crec que té raó.

I escolti, el que voldríem nosaltres és que fos un pressupost
més social i sí que ens podem comparar... el Sr. Alcover diu:
“no es pot comparar en percentatges”, bé, perquè a vostè no li
convé, i per què no s’ha de comparar amb percentatges?, és clar
que sí! Si vostè té més doblers el que ha de fer és a veure on els
destina, només vol dir una cosa..., quan percentualment vostè
baixa només vol dir una cosa: és que creu que a la sanitat són
suficients els doblers que hi ha posat, sí..

(Se sent una veu inintel·ligible de fons)

... no, no, no..., vostè creu que la sanitat, els doblers que hi posa
al 2018 són suficients, i creu que a educació també són
suficients. Esperem a veure com es desenvoluparà el 2018, i
tenim oportunitat de discutir-ho quan arribem al pròxim debat
de pressuposts.

Jo, sincerament crec que tenint tants de doblers es podrien
aconseguir uns pressuposts que ajudassin molt més a la gent i
que fessin que realment ara poguéssim gaudir de totes les
penúries que vàrem tenir a l’anterior legislatura a causa d’una
situació que, ja li dic, vostès hi contribuïren massa, massa,
massa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president, intervindré des d’aquí perquè seré molt
breu. Sr. Alcover, ja sé que està mobilitzat en aquest moment,
però em dirigesc a vostè, això del deute li he reconegut a la
consellera, no és que no li hagi reconegut. Vostè té una gran
capacitat de jugar amb les paraules, jo l’admir, sé que és una
qüestió també de formació filològica i per tant, ho puc
entendre, però primer, li he dit, l’únic que li he dit és que
aquest augment podia ser major. És l’únic que li he dit, eh?,
però que ella mateixa ho havia reconegut.

La segona cosa, miri, això dels percentatges, realment
aquest joc ja em supera, el del 5% en educació, etc, perquè

evidentment no ens prengui per beneits en això. Quan parlam
d’això, parlam d’una altra cosa, i ho sap perfectament, no
podem anar jugant amb..., en fi, amb aquestes qüestions; quan
parlam de la part que s’hi dedica, evidentment des d’aquí, a la
qual cosa no s’ha de sumar el que s’hi dedica des d’una altra
banda. 

Això és com si jo li digués, per exemple, que l’Obra
Cultural Balear, que cobra sistemàticament doblers de la
Generalitat de Catalunya, idò, també hem de tenir en compte
aquest percentatge quan analitzam el que pagam des d’aquí, el
que finançam, per exemple, des d’aquí a través d’aquests
pressuposts, tothom em diria: però què diu aquest! Idò... és un
poc això.

I el darrer, Sra. Consellera, m’he descuidat abans de dir-li
una cosa, li ho dic ara, simplement és que bé, esperarem a l’any
que ve per a allò del pla d’eficiència, ja ens quedaran poc
mesos si la resposta és la mateixa d’avui, però realment això sí
que és un clàssic de cada debat, de cada comissió i sempre
tornam al mateix, però, què hi farem? N’hi ha que som pesats
sobretot quan creiem que tenim raó.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr.
Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Alcover, si vol podem parlar d’inflació, podem parlar d’unitat
de valor real, de taxa representativa de mercat, però jo i El PI,
els ciutadans de Balears volem que ens entenguin, perquè ja
està bé de tècnics, en sobren la meitat, li ho dic jo clarament, en
sobren la meitat de tècnics! Li ho dic jo...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., li ho dic jo. N’estic convençut.

Indicadors econòmics, miri, no hem sortit de la crisi, això
és el que entén la gent. Quan vostè té 200.000 persones que
estan en risc d’exclusió de pobresa, què els conta, que segons
quin indicador funciona!, és el normal que funcioni, bona seria!
Però què fem nosaltres per a aquests que realment no els
arriba? És d’això que hem de parlar aquí, per dir que aquells
que rebran l’educació, la sanitat, etc., i aquells que no la
reben?, aquests als quals no arriben els fluxos econòmics per
realment poder gaudir de viure a casa seva, gastar i caminar?,
és d’això que hem de parlar aquí!, del que està bé no n’hem de
parlar aquí. Ja s’adonaran com més anys tenguin que toca
parlar del que jo els dic.

