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Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears amb motiu del dia 25 de novembre, Dia
internacional contra la violència de gènere.

EL SR. PRESIDENT:

Abans de començar les preguntes de control al Govern,
passarem a la lectura de la Declaració institucional amb motiu
del dia 25 de novembre, dia internacional contra la violència
de gènere.

El secretari segon, el Sr. Miguel Àngel Jerez,...

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

... durà a terme la lectura de la ...

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sr. President, no he firmat i no estic d’acord amb aquesta
declaració, ja ho havia manifestat a Sílvia Cano.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera, no és el moment ara.

Sr. Jerez, per favor.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Si no he firmat la declaració institucional, Sr. President
amb la declaració ha d’estar tothom d’acord amb aquesta.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Aguilera!

EL SR. SECRETARI SEGON:

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

Segons la Declaració per a l 'eliminació de la violència
contra les dones de les Nacions Unides de 1993, la violència
masclista és “tot acte de violència basat en la pertinença al
sexe femení que tingui o pugui tenir com a resultat un dany o
patiment físic, sexual o psicològic per a la dona, així com les
amenaces d’aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de
la llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com en la
vida privada”.

Diverses legislacions, inclosa la internacional, defineixen
la violència masclista com la discriminació i la desigualtat en
el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre

les dones i insta els governs a eliminar, prevenir i protegir de
la violència patriarcal.

El dia 25 de novembre és una jornada de commemoració,
començada a Llatinoamèrica pel moviment feminista i després
assumida per l'Assemblea General de les Nacions Unides
convidant governs, organitzacions internacionals i
organitzacions no governamentals a convocar activitats
dirigides a sensibilitzar a l'opinió pública sobre el problema de
la violència contra la dona.

Una violència masclista que ens sacseja massa sovint i que
aquest cap de setmana ha acabat amb la vida de Sacramento
Roca, mentre feia feina. Assassinada cruelment per la seva
parella per voler posar fi a la seva relació. Sacramento l’havia
denunciat dies abans per assetjament. Deixa dues nines
òrfenes.

L’assassinat masclista de Sacramento ens commociona
com a societat i ens encoratja a continuar treballant en favor
de la igualtat entre dones i homes, a desterrar per a sempre el
masclisme, la dominació i el sentit patrimonialista sobre les
dones. I és que la violència masclista és la principal causa de
mort violenta perpetrada per parelles o exparelles al món. A
la Unió europea 62 milions de dones han patit en algun
moment de la seva vida una agressió sexual o física per part
d’un home. A l’Estat espanyol de l’any 2003 al 2017 han
assassinat 900 dones i, per tant, hi ha nombrosos menors
orfes, així com 87 menors assassinats pels seus pares o
parelles sentimentals de la mare.

Tot acte de violència constitueix una manera coercitiva
d'exercir el poder. S'utilitza per obligar la persona a fer alguna
cosa que no vol fer. En la nostra societat, la violència és, sens
dubte, una expressió de poder dels homes sobre les dones. La
violència masclista és un producte de la cultura patriarcal, la
màxima expressió de la qual es construeix al voltant d'allò que
coneixem com a masclisme.

No serem una democràcia plena mentre existeixin dones
amenaçades i insegures i mentre algunes d'aquestes dones
acabin assassinades.

La violència de gènere no té cabuda en la societat que
volem ser ni en la democràcia que volem consolidar.
Eliminar-la de les nostres vides i protegir les víctimes no és
una opció, és una obligació. Les dones tenen dret a viure en
llibertat i al fet que les seves vides no estiguin en perill pel fet
de ser dones.

L'aprovació de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat
de dones i homes, ha creat un marc de drets per a les dones
víctimes de violència de gènere, i tot el Govern s'ha bolcat en
el desenvolupament de polítiques transversals coordinades al
Pla Estratègic del Govern que s'ha dotat per quatre anys amb
13,5 milions de euros.

El Congrés i el Senat van aprovar fa un any les mesures del
Pacte  d'Estat contra la Violència de Gènere amb un ampli
consens entre tots els grups.
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En la reunió de la Conferència Sectorial d'Igualtat
celebrada el passat 31 de juliol, a la qual també van assistir
representants de la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies, es van acordar per unanimitat els  criteris per al
repartiment dels 100 milions d'euros corresponents a les
comunitats i a les ciutats autònomes prevists en el Pacte
d'Estat, i es va distribuir el fons procedent de la Delegació de
Govern contra la Violència de Gènere de 9,5 milions d'euros.
De la mateixa manera, es van aprovar els criteris per al
repartiment dels 20 milions d'euros contemplats per als
ajuntaments.

A Balears li han correspost 4 milions d’euros del Pacte
d'Estat, contemplant per primera vegada el factor de la
insularitat a l'hora de distribuir els recursos.

El 3 d'agost es va aprovar un reial decret llei que ha estat
convalidat, per unanimitat, al Congrés dels Diputats, que:

1. Retorna les competències als ajuntaments en la promoció
de la igualtat i la lluita contra la Violència de Gènere, i
estableix el repartiment dels fons als ajuntaments.

2. Modifica la Llei integral contra la Violència de Gènere per
millorar l'assistència en els processos judicials i facilitar
l'accés als recursos d'assistència.

3. Modifica el Codi Civil perquè els menors exposats a
Violència de Gènere només necessitin el permís d'un
progenitor per rebre atenció psicològica.

El combat contra la violència masclista i l'atenció a les
víctimes no podrà avançar si no s'estableixen mecanismes de
coordinació entre les diferents administracions amb
competències en la matèria. Totes les institucions han de
remar juntes en aquest objectiu, per sobre de plantejaments
polítics i estratègies. I perquè això sigui possible, cal dotar les
administracions dels recursos econòmics i del personal
especialitzat que es requereix.

Necessitam el compromís individual de tots els ciutadans,
homes i dones, i el compromís col·lectiu de tota la societat,
no un sol dia, sinó tots els dies de l'any. La violència masclista
ens interpel·la tots i totes i la nostra obligació és combatre-la
amb tots els mitjans, començant per les administracions,
cadascuna des de les seves competències.

Per tot això, proposem els següents acords:

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
solidaritat amb la família i els amics de Sacramento Roca i
amb totes les dones víctimes d'aquesta xacra social.

2. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig a
qualsevol tipus de violència masclista i es compromet amb la
seva eradicació.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a continuar impulsant les mesures recollides en el Pacte
d'Estat contra la Violència de Gènere tant a l'àmbit educatiu,

social, jurídic, econòmic, de protecció, conscienciació i
sensibilització social.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant en favor de la igualtat de dones
i homes i desenvolupant la Llei 11/2016, de 28 de juliol,
d'igualtat de dones i homes.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar impulsant el Pacte Social contra les
Violències Masclistes “ReAcció”, afavorint l'adhesió
ciutadana.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar amb els mitjans de comunicació amb la
finalitat d’evitar aquells continguts que transmetin un
estereotip de relacions de parella basat en comportaments
masclistes.”

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jerez. Podem donar la declaració institucional
aprovada per assentiment? Doncs queda aprovada la declaració
institucional.

(Aplaudiments)

Passam al primer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant
el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 12998/18, ajornada a la sessió
anterior, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Josep
Castells i  Baró, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a valoració del criteri expressat per la
Comissió Europea sobre la viabilitat d’establir una tarifa
màxima en els vols.

Passam a la primera pregunta, la RGE núm. 12998/18,
ajornada a la sessió anterior, re lativa a valoració del criteri
expressat per la Comissió Europea sobre la viabilitat d’establir
una tarifa màxima en els vols, que formula el diputat Sr. Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Bon dia,
Sr. Conseller. Sr. Conseller, amb el descompte del 75% en els
vols entre les Illes i la península passa el que ja sabíem, pa per
a avui, gana per a demà; les companyies fan el gran negoci i
poden anar pujant progressivament el preu perquè una gran part
de la demanda, que som els residents, tenim una subvenció
importantíssima de l’import del 75%. I entre tant, mentre
nosaltres anem absorbint a poc a poc aquestes pujades, el preu
dels bitllets esdevé absolutament inassumible per als no
resident, la qual cosa, evidentment, és molt preocupant per al
sector del turisme i, per extensió, per a tota l’economia de les
nostres Illes.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201812998
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Per açò, des del nostre grup sempre hem defensat la tarifa
màxima universal, que només es pot aconseguir a través d’una
Obligació de Servei Públic, i molt especialment focalitzats en
els vols entre Menorca i Barcelona, perquè, Sr. Conseller,
vostè n’és molt conscient, la problemàtica de la connectivitat
no és la mateixa a Menorca que a la resta de les Illes Balears,
i és evident que el principal destí, per molts motius, per
motius laborals, per motius d’estudis i per motius de viatge, el
destí prioritari que necessitem tenir assegurat els menorquins
és la connexió amb Barcelona.

Però, però, resulta que, segons la Comissió Europea, la
tarifa plana no és acceptable, segons un informe que el Govern
de l’Estat li va trametre amb data 22 de març del 2018; aquell
informe es referia a les connexions entre illes i que la vam
demanar arran de tot el moviment que va haver-hi, abans
d’aconseguir el descompte del 75%, a favor d’aquestes tarifes
planes universals.

Aquell informe es refereix als vols interilles, però és molt
interessant conèixer la doctrina de la Comissió Europea sobre
aquest tema perquè és obvi que la lluita que hem de tenir ara,
per evitar els elements perjudicials del descompte del 75%,
és l’Obligació de Servei Públic.

I per açò jo li deman quina opinió li mereixen els criteris
continguts en aquest informe per part de la Comissió Europea.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Sr. Marc Pons, té vostè la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Castells , compartim
preocupació i esforços que hem fet al llarg d’aquests anys. Sap
vostè perfectament que un dels principis bàsics de facto sobre
els quals es construeix la Unió Europea és el del lliure mercat
i de la vigilància extrema que té, en aquest cas, la Unió
Europea a l’hora de vetllar per interferències que des de la
cosa pública puguin suposar desvirtuar el que ells entenen per
aquest lliure mercat.

Amb açò s’hi pot estar més d’acord o manco, però aquesta
és una realitat que evidentment existeix i que forma part
d’aquest corpus jurídic que la Unió Europea amb el pas del
temps va creant.

Efectivament, des del Govern de les Illes Balears vam fer
aquesta petició en el seu moment, hem rebut resposta, no en
forma d’informe, sí en forma de carta, i jo li puc resumir en
certa manera quins són aquests principis amb els quals
argumenta la Unió Europea els plantejaments que nosaltres
havíem fet d’aquesta tarifa plana; i vénen a dir, vostès tenen
una... són sempre interilles perquè és a partir d’aquí on s’havia
plantejat, vostès tenen una OSP oberta, on hi ha més d’un
operador, on els preus, a més a més, van a la baixa perquè amb

el 75% han suposat una reducció important, i on, a més a més,
tenen ofertes de freqüències i de seients considerables.

I ara ens proposen restringir a un sol operador, perquè la
tarifa plana va lligada a un sol operador, i incrementar el preu
final, perquè en certa manera, el 80% dels passatgers que
estan en aquests moments amb el 75% de descompte volen
per sota d’aquests preus. I un plantejament així i una restricció
d’aquesta manera creuen que costa o és difícilment
justificable.

No és que sigui un informe negatiu que tanca totes les
portes, però sí que assenyala els punts més importants que
fixen, en aquest cas, les prioritats per part de la Unió Europea
i que davant d’aquesta qüestió, i amb el poc temps que duim
amb el 75% de descompte hi ha plantejaments de llarg
recorregut, que de ben segur ara en podrem parlar, però
aquestes són bàsicament les qüestions que la Unió Europea
ens assenyalava.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Castells, té vostè la paraula.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Fixi’s, Sr. Conseller, vostè em parla
que en els vols interilles hi ha una OSP, hi ha més d’un
operador, el 80% tenen el preu unificat, però és que en els
vols entre Menorca i Barcelona no es produeix cap d’aquestes
circumstàncies, ni hi ha OSP, només hi ha un operador i, a més
a més, el 80% de la demanda no l’ocupen els residents. Per
tant, aquest informe, que vostè té des del mes de març, avala
perfectament que els vols entre la península mereixen una
acció diferenciada del que havien fet fins ara; fa vuit mesos
que tenim aquest informe.

Sardenya té tarifa plana universal per a residents i per a no
residents, per tant, hi ha arguments que permeten lluitar per
aquesta tarifa plana entre Menorca i la península. 

Hem d’acabar aconseguint una OSP, Sr. Conseller, una
tarifa màxima, una tarifa màxima, perquè si no ni els residents
no podrem sortir ni els no residents no podran entrar; i això
seria una catàstrofe per a les nostres illes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Moltes gràcies. Sr. Castells, no és el mateix la tarifa plana
en una destinació com pugui ser Barcelona que a la península,
en general, crec que açò també ho hem de poder diferenciar i
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hem de ser rigorosos amb el plantejament que facem. A
Barcelona en època d’hivern no funciona bé, i ho sabem, tenim
una companyia que no dóna la resposta com pertoca, i també
ho sabem, a la qual s’han obert expedients i amb sancions
clares i on de nou se li fan advertiments claríssims.

A partir d’aquí, es donen o no es donen les circumstàncies?
L’experiència que tenim és la de Madrid i a Madrid va ser
possible quan no hi va haver cap companyia que hi volava, quan
n’hi havia una era més complicat. I és cert aquí devora,
continuam essent-hi a sobre? Sí. Val la pena fer aquest
plantejament formal davant la Unió Europea? Ho estam
valorant, i és una qüestió que en els propers mesos acabarem
prenent la decisió.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Passam a la següent pregunta.

Deman disculpes per les errades que hi ha dels micròfons,
el canal intern ens funciona, bé, el que surt per la televisió, per
tant, continuïn amb els micròfons.

I.2) Pregunta RGE núm. 13005/18, ajornada a la sessió
anterior, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Antoni
Camps i  Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a autònoms com a figura imprescindible i clau en
el desenvolupament de l’economia de les Illes Balears.

Passam a la segona pregunta, la RGE núm. 13005/18,
ajornada a la sessió anterior, relativa a autònoms com a figura
imprescindible i clau en el desenvolupament de l’economia de
les Illes Balears, 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. Crec que val la pena avui posar en valor la figura del
treballador autònom, una figura injuriada pels partits
d’esquerres i una figura que en aquests moments està
perseguida pel Govern de Pedro Sánchez.

(Remor de veus)

Els autònoms són aquells treballadors que no miren
quantes hores fan de feina, que mai no estan malalts, que no
fan vacances, que arrisquen tot el seu patrimoni i que fins i tot
en molts de casos cobren menys que els  seus propis
treballadors. 

El 21,9% del total de l’ocupació creada a l’any 2018 l’han
generada els autònoms, avui els autònoms donen feina a més
de 900.000 persones a tota Espanya. És per tot açò que volem
demanar al Govern si consideren que els treballadors
autònoms són una figura clau per al nostre desenvolupament
econòmic? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula el Sr. Conseller Iago
Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Camps, desde luego después de
lo que ha dicho, en primer lugar, lo primero decirle que sí, que
para el Gobierno claro que es una figura imprescindible los
autónomos para el desarrollo de nuestra economía, como no
podía ser de otra manera, para este gobierno lo tiene muy
claro.

Cuando usted hace estas afirmaciones que acaba de hacer
me gustaría saber si cuando el Partido Popular subía el IVA,
que a quien más afecta es a los autónomos, también diría lo
mismo; si cuando el Partido Popular permitía desgravaciones
en sociedades -Sra. Prohens, luego me pregunte usted,
tranquila, luego tendremos un momento-, en todo caso, Sr.
Camps, cuando el Partido Popular permitía desgravaciones en
sociedades, ¿lo permitía para los autónomos o sólo para las
grandes sociedades? ¿Cuándo ustedes han legislado en materia
impositiva lo hacían para los autónomos o para las grandes
fortunas de este país?

No creo que esté en una posición usted como para dar la
lección que acaba de dar. En todo caso, este gobierno lo tiene
claro, tiene una hoja de ruta, ha aprobado un plan de
autoocupación y fomento de la emprendeduría para el 2017-
2020, dotado con más de 8 millones de euros, que no sucedió
en la legislatura pasada; se han ampliado los fondos destinados
a apoyar esa apuesta, hemos pasado prácticamente a más de 1
millón de euros en ayudas directas; tenemos un plan de
autoempleo que permite también ayudas a la contractación
para el primer asalariado, que permite ayudas para la
conciliación de los trabajadores y trabajadoras que se ven en
régimen especial de autónomos, y además con proyectos de
acompañamiento en todas las islas volviendo a establecer
puntos de asesoramiento a los autónomos.

Eso es un gobierno que sí cree en el empleo autónomo,
que cree en la importancia de ellos y que toma también
políticas para poder ayudarles, acompañarles en el desarrollo
personal que quieran desarrollar.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Camps, té vostè la paraula.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Negueruela, no ho
dic jo, ho diu el Sr. Lorenzo Amor, president de la Federació
Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms: “Amb el
Govern del Partit Popular -deia el Sr. Lorenzo Amor- estam
negociant una injecció pressupostària de més de 1.000
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milions d’euros per als autònoms i amb el Govern socialista
estam intentant evitar una destralada de més de 1.000 milions
d’euros amb la pujada de cotitzacions socials”.

Aquesta és la gran diferència entre un govern que sí que
creu en els autònoms i un govern que persegueix els
autònoms; a més, una negociació que ha estat, vaja, altisonant,
surrealista, com per exemple la setmana passada que deien que
hi havia un acord entre el ministeri i els autònoms i surt
l’endemà la ministra Valerio dient que d’acord res de res, que
segueixen amb la mateixa proposta d’incrementar en un any el
que han incrementat en vuit anys la cotització social, o sigui,
rascar 1.000 milions d’euros a les butxaques dels autònoms,
que açò se suma, a més, a la pujada del salari mínim
interprofessional, que suposarà per als treballadors que
tenguin contractades persones, treballadors, més de 3.000
euros anuals, als quals se suma l’impost del diesel el qual
pujarà també.

Miri, Sr. Negueruela, els treballadors autònoms, per molt
que vostè cregui el contrari, no són un caixer automàtic ,
tampoc no són aquells rics que vostès tan odien, són persones
que treballen cada dia, que intenten treure les seves empreses
endavant, són aquells que creen riquesa i generen llocs de
feina. El que han de fer vostès en lloc de perseguir-los és
motivar-los, és incentivar-los, perquè amb les seves
polítiques, amb les seves ocurrències i amb les seves
obsessions ideològiques fan molt de mal a moltes famílies. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Creo que todavía estamos en la
calle Palau Reial, no en la carrera de San Jerónimo, porque no
ha hecho ninguna alusión a la política de este gobierno, ha
interpelado directamente al Gobierno de España. Y está bien
que usted interpele directamente al Gobierno de España, pero
para eso tiene sus diputados que pueden hacer desde luego
bastante más cosas de lo que hacen en defensa de los intereses
de nuestra comunidad autónoma. 

Usted no ha hecho...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor. Silenci, Sr. Camps!

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Usted no ha hecho ninguna... usted preguntaba si el Govern
considera una figura imprescindible y clave a los autónomos,

decimos que sí de forma clara, y le he puesto ejemplos de lo
que hace este gobierno para apoyar a los autónomos; le he
explicado el Plan de autoempleo, le he explicado las salidas
que tenemos en marcha. Usted no hace ninguna alusión a eso,
hace lo que hace siempre, alguna consideración, pero en todo
caso ni siquiera comenta, y creo que es importante, usted
habla de cotización a la seguridad social, pero nunca habla de
los impuestos que es lo que el Partido Popular subió a los
autónomos de forma directa y de forma indirecta, y desde
luego lo que no presenta, como no ha presentado en toda la
legislatura, son propuestas alternativas a lo que estamos
haciendo. Usted viene aquí y no es capaz de dar ni una
propuesta del Partido Popular...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

... a nivel de Govern en esta materia. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 13006/18, ajornada a la sessió
anterior, presentada per l’Hble. Diputat Sr. Santiago
Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a evolució de l’economia i el mercat laboral.

Passam a la tercera pregunta, la RGE núm. 13006/18,
ajornada a la sessió anterior, relativa a l’evolució de
l’economia i el mercat laboral, que formula el diputat Sr.
Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, les propostes del Partit Popular és el marc
legislatiu que varen deixar la legislatura passada, que vostè res
més començar aquesta legislatura se l’ha carregat poc a poc,
llei darrere llei.

A partir d’aquí li diré que tant al debat de la interpel·lació
que li vaig fer jo mateix referent al petit comerç, com a la
moció subsegüent, com també fa dues setmanes al debat que
vàrem tenir a comissió en la presentació dels seus pressuposts
de la seva conselleria vam posar damunt la taula, li vaig posar
damunt la taula el tema de l’evolució  del creixement
econòmic, i recordarà que li deia  -i són dades que estan dins
la web de la seva pròpia conselleria- que en sis trimestres, en
un any i mig, hem davallat... el creixement econòmic ha anat
davallant gradualment i ha passat del primer trimestre del
2017 d’un 4,1 a un 3,9, a un 3,6 tancant el 2017 amb un 3,4 i
al 2018, primer trimestre, un 3,1 i segon trimestre, un 2,7,
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fins i tot a Menorca ja a un 2, una tendència crec que prou
clara.

Si açò ho contraposam també amb el tema de les xifres
d’atur, al marge de l’afiliació i parlant d’atur estructural, del
qual a vostè no li agrada parlar, també veiem quina ha estat
l’evolució, hem passat de ser la primera comunitat autònoma
que més reduïa l’atur a ser la darrera que el redueix.

A partir d’aquí amb els pressuposts que vostès tenen i la
previsió que duen aquests pressuposts i l’evolució i els
informes seriosos que hi ha quant a l’evolució del creixement
econòmic, què creu..., quin comportament creu vostè que
tindrà el mercat laboral de les Illes Balears?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Tadeo, el Gobierno... se lo dije
en la interpelación y lo volvemos a decir, creemos que el
crecimiento del empleo que se está llevando a cabo y la
reducción de paro continuará desde luego en el futuro
inmediato porque la marcha, la buena marcha de nuestra
economía así lo mantiene. 

Usted habla del ritmo de decrecimiento del desempleo. La
última cifra de tasa de paro que tenemos, sabe que es la del
tercer trimestre de la Encuesta de Población Activa que es la
que fija la tasa de paro y, efectivamente, a lo mejor lo
reducimos menos que el resto, pero es que tenemos la menor
tasa de paro del Estado y cuánto más se reduce la tasa menos
se reduce el ritmo de crecimiento y eso es obvio.

A mí, Sr. Tadeo, lo que me... creo que estamos en un
momento donde tener una tasa de paro del 7% en el tercer
trimestre desde luego es mejor que las reducciones, aunque
sean más elevadas, de comunidades autónomas que tienen un
15 o un 18%. Eso, yo considero que es positivo para nuestra
economía.

Por tanto, haber llegado a ese 7%, haber llegado a tener un
11% de crecimiento económico desde que comenzamos la
legislatura demuestra la solidez de nuestra economía y la
solidez de las políticas de este gobierno de izquierdas, que han
permitido el mayor crecimiento que se ha dado desde... en
este siglo XXI y los mayores descensos de paro que también
se han dado desde comienzos de este siglo, y esto  lo han
hecho con unas políticas que están siendo aprobadas por todas
las fuerzas de izquierdas y que están permitiendo mantener ese
ritmo de crecimiento como señalan todos los organismos,
como señala el INE, como señala la CAEB, como señala el
propio govern y como señalan las distintas fundaciones, con
unos indicadores y otros, pero todos en crecimiento, todos
los indicadores son de crecimiento, unos de mayor intensidad
que otros.

Y, en todo caso, le recordaré y citaré... desde luego,
créame que no es una persona con la que esté de acuerdo
políticamente, pero hace escasos cuatro meses se decían estas
cosas por parte de su partido: “La recuperación de la
economía está consolidada y sus perspectivas de crecimiento
son buenas en el medio plazo”. Esto es lo que decía el Partido
Popular cuando gobernaba en el estado en que ahora parece
que se ha girado todo, esto era hace escasos cinco meses en
manos de Mariano Rajoy, Sr. Tadeo.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Tadeo, té vostè la paraula.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci...

EL SR. TADEO I FLORIT:

..., Sr. Conseller, el que más ha girado el argumentario en esta
cámara creo que es usted en todo el tema laboral, en el que no
vamos a entrar, lo que reivindicaba ya lo ha dejado de
reivindicar y a partir de aquí no le voy a decir que... no
estemos en un crecimiento económico, lo estamos, pero
haber bajado en seis trimestres un punto y medio es
significativo. Y esto también da lugar a que en el mes de
septiembre, por ejemplo, la reducción de creación de
empresas también se ha reducido, esto al final es la reducción
de las cifras de paro y que estemos en un paro estructural.

Si no continuamos con las reformas estructurales, con
leyes, como era la Ley agraria, que en estos momentos todavía
está en tramitación, la Ley turística, etc, continuamos con
unas reformas que permitan generar empleabilidad al sector
privado, no seguirán bajando las cifras de paro. Llegará un
momento que esta tendencia seguirá para abajo hasta poder
llegar a unas cifras negativas.

No le digo que esto sea así, pero o hacen reformas
estructurales y permiten empleabilidad, que el sector privado
genere empleabilidad o seguiremos con esa tendencia
negativa. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Sr. Tadeo, desde el primer momento de la legislatura el Sr.
Company... u otros porque el Sr. Company no hablaba, decían
que las reformas estructurales de este... que el parar las
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reformas estructurales hace tres años frenarían el crecimiento
de la economía y la reducción de paro, esto lo dijeron hace
tres años, y no ha sido así.

Hemos crecido más que nunca, hasta ese 11% y hemos
bajado el paro al nivel del 7% en el tercer trimestre. Eso es lo
que hemos hecho, cuando ustedes decían que eso no pasaría.
Ahora podrían decir que efectivamente el tiempo nos ha dado
la razón a nosotros, con las medidas que aportamos, y para la
reducción del paro que usted dice medidas estructurales,
desde luego lo que hacemos es más medidas de políticas
activas de empleo que nunca...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

..., y más combatir la precariedad como vieron bien con los
datos de ayer. Eso es lo que hace ese gobierno...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, se li ha acabat el temps. Moltes gràcies.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

... para mejorar el empleo...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.4) Pregunta RGE núm. 13337/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Miquel Vidal i  Vidal, del G rup
Parlamentari Popular, relativa a la situació dels torrents
a Palma.

Passam a la quarta pregunta RGE núm. 13337/18, relativa
a la situació dels torrents a Palma, que formula el diputat Sr.
Miquel Vidal i Vidal, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Vidal.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, president. Sr. Conseller, al llarg d’aquesta
legislatura hem parlat moltes vegades dels torrents de les Illes
Balears. L’hem advertit que era necessari que es
mantinguessin ben nets, que s’hi destinassin més recursos,
però vostè ha seguit fent les seves polítiques, fins ara, que ja
hem arribat a haver de parlar del torrent més important de
Mallorca que és el torrent de Sa Riera.

Els veïnats d’Es Fortí aquests darrers dies, Sr. Conseller,
es queixaven del torrent de Sa Riera ja no per un motiu de

neteja, sinó per tres motius. El primer motiu pel qual es
queixaven és perquè s’hi estan tirant enderrocs que a més
denuncien d’on vénen, que vénen del canòdrom, i es demanen
ells: si aquests enderrocs els tiràs una altra cosa que no fos
l’administració, la Conselleria de Medi Ambient actuaria
igual, o hi enviaria el seus inspectors de Medi Ambient a veure
d’on vénen aquests enderrocs i si s’hi poden tirar?

També es queixen que just al costat del llit del torrent hi ha
un assentament, un assentament de persones, i això preocupa
els veïnats d’aquella zona. Els preocupa perquè si plogués fort,
ara que estan de moda les plogudes fortes, podria ser -diuen
ells- que trobàssim aquestes persones al Passeig Marítim, a
més dels assentaments, i no crec que arribassin en bon estat.
Pensa fer alguna cosa amb això?

Però també es queixen del torrent per un altre motiu, que
és el dels fems que emmagatzema i la falta de manteniment de
la vegetació que hi té.

Pensa fer alguna cosa, conseller, per la preocupació
d’aquestes persones o pensa contestar dient que també gasta
més doblers aquesta legislatura que l’altra? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. Té la paraula el Sr. Conseller Vicenç
Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sr. Vidal, està bé que reconegui que aquesta legislatura
gastam més doblers que l’anterior, ha acabat amb aquesta
frase, per tant, vagi per dit i li agaf la paraula perquè, com a
mínim, per fi reconeixen que actuam més en torrents que
vostès, que actuam de forma cíclica.

Però parlem dels torrents de Palma, li diré on hem actuat:
a les zones més crítiques, a les zones amb més perill.

El col·legi Sant Josep Obrer, sap on és vostè? Idò hi hem
fet un endegament, 300.000 euros. Sap vostè on és el torrent
de Son Armadans? Amb una inversió de 100.000 euros per
protegir tota una sèrie d’habitatges. Al carrer de l’Avinguda de
Mèxic, al torrent de Na Bàrbara, sap on és vostè? Hi fem ara
mateix un endegament per valor de més de 500.000 euros.
Aquest govern actua amb criteris tècnics, on hi ha riscos. 

Vostè aquí ha vengut a fer una demagògia. Vostè sap que
nosaltres ens encarregam de la neteja dels torrents en tema de
vegetació per aturar aquests riscos que es generen damunt les
persones i que, a més, col·laboram amb EMAYA a les zones
en temes... en nuclis urbans.

Vostè aquí ha fet una mescladissa i vostè sap que fent
demagògia no farem política de torrents. El que li deman és
que facem neteja de torrents com toca, que vostès quan
governin no aturin la roda que nosaltres hem començat i que
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mantinguin la nostra intensitat i no mesclin conflictes socials
amb la neteja de torrents.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Vidal.... Sr. Vidal, té vostè la
paraula.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, president. Sabia, conseller, que no em contestaria.
Li he dit: estan tirant dins el llit d’un torrent enderrocs que
provenen del canòdrom, que no han estat reciclats, hi enviarà
els AMA? Actuaria igual si fos una persona privada qui tiràs
els enderrocs i no fos una administració?

Sr. Conseller, li he dit que no em digués el que gastaven,
que ja ho sabia. Hi té un assentament de persones que si
plogués demà li he dit que les trobaria al Passeig Marítim i
possiblement en mal estat, i em contesta que han anat a fer
altres torrents nets.

Jo li deman que contesti les coses que li dic. Li estic
dient: aquest torrent concretament, al torrent de Sa Riera,
passat el cementiri per amunt, no hi poden passar ni pels fems
ni per la vegetació que hi ha i, en lloc de contestar-me que
demà hi enviarà la brigada a fer feina, que és el que hauria de
fer, em contesta dient que gasta més doblers que nosaltres
perquè en tenen més.

Sr. Conseller, fa comptes fer al torrent de Sa Riera
aquestes tres accions que li deman que faci, o ara em
contestarà que demà no plourà?

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sr. Vidal, fer demagògia sobre la situació social d’un
col·lectiu exclòs davall un pont, em sembla lamentable.

(Remor de veus)

Aquest octubre ha plogut un 73% més del que havia plogut
l’any passat, amb episodis de pluja de més de 70 litres per
metre quadrat i el torrent al qual vostè fa referència ha
aguantat bé. La diferència entre vostè i jo és que vostè va per
inputs populistes, nosaltres hem fet a zones on hi havia risc

com un col·legi, a zones on hi havia risc per a un munt
d’habitatges, aquí nosaltres actuam. 

Sr. Vidal, a finals de legislatura encara no haurà entès les
competències de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura
i Pesca, és de lamentar que ni sàpiga a què ens dedicam.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 13341/18 , presentada per
l’Hble. Diputada Sra. María José Ribas i Ribas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a la situació de les cabres
que resten a Es Vedrà.

Doncs passam a la cinquena pregunta, la RGE núm.
13341/18, relativa a la situació de les cabres que resten a Es
Vedrà, que formula la diputada Sra. Maria José Ribas i Ribas
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, bon dia
a tothom. Bé, Sr. Conseller, ja fa uns quants dies que les
cabres d’Es Vedrà tornen estar d’actualitat a la premsa
eivissenca, davant la notícia que els exemplars que varen restar
vius s’han reproduït i vostès han demanat permís als jutjats per
acabar amb elles.

Quan el febrer del 2016 el Govern va dur a terme aquella
horrible, sanguinària i molt qüestionada matança de les cabres
d’Es Vedrà, a tirs vull recordar i deixant-les en alguns casos
malferides i patint, vostè va dir sentir-se satisfet perquè es
tractava d’una mesura de gestió de conservació.

I la nostra pregunta és lògica i clara, i reflecteix la nostra
preocupació. Ho vol tornar fer igual, de la mateixa manera?
Volen emprar el mateix sistema? O pel contrari reconeix que
es varen equivocar i rectificarà i demanarà perdó? I traurà les
cabres d’una manera que no ens faci indignar de nou a tots?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula el conseller Sr. Vicenç
Vidal.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sra. Diputada, des de principis de legislatura aquest Govern
ha actuat envers les espècies invasores, hem actuat amb
criteris científics i amb criteris tècnics. I així hem tengut èxit,
per exemple, amb la vespa asiàtica, que no s’ha estès a l’illa de
Mallorca; així hem tingut èxit a les serps a Eivissa i
Formentera, on tenim control. I on no hem tengut èxit, li he de
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reconèixer, és a l’illa d’Es Vedrà, que es va paralitzar
l’actuació. D’aquells 4, 5 exemplars que quedaven ara en tenim
16.

Per tant, tornam tenir una situació de risc damunt espècies
emblemàtiques, espècies que només es troben a Es Vedrà, on
tots tenim una responsabilitat que transcendeixin a les
generacions futures, on tots tenim una responsabilitat que
aquestes espècies que només es troben allà, segueixin vives.
L’actuació va resultar positiva per a la flora i es va demostrar
tècnicament. Però evidentment quan tenguem les
autoritzacions pertinents, haurem de valorar quin nombre
d’animals queden i a partir d’aquí decidir l’actuació.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Ribas té vostè la paraula.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Moltes gràcies. Miri, Sr. Conseller, ja va cometre un greu
error el febrer del 2016, li diguérem des del nostre grup, li ho
va dir la societat eivissenca que va sortir a manifestar-se i a
demanar-li responsabilitats, li ho digueren les entitats
animalistes, que ho denunciaren als jutjats, i li ho tornam dir
ara. Si ha de treure les cabres, que no diem que no, ho faci
comptant amb els eivissencs, comptant amb l’experiència i
amb el coneixement dels vedraners, comptant amb les entitats
animalistes que s’han ofert en diverses ocasions. Ho faci amb
diàleg, Sr. Conseller, sap què és això diàleg?

Faci cas del que li diuen fins i tot els seus socis de govern,
de darrera, els representants de Podem Eivissa, que segons la
premsa eivissenca, qualifiquen la matança de 2016 com “una
actuació cruel, chapuzera , perpetrada amb nocturnitat i
opacitat i que no pot tornar repetir-se”. Això ho diuen ells, els
de Podem, curiosament els que l’ajudaren i aplaudiren llavors
i ara el censuren.

En tot cas, Sr. Conseller, miri no sé si es pot veure des
d’aquí, però això són les cabres tretes amb un llaüt vives i de
camí a Eivissa. Sr. Conseller, li demanam que rectifiqui, que
faci les coses d’una altra manera, que es poden fer, aquí tenim
la prova, i ho proven a més els segles de tradició que tenen les
cabres d’Es Vedrà...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ribas. Gràcies...

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

..., vives i sense patir.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Sr. Conseller té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT,
AGRICULTURA I PESCA (Vicenç Vidal i Matas):

Sra. Diputada, vostè ha defensat un mètode que jo no puc
estar-hi d’acord. Li puc dir que tirar les cabres per un barranc
per avall no representa un sistema d’eliminació d’exemplars
digne, en el segle  XXI. Per tant, no puc compartir el seu
mètode. 

A més a més, vostè em diu que canviem de mètode, un
mètode que ha qualificat de matança, d’assassinat i després
defensen el món rural, després vostès diuen que els caçadors
han d’estar al seu costat i els estan dient, aplicant la lògica que
vostès diuen, si nosaltres som assassins, estan dient també
assassins als caçadors.

Per tant, defineixin i deixin de fer demagògia. Escoltarem
els criteris científics i els criteris tècnics. El que li puc
assegurar és que no farem com el Partit Popular, no mirarem
cap una altra banda davant d’un problema, davant la
biodiversitat que necessitam actuar. I ho farem evidentment,
intentarem fer-ho amb el major consens, però amb les majors
garanties per al nostre personal i per garantir la conservació de
la biodiversitat. I al nostre costat hi haurà la ciència i no la
demagògia.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Tenim una comunicació de la
consellera Francesca Tur que arribarà un poc més tard. Per
tant, la pregunta RGE núm. 13339/18 passarà abans del bloc
de les preguntes a la presidenta.

I.7) Pregunta RGE núm. 13539/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Olga Ballester i Nebot, del Grup
Parlamentari Mixt, relati va al Decret d’admissió
d’alumnes.

Per tant, passam a la setena pregunta, la RGE núm.
13539/18, presentada en substitució de la RGE núm.
13329/18, relativa al Decret d’admissió d’alumnes, 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. Conseller, el nuevo Decreto de
admisión de alumnos que está preparando usted, sin consenso,
por supuesto, elimina de facto el derecho de los padres a la
libre elección de centro escolar para sus hijos. El decreto
obliga a los padres a escolarizar a sus hijos en la zona donde
viven, prohibido salir de la zona. Si vives en un barrio, te
quedas en el barrio.

Un decreto aberrante y clasista, generador de zonas
escolares-gueto. Pero si hay algo aberrante en el decreto

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201813539
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201813329
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201813329


8128 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 145 / 20 de novembre de 2018 

conseller, es la estigmatización que hace usted y este Govern
sobre los niños inmigrantes, para ustedes un niño, por el mero
hecho de ser inmigrante o venir de otra comunidad autónoma,
ya se le presupone un problema para el centro, no puede haber
demasiados, se tienen que repartir. Pero que barbaridad
conseller, ¿cómo puede decir que estos niños se tienen que
repartir porque son ecuatorianos o colombianos, si ni siquiera
los conoce, si ni siquiera han empezado el colegio?

(Remor de veus)

Mire, conseller, esta forma de pensar asusta, estas familias
tienen el mismo derecho que cualquier otra a escoger el
colegio para sus hijos y no a ser repartidos por la
administración. Además, su decreto impide a los centros
concertados llenar sus plazas...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci per favor, silenci...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

... en junio, conseller, no se puede dejar fuera a los niños
habiendo plazas en un centro. ¿Usted sabe la angustia que esa
absurda invención va a generar en las familias que están en la
lista de espera?

Conseller, ¿a quién favorece el nuevo decreto de admisión
de alumnos? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, president, diputats, diputades. Sra. Olga Ballester,
primer de tot és un avantprojecte de decret. En segon lloc,
està consensuat amb el Consell Escolar, vostè sap què és el
Consell Escolar? Sap com funciona el Consell Escolar?
Majoritàriament el Consell Escolar ha fet un informe a favor
d’aquest plantejament, sí Sra. Olga Ballester.

Sap a qui afavoreix aquest avantprojecte de decret, sap a
qui afavoreix? L’equitat educativa i social. Sap què afavoreix?
La cohesió social. Sap què afavoreix? La possibilitat que no hi
hagi centres-guetos. Sap què afavoreix? Que no hi hagi
segregació educativa.

Sí, Sra. Olga Ballester, aquesta és la realitat; que a vostè li
agradi o no li agradi, això és un altre tema. Però nosaltres
tenim clar que la comunitat autònoma de les Illes Balears és
la comunitat autònoma d’Espanya que menys segrega
educativament, i no ho diem nosaltres, ho diu Save the
Children.

I li  diré una cosa, sap quina és la comunitat que més
segrega? Madrid. Sap per què? Pel tema de la política
d’exclusió que du a terme.

Nosaltres volem que l’educació tengui dos elements clau,
equitat i qualitat. Aquests dos aspectes no són indissociables,
són bàsics i aquest avantprojecte va en aquesta direcció. I li
diré més, en aquest moment el 90% dels estudiants, pares i
mares elegeixen el centre que volen. Aquesta és la qüestió.

Per tant, és un decret que es basa en la Constitució, dret
d’escolarització i dret de qualque manera a l’equitat social.
Són dos exemples de la nostra política educativa, la seva ja sé
que és una altra, la seva política va a crear centres-guetos.
Aquesta és la diferència entre vostès i jo.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Ballester té vostè la paraula.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Mire conseller, ahora que usted me habla de Madrid,
Madrid con 6 millones de habitantes y una alta inmigración,
tiene un abandono escolar del 12%, y ¿sabe usted cuántas
zonas escolares hay? Cero, cero, conseller, toda la comunidad
es distrito único. Por lo tanto, está claro que su futuro decreto
nada tiene que ver con intentar rebajar el escandaloso 26,5%
de abandono escolar que tenemos en Baleares. 

Sus zonas gueto no funcionan. Este decreto es un decreto
ideológico para eliminar la libertad de los padres a elegir el
centro y para dificultar el acceso a la escuela concertada para
aquel que quiera. Como siempre, la izquierda y su miedo a la
libertad del individuo. ¡Que triste legado, conseller!

(Remor de veus)

Y, por cierto, llama la atención que en una conselleria
llena de partidarios del derecho a decidir sean tan poco
favorables al derecho de los padres a decidir libremente el
centro para sus hijos, que este sí está recogido en la
Constitución. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Sra. Ballester, és molt difícil contestar les barbaritats
ideològiques que està dient vostè. Vostè ha dit que jo som
ideològic; i vostè què és?, neutral?, tecnòcrata? Vostè té un
plantejament molt clarament ideològic, Sra. Ballester, n’hi ha
prou a veure les proposicions que fan aquí i que fan a Madrid,
si realment és un dels partits més ideologitzats que hi ha a
Espanya, estan a la dreta del PP i no sé si de Vox.
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Per tant, el nostre avantprojecte de decret va en la idea de
possibilitar el dret a l’escolarització de tothom. La realitat
d’aquests anys ho demostra, Sra. Ballester, ho demostra.
Nosaltres no atacam l’escola concertada. Vostès només
pensen en l’escola concertada. Nosaltres, l’escola concertada,
la defensam. Li puc llegir totes les coses que hem fet per
l’escola concertada, per a nosaltres un servei públic
complementari.

I els guetos són a l’escolarització que hi havia abans. Vostè
ha anat a Inca? Coneix Inca, supòs, no? Hi havia un centre en
què hi havia el 80% d’immigrants. Si això no és un centre
gueto no sé realment què entén vostè per centre gueto. I a més
les zones d’escolarització no impedeixen que es pugui anar a
una altra escola, Sra. Ballester...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci...