Bé, no, no, no,... ara... jo intentaré que al Sr. Alcover li
quedi clar.

Sr. Alcover, aquí parlam de baixar els impostos no a la... a
qui té una renda social, com deia el senyor de Podemos,
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baixam... parlam de baixar els impostos a qui té renda baixa,
que són 14, 15, 16, 17, 18.000 euros, que no arriba a 1.000
euros nets cada mes. Parlam d’això a El Pi, el PP veig que
també s’hi ha apuntat enguany, benvinguts. 

Fa tres anys que li presentam la mateixa esmena, la mateixa,
hem dit el mateix cada any: rendes baixes i mitjanes. Hem
parlat, no hem de parlar d’indicadors, hem parlat que si un vol
diversificar el model no pot invertir 13 milions en indústria, 3,6
milions en indústria... en total 17, entre les dues qüestions, i el
global que passa per medi ambient i per tots (...) són 189
milions..., en comerç eren els altres, 13 en comerç, 3 en
indústria.

És a dir... com el vol canviar el model? No arribam a l,2%
que invertim en innovació a l’Estat espanyol, que no arriba
l’Estat espanyol a la mitjana de la Unió Europea, arribam... ens
acontentam perquè arribam a un 0,43. Agafem 50 milions
d’euros d’una punyetera vegada i els posam i arribam a l’1%.
Amb 50 milions d’euros pot fer com els bascos, pot fer com els
navarresos, pot fer moltes proves, et pots equivocar, hi haurà
doblers d’aquests que es perdran perquè no trobaran la solució
real per aconseguir una diversificació, però si els posam un any
i un altre any no es preocupi que sortiran.

No són capaços de poder tenir un bon investigador o
investigadora aquí que com a mínim necessita un milió d’euros
per muntar un bon equip, per aconseguir una cosa, no, anam a...
com dirien en castellà a pequeños saltos de mata, és això del
que li parla El Pi. 

És evident que hi ha coses que estan bé del pressupost. Jo
els ho he dit, que hi ha seccions a les quals no votarem en
contra.

Sr. Alcover, emergència d'habitatge, després d’aquest invent
que vostès varen consentir a aquests malsofrits de Podemos,
perquè no són res més, i el ridícul que varen fer amb la Llei
Frankenstein, eh!, és a dir, què té aquest pressupost per a
l’emergència d'habitatge? I ells s’acontenten amb un Chupa
Chups, amb un Chupa Chusps queden contents. Si fóssim
nosaltres que haguéssim de decidir el pressupost li faig saber
que no seria un Chupa Chups, no seria un Chupa Chups, seria
realment doblers per fer habitatges públics, seria realment
baixar els imposts a les rendes baixes i baixar els imposts a les
rendes mitjanes.

És això, no es faci de menys. Em diuen, la consellera diu:
hi ha altres comunitats que tenen els imposts més baixos i tenen
més gent que deixa l’herència i d’altres comunitats que els
tenen més alts i en deixen menys. Miri, no vull saber res ni de
Canàries, en aquest moment, perquè parl dels ciutadans de
Balears, ni d’Aragó, aquí ha pujat en vuit anys quasi un 500%
de gent que...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., 1.300! I vostè em diu, vostè m’ha dit: “seran altres coses”,
però no m’ha dit quines eren, no m’ha dit quines eren. Vostè
m’ha vengut a dir, no té perquè ser la fiscalitat, m’ha dit, no té
perquè ser la fiscalitat el que fa que deixin o no deixin, sí, idò,

digui'm què! Jo el que sé és que si han de pagar menys hi ha
menys risc que se l'endugui l’Estat la casa.