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

... no entén vostè què és un decret...

EL SR. PRESIDENT:

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

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

...no sap (...) com funciona...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 13334/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a les ajudes
al lloguer.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, doncs, a la vuitena pregunta, la RGE núm.
13334/18, relativa a les ajudes al lloguer, que formula el
diputat Sr. Aitor Morrás i Alzugaray, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears. Té la paraula el Sr. Morrás.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, mire, ante la
emergencia habitacional que existe en nuestra comunidad una
de las acciones de gobierno es la ayuda al alquiler. Es una
acción que a nosotros nos parece bien temporalmente, que no
puede ser sostenida en el tiempo porque lo que procuraría al

final es un aumento de los precios, como ocurre con los
aviones, con la ayuda a los vuelos y con las subvenciones de
los vuelos.

Bien, esta ayuda también existe para las personas que
comparten piso, está contemplado en el reglamento. Según su
estimación hay unas 3.000 familias que se verán beneficiadas
en 2019 de esta ayuda al alquiler; pero, claro, usted habla de
familias, cuando el reglamento habla de unidades de
convivencia, y ahí es donde está el quid; ¿por qué?, porque
compartir piso puede ser una opción, pero generalmente es
una obligación, es una obligación ante situaciones de
precariedad laboral, ante el precio que tienen los pisos, y eso
les imposibilita a vivir de una forma independiente o de una
forma individual a las familias y a las personas. 

Es esta situación cuando entendemos que el reglamento de
ayudas se convierte en algo injusto porque ante ingresos
mínimos que tienen estas personas o familias pues no pueden
alcanzar a obtener la ayuda, son excluidas de la ayuda. ¿Por
qué?, porque la ayuda fija un límite que es 3 PRIM, PREM, o
sea, 3 IPREM, como máximo, de unos 22.000 euros al año,
que serían unos 1.600 euros al mes. ¿Qué ocurre? Si tres
personas conviven y cobran 500 euros..., no, 600 euros,
perdón, es más o menos un 15% del salario mínimo,
convendrá conmigo que es una cantidad exigua, ya no
accederían a la ayuda. Por eso esta ayuda nos parece injusta y
nos parece también poco eficiente; ¿por qué?, porque si dos
personas deciden convivir juntas, compartir piso, y cobran el
salario mínimo interprofesional, o sea unos 12.000 euros al
año, que son 850 euros al mes, tampoco accederían a la ayuda,
y es ineficiente porque estas personas verían que cobrarían la
ayuda viviendo solas y no la cobrarían si comparten piso. Por
lo tanto ocupamos dos viviendas, o tendemos a que ocupen
dos viviendas, cuando en realidad sólo querrían ocupar una, y
eso nos parece ineficiente.

Es por eso que le preguntamos si tiene en cuenta el Govern
esta situación.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Morrás. Té la paraula el Sr. Conseller Marc
Pons.

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

Moltes gràcies, Sr. Morrás, per la seva intervenció, que he
de dir hi ha coincidència de plantejaments, no només en la
necessitat d’apostar per les ajudes al lloguer en tant no vagin
incrementant el parc públic d’habitatge. Crec que hem fet un
esforç molt important. Arribarem aquest 2018, superarem les
3.000 unitats de convivència, efectivament, i per tant arribam
a molta gent que abans no era possible poder-hi arribar. Crec
que encertam en el camí. És cert que a mesura que es van fent
passes vas detectant també qüestions concretes que són
millorables. En aquest cas una d’elles és aquesta. 
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D’aquí partim, en qualsevol cas, del Pla estatal, d’acord?,
del Reial decret 106/2018, que fixa aquest tipus de
condicions. Per tant açò és decisió del Govern d’Espanya, on
part d’aquests fons neixen del Govern d’Espanya, i que
estableix efectivament unitats de convivència. Hi ha d’haver
uns ingressos màxims de la gent que viu en aquest habitatge,
22.800 euros cada any, i aquests 22.800 euros cada any són
per unitat de convivència; si a una família tots dos fan feina
s’han de comptar els ingressos de tots dos; si hi ha tres
persones que viuen allà, encara que no siguin família, s’han de
comptar els ingressos de tots ells, i açò suposa una dificultat
jo diria que sobretot per a la gent jove que es vol emancipar.
Aquí devora tenim per tant una qüestió a corregir. 

Aquest any 2018 ja hem fet una passa cap endavant: hi ha
ajudes no del 40% del lloguer, del 50% a fons perdut si ets
menor de 35 anys, cosa que l’any passat no hi era, i cada any
anam fent millores a partir de peticions que feim al Govern
d’Espanya per tal d’anar incorporant. Aquesta n’és una i jo
estic d’acord amb vostè, i serà una proposta que ja vam
plantejar, que defensarem a la convocatòria que esperam poder
treure ja a principis de 2019.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Morrás, té vostè la paraula.

EL SR. MORRÁS I ALZUGARAY:

Gràcies, Sr. Conseller. Nos alegramos, nos alegramos que
lo tengan en cuenta para la próxima convocatoria, que en el
reglamento figure que pueda facilitarse el acceso a la vivienda
a todas las familias o personas que quieran convivir o
compartir piso. Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Morrás. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Moltes gràcies. Així ho plantejarem al Govern d’Espanya.
La decisió final sempre és del Govern d’Espanya, que és el
que condiciona la capacitat de fixar aquest tipus de
condicions. Sí que li diré que el Govern d’Espanya, el reial
decret, és el que fixa si és possible o no és possible; nosaltres
depenem del Govern d’Espanya a l’hora de fer aquest tipus de
convocatòries, perquè bona part d’aquests fons en depèn.
Recorda la batalla que vam fer perquè a Eivissa el límit màxim
de 600 pugés a 900? I finalment ho hem aconseguit per a tot
Balears, per a tota Espanya, a partir d’un plantejament que
vàrem fer des del Govern de les Illes Balears.

Com aquesta hem anat fent altres propostes; algunes han
estat estimades, d’altres no. Aquesta serà una d’elles, de les
que incorporarem de cara a la propera convocatòria de 2019.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 13331/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Josep Melià i  Ques, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa al Pla de contingència energètica a
Menorca.

Passam, doncs, a la novena pregunta, la RGE núm.
13331/18, relativa al Pla de contingència energètica a
Menorca, que formula el diputat Sr. Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS. Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Bon dia a tothom. Gràcies, president. Parafrasejant un
ideòleg d’esquerres, podríem dir que un fantasma recorre les
Illes Balears, i aquest fantasma és la caiguda de
subministrament elèctric a les Illes Balears, i aquest fantasma
ve justificat per tres factors essencials: el primer,
evidentment, és allò viscut a Menorca amb la gran apagada de
56 hores; el segon factor és l’anunci del tancament d’Es
Murterar; i el tercer factor és la nul·la incorporació de
subministrament a través d’energies renovables, tot i els
reiterats anuncis per part del Govern de les Illes Balears.

Aquests tres factors indiquen que hi ha risc que no hi hagi
un subministrament garantit a les Illes Balears, i crec que és
hora que el Govern assumeixi les seves responsabilitats,
perquè fa quinze dies vàrem fer diverses preguntes al
conseller sobre aquesta qüestió i en realitat el Govern de les
Illes Balears pareix que tot ho ha fet fantàsticament, tan
fantàsticament que 56 hores d’apagada. Alguna responsabilitat
tendrà el Govern de les Illes Balears. Se’ns va dir que havien
fet un pla de contingència a Menorca per garantir el
subministrament a Menorca, un pla que molt ben dissenyat no
devia estar quan va provocar 56 hores d’apagada.

Per tant nosaltres voldríem saber de qui és responsabilitat
aquest pla de contingència. Per això demanam al Govern si va
donar el vist-i-plau, si va aprovar, s i va autoritzar, si va
participar en l’elaboració d’aquest pla, fracassat, absolutament
fracassat, de contingència elèctrica a Menorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Té la paraula el Sr. Conseller Marc
Pons.
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EL SR. CONSELLER DE TERRITORI, ENERGIA I
MOBILITAT (Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies. Sr. Melià, fa dos dimarts ja li responia
aquesta pregunta. Vist l’interès a treure rèdit de la situació de
Menorca, vist (...) general que ha fet, li explicaré d’una altra
manera.

A l’illa d’Eivissa no hi ha hagut enllaç entre  Mallorca i
Eivissa, ni d’Eivissa amb la península, de sempre. Serà el
2016, en aquesta legislatura, quan veurem per primera vegada
un enllaç entre Mallorca i Eivissa que a dia d’avui encara Red
Eléctrica no té l’autorització de poder despatxar energia entre
les dues illes, l’aïllament energètic d’Eivissa ha estat de
sempre, i jo no he sentit  ningú mai demanar un pla de
contingència per a Eivissa. El Sr. Font va ser conseller quatre
anys amb el Govern Matas i no el vaig sentir mai; vostè, que
prové d’Unió Mallorquina va estar set anys no el vam sentir
mai, a ningú no hem sentit mai demanar un pla de contingència
ni actuacions en matèria d’Eivissa.

I també he de dir, que ningú no es preocupi perquè en
menys de 15 dies Red Eléctrica despatxarà energia entre
Mallorca i Eivissa, per primera vegada, gràcies, en certa
manera, a tres anys de demanar i insistir, per escrit també, al
Govern d’Espanya que actuï intensament per fer possible
despatxar entre les dues illes.

I ara sí, sentim aquí El Pi que ve i ens explica que allò del
pla de contingència era un desastre. I jo li dic, sí, ja ho vam dir
al Govern d’Espanya quan açò va succeir, vam actuar i sabem
de qui és la responsabilitat, aquest pla no estava consensuat;
qui té la capacitat de prendre decisions és el Govern
d’Espanya, ens pot escoltar o no, van rebre propostes, algunes
van ser acceptades i altres no, però la insistència i la feina feta
al llarg d’aquests tres anys queda constància al llarg de tot
aquest temps.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Melià, té vostè la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, ja que no es fia del que
nosaltres li diem i troba que nosaltres volem treure rèdit
polític, ho diré amb paraules de la seva presidenta de Menorca,
que el gener del 2018 deia que “es mostra molt satisfeta amb
la gestió del problema per part del consell i del Govern de les
Illes Balears”, tan contenta que vostè va participar a una reunió
del Pla de contingència, on tot eren rialles i satisfacció pel
gran disseny que vostès havien fet d’aquest Pla de
contingència.

Però, és clar, ara resulta que quan les coses van mal dades
vostès no tenen cap responsabilitat ni una, vostès ho han fet tot

bé. A aquesta reunió, en lloc de riure haurien d’haver pegat
cops damunt la taula i si el Pla de contingència no li agradava
i estava molt mal fet i no garantia el proveïment a Menorca el
que vostès haurien d’haver fet és impugnar i posar les accions
judicials corresponents, però vostès el que varen fer és rentar-
se les mans, i ara no en volen saber res de la seva
responsabilitat. I vostès també en són responsables.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Allò del rèdit anava per la idea que un només es preocupa
quan succeeixen coses i no abans, Sr. Melià, a aquesta idea em
referia.

I a dia d’avui no s’han preocupat mai per Eivissa, ni una
sola vegada, mai...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -perdó?-...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

... vostè va demanar un pla de contingència, sí o no? Mai,
quatre anys de conseller...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, per favor.

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

... sense pla de contingència, durant tota la vida, Sr. Font, no
despatxa Red Eléctrica en aquests moments, no despatxa Red
Eléctrica en aquests moments a Eivissa, i ho hem vist aquesta
legislatura, Sr. Font, i puc entendre que els molesti, i puc
entendre que els molesti, però tots hem de ser responsables
en aquesta qüestió, Sr. Melià.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)
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EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

Bé, per aquí es diuen disbarats, no?

El pla de contingència...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Fernández, per favor.

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

... va ser una exigència que va fer el Govern de les Illes Balears
al Govern d’Espanya. Qui l’aprova aquest pla? El Govern
d’Espanya. Qui l’aplica aquest pla?...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

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

El Govern d’Espanya.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, se li ha acabat el temps.

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

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 13333/18 , presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Marta Maicas i Orti z, del Grup
Parlamentari Podem Il l es Balears, relativa a la Unitat
del Dolor.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, doncs, a la desena pregunta, la RGE núm.
13333/18, relativa a la Unitat del Dolor, que formula la
diputada Sra. Marta Maicas i Ortiz, del Grup Parlamentari
Podem Illes Balears. Té la paraula la Sra. Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President, bon dia, diputats, diputades, públic
en general. Bon dia, Sra. Consellera, bé, el juny d’aquest
mateix any li fe ia la mateixa pregunta relacionada amb la
possibilitat de la creació de la Unitat del Dolor a Eivissa i

Formentera, que és l’única illa de les Illes Balears que encara
no té aquesta unitat.

Fins ara, la inexistència d’una unitat del dolor sempre havia
estat justificada per la manca d’anestesistes i és que sempre
s’ha donat prioritat a l’activitat quirúrgica per sobre de la
unitat del dolor, de manera que els anestesistes i les
anestesistes són dirigits, primer, als quiròfans, i la unitat del
dolor queda sempre en darrer termini, independentment de
l’augment de la demanda i del patiment dels pacients els quals
van en augment cada any.

Tenc entès que ja s’ha concretat la plantilla orgànica i estan
cobertes totes les places, enhorabona per l’èxit, sabent el que
costa avui en dia atreure professionals a l’illa d’Eivissa.

És per això que li demanem, ara que tenim la plantilla
completa: pensa la conselleria dotar Eivissa i Formentera
d’una unitat del dolor?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia, diputats, diputades
i públic que ens acompanya. La resposta és que sí, Sra. Maicas,
ja li vaig comentar el mes de juny, el problema fonamental o
la major dificultat era la manca d’anestesistes. Podem dir que
a dia d’avui la plantilla es troba quasi completa, tenim 18
anestesistes, és cert que mai no hi havia hagut tants
d’anestesistes com ara, però també és cert que la llista
d’espera quirúrgica doncs també s’ha de treballar, no?

Això fa que tenim, bé, 16 anestesistes a Can Misses, 2 a
Formentera; treballem tant amb la llista d’espera quirúrgica, i
també hem començat, tenim el protocol, que era necessari
també poder disposar d’aquest temps per poder elaborar quins
casos s’han de derivar. No hem d’oblidar que un dels motius
més freqüents de consulta dels ciutadans i ciutadanes és,
precisament, el dolor, i està tractat per molts d’especialistes,
per això no podem alarmar la població, i ja hem començat en
casos específics o molt concrets de determinades patologies
a actuar des de la Unitat del Dolor d’Eivissa.

La nostra voluntat és: durant l’any 2019 anar
progressivament implantant aquesta unitat del dolor, perquè,
d’entrada el cent per cent no és possible, però ho farem de
manera progressiva durant el proper any.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Maicas.
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LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Consellera. La veritat és que acaba de donar
una molt bona notícia, i tenia altres preguntes per fer-li però
les ha contestades, perquè també estam interessades a saber
que també estarà acompanyada aquesta unitat del dolor d’altres
especialistes els quals, com vostè ha dit, també es
contemplen. Per tant, enhorabona i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Sra. Consellera, té vostè la paraula.

(Remor de veus)

Silenci, per favor.

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

Gràcies, Sra. Diputada. Com sap...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor!

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

... el canvi en aquesta legislatura, tot i que molesta
enormement al Partit Popular, és molt significatiu, la posada
en marxa de nous serveis, i és cert que quan fem el repàs dels
serveis posats en marxa en aquesta legislatura, pràcticament
cada mes, durant tota la legislatura hi ha hagut qualque canvi,
qualque ampliació dels serveis, diferents especialitats, noves
tècniques, nous professionals, noves UCI mòbils o UVI
mòbils; és a dir, el canvi és molt important en aquests darrers
anys.

I nosaltres hem demostrat que l’equitat i l’accessibilitat
són una prioritat i així continuarem treballant durant la resta
del temps.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.11) Pregunta RGE núm. 13541/18, presentada per
l ’Hble. Diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del
Grup Parlamentari Popular, relativa al funcionament de
la Conselleria d’Educació i Universitat.

Passam a l’onzena pregunta, la RGE núm. 13541/18,
presentada en substitució de la RGE núm. 13336/18, relativa
al funcionament de la Conselleria d’Educació i Universitat,
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. Sr. March, vostè havia de ser
l’home del diàleg i la negociació educativa, però du tres anys
i mig governant d’esquena d’una gran part del sector. Aquesta
setmana, amb el nou Decret d’admissió d’alumnes, ha tornat
mostrar la seva política impositiva i sectària. Un decret que
menysprea la xarxa concertada, mesures clarament contràries
a les famílies que trien aquests col·legis per als seus fills,
zones escolars cada vegada més petites per impedir la lliure
elecció de centre, perjudicant la concertada; l’obligació  de
reservar places fins al mes de setembre, malgrat tenir llistes
d’espera, perjudicant la concertada; la possibilitat d’eliminar
el punt d’antic alumne, perjudicant també la concertada.

Totes les organitzacions del sector concertat han votat en
contra del decret en el Consell Escolar i la seva resposta és
que no tenen dret a queixar-se perquè s’ha complert el tràmit.

De veritat pensa vostè que això és consensuar? Informar i
passar rodillo? Aquest, Sr. March, és el seu sentit de la
democràcia?

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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,
gràcies per aquesta pregunta que aconsella la pregunta que han
fet els seus socis del no-govern que tendran mai de
Ciudadanos.

Miri, nosaltres, la Conselleria d’Educació no fa tràmits, no
fa tràmits, fa les coses tal com les ha de fer. Vostès sap què
varen fer? Varen llevar participació al Consell Escolar; varen
fer un decret llei per al tema del TIL, que havien consensuat,
evidentment, amb la comunitat educativa...

(Alguns aplaudiments)

..., això, i li diré més: vostè, vostè...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci.

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

... l’altre  dia, a la Comissió d’Hisenda, va dir que estava
orgullosa de la feina que havia fet el seu Govern d’educació
amb el seu company, el Sr. Bauzá, orgullosa va dir que estava
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vostè. Orgullosa de què? De sortir 100.000 persones al carrer
contra la seva política de consens que varen realitzar? Per
favor, Sra. Riera, una mica de rigor i de serietat.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Nosaltres, vostè hauria de saber, perquè ha estat consellera
d’Educació o no, això ja no ho sé, que realment les zones
escolars, són zones que no són fronteres tipus Trump,
evidentment, els pares i mares poden elegir els centres que
vulguin. El Defensor del Poble va dir que a l’hora
d’escolaritzar s’havia de tenir en compte el tema de la
residència, i nosaltres l’hi tenim, Sra. Riera, l’hi tenim
absolutament.

Per tant, nosaltres, guerres contra l’ensenyança concertada
no en fem ni una. Li puc llegir, i li llegiré després de la
resposta, nosaltres no fem contra l’escola concertada, per a
nosaltres és un servei públic del qual n’hem tengut cura, que
hem mimat, que no hi estam en contra, alguns personatges de
l’escola concertada tenen clar que volen fer una guerra, però
si nosaltres el que fem és un guerra que baje Dios y lo vea.
Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Riera, té vostè la paraula.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Tracte injust, discriminació,
decisions arbitràries, directrius ideològiques contra els
centres, menyspreu intolerable, sectarisme, greuge, són
algunes de les qualificacions, Sr. Conseller, que diuen en
contra del seu modus operandi, no ho diu el Partit Popular,
ho diuen les sentències del Tribunal Superior de Justícia, del
Tribunal Suprem, del Tribunal Constitucional, els sindicats
d’interins als quals nega les titulacions avui, les patronals i
cooperatives a les quals nega representació a les escoletes 0-
3, les patronals i cooperatives de la concertada, els centres
d’educació diferenciada o les associacions de pares.

(Remor de veus)

Els tribunals, Sr. Conseller, any rera any condemnen el seu
comportament sectari en contra de les escoles concertades,
aquell 40% d’alumnes i mestres als quals vostè  amb el seu
servei públic no arriba, no ho oblidi.

L’any passat ja va intentar introduir la reserva de places
fins al setembre i el varen condemnar per ser contrari a la llei,
i ara és reincident, Sr. Conseller? Sí, idò més valdria que se
centràs a lluitar contra els problemes de fracàs i
abandonament escolar que té aquesta comunitat, que, en aquest
cas, sí és superior a la resta d’Espanya, en lloc de voler
acontentar els seus socis radicals.

Miri, Sr. Conseller,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... amb tantes d’assessores que té més valdria que l’haguessin
aconsellat de què va això de la democràcia i la imparcialitat.
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):

En fi, Sra. Riera, les sentències que vostè ha llegit fan
referència als centres que segreguen per sexe. I sí, hem lluitat
contínuament contra aquests centres, perquè estam en contra
d’aquest tipus de model educatiu.

(Alguns aplaudiments)

Efectivament que estam en contra. I li diré més, des que
governam hem incrementat el pressupost de l’escola
concertada, sí, Sra. Riera, ho pot mirar any rera any.

Després, hem incrementat el nombre d’unitats d’escola
concertada, més de 50 i més de 200 professors més a l’escola
concertada. Hem obert l’escola concertada a les ajudes de
menjador; hem donat resposta a les reivindicacions del
conveni 2008 de l’escola concertada, dels treballadors. Sí,
Sra. Riera, nosaltres hem fet tot això, vostès què varen fer?
Varen anar en contra de l’escola pública i en contra de
l’educació de les Illes Balears, aquest és el seu llegat del qual
vostè sempre n’està superorgullosa com a gran suport del
Govern Bauzá.

Moltes gràcies, el sector concertat és un sector que
nosaltres respectat i seguirem negociant i dialogant per dur un
avantprojecte de llei, vostè ho hauria de saber, la negociació
mai no s’atura a l’educació, de la Conselleria d’Educació, el
que es va aturar amb vostès és una cosa que vaig començar, la
negociació i el diàleg. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, se li ha acabat el temps. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 13340/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a l a proporció de vuit
metges que venen per cada un que se’n va.

Passam, doncs, a la dotzena pregunta, la RGE núm.
13340/18, relativa a la proporció de vuit metges que venen per
cada un que se’n va, que formula el diputat Sr. Vicent Serra i
Ferrer, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Serra.
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EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, una setmana
després que el Grup Popular denunciàs aquí, una vegada més,
la falta de determinats professionals sanitaris i que vostè ho
negàs, SIMEBAL va denunciar una flagrant (...) assistencial
pediàtrica els darrers mesos a l’hospital de Manacor i definir
com a molt precari aquest servei.

Per solucionar aquest problema es va sol·licitar el suport
pediàtric de Son Espases i d’Atenció Primària, però a darrera
hora es va haver de recórrer a un pediatre de l’Hospital d’Inca
i que el mateix director metge se’n hagués d’anar a urgències
per valorar les derivacions a altres centres.

Aquesta situació es produeix per només trobar-se coberta
la meitat de la plantilla de pediatres de l’Hospital de Manacor
i alguns d’aquests amb reducció de jornada.

El fet és que els pediatres no venen, però n’hi ha que se’n
van, i per tapar aquesta i altres evidències vostè es va treure un
8x1 del barret.

Sra. Consellera, per això li pregunt: continua mantenint
que hi ha una proporció  de 8  metges que venen a la nostra
comunitat autònoma per cada un que se’n va?

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. Sr. Serra, no sé per què li molesta tant
que en aquesta comunitat autònoma abans, ara i esper que en
el futur hi hagi molt més metges que venen que els que se’n
van, no sé per què a vostè el molesta aquest fet. Som la
comunitat autònoma de tota Espanya que rep més metges, la
que rep més metges de tota Espanya, li repetiré per si de cas.
Les Illes Balears són la comunitat més atractiva per als
professionals venir a fer feina, la més atractiva de tot l’Estat,
seguida del País Basc a prou distància.

Les tres comunitats autònomes capaces de fidelitzar més
professionals són, per aquest ordre: Illes Balears, País Basc
i Galícia. I això no ho dic jo, Sr. Serra, això ho diu el darrer
estudi de l’Organització Mèdica Col·legial.

En aquests moments més de 18.000 persones s’han apuntat
a les oposicions, s’han inscrit  a les oposicions de 3.400
places, 18.000 per a 3.400 places de diferents categories del
Servei de Salut. Hem tret 5.100 places d’oposició, més de
5.100 places d’oposició; quantes places va treure el Partit
Popular? Zero.

24 convocatòries de diferents especialitats mèdiques
convocades fins al maig del 2019; quantes en va treure el
Partit Popular? Zero.

Ja hem fet exàmens d’aquesta convocatòria, de les
convocatòries d’oposicions; quants d’exàmens va fer el Partit
Popular? Zero. Zero, ni tan sols les que estaven convocades
varen ser capaços de fer.

Miri, hem augmentat, que és un tema molt important, el
nombre de residents en 30 residents més en aquesta
legislatura, en aquesta; són futurs metges especialistes; quants
residents va augmentar el Partit Popular? Tant de bo la
resposta fos zero, varen disminuir en 24, Sr. Serra, 24 metges
del 2011, 12 al 2015 que ara serien especialistes en aquesta
comunitat autònoma.

Per tant, lliçons les justes.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Silenci, per favor.

Sr. Serra, té vostè la paraula.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, segueixi mirant cap
endarrera i veurà com no és possible avançar amb aquests
arguments. La veritat és que un dels principals problemes
sanitaris d’aquesta comunitat quedarà sense resoldre aquesta
legislatura, malgrat que aquest govern ha disposat ja de 1.700
milions més de pressupost que la legislatura anterior, aquí té
una explicació del per què d’aquests números que ha donat
vostè.

(Remor de veus)

Sovint hem denunciat aquí la falta de determinats
professionals sanitaris, destacant pediatres, metges de família
i anestesistes...

(Remor de veus)

..., així, fa uns deu dies els usuaris d’urgències de l’Hospital de
Son Llàtzer varen denunciar més de tres hores sense metge,
com també els usuaris de la Unitat Bàsica de Bendinat, per
exemple. I la plantilla d’anestesistes...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor! Silenci.

EL SR. SERRA I FERRER:

... de l’Hospital Can Misses, que vostè ha anunciat que està
coberta, doncs està en precari, segueix estant en precari, Sra.
Consellera, no sé perquè es dedica a donar informacions que
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no són del tot correctes. I vostè tot això no ho ha volgut veure
ni acceptar, i ha amollat això del 8x1 per ocultar l’evidència,
perquè ni les oposicions solucionen aquest problema, i
l’exemple màxim són les de pediatria i pediatres, i perquè la
solució és l’equiparació amb Canàries del plus d’insularitat. I
si Canàries ha pogut implantar-ho, aquesta comunitat ara
també pot, perquè és una mesura sanitària efectiva per lluitar
contra la falta de determinats professionals sanitaris.

Això ho sabem tots, però vostè ni tan sols s’ha reunit amb
els sindicats sanitaris per tractar aquest tema, com li vàrem
per acord parlamentari i, a més, ha abandonat les reunions del
Pla estratègic pediàtric. I la conseqüència de tot això és un
dèficit assistencial pel qual han estat denunciades pel
Defensor del Pacient tant vostè com la presidenta Armengol,
aquest és un dels balanços de la seva legislatura, Sra.
Consellera.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Sra. Consellera, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. El balanç d’aquesta legislatura, Sr.
Serra, és que amb 410 milions més, no digui xifres que no es
corresponen, som la comunitat autònoma que atreu més els
professionals, sense plus d’insularitat de Canàries, som la
comunitat més atractiva per als professionals.

Hem posat la Facultat de Medicina en marxa, tenim molt
més nombre de residents, hem recuperat el plus d’Eivissa,
Menorca i Formentera i molts més drets perduts a l’anterior
legislatura...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera...

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

Aquest és el nostre balanç.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 13338/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Margarita Prohens i Rigo, del
Grup Parlamentari Popular, relativa al s interessos de
tots els treballadors i treballadores de les Illes Balears.

Passam, doncs, a la tretzena pregunta, la RGE núm.
13338/18, relativa als interessos de tots els treballadors i
treballadores de les Illes Balears, 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. En primer lloc, saludar els
treballadors d’Es Murterar, representants del comitè
d’empresa.

Sr. Conseller de Treball, una altra vegada una pregunta del
Partit Popular ha provocat l’efecte desitjat en el seu govern,
de la passivitat a la reacció i fins i tot a la contradicció. Però
que vostè que ve aquí, puny en alt, a defensar els treballadors
d’aquesta comunitat autònoma fa parts i quarts, fa parts i quarts
amb els treballadors d’Es Murterar i els treballadors de les
empreses que tanquen durant la seva gestió: de les fotos
aguantant la pancarta a la seva absència, dels titulars
grandiloqüents al seu silenci, de declaracions i mocions en
defensa d’aquests treballadors a la incapacitat de pactar un text
amb els grups de l’esquerra, de convocar reunions a Madrid
davant el ministeri a quedar ahir a un racó a la reunió d’ahir
horabaixa.

Per què, Sr. Conseller? Què li han fet aquestes 800
famílies de treballs directes o indirectes que depenen d’Es
Murterar? Per què aquesta passivitat? Per què fins ahir
horabaixa no es va dignar a rebre’ls? Per què aquesta
discriminació per part de la Sra. Armengol?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Prohens. Té la paraula el Sr. Conseller Iago
Negueruela.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. También saludar al comité de
empresa, como no puede ser de otra forma, y también
entender sus distintas reivindicaciones. Le señalaré dos cosas,
Sra. Prohens: en primer lugar, nosotros, que somos un
gobierno donde las distintas consellerias están trabajando en
las distintas líneas de actuación. Ayer el Sr. Pons se reúne con
el comité de empresa para fijar una hoja de ruta, de la misma
forma que nuestra conselleria lo hace en otros procesos en
los que nos encontramos, y eso, Sra. Prohens, es la realidad,
y se lo puedo decir de otra forma, nosotros estamos con el
Ministerio de Industria trabajando como Conselleria de
Industria antes de que se presente un expediente de regulación
de empleo que tiene un ultimátum, y el Sr. Pons se está
reuniendo como consejero de Energía para también trabajar en
paralelo, y los dos vamos perfectamente coordinados en los
distintos expedientes. Nos hemos reunidos los dos, los dos
consellers estamos trabajando en el mismo sentido y los
directores generales están trabajando en el mismo sentido. 
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Y efectivamente, usted me ha hablado de expedientes de
regulación de empleo, de reuniones y de cierres de empresa;
le señalaré dos cosas, la legislatura pasada hubo 1.264 ERE
con 10.000 trabajadores afectados y despedidos, durante la
legislatura de Company, 1.264 y 10.000; la directora general
de Trabajo era la después consejera de Educación la Sra.
Camps, no se reunía con ellos, no hacía nada con ellos.

Además, ya que habla usted de expedientes de regulación
de empleo le diré, que usted defienda eso cuando la mejor
herramienta para defender los expedientes de regulación de
empleo era el control administrativo que el Partido Popular
retiró desde luego llama al cielo. A lo mejor ahora usted, con
lo que está diciendo, nos quiere decir que apoyará en Madrid
que se retorne a las comunidades autónomas la competencia
en materia de expedientes de regulación de empleo, sería el
mejor favor que podría hacer usted ya que es miembro de la
ejecutiva nacional, que se reforme esa parte de la reforma
laboral, que está en su mano, porque nosotros ahora ese
instrumento no lo tenemos.

Usted viene aquí a hablar tan alto cuando los instrumentos
los han quitado ustedes, cuando negociamos atados de pies y
manos porque no tenemos la fuerza que teníamos antes para
negociar, y ustedes nos han retirado eso. Por supuesto vendré
con el puño en alto las veces que haga falta, y usted no me dará
nunca más clases de defensa de los derechos de los
trabajadores, eso lo puedo decir bien claro. Ayer vimos los
resultados de medidas de acción de este gobierno en defensa
de los derechos de los trabajadores y si usted habla tanto de
defensa de los derechos de los trabajadores contésteme:
¿estaría a favor de retornar las competencias a la comunidad
autónoma? O ¿por qué también el Partido Popular se opone a
la subida del SMI a 900 euros para los trabajadores más
frágiles de esta comunidad autónoma? Usted de eso no quiere
decir nada. Desde luego creo que no tiene credibilidad en esta
materia. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Prohens, té vostè la paraula.
Silenci, per favor.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Vostè reconeix que l’empresa té un
ultimàtum i això és la resposta del conseller davant dels
treballadors. Com no li cau la cara de vergonya, Sr.
Negueruela? Com no li cau la cara de vergonya!

Vostè amb aquests treballadors no ha arribat a cap acord,
no ha arribat a cap compromís i vostè s’ha llevat d’enmig i
passa la pilota a la Direcció General d’Energia, per què, Sr.
Negueruela? Per què aquests treballadors no s’han plegat al
mètode Negueruela? És això el que li passa? Què dirà el Sr.
Marc Pons quan s’assegui amb els ecologistes? Tancaran dos
grups el 2020? Tancaran el 2025? La bola de mentides del Sr.
Marc Pons és tan gran que després de dur tres anys aquí

reivindicant el tancament d’Es Murterar ahir va dir que ell no
hi tenia res a veure i que depèn de Madrid.

Per què ara parlen de recol·locació quan el Pla de
recol·locació que els va passar el Sr. Marc Pons fa uns mesos
estava buit de mesures? Zero mesures, Sr. Negueruela. Per
què bloquegen els projectes d’inversió a Es Murterar? Per què
no els convoquen a les reunions de canvi climàtic a aquests
treballadors, Sr. Negueruela?

Jo vull donar un missatge molt clar als treballadors d’Es
Murterar per part del Partit Popular, des del Partit Popular
sabem que Es Murterar no pot tenir una vida eterna, però
també sabem que tots hem de fer feina cap a unes energies
netes i renovables amb una transició energètica justa, amb
criteris tècnics i no polítics, com fa aquest govern. Des del
Partit Popular...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Prohens...

LA SRA. PROHENS I RIGO:

... no ens importa penjar-nos medalles davant ecolo...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Prohens, se li ha acabat el temps. Gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

Gràcies, Sra. Prohens.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Están actuando las dos consellerias con competencia en la
materia, yo en el caso de Industria y Marc Pons en el caso de
Energía, en la situación de esas dos empresas actuamos en ese
orden de competencias, Sra. Prohens.

En nombre del Partido Popular lo que debería hacer es
ayudar a derogar la reforma laboral, que es lo que más daño
produce a los trabajadores...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller. Sr. Conseller, se li ha acabat el temps.

Moltes gràcies.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

... y es...

 



8138 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 145 / 20 de novembre de 2018 

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller. Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 13328/18, presentada per
l’Hbl e. Diputat Sr. Nel Martí i  Llufriu, del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a la situació a
Menorca de les places de residència per a dependents.

Passam a la catorzena pregunta, RGE núm. 13328/18,
relativa a la situació a Menorca de les places de residència per
a dependents, que formula el diputat Sr. Nel Martí i Llufriu,
del Grup Parlamentari MÉS per Menorca. Té la paraula el Sr.
Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, donar
resposta a les persones dependents, als malalts crònics, a les
persones majors és per a MÉS per Menorca una prioritat i un
compromís ètic i polític amb els nostres ciutadans. Sempre
hem dit que un país que no té cura dels seus malalts, dels seus
majors, de les persones dependents no és un país.

En aquest sentit, Sra. Consellera, apostam per tot allò que
té a veure amb la vida independent, amb l’habilitació de
cuidadors personals, etc., però sense cap dubte són
necessàries també places de residències suficients per atendre
aquestes necessitats i donar resposta especialment als
dependents als quals la llei els reconeix aquest dret.

La veritat és que l’herència del Partit Popular en aquest
sentit va ser nefasta, irresponsable i insolidària; per açò,
voldríem saber, i que ens expliqués avui, expliqués a la gent de
Menorca, quina és la situació actual quant a places de
residència per a dependents, quina és la situació de la llista
d’espera, quins són els projectes que s’han posat en marxa per
donar resposta a les necessitats presents i futures en
residència. I, en aquest sentit, també ens agradaria que
expliqués si es té en compte les places residencials a
Ciutadella que quan es produís el trasllat a la Clínica Juaneda
doncs hi deixen espai lliure, doncs, seria un espai habilitable
per ampliar aquest tipus de places.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Té la paraula la Sra. Consellera Fina
Santiago.

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, Sr. President. Gràcies per aquesta pregunta.
Permeti’m abans que digui una cosa, vull dir, jo he vist moltes
coses en aquest parlament, però el Partit Popular sindicalista
mai no ho havia vist realment, és impressionant. 

Centrant-me en la seva pregunta, a Menorca hi ha 2.035
persones amb prestacions de dependència, vull dir, que cobra
qualque tipus, o rep, qualque tipus de prestació relacionada
amb la dependència; d’aquestes 2.035 persones, 1.438 reben
una prestació econòmica i després la resta són residències,
centres de dia, servei d’ajuda a domicili o vinculades, és a dir,
les vinculades és el pagament a una altra residència que no és
a la xarxa de dependència. 

Actualment a l’illa de Menorca hi ha 420 places de
residència per a persones majors a la xarxa de dependència, i
com que nosaltres des de principis de legislatura vàrem activar
la valoració de dependència, perquè es faci una idea en quatre
anys només es varen incrementar 380 persones en el sistema
de dependència a Menorca i en el que duim, tres anys i mig, ja
s’han incrementat 789, vàrem destapar una demanda de
residències que no existia.

En aquest moment hi ha 305 persones en llista d’espera a
residència, això no vol dir  que no rebin altra tipus de
prestació, reben prestació econòmica, reben servei d’ajuda a
domicili o reben centre de dia o són una d’aquestes
vinculades. Per tant, tenim una mancança de places
residencials a Menorca, de la mateixa manera que ho tenim a
Mallorca i en menys mesura a Eivissa, però també la tenim.

Quina és la projecció? Residència de Maó, 120 places;
Ferreries, 13 que ja s’estan construint; Es Castell, 60 o 70
places; Sant Lluís, pendents de concretar les que volen, entre
15 o 20, el municipi, i hem tengut converses amb Ciutadella
per poder aprofitar aquesta situació que és extraordinària, és
una oportunitat, que si es buida aquest hospital es puguin
també incrementar aquestes places. Pensam que entre quatre
i sis anys tendrem una demanda coberta de places a Menorca
per a un parell d’anys.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Sense cap dubte, Sra. Consellera,
encoratjam el Govern a fer feina en aquest sentit, a favor de
les persones dependents, a ampliar i crear noves places
residencials i sobretot a actuar amb projecció de futur, una
cosa que altres no varen fer. Per tant, en aquesta moment,
efectivament, a aquest govern li toca patir, li toca lluitar per
donar resposta a aquesta manca de places a causa bàsicament
d’aquesta falta de planificació, però també falta de sensibilitat
-ho hem de dir perquè és així- envers aquesta gent i, en certa
manera, amb un objectiu molt clar: acabar amb les llistes
d’espera, en tots els àmbits, però en aquest àmbit també.

Per tant, en aquest cas, encoratjar el Govern perquè aquest
és el camí i un camí que no es pot tornar repetir per manca de
previsió i d’actuació com va ser la del Partit Popular a la
passada legislatura. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CONSELLERA DE SERVEIS SOCIALS I
COOPERACIÓ (Josefa Santiago i Rodríguez):

Sr. Martí, coincidim en l’anàlisi, la idea és que amb una
projecció de 4 o 5 anys hi hagi suficients places residencials
a Menorca perquè la llista d’espera no excedeixi les 50
persones en llista d’espera, que és una llista manejable, i
perquè hi ha una rotació, desgraciadament perquè parlam de
persones molt majors i amb problemes crònics i de
dependència, sigui ràpida aquesta rotació. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.6) Pregunta RGE núm. 13339/18, presentada per
l’Hble. Diputada Sra. Sara Ramón i Rosel l ó, del Grup
Parlamentari Popul ar, relativa a les polítiques
d’emancipació juvenil.

Passam ara a la sisena pregunta, la que havíem posposat, la
RGE núm. 13339/18, relativa a les polítiques d’emancipació
juvenil, que formula la diputada Sra. Sara Ramón i Roselló del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula, Sr. Ramón.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, diputats i diputades. El retard en l’emancipació
dels joves limita la formació de llars, els joves de 25 anys
segueixen sent el grup d’edat amb més dificultats per accedir
a l’habitatge a causa de l’alça dels preus, una realitat que queda
molt allunyada dels salaris que perceben. Destinen a la
hipoteca un 8% més que abans de la crisi, 61% del seu sou
mensual, 563 euros. Això no els permet ni estalviar ni ser
estables amb l’extensió de contractes que tenen aquesta franja
d’edat.

Aquesta descompensació provoca que la compra
d’habitatges estigui pràcticament vetada per a aquest grup i els
deixa com a única alternativa el lloguer.

Quines polítiques d’emancipació juvenil ha dut a terme el
Govern? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bé, compartim aquesta valoració i
precisament perquè ens preocupa això es fan polítiques

d’ajuda i de suport al sector juvenil de la societat illenca des
de totes les conselleries. Les actuacions de Joventut són una
actuació transversal de tot el Govern i de fet aquesta pregunta
l’hagués pogut contestar qualsevol conseller.

Pel que fa a les polítiques de foment d’ajudes a l’habitatge,
concretament li puc comentar que des de la Conselleria
d’Habitatge hi ha ajudes tant per l’adquisició de la primera
casa per als joves com les ajudes al lloguer. Això pel que fa a
casa.

Com que evidentment accedir a un domicili , poder-se
independitzar implica que abans has de tenir una seguretat o
com a mínim una oportunitat laboral, es treballa des de la
conselleria de Treball, en col·laboració amb la Conselleria
d’Educació, fins i tot amb la Conselleria de Cultura, a través
de Joventut, per a ajudes a través del programa SOIB Jove,
SOIB Beques d’Èxit o per a ajudes a la investigació que fem
des de Joventut o fins i tot des d’Art Jove recuperant aquest
certamen, perquè els creadors també tenen dret a tenir una
seguretat o una tranquil·litat laboral a través de la seva
creativitat i de la seva feina. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

L’habitatge era una prioritat per a aquest pacte. En
campanya varen prometre que solucionarien els problemes de
l’habitatge, però aquest és ara un dels problemes més greus
amb què es troben els joves i lluny de millorar aquest
problema, el Govern ha deixat que vagi en augment. Som la
comunitat que més ha pujat, un 9% més que abans de la crisi.

Les polítiques transversals, que vostè diu que podria haver
aplicat el Govern per ajudar a aquesta emancipació han estat
nul·les o ineficaces: Turisme, moratòria, regulació de lloguer
turístic, no ha ajudat ni a les dades ni al preu; Territori, la seva
urgent Llei d’habitatge, tant urgent, ha resultat ser inoperant,
511 habitatges públics anunciats, fets els planificats pel PP; a
Treball, la taxa d’atur juvenil és del 37,68%, ha crescut 8 punts
des del tancament del 2017, 1,34 punts superior al conjunt del
país; en Educació, també, 26,6% dels joves de les Illes deixen
els estudis de forma prematura front al 18,2%; mesures
fiscals, tard i totalment insuficients; tenim un Observatori de
la Joventut infrautilitzat; les polítiques de joventut són més
que convocar el Consell de Joventut.