Acab. Sr. Alcover, el monocultiu econòmic del turisme ens
petrifica les nostres opcions, per mor d’això necessitam que de
5.008 milions per a promoció econòmica no hi hagi 180
milions, tocaria haver-hi molt més, Sr. Alcover.

I li posaré un exemple que no té res a veure amb això, però
ara aquí ha sortit una cosa que m’ha fet gràcia que ha estat això
del tren de Sant Llorenç a Cala Millor o de Cala Millor a Sant
Llorenç o... allà on sigui. Nosaltres volem un tren a Alcúdia,
volem un tren a Artà, volem un tren a Ses Salines, volem que
s’estudiï si Menorca ha de tenir un tren, volem això perquè el
futur som nosaltres el que el començam i només estam ancorats
al passat.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Passam al torn d’intervencions en torn de
contrarèplica, pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula el Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Gràcies, Sr. President, diputats, diputades. Parla el Sr.
Portaveu del Partit Popular de demagògia, encara no ens ha dit
on retallaria si baixassin els imposts, ens ha mencionat una
partida pressupostària de menys de 2 milions d’euros. Només
té aquesta partida pressupostària per retallar? Només té aquesta
opció? De veritat, m’esperava un poc més de vostè, el cert és
que el seu nivell deixa molt a desitjar.

Los catalanes hacen cosas i el Sr. Alcover fa cosetes, gran
argumentari el de vostè. 

I parla de malgastar els doblers, perquè malgastar els
doblers per a vosaltres és la inversió social, la inversió en
despesa social, això és malgastar els doblers, per això tenien
uns pressuposts en educació de 700 milions a la passada
legislatura i ara tenim un pressupost de 925.

Ciutadans sembla obsessionat amb el deute, jo animaria el
Sr. Pericay a reclamar al Sr. Rajoy que demani als bancs que
retornin els 40.000 milions d’euros que deuen a tota la
ciutadania. M’agradaria que fes això i no estar entestat amb el
tema del deute. Però no m’estranya de vostès, perquè el seu
creador, no primigeni, però sí a nivell estatal, és el president del
Banc Sabadell, que va dir que es necessitava un Podemos de
derechas, per això serveixen vostès, per donar suport al Govern
de Rajoy i per donar suport a les polítiques de dretes.

Sr. Font, els salaris pujaran un 17% en quatre anys, el
programa de qualificats de la Conselleria de Treball fa que
molts de joves tenguin l’oportunitat de treballar en
l’administració i després puguin treballar en l’empresa privada,
es milloren contractes i convenis, a la gent que pateix pobresa
energètica no se li talla el llum. Crec que aquestes mesures són
bones per a les 200.000 persones que estan en risc d’exclusió
social, moltes d’elles treballadores i treballadores que pateixen
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la reforma laboral del Partit Popular, que és una competència
estatal i que ha de canviar.

Torn a dir el que ha dit el portaveu del meu grup
parlamentari quan ha dit que quan vulgueu, senyors del PSIB
i del PSOE, fem una moció de censura al Sr. Rajoy. 

M’estranya, m’estranya que proposi aquest sistema, aquest
canvi fiscal quan El Pi defensa un nou sistema de finançament
i sap que aquest sistema de finançament és totalment injust i,
per tant, necessitam recursos.

Quant a investigació, la recerca científica puja un 84%
aquest any. Nosaltres no ens acontentam amb qualsevol cosa,
nosaltres hem aconseguit que pujàs el pressupost d’habitatge un
33%. Jo no sé per què aquí no estan contents amb els
pressuposts, però al Consell de Mallorca voten a favor dels
pressuposts, no entenc aquesta actitud que tenen aquí de
presentar esmenes a la totalitat.