Està clar que emancipar-se per als joves de la nostra
comunitat és cada dia més difícil i la responsable en joventut
és vostè, consellera.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, president. És curiós que vostè mencioni el
Consell de la Joventut quan vostès se’l varen carregar i
nosaltres el vàrem recuperar.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

No es posin nerviosos. És curiós..., miri, la millor garantia
que es pot donar a la joventut és una educació de qualitat, una
educació universal. No fa falta dir els esforços i el pressupost
que es dedica a polítiques educatives que són el millor
fonament per a un futur estable laboralment i socialment i
personalment per als nostres joves.

Les ajudes a la formació professional, les ajudes, com ja
he dit, al SOIB de joves qualificats, 1.280 i busques de joves
han pogut accedir a aquestes ajudes dels quals un 58% han
continuat amb la feina, han trobat feina.

No només això, parlam de xifres: al 2018 hi ha 5.500
joves aturats menys que fa cinc anys. Evidentment que no és
una situació òptima, però es treballa moltíssim. La Llei
d’habitatge s’acaba d’aprovar, les ajudes a la compra del
primer pis i a la compra... o a la primera casa o al lloguer s’han
implantat aquesta legislatura!

Vostès què varen fer? Jo els ho diré: res. No els agrada que
els ho recordin, però és clar, han de tenir un discurs coherent
amb el que vostès varen fer quan governaven, perquè si no... no
cuela. M’explic? Home!

Nosaltres treballam des de totes les conselleries...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, Sra. Consellera se li ha acabat el temps.
Moltes gràcies.

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

... des de Benestar Social...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

I.15) Pregunta RGE núm. 13335/18, presentada per
l’Hble. Di putada Sra. Laura Camargo i Fernández, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a les
mesures del nou REIB.

Passam a la quinzena pregunta, la RGE núm. 13335/18,
relativa a les mesures del nou REIB, que formula la diputada
Sra. Laura Camargo i Fernández del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears. Té la paraula, Sra. Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president, bon dia, presidenta, bon dia a tothom,
diputats i diputades. La setmana passada va tenir vostè una
reunió molt important, molt esperada, que va aixecar moltes
expectatives també per tot el que suposava la concreció
d’aquest REIB que durant tant de temps esperam, i vostè sap
que tenir els ulls de tota la nostra comunitat autònoma i també
d’aquesta cambra perquè s’ha creat aquest front comú tan
important per reclamar el que és just, el que és de justícia per
a unes illes que han patit tradicionalment aquesta mancança
històrica, aquesta injustícia quant al nou règim i en tantes
altres qüestions també.

Dades que vostè va anunciar respecte del que hauria de ser
aquest nou REIB que encara per a nosaltres estan poc clares i,
per això, a banda de conèixer alguna concreció respecte de la
data... o de la data que sigui un poc més enllà d’això del 2019,
ens agradaria conèixer quines són les línies mestres d’aquest
nou REIB que aviat s’aprovarà. 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 aquesta
pregunta, que, com vostè sap, aquest és un tema d’estat per a
aquesta comunitat autònoma i, com vostè hi feia referència, la
setmana passada, en el marc de les reunions que fa el president
del Govern d’Espanya amb els diferents presidents
autonòmics, vàrem poder parlar de diferents problemàtiques
que afecten les Illes Balears i sens dubte una d’elles és la
necessitat de tenir aprovat el més aviat possible un règim
especial per a les Illes Balears.

Vostès i nosaltres quan començàrem aquesta legislatura
amb la signatura dels acords pel canvi vàrem compartir una
idea que compartia també la societat de les Illes Balears i és
que el que havia plantejat el Partit Popular a la passada
legislatura, l’abril del 2015, era absolutament decebedor per
a les Illes Balears, eren només una sèrie de desgravacions
fiscals que, a més, venien lligades a la renúncia a inversions de
l’Estat per a les Illes Balears i a la renúncia a la demanda de la
millora del transport entre les Illes Balears i les Illes i la
península. Això era el que havia pactat el Govern Bauzá amb el
Govern Rajoy.

Quan nosaltres vàrem començar a governar, vàrem decidir
conjuntament que havíem de sol·licitar al Govern d’Espanya
l’ampliació d’aquest paràmetre i, per tant, fer un règim
especial amb tres potes fonamentals: una era tot el que fa
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referència a les desgravacions fiscals, una altra era tot el que
fa referència a la millora del transport i, per tant, dels
descomptes dels residents als ciutadans de les Illes Balears,
i la tercera era tot el que fa referència a les inversions estatals.

Aquest és el plantejament que des del Govern hem treballat
intensament amb els tres governs d’Espanya durant aquesta
legislatura. Hem anat avançant i la setmana passada amb el
president del Govern d’Espanya vàrem aclarir  un parell de
qüestions que per a nosaltres són importants: els tres pilars
caben dins aquest nou règim especial per a les Illes Balears,
les inversions de l’Estat amb un fons d’insularitat contemplat
al pressupost general de l’Estat que es determinarà a la
comissió bilateral entre els dos governs. I evidentment també
pel que s’ha aconseguit en tema de transports, entorn al 75%.
Ara cal evidentment seguir treballant intensament amb el
Ministeri d’Hisenda per fer-ho possible. 

I jo vull aprofitar una vegada més per agrair, no només el
suport dels grups parlamentaris, dels que vostè sap que s’estan
fent reunions bilaterals amb la Conselleria d’Hisenda per
explicar com està evolucionant aquesta qüestió, sinó sobretot
en el front social que s’ha obert aquesta legislatura per
demanar el que és just per a aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta. Sra. Camargo té vostè la paraula.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. De la data tampoc no s’ha volgut
banyar molt, és important també tenir en compte que hem
esperat abastament i que estaria bé concretar un poc més
exactament quan tindrem tot això que vostè anuncia i que
encara tampoc no és suficientment concret.

Nosaltres sí que tenim una idea clara respecte de què
hauria estat bé lluitar més per la bonificació al transport i les
ajudes a determinats sectors, no precisament sectors turístics,
perquè pensam també que és una molt bona oportunitat, aquest
nou REIB, per impulsar un canvi i una diversificació en el
nostre model productiu.

De fet, aquesta rebaixa fiscal que es planteja, aquesta
rebaixa fiscal generalitzada que es planteja amb el nou REIB,
era part també d’aquest projecte del Partit Popular que vostè
ha criticat al principi. Llavors, en certa mesura les línies
mestres del REIB, que nosaltres hauríem impulsat, podrien
haver estat per exemple més centrades en bonificacions al
transport de mercaderies, que sabem que també s’ha inclòs, és
una bona mesura, per descomptat, el preu de l’habitatge que
saben que tenim aquí un problema gravíssim, que aquesta
legislatura tampoc no serem suficientment bons per
solucionar entre totes i tots.

I jo crec que aquestes qüestions haurien pogut ser una
alternativa a aquesta rebaixa fiscal i també cercar una major
competitivitat de la nostra economia balear. El Govern ha
explicat, ens han explicat en aquestes reunions que vostè ha
comentat abans, que, segons els seus càlculs i les
investigacions de la UIB, les bonificacions són complicades
d’obtenir per les limitacions europees. Però jo crec que s’ha
d’aprofitar aquesta força que vostè té, s’ha d’aprofitar aquest
front comú social, s’ha d’aprofitar aquesta empenta de totes
les forces parlamentàries, per lluitar pel que és de justícia...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camargo...

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

... per a les nostres illes.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Sra. Presidenta té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. A veure, per parts, les
desgravacions fiscals una part important va lligada a la creació
de llocs de feina i que siguin llocs de feina estables, que crec
que és important també per a les petites, mitjanes i les grans
empreses de la nostra comunitat autònoma, igual que també
aquelles empreses que aposten per a la recerca, el
desenvolupament i la innovació, o les apostes ambientals, amb
uns percentatges molt més alts del que ens havia deixat pactat
el Sr. Bauzá i el Sr. Company.

Quant al transport de mercaderies està contemplat, en el
que nosaltres negociam sí que hi ha el límit dels minimis, que
també es treballa des del Govern d’Espanya, ara sí, amb el nou
Govern d’Espanya, amb la Unió Europea, per llevar aquest
límit dels 200.000 euros del cobrament del transport de
mercaderies.

A les inversions estatals estam aconseguint que es digui
que, com a mínim, serà a la mitjana de l’Estat...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta...

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

I després la idea és tramitar-ho com a decret llei, que
estigui aprovat en el 2019, això també depèn del seu grup
parlamentari. Moltes gràcies.

 



8142 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 145 / 20 de novembre de 2018 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.16) Pregunta RGE núm. 13332/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a les incidències al tren.

Passam a la setzena pregunta, la RGE núm. 13332/18,
relativa a les incidències al tren, 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. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. La Sra. Tur m’ha despert, amb el
“cuela” i “no cuela”. I és clar, estant a un final de legislatura,
jo no sé si “cuela” que no hi ha hagut transició energètica, no
sé si “cuela” que no hi ha hagut emergència d’habitatge, i no
sé si “cuela”, Sra. Presidenta, que el transport públic, amb el
que era la gran obra estrella, que era electrificar fins a Sa
Pobla i Manacor, per als usuaris els “cuela” o no els “cuela”
que ha millorat realment l’assumpte.

El que és evident és que dia 30 la connexió del tren
elèctric a Sa Pobla fallava, em diran va ser una errada d’una
senyora que era allà de neteja. Però també dia 13 de novembre
es va avariar una altra vegada el pantògraf, un tren que cobria
el primer trajecte entre Sa Pobla i Palma, amb la qual cosa
volien tots els que anaven dins el tren arribar prest a la feina,
es va haver d’aturar i l’aturada va ser de més de 20 minuts.
D’igual manera molt sovint els passatgers que viatgen amb
destinació a Sa Pobla, han de veure com el seu tren s’atura a
S’Enllaç, que deixa passar el tren que ve de Manacor amb
destinació a Palma. Cosa que aquesta qüestió, una vegada
electrificat, ja no ho havia de passar, havíem d’arribar directe.

Davant aquesta situació, ja no li parl moltes vegades, no
vull comentar les vegades el tren de Sa Pobla cap a Palma surt
amb retard per manca d’electricitat a l’estació  de Sa Pobla.
Això és una realitat, no sé si “cuela” o no “cuela”, però els
ciutadans que van dins el tren, per a ells pens que no s’ho
menjaran.

Aquests són, Sra. Presidenta, només uns quants exemples
d’incidències. Ens agradaria demanar-li: considera el Govern
normals les constants incidències en una línia electrificada
que és nova?

Gràcies, Sra. Presidenta.

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 tornar-se
preocupar per un tema que per a nosaltres és cabdal en aquesta
legislatura, que és tot el que fa referència a la millora del
transport col·lectiu i del transport públic a l’illa de Mallorca,
que és competència del Govern, però també ajudant als
consells perquè puguin fer a cada una de les illes, després dels
anys de paràlisi dels que veníem sotmesos després del Govern
de majoria absoluta del Partit Popular.

Jo diré una altra vegada més, que deman disculpes sempre
per totes aquelles incidències que s’hagin pogut cometre dins
el transport públic, entre altres serveis públics de la nostra
comunitat autònoma. Però també, Sr. Font, li agrairia que
posàs de manifest una cosa que és prou evident, que és que hi
ha hagut inversió com no n’hi havia haguda en molts d’anys en
aquesta comunitat autònoma en termes de transport públic,
l’electrificació a Sa Pobla és una realitat i molt aviat ho serà
la de Manacor. I això té un cost pressupostari, sincerament,
alt, però que se’l mereixen els ciutadans d’aquesta illa. I que
sens dubte una persona que ha de fer el trajecte i ara ja no ha
de baixar a S’Enllaç, no ha d’esperar un altre tren, no ha d’anar
amb un tren de gasoil i pot amb una freqüència i amb una
comoditat molt millor, sens dubte, això, Sr. Font són millores.

Què evidentment és un any de transició el 2018? Sí, ho
hem explicat moltes vegades, que fins que no hi hagi
l’electrificació a Manacor, la força elèctrica encara estarà
amb unes complicacions perquè s’han fet obres mentre
electrificàvem? Sí, és així. Què els incidents a què vostè feia
referència no tenen res a veure amb la xarxa, ni amb
l’electrificació? També és veritat, Sr. Font, podem posar
l’accent damunt cada incident, jo pos l’accent en la millora
necessària del transport públic a la nostra illa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Doncs, Sr. Font, té vostè la
paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, per poder combinar aquesta frase que amollam qualque
vegada aquí, o dinant, o fent un cafè, que els accessos a Palma
estan saturats, no hi ha manera d’entrar, per combinar això
perquè realment desaparegui, necessitam tenir un millor
transport públic. Si a la vegada la gent que anava en tren i que
va en tren, cada vegada augmenta i han d’anar cada vegada més
com anxoves dins el tren per poder arribar i no milloram les
nostres freqüències, les hores d’arribar, les hores de partir,
fem un flac favor, per molt que haguem invertit en
electrificació.
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Jo no li puc dir que no, jo li reconec que hem invertit en
electrificació , però El Pi fa estona que demana que havíem
d’haver arribat a Artà i a Alcúdia i aquí no hem invertit. Aquí
potser que tenguem un document de planificació. 

Presidenta, nosaltres li demanam per a aquesta gent que
veu aquests problemes i que té retards. Que SFM informi
millor, empri eines de què passarà, o com realment podran
connectar per anar al lloc de feina. Necessitam que es noti que
hi ha una millora en qualitat i no tenir la gent que (...). Hem
electrificat, el servei és millor o no? Nosaltres pensam que
pot millorar moltíssim.

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. Evidentment, Sr. Font, sempre tot
és millorable en aquesta vida, però li puc garantir que amb
aquest Govern ha millorat moltíssim el transport públic a la
nostra illa i aquesta crec que és una realitat que no em pot
contestar. Abans no hi havia cap inversió, ara s’han electrificat
les línies de tren. És millor o no és millor? Jo diria que és
molt millor.

Abans no hi havia cap millora en les línies de bus, ara
plantejam una concessió nova per al 2019, que es farà amb
autobusos nous, adaptats i menys contaminants. Abans no hi
havia cap planificació, ara tenim un Pla director de mobilitat
sobre el qual podem discutir i plantejar diferents opcions.
Abans les targetes de Palma eren absolutament diferents, ara
ja tenim integrat l’EMT amb el metro, que era una
reivindicació històrica, que va molt bé per als usuaris del tren,
del metro i de l’EMT.

I alguna cosa haurem fet bé, Sr. Font, perquè es demostra
amb els números: 1,8 milions d’usuaris més en 3 anys, de 6,98
milions el 2015 a 8,8 en el 2018. Per tant, vol dir que la gent
es fidelitza al transport públic. Hem crescut un 24,4% a
l’Aerotib i hem tengut una molt bona resposta en servei de
trens nocturns, per exemple.

I no hem renunciat a cap inversió ferroviària, cosa que sí
havien fet els nostres predecessors, obviant un conveni
ferroviari a les nostres illes, cosa que és obra del Sr.
Company, no obra d’aquest Govern. Aquest Govern fa un
conveni ferroviari amb el Ministeri de Foment i precisament
és una de les qüestions que jo li vaig plantejar la setmana
passada al president del Govern d’Espanya,...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta...

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

... el Sr. Pedro Sánchez, que es va comprometre a aquest
conveni necessari per a les nostres illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.17) Pregunta RGE núm. 13330/18, presentada per
l’Hble. Di putat Sr. Salvador Aguilera i Carrillo, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relati va a
l’incompliment del conveni col·lectiu de les netejadores
de Son Llàtzer.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la dissetena pregunta, la RGE núm. 13330/18,
relativa a l’incompliment del conveni col·lectiu de les
netejadores de Son Llàtzer que formula el diputat Sr. Salvador
Aguilera i Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula
el Sr. Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sra. Armengol.
Avui porto un altre conflicte laboral en un hospital públic com
és el de Son Llàtzer. La meva última pregunta era sobre
l’Hospital de Can Misses, que la vaig formular a la Sra.
Gómez.

Les treballadores de la neteja es veuen obligades a dur a
terme funcions que no els corresponen, com fer els llits o fer
nets determinats instruments, que són funcions de les auxiliars
d’infermeria. La setmana passada, mitjançant un comunicat de
premsa, van denunciar públicament el constant i reiterat
augment de la càrrega laboral per part de TRAGSA, empresa
pública sots-contractada per l’ib-salut. El passat dimarts 13
vaig poder assistir a una de les dues assemblees que va dur a
terme aquest col·lectiu, on van manifestar la seva situació de
malestar i denunciar la inacció per part del seu govern, i les
representants sindicals de les treballadores han sol·licitat
reunir-se amb la consellera de Salut, i sembla ser que està
massa ocupada per reunir-se amb elles; volen traslladar-li
directament la situació insostenible que viuen en el seu dia a
dia.

Podem anunciar, Sra. Armengol, que la Sra. Serra es
reunirà amb aquestes representants sindicals?

D’altra banda el seu govern ha de vetllar per les
treballadores i els treballadors dels serveis públics. No es pot
posar de perfil davant l’incompliment del conveni col·lectiu
per part de la seva empresa, que les té sots-contractades. Elles
no es neguen a fer aquesta feina, però en el seu moment es va
parlar d’una remuneració econòmica, i sembla ser que
l’empresa ha fet el desentès  en aquesta qüestió.
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Moltes vegades parla vostè del treball precari, com el seu
govern actua per eradicar-lo. Idò avui n’hi porto un exemple.
La seva tasca no està suficientment remunerada, la de les
netejadores de l’hospital, i és el que reclamen. Vostè  pot
revertir aquesta situació. Se’n recorda, Sra. Armengol, com va
haver d’intervenir el seu govern davant de l’impagament dels
salaris a les treballadores per part de l’empresa KLE?

Per tot això li faig la següent pregunta: fins quan pensa
permetre el Govern de les Illes Balears que les netejadores de
l’Hospital de Son Llàtzer continuïn fent els llits dels pacients,
quan el seu conveni col·lectiu diu que són funcions dels
auxiliars d’infermeria?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. 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. Aguilera. La primera
qüestió que li vull recordar que vostè feia durant la seva
exposició és que efectivament els treballadors i les
treballadores que feien feina abans amb l’empresa privada, que
no cobraven les seves nòmines, va ser rescatada la concessió
per part del Govern de les Illes Balears amb un rescat que va
ser una qüestió única i la primera vegada que es va en aquestes
illes per garantir els drets dels treballadors i les treballadores.
Llàstima és que vostè no em fes la pregunta quan aquella gent
no cobrava i es preocupi ara d’aquesta qüestió, que sens dubte
li contestaré, però, bé, era més interessant...

(Alguns aplaudiments)

... que els treballadors poguessin cobrar el seu sou.

Segona qüestió. Després de fer aquest rescat,
efectivament, el passam a una empresa pública, TRAGSA, i li
vull dir una qüestió que crec que és important que sàpiga: és
informar-lo que el conveni no prohibeix que les netejadores
facin els llits dels pacients; per tant això no va en contra del
seu conveni col·lectiu, al revés, el seu conveni diu que dins les
funcions generals del seu grup professional i sense perjudicar
la seva dignitat professional, sense que això impliqui
modificació substancial de les condicions de treball, se’ls
podran donar instruccions per fer altres tasques. He de dir
també en aquesta cambra parlamentària que és important que
se sàpiga que parlam que fan els llits no de les persones que
estan enllitades, de les persones que són a l’hospital, sinó de
les persones que deixen l’hospital; allò altre ho fan les
auxiliars d’infermeria. Crec que també és important que ho
sàpiga.

I li he de dir, Sr. Aguilera, que aquest govern crec que s’ha
preocupat sempre dels drets laborals dels treballadors i les
treballadores, dels que fan feina a la part públic i dels que fan

feina a les empreses privades. Crec que ho hem demostrat
durant tota la legislatura.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Aguilera, té vostè la
paraula.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Sra. Armengol, la meva exformació li va fer la pregunta
sobre aquesta qüestió. Recorda com vàrem haver de fer...
demanar...

(Remor de veus)

... demanar l’ajuda i la solidaritat per part de les seves
companyes, Sra. Armengol? El problema radica, segons la
presidenta del comitè d’empresa, en el mateix règim de sots-
contractació, que permet i empara la mala gestió privada i
altres abusos a costa dels drets laborals i la qualitat del servei.
Rescatem pàrquings i deixem enfonsar-se les treballadores.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Sra. Presidenta, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Rescatar pàrquings també és un
compromís dels acords pel canvi, que crec que és molt
important que la gent que vagi a un hospital públic no hagi de
pagar pel pàrquing, que és una reivindicació  justa dels
ciutadans d’aquestes illes.

(Alguns aplaudiments)

I no és incompatible amb el fet de garantir els drets dels
treballadors i les treballadores. Jo em preocupava molt quan
aquests treballadors de neteja no cobraven la seva nòmina; per
això vàrem fer un rescat des del Govern de les Illes Balears a
l’empresa que incomplia amb aquests treballadors i
treballadores, i ara cobren i fan feina amb un conveni. Que es
pot millorar el conveni?, que es poden millorar les
condicions? Sens dubte, Sr. Aguilera, i  en això anirem
treballant des del Govern de les Illes Balears. Ara, m’agradaria
que posàs cada cosa en els seus justs termes i crec que no ho
està fent.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.18) Pregunta RGE núm. 13342/18, presentada per
l’Hble. Diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a la garantia del
subministrament energètic a l’illa de Mallorca.

Passam a la divuitena pregunta, la RGE núm. 13342/18,
relativa a la garantia del subministrament energètic a l’illa de
Mallorca, que formula el Sr. Diputat Sr. Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Abans de res vull saludar els
membres del comitè d’empresa de l’empresa d’Es Murterar i
agrair que siguin aquí per veure aquest debat, que parlam de
coses que els afecten molt.

Sra. Armengol, el passat 16 de setembre el conseller Marc
Pons va anunciar un acord amb la ministra Teresa Rivera, del
seu propi partit, on volen tancar dos dels quatre grups de la
central tèrmica d’Es Murterar per a l’any 2020, i per a l’any
2025 volen tancar definitivament Es Murterar. Darrere
l’anunci del Govern no hi ha cap consideració més; no es parla
ni de qüestions tarifàries ni de les persones i les famílies
afectades, ni la garantia del subministrament, ni tampoc de
l’aïllament energètic de les Illes Balears. Tenint en compte
que la central d’Es Murterar produeix 533 megavats -això és
pràcticament la meitat del consum de Mallorca en hores
puntes- vostè, Sra. Presidenta, pot garantir el subministrament
energètic amb plenes garanties a l’illa de Mallorca amb el
tancament de la central d’Es Murterar previst per a l’any
2020?

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies..., gràcies, Sr. Company. 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. Gràcies, Sr. Company. Veig que
vostè sempre arriba tard a tot; a això també, perquè no fa dos
dies que treballam en el plantejament de transició energètica
a les nostres illes, sinó que duim tota la legislatura explicant
un pla de transició ecològica, justa i compromesa amb aquesta
comunitat autònoma, i compromesa també amb els acords
contra el canvi climàtic que hem signat a nivell internacional.

Aquest plantejament de pla de transició energètica l’hem
fet als tres governs d’Espanya que hi ha hagut en aquesta

legislatura; l’hem explicat al Consell Assessor de l’Energia,
on hi ha hagut sempre un representant del Partit Popular, que
mai no ha fet cap proposta ni ha fet cap pregunta ni ha fet cap
plantejament ni un; hem explicat la Llei de canvi climàtic a
tots els grups parlamentaris, vostès no han fet cap
contraproposta, tampoc no han fet cap esmena a la totalitat,
cosa que li agraesc, però no hi ha hagut cap proposta per part
del Grup Parlamentari Popular. Aquesta llei de canvi climàtic
du clarament uns terminis de tancament d’Es Murterar, perquè
hem de recordar que Es Murterar emet el 27% de CO2 a la
nostra comunitat autònoma, però els du de forma justa i de
forma solidària, i evidentment pensant en els treballadors i les
treballadores, als quals avui agraesc una vegada més la seva
presència en aquesta cambra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, presidenta. Sr. Company, té vostè la paraula.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, jo no sé si
jo faré tard o vostè farà massa via i pegarà a la paret, i ja li ha
passat amb allò dels cotxes i crec que li tornarà a passar amb
allò d’Es Murterar. Miri, substituir gradualment les energies
fòssils per renovables no és una qüestió ja d’ideologia, això
tothom ho té clar dins Europa i de fet s’han marcat uns
terminis dins la Unió Europea. Vostè el que hauria de fer és
anar generant cada vegada més megavats de renovables i anar-
los substituint, així com en va generant, els mateixos substituir
els fòssils, no hi hauria cap problema. Jo en això crec que
estaríem d’acord. 

Nosaltres una transició, com diu vostè, justa, una transició
energètica amb seny, hi estam totalment d’acord; en el que no
estam d’acord és en una transició ideològica, política i
precipitada com la que vostè ens presenta.

Escolti, amb Es Murterar avui Mallorca té seguretat de
subministrament, i això és importantíssim; té un nivell de
seguretat de subministrament que vostè  rebaixarà
considerablement, i ens deixarà amb un poc de perill o amb
molt de perill aquí, a Mallorca. Amb la seva decisió, com dic,
ens deixarà molt pitjor del que tenim a dia d’avui. 

I això és per no parlar-li  dels problemes del personal.
Vostè no ha tengut en compte que aquí hi ha 800 famílies que
les farà anar-se’n a ca seva, 400 de forma directa i 400 de
forma indirecta. Ells no s’ho mereixen. I després també li he
de dir, Sra. Armengol, que no ha estat bé així com han actuat
vostès amb aquests treballadores. A altres empreses el seu
conseller corre per anar a fer-se fotos amb ells, i aqueixa
empresa els ha hagut d’encalçar, a vostès, perquè els rebessin,
i això no està bé, Sra. Armengol.
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Per tant jo el que li vull dir és que davant una mesura
precipitada, que posa en risc la garantia de subministrament
aquí a les Illes Balears, i que posa en risc 800 llocs de feina,
s’ho hauria de repensar, Sra. Armengol, i li deman que ho
tengui en compte. Fer una transició energètica, sí, però faci-la
amb seny, amb els temps que pertoquin, i així tots arribarem
als mateixos objectius. Vostè potser fa massa via, pegarà a la
paret i farà molt de mal a moltes persones d’aqueixa comunitat
autònoma. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Company, gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

(Continuen els aplaudiments)

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

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Company, qui marca el
2020 és la Unió Europea; la Llei de canvi climàtic de les Illes
Balears va en la línia de la normativa europea; són l’Estat i la
Unió Europea els que marcaran el calendari fixat. I ho feim
d’acord, evidentment, amb el Ministeri de Transició
Ecològica, que és el que ha de fer les inversions i evidentment
ha de fer el plantejament de la factura elèctrica. No és
competència del Govern de les Illes Balears.

Jo li he explicat el nostre plantejament autonòmic; ho hem
explicat en el Consell Assessor d’Energia, ahir n’hi va haver un
i vostès ni varen venir a participar. Avui agafa el micròfon i
parla, i fa demagògia, Sr. Company; ahir, a l’hora de la reunió,
no hi eren, a explicar la postura del Grup Parlamentari
Popular. Això seria allò seriós i allò que haurien de fer si
realment els interessàs aquest problema.

(Alguns aplaudiments)

I vegem, el subministrament està totalment garantit amb el
plantejament que...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor...

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

... es fa des del Govern. Cal recordar que en pocs dies
entrarà...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

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

... en funcionament el cable Mallorca-Eivissa, que ja s’han
iniciat les obres del cable de Menorca, que el segon cable de
Menorca..., -si m’escolta potser...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

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

..., Sr. Company, si potser m’escolta-..., si m’escoltàs potser
després podríem estar d’acord amb aquest plantejament que
vostè em diu. Si no...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci. Silenci, per favor.

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

... m’escolta i no ens “interlocutam”... el Parlament serveix
per..., -bé, no ho sé, no ho sé...

EL SR. PRESIDENT:

Continuï, Sra. Presidenta, per favor.

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

Li recordava que en pocs dies començarà el cable d’Eivissa
a Mallorca, que s’han iniciat les obres del segon cable... del
cable de Menorca, que està programat el segon cable de
Menorca, que està programat ja el cable de Mallorca amb la
península per garantir el subministrament energètic de què
vostè em parlava; que amb el tancament dels dos forns el 2020
i els altres dos el 2025 està garantit; que amb les renovables
es creix, i en aquesta legislatura, Sr. Company, en tenim 71
megavats ja instal·lats, amb 23 parcs que s’estan tramitant per
aconseguir els 306 megavats. 

I sobretot ho farem d’acord amb el comitè d’empresa i
amb els treballadors d’Es Murterar. En aquesta línia hem estat
treballant des del principi. Ahir hi va haver una nova reunió a
la qual ens vàrem comprometre a aquestes reunions quinzenals
per cercar una solució justa. Aquest és el compromís del
Govern. Jo no faré mai com feia vostè, que ni es varen reunir
amb Orizonia ni amb cap de les empreses que varen tancar la
passada legislatura. Nosaltres sempre estam devora els
treballadors i les treballadores, però estam devora l’interès
general, i l’interès general...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta, se li ha acabat el temps.
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LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

... és descarbonitzar la nostra...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

II. Interpel·lació RGE núm. 11713/18, presentada pel
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a actuacions en situació de risc.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al segon punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 11713/18, presentada pel
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a les actuacions en situació de risc.

Intervenció del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS, té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Molt bon dia, senyores i senyors. Quan encara no han
passat... dos mesos de la ploguda desorbitada que va fer en el
Llevant de Mallorca, i que dins aquest termini d’aquest mes i
tres setmanes que han passat hi ha hagut altres fenòmens
meteorològics que ens hem vist afectats tant en el Nord de
Mallorca, a la zona de Pollença, com a Menorca amb el cap de
fiblo, El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS presenta
una interpel·lació a la consellera amb una actitud totalment...
no dic positiva, sinó de preocupació total i absoluta. Els diria
més: jo estic com acollonit, i perdonau l’expressió, però estic
espantant, estic espantat perquè pot tornar a passar, pot tornar
a passar. Sí, podem resar, podem dir... Santa Bàrbara quan
trona, podem dir tot això, però, com Eugenio, “¿hay alguien
más?”. Jo crec que hi podria haver molt més.

Davant aqueixa actitud, les emergències són coses que a
Balears a vegades les hem tengut molt fixades en aquells
incendis que teníem de 200 hectàrees, de 400 hectàrees, de
180 hectàrees, de 350 hectàrees, que n’hi ha molts dins la
història recent de les Illes Balears; quan dic recent, dins els
darrers 25 anys. Però emergències són inundacions, no és
vera?, emergències són incendis, emergències són caps de
fibló; emergències poden ser esllavissaments a la Serra de
Tramuntana a l’estiu, amb un autocar gros que passa.
Emergències són temporals a la mar, hem vist els de
l’Atlàntic; això no és igual, aquí; tampoc no era igual quan
havia de ploure aquí. Però emergències són terratrèmols;
emergències són accidents grossos en què es puguin veure
involucrats 8, 9 cotxes, autocars, i que hi pugui haver
desgràcies importants, amb la qual cosa el concepte
“emergència” el coneixem perfectament perquè genera un
volum important de preocupació, de moviment de persones, de
gent afectada.

Dit això, per a nosaltres aqueixes inundacions patides
recentment a les Illes Balears i que desgraciadament han
tengut una pèrdua important de vides humanes fan necessària
per a nosaltres una profunda reflexió sobre l’estat i
l’organització de les nostres emergències. Vagi per davant el
reconeixement a la feina feta per to ts  e ls col·lectius
d’emergències i cossos de seguretat en les desgràcies que
hem hagut de patir, el nostre suport, però malgrat aquesta bona
feina d’aquest col·lectiu humà crec que és un bon moment per
analitzar quines qüestions poden millorar per tal que la
resposta en situacions d’emergència sigui més ràpida, més
coordinada i més efectiva, perquè crec que hem d’acceptar que
hagués pogut ser més ràpid, més coordinat i més efectiu. Quan
parles ara amb afectats del Llevant te n’adones que els que
varen patir molt, molt, molt, molt, no estan contents de com
va funcionar, amb la qual cosa en lloc d’entrar dins una brega,
que potser altra gent hi voldrà entrar, jo m’estimaria més, des
d’El Pi, entrar dins una solució.

A les recents inundacions es va posar en marxa el Pla
INUNBAL, un pla que tenia més de deu anys i que mai no
s’havia aplicat, i que havien fet una prova d’entrenament, pens,
si no vaig equivocat, l’any 2016, una prova d’entrenament
dissenyada lògicament pels tècnics en allò que varen creure
oportú. És evident que no vàrem entrenar el que ens podríem
trobar com és aquest cas, o una, dues, tres, quatre, cinc, sis,
set, vuit situacions d’emergència que he expressat, que
d’aquestes vuit n’hi ha cinc que no tenen res a veure amb el
que hem viscut, ni el cap de fibló, ni l’aigua, ni els incendis,
que podrien passar qualsevol dia en aqueixa terra.

És evident que les coses després d’aquests més de deu
anys han canviat, i especialment tecnològicament han canviat,
en tots aquests anys. És evident que el Pla INUNBAL és una
eina que ha quedat desfasada, vulguem o no; hem de
reconèixer que tendrà coses bones, que hi haurà un bessó que
serà important, però hi haurà part d’aquest bessó que realment
s’ha de revisar.

També ha quedat clar que hi ha qüestions que no estan
resoltes, perquè en els serveis d’emergències participen
diferents administracions, i les decisions no es prenen amb
l’agilitat que necessitaríem, perquè estam més preocupats per
qui ha de prendre segons quines mesures; estic parlant d’un
exemple molt senzill com és tallar les carreteres, pos aquest
exemple, exemple cabdal, que si les haguéssim tallat a temps
segurament no seria el mateix. És possible tallar les carreteres
abans, clar que sí, i no he de menester cap tècnic que m’ho
conti; és una qüestió de voluntat d’anar-hi en previsió de... 

El fet insular és una altra qüestió que condiciona la nostra
capacitat de resposta, i la tramesa d’efectius davant d’una
situació d’emergència lògicament retarda l’arribada aquí.
Benvinguts siguin, jo no tenc cap dubte d’això; n’hi ha que
dubten, jo no; per jo la UME pot venir quan vulgui, i vàrem
votar a favor que s’instal·làs aquí a les Illes Balears. 

Els incendis forestals han estat l’emergència més
recurrent de la nostra comunitat, ha estat aquella que ha estat
més fàcil veure per part de les persones que vivim a Balears.
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Per desgràcia els fenòmens adversos han provocat
darrerament situacions molt complicades a la nostra
comunitat. He de reconèixer que les Illes Balears han
aconseguit un cos de lluita contra els incendis forestals
exemplar; és un mèrit dels diferents governs autonòmics i de
tots els colors. Crec que en aquest sentit ens hem de felicitar
tots per haver aconseguit un cos com l’IBANAT, que ha sabut
fer gran una tasca en la lluita contra el foc i també en la
prevenció d’incendis.

No té res a veure la situació que hi havia fa 19 anys, 20
anys, amb la que vivim actualment, i no és casualitat. I la
inversió en 6 o 7 milions d’euros cada any, és una inversió que
ha donat uns rèdits molt importants, parlaríem segurament de
més de 20.000 hectàrees cremades més, si no tenguéssim la
manera d’actuar, com actuam. 20.000 hectàrees cremades és
més d’un 35% per exemple que el paratge natural de la Serra
de Tramuntana, que en té entre 51 i 52.000. És brutal el que ha
aconseguit aquesta gent, però això no és casualitat, no és que
endevini el foc, el foc endevina, però al foc l’aturen o
minimitzen el seu impacte.

També ha quedat clar que hi ha qüestions.., també una de
les raons de l’èxit d’IBANAT és la lluita contra els incendis,
és el que es va establir com el despatx automàtic. I què vol dir
despatx automàtic, Sra. Consellera? La veig contenta Sra.
Consellera, jo estic preocupat, estic com he dit acollonit. Què
és el despatx automàtic? Doncs que, davant una alerta de foc,
sigui o no real, els efectius que es posen en marxa tot d’una,
sense esperar confirmació, arriben al lloc on els han dit que hi
havia l’incendi i saben si hi ha o no un incendi. Però si hi és,
ja actuen, ja actuen, ja tiren aigua, ja es mou tothom, arriben
les brigades, tothom actua. Aquest despatx automàtic no el
tenim per a altres situacions de risc, per exemple davant una
inundació. Està molt bé que l’AEMET pugui avisar d’una
possibilitat d’inundació, però no el necessit l’AEMET per
estar preparat, perquè davant una evidència d’una crescuda
d’aigua pugui evitar amb tots els efectius possibles, anar-hi i
mirar de “minimitzimar”, minimi..., mini... -ara no em surt-,
exacte, la possibilitat que hi hagi més desgràcies. 

És a dir, l’AEMET no la necessit per jo estar preparat i
aquesta és la clau. La ràpida actuació  de l’IBANAT en els
incendis és possible gràcies que la Conselleria de Medi
Ambient, Sr. Conseller, té múscul suficient per actuar en
qualsevol moment, per mobilitzar a la seva voluntat, sota els
tècnics que té la conselleria, els seus efectius, té  punts de
vigilància, té punts de brigades fixes, té en condicions
l’equipament que necessita i la maquinària per actuar. IBANAT
té 550 persones, 350 a incendis a l’estiu, en temporada baixa
hi ha un 60% que deixen de fer feina.

Per què no aprofitam un cos com l’IBANAT, ben preparat
i format en matèria d’incendis, per aconseguir un cos més
ample, que pugui actuar també en altres situacions de risc, amb
el mateix nivell d’eficàcia i amb el mateix nivell de
coordinació? Per què no aprofitar-ho? És evident que això
implicaria més personal, i més formació per al personal que
ara mateix es dedica només als incendis, això està clar; és cert
que hauríem de redissenyar l’IBANAT, està clar, és cert que

hauríem de modificar una sèrie de decrets que té l’IBANAT,
per veure si acaba dins l’IBANAT o dins una agència, o dins un
ens que realment pogués aglutinar tothom.

Tenim un capital humà importantíssim ara mateix a
l’IBANAT, amb un grau d’especialització molt alt en medi
natural. No és el moment de fer un salt qualitatiu, Sra.
Consellera? No és el moment de fer una passa valenta, fer una
inversió en equipament i donar un millor servei a la societat
balear en servei d’emergències? Servei d’emergències
integral, per a qualsevol de les 8 i més que jo li he dit al
principi? Aquest personal ampliat evidentment, l’han d’ampliar
en 80-90 persones, amb una mica més de formació en primers
auxilis i amb l’atenció a emergències, podríem constituir un
equip de primer nivell en atenció  a to t tipus d’incidents i
emergències de medi natural de les nostres illes. Aquesta és
la reflexió...

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

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, hauria d’anar acabant.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Acab, acab. Aquesta és la reflexió que avui li fa El PI, El Pi
no ha vengut a demanar-li el CAD, o no sé què de l’informe o
tal o qual, El Pi ha vengut a dir-li: això pot tornar passar demà
i necessitam canviar la forma com hem actuat, necessitam
tenir el múscul ja, no pot quedar per a la pròxima legislatura...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi Sr. Font, per favor.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

He acabat. He acabat, pot aturar.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, moltes gràcies, Sr. Font. Ara té la paraula la
representant del Govern, la consellera d’Hisenda la Sra.
Catalina Cladera.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Font, li agraesc el to de la
interpel·lació, tot i que vostè diu que no ve en to positiu i està
preocupat, sí que ha vengut amb un to constructiu, i això li ho
agraesc, perquè també consider que l’experiència recent del
que ha passat i precisament d’aquesta tardor, a més a més del
que ha passat al Llevant, també tenim altres exemples, el cap
de fibló a Menorca, altres inundacions a altres zones de
Mallorca, o el que passa a la resta del món, n’hi ha prou a
veure el que passa a la península, el que ha passat aquest cap de
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setmana, el que passa a altres regions de la Mediterrània, és
per estar preocupats evidentment davant dels fenòmens
meteorològics que sobrevenen i als quals no estam
acostumats. 

I, per tant, sí que entenc que, tot i que hem d’aprofitar les
experiències, no només les recents, sinó que també ja podem
parlar d’experiències antigues, també entenc que tot el que
passa ens ha de dur a aquesta reflexió i crec que tothom va cap
aquest sentit. L’AEMET mateixa ha fet un informe d’auditoria
interna i una proposta de millora, on precisament diu que
davant aquests fenòmens meteorològics extraordinaris  que
apareixen i que no hi estam acostumats, o que estam
acostumats que passin menys sovint, s’ha d’actuar.
Evidentment l’AEMET parla de previsió, jo també parlaria de
com organitzam les emergències a partir d’aquí.

Sempre hem treballat i hem tengut molt clar que els
serveis bàsics de salut, educació , tots aquests són els
importants, però també evidentment la seguretat és important.
I l’experiència que hem tengut és el millor exemple o el
millor moment per fer aquesta reflexió. També he de dir que
no ve d’aquesta legislatura, crec que és una assignatura
pendent d’aquesta comunitat autònoma. Vostè ha estat
conseller, precisament conseller de Medi Ambient, coneix
perfectament l’IBANAT com ha explicat ara, proposa vostè
millores respecte de l’IBANAT per actuar en aquest tema, i,
per tant, ha format part d’un govern on aquest tema m’imagín
que es degué plantejar en aquell moment i en aquell moment
la comunitat autònoma ja estava classificada com està ara en
tema d’emergències i tema de medi ambient, però crec que és
una reflexió que ve d’enrera, que s’hauria d’haver fet fa molts
d’anys, que no sé si s’ha fet prou i que ara, evidentment, el
Govern no en vol defugir d’aquesta reflexió.

Jo assumesc, la interpel·lació que ha fet, li agraesc el to i
crec que hauria de ser el to que haurien de dur tots els partits
aquí a la cambra, perquè alguna responsabilitat hi tenim.
Evidentment el Govern té la principal responsabilitat, però
també agraesc aquest to constructiu, tot dins un entorn de
preocupació que, evidentment, li puc assegurar que jo també
tenc i tot el Govern té.