(Remor de veus)

En tot cas, nosaltres votarem a favor d’aquest pressupost
per aquest augment en polítiques d’habitatge per a construcció
d’habitatge social, per la cessió de sòl a cooperatives, perquè
hi ha un augment fonamental en energia i en polítiques de
transició energètica, perquè hi ha una partida concreta als
pressuposts de creació d’una empresa pública d’energia, perquè
ja n'hi ha prou de monopolis i perquè ja n'hi ha prou que la
sobirania energètica ens la llevin grans empreses energètiques.
Però també tenc una crítica en aquest sentit al Govern, no
podem fer una transició energètica adequada si no limitam el
creixement de les nostres illes i una eina fonamental per fer
això són els PTI; podem parlar de transició energètica i podem
parlar de tancar Es Murterar, però necessitam limitar el
creixement perquè si no el consum de carbó no deixarà de
créixer.

També donam suport a aquests pressuposts perquè pugen
200.000 euros la lluita contra la violència masclista, mentre el
Partit Popular el 2015 ja havia retallat un 26% des de 2010 en
la lluita contra la violència masclista, aquest govern aposta per
fer una política transversal en aquest sentit.

Donam suport també a aquest pressupost perquè es dobla
l’ITS en temporada alta, malgrat nosaltres vulguem que sigui
tota la temporada perquè ens sembla que és una qüestió de
responsabilitat fiscal.

Donam també suport a aquests pressuposts perquè el
pressupost d’Educació es va acostant a la xifra que demana la
comunitat educativa des de fa molt de temps que són els 1.000
milions d’euros en Educació. Però demanam a la vegada més
planificació i que es tengui en compte el Pla d’infraestructures
que vàrem pactar l’any passat.

Quant a Cultura pensam que s’ha millorat molt la gestió,
però també pensam que és necessari un increment d’IB3. 

Benestar Social, donam suport a aquest pressupost perquè
pensam que es consolida la renda social, perquè es fa una
política d’infraestructures totalment necessària i perquè els

majors de 45 anys sense càrregues familiars també podran
accedir a aquesta renda. 

Pensam que l’enfocament de salut, de salut a totes les
polítiques...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Saura, per favor, vagi acabant.

EL SR. SAURA I LEÓN:

... -sí, vaig acabant-, és un bon començament i que es prioritzi
l’atenció primària també ho és, però tenim l’exigència que es
puguin disminuir concerts. Estam contents amb el que fa la
Conselleria de Treball i que Medi Ambient augmenti la
vigilància als espais naturals i a la posidònia ens sembla també
una bona notícia.

Continuarem negociant aquests pressuposts dels quals ens
consideram copartícips i tirarem cap endavant els acords pel
canvi.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Bel Busquets.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Sr. President, si em permet intervindré des d’aquí. Faré una
intervenció molt breu, però per... estic cansada de sentir
leitmotiv repetitius que sembla que a base de dir moltes
mentides es construeix una veritat.

Per aquí han dit un parell de "cosetes", això els ve de
l’escola Rajoy que també diuen “salvo algunas cosas”, no és
veritat? El coach encara no els ha corregit que "cosas" no es
pot dir perquè és una paraula buida de significat. Però jo els
diré un parell de significats ben plens.

Vostès han dit: és que l’esquerra quan té doblers ens fa
passar pena. A mi no em fa passar pena l’esquerra, perquè quan
té més doblers el que fa és donar millors serveis públics, el que
fa és instaurar una renda social i el que fa és atendre la
dependència. El que fa és posar més professors i baixar les
ràtios i construir escoles, i el que fa és posar més professionals
sanitaris per reduir les llistes d’espera. El que fa és millorar en
innovació. El que fa és fer més promoció econòmica i el que fa
és invertir en polítiques d’ocupació per millorar el treball cap
a les dones, o per lluitar contra el frau, que, com va sortir ahir,
el 42% dels contractes són fraudulents. Això és el que fa
l’esquerra.

Què fa la dreta amb més doblers? El que fa són més Palma
Arena, més autopistes, més Palau de Congressos, més metro
submarins i més destrucció del territori. 
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I senyors d’El Pi, quin govern és el que s’ha preocupat per
les classes més vulnerables? Qui és el que ha posat la renda
social? Un govern del canvi, dels acords pel canvi.