Per això nosaltres la proposta de fer un ens que aglutini
totes les emergències, una agència d’emergències, li podem
dir de moltes maneres, que evidentment organitzi millor els
efectius, o els faci més eficients, perquè no vull deixar de dir
que la nostra comunitat autònoma en tots els nivells
d’administració, disposa de mitjans de cossos d’emergències
molt bons, disposa de molts  de recursos. I també aprofit
aquests moments per agrair tota la feina que varen fer a Sant
Llorenç, que jo em trec el capell davant tots e lls  per la
vocació i dedicació que varen tenir, però que, evidentment,
organitzats d’una altra manera, jo crec que també podríem
millorar, la coordinació, podríem agilitar el temps de resposta
i, en definitiva, podríem donar una millor resposta davant les
situacions d’emergències, com les que han passat, o les que
puguin dir, o  to ts els exemples que vostè ha posat que
evidentment hi són. 

Tots aquests exemples que ha posat tenen un pla, que
també evidentment crec, com vaig dir a la compareixença,
s’han de revisar, perquè molts ja tenen els seus anys i crec que
també forma part d’una millora la revisió.

Però tornant al tema de l’agència d’emergències, que jo a
la compareixença ja li vaig dir, ja ho vaig posar damunt la taula,
li he de dir que el Govern evidentment en vol parlar, ja està
articulant una comissió de totes les conselleries implicades,
per tal de fer una reflexió cap on hem d’anar en aquest tema,
perquè evidentment hi ha moltes opcions, hi ha moltes
propostes, vostè parlava d’una, però jo crec que n’hi ha més,
i la que vostè proposa pot estar damunt la taula, però en podem
parlar d’altres, o les podem combinar. I tenim exemples, li
posaré algun exemple de com ho fan altres comunitats
autònomes que ens poden servir de referència, o podem
aprofitar algun exemple.

La comunitat de Madrid per exemple, la Conselleria de
Presidència concentra les competències relacionades amb
protecció civil, extinció d’incendis urbans i forestals, agents
de medi ambient, coordinació de policies locals i gestió de les
comunicacions d’emergència.

A la Generalitat de Catalunya, el Departament d’Interior
també té quatre direccions generals que aglutinen policia
autonòmica, extinció d’incendis i salvament i protecció civil.

I la Comunitat Valenciana, que crec que és l’exemple que
ens pot servir més de referència, ha creat aquesta legislatura
precisament una agència d’emergències, amb competències de
coordinació, protecció civil i extinció  d’incendis.
Precisament dia 20 de setembre va ser aquí el seu president o
el seu cap, el seu responsable, José María Ángel i vàrem tenir
una oportunitat d’intercanviar experiències i reflexions, no
hem anat més enllà, però sí que crec que és un bon exemple
perquè a més a més l’agència depèn..., l’agència valenciana
depèn... que està creada per una llei, depèn directament del
president.

Això també demostra la importància d’un tema que ha
d’aglutinar tants d’ens i tantes institucions perquè no oblidem
que aquí no només hem de parlar dels ens autonòmics, sinó
també que els hem de coordinar amb els ens que actuen en
altres nivells d’institucions, tenim bombers al Consell de
Mallorca, bombers a Palma, bombers a AENA, Guàrdia Civil
i Policia Nacional que és a l’Administració de l’Estat, policies
locals als ajuntaments, Protecció Civil que també són als
municipis..., per tant, hem d’aglutinar, hem de ser capaços
d’aglutinar i coordinar tots aquests ens, que d’alguna manera
des de la Direcció General d’Emergències, quan hi ha... quan
s’activa un pla, un nivell d’emergència elevat, això es coordina,
però entenc que també els  hem de poder organitzar des del
principi d’una altra manera i no es tasca fàcil. I això vostè més
que ningú, i a més ha estat dins el Govern i ha tengut
responsabilitat, sap que no és tasca fàcil, però ja li dic que
aquest govern sí que està disposat a parlar-ne i també estic
d’acord que no ho hem de deixar per a la propera legislatura. 
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Hem de ser capaços durant aquesta legislatura de fer una
proposta entre tots per veure com orientam aquest tema per
ser bàsicament més efectius, més eficients i més ràpids en la
resposta.

Però també vull fer un incís: el que va passar a Sant
Llorenç no té res a veure amb aquest tema, és un tema de
predicció meteorològica, és un tema de previsió, va ser un
fenomen extraordinari que tant de bo l’haguéssim pogut evitar,
però que va ser de tal magnitud i que, d’alguna manera, també
l’AEMET ho ha reconegut, la seva previsió, els seus mitjans
tant tècnics com humans no varen ser suficients per predir o
no estaven preparats per predir una cèdula aïllada com va
funcionar va causar aquest desastre.

Hi ha més temes que podem analitzar, no hi entrarem avui
perquè la reflexió sobre Sant Llorenç crec que és més ample.
Podem parlar d’altres temes, temes urbanístics, etc., però bé,
jo sí que em quedo amb la proposta de millorar l’organització
de les emergències.

A més a més, també ja vaig dir a la compareixença que hem
de revisar els plans, e l Pla INUNBAL és del 2006,
evidentment necessita una revisió d’acord amb el que passa,
d’acord amb les noves tecnologies, etc., el mateix el Pla
TERBAL, el mateix a tots els plans de què pugui disposar la
Direcció General d’Emergències, que ja parlam de fa més de
deu anys, però sí que assumesc que s’han de revisar i hem de
començar per l’INUNBAL, precisament.

També hem de parlar de plans municipals d’emergències.
Els ajuntaments no estan acostumats a tenir uns plans
municipals d’emergències, n’hi ha molts pocs que en tenguin,
Manacor l’altre dia aprovava una moció al ple que posava en
marxa un pla d’emergència i felicit l’ajuntament, la iniciativa
de l’Ajuntament de Manacor; el mateix de la resta de
municipis que no ho han fet, que també ho facin, i evidentment
també el Govern i els consells insulars els hem d’ajudar a
impulsar aquests plans d’emergències.

També hem d’educar la població en situacions de riscos,
no està acostumada, no té cultura ni educació en aquests
temes, segons com actuàssim els avisos crearíem més alarma.
Per tant, hem de fer una pedagogia i una educació prèvia a
aquestes situacions perquè en els moments que pugui passar
una emergència d’aquestes la població sàpiga com actuar
sense espantar-se o sense crear un caos, no?

I després també deixi’m que parli de recursos, evidentment
els recursos també són importants. En aquesta legislatura hem
fet un esforç a dotar de més recursos tant l’IBANAT com la
Direcció General d’Emergències. En la passada legislatura, no
hi entraré, però va ser.., es varen fer moltes retallades tant al
sector públic instrumental, IBANAT va ser un dels principals
perjudicats, com a la GEIBSAU o a l’112 o a la Direcció
General d’Emergències, retallades en temes de personal i en
temes de pressupost.

En aquesta legislatura, què hem fet? Hem augmentat el
pressupost de la Direcció General d’Emergències en un 24%,

hem augmentat el personal evidentment d’IBANAT i de tota
l’àrea de Medi Ambient; també augmentam i augmentarem
més el personal de l’112, un servei essencial per rebre
cridades i per ser atès en el cas d’incidents o d’emergències;
intentam dotar de més gent de forma imminent, amb un borsí
que hem creat, s’han presentat precisament al darrer borsí a
l’112, 240 persones, per tant, d’aquí sortiran moltes persones
disposades a treballar en aquest servei d’emergències.

 A més, també el tema tecnològic és important, hem de
crear... estam reformant, hem contractat ja la reforma de la
plataforma tecnològica de comunicació de l’112 amb una
dotació màxima d’1,5 milions, i també hem de millorar el
CAD, per suposat.

Totes aquestes coses es fan i s’han de seguir fent, però em
qued amb la proposta del Sr. Font, que evidentment els
responsables polítics estam obligats a donar la millor resposta
i el millor servei de seguretat als ciutadans davant les
inclemències meteorològiques, davant totes les emergències
que es puguin produir, incendis, terratrèmols, accidents, etc.,
la nostra obligació, i és un tema, un servei públic tan essencial
com el que puguem defensar lligats a l’estat del benestar, com
puguin ser l’educació, sanitat, serveis socials, etc.

Estic d’acord amb el plantejament de millorar amb una
nova entitat, una nova... un nou ens, una nova organització que
millori la coordinació, el temps de resposta, però que
evidentment ha d’implicar totes les institucions i això
necessitarà d’alguna manera un pacte més global. No només
ho pot fer el Govern tot sol, sinó que també hem d’implicar
les altres institucions que tenen responsabilitat en aquests
temes i això, per tant, també necessitaria que tots aquí, en
aquesta cambra féssim un esforç de responsabilitat en aquest
sentit.

Li agraesc el seu to i compti amb nosaltres o comptam
amb vosaltres per treballar de forma conjunta.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Rèplica de l’autor de la
interpel·lació, té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, és evident -i començaré pel darrer- que nosaltres
d’avui a quinze dies haurem de presentar una moció i veurem
que el movimiento se demuestra andando, i el que és evident
és que -com em deia el Sr. Melià ara mateix- doncs podríem
començar pel Govern, per to t allò  que és del Govern, és a
dir..., perquè tot el que és de la Guàrdia Civil i  la Policia
Nacional i els bombers del consell i els bombers d’AENA...
idò, hauran d’acatar el que digui el Pla INUNBAL nou que es
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faci o que es retoqui, però podem començar, podem
començar.

Sra. Presidenta, avui qui dorm a la zona del Llevant o a la
zona de Sóller, que també és una conca tela marinera, o qui
dorm a la zona de Pollença, Búger, Campanet, Sa Pobla, Muro
no tant perquè els cau més amunt i, en tot cas, se’n va cap al
Torrent de Muro que tira cap a S’Albufera, la zona de Sant
Jordi, segons quins barrancs de Menorca, segons quin pas del
riu a Santa Eulària, són situacions que si caigués una
barrumbada d’aigua semblant a aquella, que pot caure, es
veurien amb problemes. Avui aquesta gent que dorm a aquests
llocs, i especialment la gent que dorm a Artà, Sant Llorenç,
aquesta zona, no dormen tranquils encara, i si parles amb ells
t’ho diuen. Hi ha gent que no pot dormir, i és normal.

Vostè diu: és una assignatura pendent. Miri, vegem quan
comença tot això, això comença un final de legislatura, la
primera legislatura del Sr. Francesc Antic, eh?, 1999-2003, en
què els dos darrers mesos de legislatura s’acorda posar el
marxa el despatx automàtic i l’aprova la Sra. Margalida
Rosselló, a la qual jo sempre he alabat que l’aprovàs. Quan
vaig arribar allà, com que era bo lògicament no el vàrem tirar.
No estic acostumat... al que és bo, maldament l’hagi fet un
altre, en tot cas estic acostumat a alabar-ho. Si no m’agrada i
trob que no és bo lògicament ho critic, més fort que ningú tal
vegada, i em va tocar posar en marxa el despatx automàtic
d’alguna manera, que l’havia dissenyat la Sra. Rosselló, i molt
bé, va ser fàcil, però va dur molta feina.

Dins aquella legislatura es va fer el primer Pla INUNBAL,
a l’any 2005, i després del 2005 hi ha hagut la legislatura
2007-2011, la 2011-2015, i ara tenim la 2015-2018, eh?,
2019. Ningú no l’ha modificat. Aquell primer govern... no és
una assignatura pendent de quan jo hi vaig ser, va ser una
assignatura que es va fer..., (...) en lloc de parlar, fer! És que no
sé fer altra cosa a la meva vida. Contar-li un rollo i que vostè
em pugui descobrir després que no ho he fet em posa a mil,
m’enverin a mi mateix, però quan sent..., -i no li ho dic a vostè,
eh?-, però quan sent la gent que parla amb una ignorància de
segons quines coses que han passat, sembla que tot ho hem de
començar avui.

Un gran país, una gran comunitat és aquella que sap valorar
el que han fet els seus pares i padrins o els seus antecessors,
la resta és gent que no mereix estar en política, començant si
n’hi ha cap pel meu partit, així de clar li ho dic, perquè hi ha
fonaments que estan fets i els hem de saber utilitzar. Aquí,
sigui agència, sigui un ens..., el que sigui, el que és evident que
El Pi el planteja des del bessó, des del nucli que ha demostrat
que amb despatx automàtic funciona.

Cap de fiblo a Menorca, qui era que al dia següent que
ajudava la gent a poder entrar a casa seva? Qui era el dia
següent que tallaven els pins perquè la gent pogués passar pels
camins? Qui era? IBANAT! IBANAT!, com sempre, com... Qui
era a Valldemossa, amb el cap de fibló de Valldemossa?
IBANAT! Per què? Perquè és el seu múscul, són les seves
dones i homes que té que estan organitzats, saben quina feina
han de fer.

Què necessitam? Formar una petita part amb aquestes
altres emergències que... que ens passen.

Vostè diu, ens hagués passat igual. No, no perquè vostè
hagués tengut tal vegada dues coses que hagués pogut
alleugerir amb els d’IBANAT, que varen arribar el matí a les
set i mitja i es varen posar a les ordres del vespre, a les onze
i mitja, el primer contingent va arribar a les set i mitja del
matí. Si aquesta gent tengués barques, d’aquestes inflables, que
poden tenir-les, i estiguessin formats, perfectament tal vegada
aquella família que tot quatre varen estar sobre el lledoner
durant quatre hores, que ja havia amainat l’aigua feia estona i
passaven un fred de mil dimonis, els haguessin pogut recollir
abans. Això és una cosa, que no és menor!, no és menor. 

I després n’hi contaré una altra, si tengués brigades amb
despatx automàtic a punts com els que hi ha a Artà, i en aquest
cas el SAR és a Artà, i el tenguéssim 24 hores com el té quan
hi ha incendis, en aquests casos serien els primers a arribar i
poder prevenir d’aturar i tancar una carretera, perquè això
formaria part del seu despatx automàtic, com fan quan aturen
una carretera per prevenció quan hi ha perill que l’incendi
pugui passar. Agua, fuego. Però l’acció de tancar la carretera
és la mateixa, i ja no hi ha aquest perill.

És a dir, això de les carreteres està inventat, està inventat,
està inventat...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, hauria d’anar acabant.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Acab. Hem d’esperar que vengui la Guàrdia Civil a tancar,
hem d’esperar que vengui el servei de carreteres... no, aquests
ho han de poder fer i l’han de poder fer com ho fan quan
actuen amb incendis.

Li he posat dos temes que podrien ser distints  d’aquell
vespre, dos!, i no són menors.

Gràcies, Sr. President. Presentarem la moció i esper
veure’ls a tots arromangats fent feina.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies, Sr. Font. Contrarèplica per part del
Govern, té la paraula la consellera Cladera. 

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Font, estic, estam... -sí ho
entenc que parli amb el conseller Vidal perquè el tema
d’IBANAT és comú, l’entenc-, però bé, quant al que parlàvem
i com he acabat i començ a fer propostes de cara a la moció,
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sí que evidentment són propostes que estudiarem, podem
estudiar plegats, no faltaria més, però també hem de ser
realistes i li demanaria un esforç de realisme i que fossin
possibles, no?, perquè evidentment podem somiar en un futur
o en una millora molt més gran, però també siguem realistes
a l’hora de poder-ho fer passa a passa, no?, perquè quan parlam
d’organitzar-ho diferent, hem de parlar primer del Govern,
com vostè deia, després hem de parlar què fem amb altres
institucions, i això no és fàcil, i hem de parlar de molts de
temes en aquest sentit. Per tant, sí que demanaria una escalada
de propostes que fossin possibles i que, evidentment, ens hi
puguem posar a fer feina. 

Des del Govern hem assumit ja que aquesta feina s’ha de
fer; com li deia abans, ja constituïm una comissió amb les
diferents conselleries afectades, perquè també tenim el tema
del 061 que és un puntal de les emergències, la d’atenció
sanitària, l’IBANAT també que té central de comunicació,
l’112. Dins el Govern ja hi ha precisament, per exemple, tres
centrals d’atenció a cridades, tres centrals d’informació, que
tot això també pot formar part d’aquest replantejament de com
s’ha de fer, cadascú especialitzat en la seva matèria, però sí
que podem aprofitar la informació tal vegada d’una altra
manera. 

Però, a més, no podem oblidar el que deia abans, també hi
ha l’Administració de l’Estat, que és un altre món, i que
evidentment la coordinació s’haurà de fer d’una altra manera,
però que tallar carreteres crec que només ho fa la Guàrdia
Civil, no sé si ho podria fer l’IBANAT o ho podria fer el
Govern de les Illes Balears si no canviam les competències.
Carreteres del Consell Insular actua quan Guàrdia Civil... em
diu, les competències estan molt clarament marcades des de
l’Estat fins als altres nivells d’administració, per tant, ja ens
agradaria tal vegada alguna competència, però no la podrem
exercir. Tallar carreteres em queda clar que és la Guàrdia Civil
i evidentment funciona en coordinació amb tots els plans
d’emergència que s’activen.

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

Bé, anem a veure, cada emergència, cada tipus
d’emergència crec que requereix un pla diferent, ajustat a
l’emergència; vostè estén el Pla d’incendis, que segurament és
el que funciona millor en aquesta comunitat autònoma perquè
hem tengut precisament una experiència, molt males
experiències, en incendis i ha actuat. Vostè ha posat l’exemple
del despatx automàtic, i això ha funcionat, tot d’una que hi ha
fum hi ha un avís que s’activa i s’activen mecanismes cap allà,
per tant, a fi d’evitar el mínim dany possible. 

Però en temes de pluges és molt més complicat, i en el cas
de Sant Llorenç les pluges varen ser molt ràpides i va ser tot
un fenomen que no sé si haguéssim tengut temps de resposta;
però que si hi és l’hem de poder tenir, jo no ho negaré això.
Crec que aquí la predicció l’hem deixada tota a l’AEMET i és
una responsabilitat d’aquesta comunitat autònoma. En algun
moment algú qualque dia va decidir que la comunitat autònoma
no tenia cap responsabilitat en tema meteorològic, va cedir les

estacions meteorològiques a l’AEMET, va decidir deixar de
fer aquesta competència; no hi era jo en aquell moment, però
la passada legislatura amb les retallades precisament va passar.
Crec que tot això també ho hem de complementar, l’AEMET
ha de treballar millor, això crec que ja ho ha assumit ella, però
nosaltres també podem complementar amb les previsions
pluviomètriques, podem fer feina juntes; per suposat que tot
això hi és.

Cada pla o cada emergència necessita un pla diferent i s’ha
d’actuar diferent o s’ha de dissenyar diferent, però li reiter o
li qued... li compr, no?, em sum a la seva proposta de construir
una resposta millor davant les emergències, davant to ts  els
tipus d’emergències que pugui tenir aquesta comunitat
autònoma. Tal vegada tenim el tema d’incendis molt més
desenvolupat, que actua molt millor, més mitjans, no?, tota
l’època d’estiu reforçam els mitjans precisament de l’IBANAT
perquè hi hagi prou efectius, hem de fer un plantejament més
global en aquest sentit. En aquesta legislatura hem fer
reforços en aquests serveis, a IBANAT, com li deia, en
emergències, però estic segura que queda molt a fer i el
primer que queda per fer és o el primer que hem de fer és una
reflexió important sobre com ho organitzam i a partir d’aquí
posar-nos-hi; estic d’acord amb vostè, no esperar la següent
legislatura o almanco que la propera legislatura, hi hagi qui hi
hagi al Govern, sigui capaç que aquest pla s’executi, aquesta
nova forma de configurar les emergències es configuri i es
posi en marxa. 

Tenim exemples d’altres comunitats, tampoc no els ha
estat fàcil organitzar-se d’una altra manera, en el cas de
València sabem que ja ha aconseguit un avanç, però que
tampoc no és fàcil, per això es necessita també que hi
estiguem tots d’acord, que hi hagi un cert consens i no només
quan vénen mal dades sinó que ja siguem capaços a partir del
dia d’avui, a partir del que ha passat, no esperar que passin
massa mesos per construir tots plegats el tema de les
emergències. 

Sense cap dubte tenir un bon servei d’emergències, que
estic segura que els tenim a les nostres illes, per això torn a
agrair l’esforç que fan cada vegada que se’ls necessita a tots
els professionals, la dedicació i vocació, però també sí que
podem millorar la resposta, podem millorar l’organització per
part del Govern i per part de totes les institucions. Per tant,
ens sumam a la seva proposta, bé, la seva proposta que veurem
a la moció, i, com li deia, com acabava la meva intervenció, jo
convid a El Pi a treballar de forma conjunta, però sempre
facem passes realistes i possibilistes i una rere l’altra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 
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III. Debat de totalitat del Projecte de llei RGE núm.
11784/18, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, amb les
esmenes a la totalitat, de devolució, RGE núm. 13164/18,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS; RGE núm. 13165/18,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt; RG E núm.
13166/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, i
fixació de les quanties globals.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de totalitat del Projecte de llei de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019,
RGE núm. 11784/18, amb les esmenes a la totalitat, de
devolució, RGE núm. 13164/18, presentada pel Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES; la RGE núm.
13165/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos; i la RGE núm. 13166/18, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, i per a la 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 a
l’any 2019 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. President, senyors i senyores diputats, bon dia
a tothom. Som aquí per defensar el Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2019, és el quart pressupost de la
legislatura, uns comptes que consoliden l’aposta ferma
d’aquest govern per enfortir serveis públics i recuperar drets
i polítiques socials, per fer efectiva una millor redistribució
de la riquesa i per contribuir al creixement de l’economia.