Quin govern ha augmentat 265 milions en salut, 159 milions
en educació, 38 milions en serveis socials, 54 milions en
ocupació, 99 milions en habitatge, un total de 525 en polítiques
socials? El govern dels acords pel canvi, un govern solvent.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Busquets. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. La qüestió és queixar-se,
queixat i seràs feliç, deu pensar el Partit Popular. La veritat és
que el Partit Popular no reconèixer que aquest pressupost és un
bon pressupost, crec que s’ha de tenir jo crec que molt poca
vergonya. És un bon pressupost, el Partit Popular sap que és un
bon pressupost, però la qüestió és queixar-se. És queixar-se
perquè baixa el fons de contingència si és necessari, però
tanmateix era el Partit Popular qui a l’anterior pressupost va
presentar esmenes per baixar el fons de contingència. És igual,
la idea és queixar-se...

(Remor de veus)

..., sí, el Partit Popular, i tant que és ver!, va baixar el fons de
contingència per donar resposta a les seves esmenes.

Escoltar del Partit Popular “ajudar a la gent”, quan a la
passada legislatura va maltractar la gent, la nostra gent, la
veritat és que no sona estrany, sinó que fa mal, fa realment mal.
On era el Partit Popular la passada legislatura? On eren les
classes baixes i mitjanes quan s’implementava el copagament?
On eren les classes mitjanes, altes i baixes, on eren? On era el
Partit Popular? On eren les classes mitjanes i baixes quan volia
tancar hospitals, on era el Partit Popular? La gent la passada
legislatura, la gent a la que ara es dirigeix el Partit Popular, va
ser maltractada i avui val la pena recordar-ho, per molt que ara
soni que el Partit Popular té un nou projecte per a aquesta terra. 

El Partit Popular també diu que quan tenen molts de
doblers, acusa aquest Govern, que quan té molts doblers “fan
explotar el sistema”, ha dit el Sr. Company, “fan explotar el
sistema”. Què era el 2003-2007 sinó un govern del Partit
Popular amb una bona època econòmica, què va fer el Partit
Popular, explotar el sistema? Què va fer el Partit Popular, sinó
... no es va dedicar a eixugar deute, en absolut!, es va dedicar
a generar deute, amb inversions que algú encara ha d’explicar,
ja els han dites, Palau de Congressos, Palma Arena, estació...

(Remor de veus)

..., hi és, sí que hi és, i bé que ens costa, bé que ens costa pagar
aquestes inversions!

(Continua la remor de veus)

Aquest és el govern estrella del Partit Popular, quan tenim
molts ingressos, quan tenim una bona època, és hora de fer el
que feia el Partit Popular, gastar a boldros i malgastar com va
fer. Però encara hagués estat una bona inversió si no hi hagués
ningú que robés. I el Partit Popular en aquella època 2003-
2007, està sentenciat, també va robar. Per tant, prudència per
part del Partit Popular, perquè té una història que crec que no
l’avala gens per demanar a aquest Govern..., donant lliçons de
com ha de gestionar. 

Té un bon pressupost, el Partit Popular ho sap, l’únic que
passa és que no té altre remei que queixar-se, si no es queixés
ja no seria el Partit Popular, s’ha de queixar, però sense raó, i
açò és el més greu, es queixa sense raó. I la gent coneix prou bé
el Partit Popular, sap prou bé quina és la situació i, per tant,
crec que tenen molt poca credibilitat perquè avui el discurs que
ha fet sigui assumit per la nostra gent. La gent a la qual ara es
vol dirigir el Partit Popular era la gent que també hi havia la
passada legislatura i insistesc, el Partit Popular la va maltractar
i encara esperen una disculpa, la seva.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Andreu Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Ni que sigui per al·lusions, baixaré
aquí perquè...

No me sap gens de greu, Sr. Company, que em digui
“pardal”, només faltaria! Esper que tampoc (...) si li dic Sr.
Company, era una broma.

Jo no dic que no hagi fet demagògia, és possible que n’hagi
fet, el que és segur és que ha llegit la intervenció de la Sra.
Prohens de l’any passat, tal vegada anava per aquí la
demagògia, o jo em referia per aquí la demagògia, Sr.
Company.

Desacceleració, ha parlat de desacceleració, el que és cert
és que amb aquesta desacceleració que vostè diu, el mateix
AIReF pronostica que encara creixerem un 15% més que a la
resta de l’Estat, que a la resta de l’Estat, que evidentment també
baixa una mica, perquè créixer sempre al 4% és mal de fer i ho
vaig dir l’any passat també, quan la Sra. Prohens deia que no
creixeríem al 3,7, no, hem crescut al 3,8. L’any que ve no ho
sabem, però tot indica que serà per sobre del 3,1.

Evolució del deute. Jo no sé ni per què en parla de
l’evolució del deute, perquè aquest Govern és l’únic que en
relació al PIB ha baixat 2 punts percentuals, 2 punts no, 2
dècimes, del 30,9 al 30,7, això és un fet, i que l’any que ve hi
haurà una baixada en termes absoluts. Això no havia passat mai
Sr. Company, no havia passat mai. S’ha d’aplaudir...
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(Remor de veus)

..., s'ha d'aplaudir.

Què podria ser més, Sr. Pericay? Bé, sí, i menys i menys. És
molt més, molt més. Miri, sap què ha incrementat el deute en
termes percentuals respecte el PIB a la resta de comunitats? Un
1,4, nosaltres l’hem reduïda un 0,2. Per tant, les notícies bones,
bé, molt bé, ha estat fantàstic. Per això dic que no insisteixin en
segons quins indicadors econòmics quan són positius. Massa bé
que siguin positius. Qualque dia seran negatius, segurament,
qualque dia, però avui no ho són, no anem per aquí.

Baixar els imposts. El mantra de baixar els imposts i més
doblers dins la butxaca. Nosaltres tenim un model diferent, no
fiscal, perquè fiscal nosaltres hem aplicat el que vàrem
prometre; nosaltres ens estimam més posar una renda social
bàsica, que són doblers dins les butxaques, i impulsar i
intercedir pels convenis col·lectius d’hostaleria amb un 17%,
el de comerç amb un 6% i la carrera professional dels
funcionaris. Estic parlant d’aquests tres col·lectius, envoltant el
40% dels treballadors d’aquesta comunitat!, i això són doblers
dins la butxaca, no via fiscal però sí via increment de
retribucions, que és un increment directe, perquè fiscalment és
indirecte. Vostè fa una rebaixa fiscal i té relació amb la
butxaca, evidentment, però de manera indirecta; quan vostè
incrementa el sou a la gent és un increment directe. Per tant,
més benefici

Creu sincerament que si hi hagués aquesta desacceleració,
aquest dir “ai, ai, que venen”, que això és inseguretat jurídica,
que hi ha tant de malestar, que això va malament..., que quan
són a l’oposició sempre hi ha aquest discurs, Sr. Company, i no
dic que vostè ho hagi fet, vostè crec que és la segona vegada
que surt aquí...; no, quan era conseller degué sortir moltes
vegades, però sempre diuen “no, no, això va malament”. Vostè
creu que els hotelers -els professionals de l’hostaleria, no els
hotelers- haguessin firmat un conveni amb un 17% d’increment
en quatre anys? Així mateix fa les seves previsions aquesta
gent.

Ha dit per reiterar una mica allò de “fan explotar el sistema
els d’esquerra”; no sé si es refereix al sistema de pensions, Sr.
Company, però els seus, al sistema de pensions, no són bones
notícies, eh?, no són bones notícies. El Sr. Zapatero, amb totes
les crítiques que li han fet, i mirin que n’hi han fet, de gestió
econòmica, el sistema de pensions el va deixar amb 60.000
milions d’euros de vidriola; vostès se l’han polida i ja han de
demanar doblers, préstecs, per pagar les pensions, i això és
molt delicat, eh?, molt delicat, molt delicat. Ho dic perquè quan
parli d’explotar el sistema a veure si parlam del sistema de
pensions.

Explicaré a què em referia en relació amb el PIB. Ja deia
que no era una crítica, era per apuntar una cosa, i ho deia per
un motiu molt concret: si vostè, per exemple, que va molt per
Madrid i demés, si es comparen diferents comunitats
autònomes i aquí es diu que l’objectiu és el 5% del PIB i un
altre diu “no, nosaltres ja anam pel 6% de PIB”, s’ha de saber
que dins aquest 6% de PIB que qualsevol altra comunitat pot
dir com a dada també hi entra tota la inversió i tota la despesa
privada, cosa que aquí, si ens regim als pressuposts sabrem el

que incrementen els pressuposts, però no en relació amb el PIB.
Només ho deia per això, no ho deia com una crítica, ho deia per
això.

I també al Sr. Font, allò de la innovació. Vostè diu que els
13,6 milions d’indústria, o el de comerç, i els 3 d’indústria, que
haurien de ser més. Fins i tot hi podem estar d’acord, hi podem
estar d’acord, fins i tot; ara bé, això justifica esmenes parcials,
no una esmena a la totalitat, perquè això es podria arreglar, i li
vull recordar que la regla de despesa no permet utilitzar tots els
ingressos, no els permet utilitzar, els hem de destinar a reduir
el deute, ens obliguen a reduir el deute. Bé, potser si poguéssim
abocar 100 milions d’euros més aquests 13 i aquest 3 es
convertirien en... 26 i 6, no ho sé, no ho sé, però almanco
tendríem més opcions, que és del que es queixava la consellera.
Si estàs limitat i només pots gastar això, escolta, has de
prioritzar i gastar el que hi ha, el que et deixen gastar.

I res més. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. 

Doncs atès que les tres esmenes sol·liciten la devolució del
projecte de llei procedirem a la votació conjunta.

Començam la votació. Votam.

24 vots a favor; 31 en contra i 1 abstenció.

A continuació votarem les quantitats globals dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2018. 

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

Pas a les quantitats. Doncs la quantitat global dels
pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears i dels
seus organismes autònoms per a l’exercici 2018, els estats de
despeses i ingressos dels quals s’eleven a 4.980.313.180 euros;
la quantitat global dels pressuposts de les entitats públiques
empresarials de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
al 2018, els estats de despeses i ingressos de les quals s’eleven
a 553.989.243 euros; la quantitat global dels pressuposts de les
societats mercantils públiques de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per al 2018, els estats de despeses i ingressos de
les quals s’eleven a 4.867.976 euros; la quantitat global dels
pressuposts de les fundacions del sector públic de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2018, els estats de despeses
i ingressos de les quals s’eleven a 90.326.282 euros; la
quantitat global dels pressuposts dels consorcis  de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2018, els estats de despeses
i ingressos dels quals s’eleven a 117.450.148 euros; la quantitat
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global dels pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears
per al 2018, els estats de despeses i ingressos del qual s’eleven
a 1.550.311.240 euros; la quantitat global dels pressuposts de
l’Agència Tributària de les Illes Balears per al 2018, els estats
de despeses i ingressos de la qual s’eleven a 10.383.210 euros.

Bé, n’hi ha una que sí que m’he equivocat, que és el primer
paràgraf. La quantitat global dels pressuposts de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i dels seus organismes autònoms
per a l’exercici 2018, els estats de despeses i ingressos dels
quals s’eleven a 4.981.313.180 euros.

Doncs una vegada llegides les xifres. votarem conjuntament
les quantitats relacionades. Passarem a votació. Votam.

30 vots a favor; 25 en contra i 1 abstenció.

(Remor de veus)

Doncs, en conseqüència, queden fixades les quantitats
globals dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per al 2018.

I com que no hi ha pus assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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