És el pressupost que elimina el copagament del
medicament per a més de 180.000 pensionistes; que facilita
la gratuïtat dels pàrquings dels hospitals públics Son Espases
i Can Misses; que milloren les llistes d’espera de la sanitat
amb el Decret de garantia de demora; que reforça les
polítiques d’habitatge social, incrementa les ajudes al lloguer
i preveu una rebaixa fiscal per adquirir un primer habitatge; és
també el pressupost que consolida la renda social garantida i
que dota més que mai a la Llei de dependència; que torna
reforçar l’educació amb una dotació que arriba als 1.000
milions d’euros i redueix les taxes universitàries; és un
pressupost que fa una aposta important per l’educació de 0-3
anys; que ajuda les famílies a conciliar la vida familiar i
laboral amb una nova deducció fiscal de fins a 600 euros per
cada fill menor de sis anys, i un pressupost que aposta per la
mobilitat més sostenible a Balears o que incrementa les
inversions en la gestió del cicle de l’aigua.

És un pressupost de present i de futur que representa la
força del canvi assolit en aquesta legislatura, és el fruit de la

feina conjunta entre tots els grups que firmaren els acords pel
canvi a l’any 2015 i que donen compliment al full de ruta que
ens vàrem marcar entre tots, PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca,
MÉS per Menorca, Podem i Gent per Formentera.

Aprovar un quart pressupost demostra l’estabilitat política
i al mateix temps serveix com a element d’estabilitat
econòmica i social de la nostra comunitat autònoma.

Presentam el pressupost més alt de la història, 5 .457,7
milions d’euros, amb un augment d’un 8,9 respecte de
l’exercici actual, 449 més que a l’any 2018. En termes
consolidats, sumant el pressupost del sector públic
instrumental, la xifra arriba a 5.715,87 milions d’euros, un
8,65 més que enguany.

Aquest és el pressupost que es construeix damunt tres
eixos principals: en primer lloc, mantenim un fort component
social del pressupost i destinam per primer cop més de 3.000
milions d’euros a les polítiques socials, un increment d’un
8,9% respecte de l’any 2018. En segon lloc, suposa un nou
avanç en la política d’inversions públiques i d’estímul de
l’economia amb un increment d’un 9,5%, fins als 461 milions
d’euros, entre inversions de les que fan les conselleries i de
les que fa el sector públic instrumental i situa el nivell
d’inversió pública als anys previs a la crisi. I en tercer lloc,
també, augmentam més que mai el finançament dels consells
insulars amb un 18,5%, 65 milions més, fins arribar a una
aportació global de 425,6 milions, la qual cosa reforça
l’autonomia de cada illa tant en finançament com en
competències transferides.

L’elaboració del pressupost per a l’any 2019 s’emmarca
dins un context macroeconòmic de creixement sostingut, per
quart any consecutiu el 2018 s’augmentarà el PIB envoltant
del 3% i per sobre de les taxes de creixement del conjunt
d’Espanya i d’Europa. En el 2019 entram en una fase del cicle
econòmic més madur, Balears es manté en un escenari de
creixement sostingut més moderat, envoltant del 2,7, segons
la previsió de la Direcció General d’Economia; és una fase del
cicle comuna a les economies del nostre entorn, però en
aquest context Balears es troba en una situació més avançada,
atès que ja hem fet una major part del recorregut del
creixement que la resta d’Estat en els darrers anys.
L’economia de les Illes encadena 14 trimestres amb taxes de
creixement per sobre del 2%, que això permet crear ocupació,
un creixement que es dóna a tots els sectors productius i a
totes les illes.

Balears és de les poques comunitats que ja ha recuperat el
PIB d’abans de la crisi, de fet el PIB balear és un 10,8%
superior al del 2008, mentre que la mitjana espanyola ha
crescut només un 2,8. Aquest creixement es reflecteix en
l’evolució positiva del mercat de treball, ens trobam en el
màxim històric d’ocupació i l’atur s’ha reduït i ja es troba per
sota dels valors de l’inici de la crisi. L’afiliació a la Seguretat
Social continua creixent de manera molt notable, amb un
increment d’un 3,1% interanual a l’octubre, i l’Enquesta sobre
Població Activa del tercer trimestre del 2018 ha situat la taxa
d’atur en el 7,1%, la més baixa de tot l’Estat. A més, es
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consolida la creació d’ocupació indefinida i la baixa ocupació
temporal, en un any s’han creat més de 16.000 llocs de feina
nets, tots indefinits i a temps complet.

El creixement econòmic ha revertit en millores salarials
a molts de sectors, amb benefici directe per a milers de
treballadors. Som la comunitat autònoma on creixen més els
salaris pactats amb convenis, un 3,6% front a una mitjana
estatal d’un 1,6%. Una millora que s’ha traduït en increments
salarials en els sectors d’hostaleria, comerç, bugaderia,
tintoreria i transport regular.

La gestió del c icle econòmic positiu ha estat una de les
qüestions fonamentals per poder utilitzar el pressupost com
a palanca per redistribuir la riquesa que es genera a Balears.
Aquest pressupost s’ha elaborat, com no pot ser d’una altra
manera també, acomplint els objectius d’estabilitat
pressupostària, això és un límit de dèficit d’un 0,1% del PIB,
un objectiu de deute d’un 28,1% del PIB i un límit de regla de
despesa d’un 2,7% en termes de PIB.

El límit de dèficit previst en el pressupost vigent és el 0,1,
to t i que Europa ha acceptat i ha atorgat a Espanya una
flexibilització del marge de dèficit que permetria a les
comunitats autònomes tenir dues dècimes més, fins a un 0,3,
però no podem aprofitar aquest 0,3, aprovat ja en el Consell de
Política Fiscal i Financera, perquè alguns partits han decidit
bloquejar aquesta flexibilització del dèficit; no s’entén aquest
bloqueig polític que impedeix les administracions dotar de
més recursos per als serveis i les polítiques de l’estat del
benestar.

Aquest Govern ha demostrat la seva responsabilitat a l’hora
d’acomplir els objectius d’estabilitat pressupostària i sanejar
els comptes públics, així ho hem fet acomplint les regles
fiscals en els dos darrers exercicis i, a més, en el 2017 vàrem
tancar amb 103 milions de superàvit. Hem millorat els
terminis de pagament als proveïdors i hem assolit un canvi de
tendència en el control i estabilització del deute, en aquest
darrer terme hem reduït en més de 3 punts, en temes de deute
hem reduït més de 3 punts el pes del deute en relació amb el
PIB, d’un 30,4% el 2015 a la previsió al voltant d’un 27% en
2019, com sempre dins els límits autoritzats.

Un element objectiu que permet comprovar aquest
sanejament de les finances públiques és la millora en la
qualificació del rating d’enguany que ha passat a BBB o triple
B+ amb perspectiva positiva per part de l’agència
qualificadora, suposa un nou reconeixement de la solvència
financera de la comunitat i de l’eficàcia en la gestió de la
hisenda pública del Govern. Una altra mostra de credibilitat i
confiança de la situació financera de Balears és que hi ha
prevista la sortida als mercats per tornar obtenir finançament
al marge dels mecanismes de liquiditat de l’Estat, un camí que
permetrà recuperar l’autonomia financera; en el 2019, el 50%
de l’endeutament previst a Balears es finançarà acudint
directament a mercats i a entitats financeres, i així iniciam un
procés per reduir de forma progressiva la dependència i el
control que suposa finançar-se a través de l’Estat. A l’any

2021 completarem la desvinculació dels mecanismes de
liquidesa de l’Estat.

Entrant al pressupost d’ingressos, els ingressos no
financers per a l’any 2019 augmenten un 6,8%, fins a 4.303
milions d’euros. Els comptes tornen reflectir un any més que
el finançament autonòmic és la principal font d’ingressos del
pressupost, representa un 50% i per a l’any 2019 ha augmentat
un 7,21%. El pes dels ingressos provinents de la recaptació
dels tributs cedits és del 17%, mentre que els tributs propis de
la comunitat autònoma, que són l’impost sobre estades
turístiques i el cànon de sanejament, suposen un 4%. En el cas
dels tributs cedits, els pressuposts preveuen un increment d’un
4,2%, això representa 36,5 milions d’euros més, i quant als
tributs propis l’increment previst és d’un 3,5%, 7,3 milions
més.

El pressupost d’ingressos financers creix un 17,7%.
L’endeutament nou per a la comunitat autònoma per a l’any
2019 arriba a 1.120 milions d’euros, aquest increment és a
causa de l’augment de les amortitzacions del deute, tant del
sector públic autonòmic com a instrumental, d’acord amb el
Pla d’amortització del deute viu de la comunitat autònoma.
Tenint en compte que el sistema de finançament és la principal
font d’ingressos, resulta clau aquí, en aquest moment també,
aconseguir o reclamar la reforma del model actual per obtenir
major suficiència financera i disposar d’un sistema de
finançament més just. Seguim essent la segona comunitat
autònoma que més aporta al sistema de finançament de l’Estat
i la desena quant als recursos rebuts, segons la darrera
liquidació  del sistema de finançament autonòmic de l’any
2016.

La reforma del sistema de finançament és un procés
pendent des de la passada legislatura i que s’ha retirat des del
mes de setembre per iniciar una negociació entre comunitat
autònoma i Govern de l’Estat per definir les bases del futur
model, però ja portam massa anys de retard. No podem oblidar
que les Illes Balears arrossegam, per manca de finançament
històrica, un deute elevat i que 5.000 milions del volem de
deute que tenim provenen d’aquest infrafinançament històric.
Per aquest motiu, el Govern ha defensat i segueix defensant la
condonació i reestructuració del deute en paral·lel a la
reforma del sistema de finançament.

També, parlant d’ingressos, és important parlar que aquest
pressupost preveu una baixada de la pressió fiscal de
determinats col·lectius, nous beneficis fiscals  que
complementen els beneficis socials  de la nostra acció de
govern: mesures fiscals destinades a millorar les condicions
per a accés a un primer habitatge i també noves deduccions a
l’àmbit educatiu, per ajudar les famílies i afavorir la
conciliació i fer donacions al tercer sector. Amb aquestes
dues noves deduccions que es creen ja són 15 les que són
vigents en el pressupost del 2019, però que seran aplicables
a la propera campanya de renda que farà referència a la renda
de l’any 2018. Així, rebaixam el tipus de l’impost sobre
transmissions patrimonials, del 8 al 5% per a l’adquisició del
primer habitatge per a immobles amb un valor inferior a
200.000 euros; a l’àmbit educatiu, cream una deducció de fins
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a 600 euros per fill i any, per despeses de conciliació lligades
a escoletes, escola matinera, activitats extraescolars,
menjadors, etc. A Serveis Socials cream una deducció
autonòmica, per donacions a entitats del tercer sector, del
25%, amb una base màxima de deducció de 150 euros i que
completa fins al cent per cent la deducció que ja existeix a
nivell estatal. També ampliam la deducció per despeses
d’estudis superiors a centres ubicats fora de l’illa de
residència, que és de 1.500 euros per estudiant i any, la qual
s’estén també als casos en què hi hagi oferta educativa dins
l’illa de residència. I a més a més, no hem d’oblidar que en
aquest pressupost també es rebaixen les taxes universitàries a
la Universitat de les Illes Balears, una reducció d’un 10% en
els preus dels estudis de grau i un 15% en el cas dels màsters
que ja es cursen durant el curs 2018-2019.

En el seu conjunt, els beneficis fiscals prevists en aquest
pressupost arriben a 125 milions d’euros d’estalvi per als
contribuents, així mantenim una política fiscal justa i
redistributiva, basada en la progressivitat i que té en compte
les classes mitjanes i treballadores i que consolida Balears en
la mitjana de les comunitats autònomes en matèria de pressió
fiscal.

Passant al pressupost de despeses, e l pressupost de
despeses s’incrementa en un 8,5%, el sostre de despesa no
financera s’incrementa en un 8,5%, com ja es va explicar en
setmanes anteriors, quan es va validar aquest sostre, que suma
4.434 milions d’euros, un augment de 347,5 milions d’euros.
D’aquest increment, 251,5 milions es destinen a polítiques
socials fins a superar, per primera vegada, els 3.000 milions
d’euros; així, Salut augmenta en 145 milions d’euros, un
9,21% d’increment; Educació arriba als 1.000 milions;
Serveis Socials també creix un 9,6% respecte del pressupost
gestionat enguany; les polítiques d’ocupació creixen fins a
112 milions, i el pressupost d’habitatge serà el 2019 més que
el doble del que es gestiona enguany, fins a disposar de 57,5
milions d’euros. Les polítiques socials així representen
gairebé un 70% de la despesa no financera del pressupost.

En el capítol de personal els comptes augmenten fins a
1.641 milions, i això inclou un increment salarial dels
treballadors públics del 2,25%, una mesura pactada a nivell
estatal amb les organitzacions sindicals, aquest increment
salarial dóna continuïtat a les passes que des del Govern hem
donat durant tota la legislatura per restablir e ls  drets del
personal de la funció pública.

Dins la previsió de despeses també es contempla un nou
augment del finançament dels consells insulars, amb un
18,5%, un increment global de 65 milions, fins arribar a una
aportació conjunta de 425 milions a tots els quatre consells
insulars. Aquesta legislatura hem augmentat un 57,4% el
finançament dels consells insulars, això són 155 milions entre
el 2015 i el 2019; això ha reforçat evidentment l’autogovern
de cada illa tant en finançament com en els traspassos de
competències que s’han fet, que són promoció turística,
serveis socials i joventut. I així mateix també, el pressupost
contempla per als ajuntaments un augment dels fons de
cooperació local en 2 milions d’euros, a fi que a poc a poc

també restablim el nivell que tenia de dotació aquest fons
abans de la crisi.

I dins el marc de la Llei de capitalitat, el pressupost recull
una partida de 13,74 milions d’euros dels quals 6,5 són de
lliure disponibilitat per finançar les inversions de
l’Ajuntament de Palma.

El pressupost també constata la força de les inversions
públiques que hem recuperat aquesta legislatura, augmentam
en 40 milions per al 2019, fins a 461,25 milions, un
increment que és del 9,5%, entre les inversions a les
conselleries i les empreses del sector públic instrumental.
D’aquestes inversions un 40% es destinen a infraestructures
bàsiques, un 37% a polítiques socials i un 23% a àrees de
promoció econòmica.

Les inversions relacionades amb la gestió del cicle de
l’aigua assoleixen els 95,9 milions.

A l’àmbit educatiu arriba als 54 milions i això, d’aquí vull
destacar la reforma de 14 centres i la construcció de 10
centres nous.

A Salut augmenten fins a prop de 50 milions les inversions
principalment per fer inversions sobre... o alguns exemples
són la demolició de Son Dureta, l’inici de la reconversió de
l’antic Can Misses i hospital Verger del Toro a Menorca i
continuar amb les obres ja iniciades de l’ampliació de
l’hospital de Manacor. També seguim apostant per la creació
de noves places de residències i centres de dia.

I en matèria d’habitatge les inversions augmenten 18,7
milions, fins a superar els 30 milions, un increment que va
lligat a l’execució de 16 noves promocions, i a finançar la
construcció de 385 habitatges de protecció social.

El foment del transport públic també es tradueix en el
pressupost del 2019 en l’inici del projecte per dur el metro al
Parc BIT i les primeres passes per fer-lo arribar a Son
Espases. Evidentment, també es continua fent feina, una aposta
ferma per les polítiques d’inversió en el cicle d’aigua.

I quant a diversificació econòmica, que ha estat també un
dels eixos del Govern, a través de diferents iniciatives
adreçades a sectors estratègics. Així, el Pla d’indústria
contempla, per primera vegada, una línia d’ajudes per a plans
d’agilitació per a petites i mitjanes empreses industrials per
fer front al repte de la transformació digital i també se segueix
impulsant la inversió  per a la modernització de la planta
industrial. O la millora de la competitivitat de les empreses i
el teixit comercial és un altre dels objectius que es continua
reforçant amb ajudes per a la modernització, innovació dels
comerços de proximitat i per a la internalització de les
empreses entre d’altres.

Les partides per a les polítiques de recerca,
desenvolupament i innovació també augmenten un 28,5
respecte de l’any 2018, de manera que la inversió
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s’incrementa en 27 milions d’euros entre les diferents
conselleries.

Un element clau per reactivar les inversions ha estat la
implantació de l’impost de turisme sostenible que es troba en
marxa des del juliol del 2016. En aquests dos anys i mig,
Balears ha disposat de més de 200 milions d’euros, gràcies a
aquest fons de turisme sostenible que ja finança un total de
156 projectes; l’ITS constitueix un pla, és clau, és un element
clau per reforçar les polítiques de medi ambient, cicle d’aigua
i habitatge social, una eina de justícia social que consolida i
dóna sentit a la creació amb més recursos per a projectes que
responen a l’interès general i que serveixen per compensar la
petjada que deixa el turisme a les nostres illes.

En aquesta legislatura hem fet un esforç inversor
important, hem dissenyat els principals eixos i hem planificat
per posar les bases del futur. Per mantenir el nivell d’inversió
que precisen les Illes Balears necessitam també assegurar el
component d’inversió de l’Estat, per aquest motiu és clau el
fons d’insularitat del nou règim especial de les Illes Balears
que negociam amb el Govern de l’Estat; han passat vint anys
des del primer REB del 98 i ara ens trobam a la recta final
d’una negociació d’un nou règim especial que sigui realitat a
l’any 2019. Una fita que ens vàrem marcar tots, Govern, partits
i societat civil, agents socials i econòmics; un nou REB amb
tres eixos: un règim fiscal per millorar la competitivitat de les
nostres empreses; un apartat per compensar la insularitat en
temes de transports i un fons d’insularitat que, per primera
vegada, situarà Balears a la mitjana d’inversió de l’Estat a totes
les comunitats. Des del Govern hem actuat i actuam amb
responsabilitat davant d’una oportunitat històrica a Balears, un
repte comú i una qüestió d’Estat per a la nostra comunitat.

Aquest pressupost de la comunitat autònoma per a l’any
2019 representa la determinació d’aquest Govern en el
compliment dels objectius marcats per a tota la legislatura.
Amb aquests del 2019 tancam quatre pressuposts amb els
quals hem revertit les mesures del passat, hem millorat e l
present i posam les bases del futur per a Balears. Des del
2016 hem fet créixer un 33% els recursos destinats a
polítiques socials, 770 milions més de recursos en aquesta
legislatura per a polítiques socials; hem recuperat i hem
consolidat els pilars de l’estat del benestar, un dels principals
eixos de la nostra acció de govern, és aquí on hem marcat la
diferència clarament.

En aquests quatre anys hem reactivat també la maquinària
i l’engranatge que requereix una política d’inversió efectiva i
hem definit una planificació per situar la inversió a l’agenda de
les prioritats que necessita Balears, hem invertit gairebé un
50% més durant aquesta legislatura i ja ens apropam als nivells
d’inversió d’abans de la crisi. Tot aquest esforç es tradueix en
els següents increments de polítiques que entre el 2015 i el
2019 són els següents: en sanitat, un augment de 410 milions
més, un 31% més; en Educació, 224 més, un 29% més; en
Ocupació, 57 milions més, un 104% més; en transport, 47
milions més, un 48% més; en Habitatge, 43 milions més, un
286% més; en Medi Ambient, 40 milions més, 133% més; en

Serveis Socials, 34 milions més, un 23% més; en gestió del
cicle de l’aigua, un 20% més, 19 milions més.

Aquesta millora de serveis públics també ha implicat la
recuperació de plantilles a la funció pública, especialment la
contractació de més de 1.000 professionals, 1.100
professionals docents i més de 1.400 professionals a sanitat,
i també l’augment de places a la resta de sectors de
conselleries o sector públic autonòmic i instrumental, darrera
els serveis públics també hi ha d’haver professionals.

Totes aquestes polítiques defineixen un govern, això és el
que guanya tota una societat quan el seu govern prioritza la
recuperació de les polítiques socials i els serveis públics; és
més necessari que mai persistir en el blindatge de serveis
essencials de l’estat del benestar, en la justícia social
redistributiva, que ha de guiar una política fiscal responsable,
i en mantenir les polítiques d’estímul de sectors productius.
És aquesta la responsabilitat que assumim des del Govern i
que ens hem marcat des del primer dia, això és el que està en
joc quan es planteja reducció de despeses i d’inversions.

Aquest és un pressupost de tots els grups que donen suport
al Govern i vull reconèixer la sintonia i la bona predisposició
que han mostrat en l’elaboració i negociació d’aquests
comptes PSIB, MÉS per Menorca, MÉS per Mallorca, Podem
i Gent per Formentera.

En aquest quart pressupost de la legislatura també vull
agrair un any més tota la feina i esforç que ha fet la Direcció
General de Pressuposts i la col·laboració de la resta de l’equip
de la conselleria. 

Així mateix, tot i respectant la voluntat dels grups que han
presentat esmenes a la totalitat i demanen la retirada del
projecte de llei, deman la confiança del Ple per superar
aquesta votació de la totalitat dels pressupostos de 2019 i que
entre tots puguem fer aportacions i assolir el màxim consens
per millorar-lo durant la tramitació en aquesta cambra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Passam a la defensa de
l’esmena a la totalitat RGE núm. 13164/18, 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..., el Govern tendrà més o menys..., és a dir, tendrà
el pressupost més gran de la història, gairebé 5.500 milions
d’euros; són 449 milions d’euros més que l’any passat, 1.422
respecte de 2015, 1.200 i busques respecte -217- respecte de
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2016, que varen ser els seus primers pressuposts, i la pregunta
és: és un èxit, aqueix increment pressupostari? Per a nosaltres
no, senzillament és un fracàs, ara que ha acabat la legislatura.
No vàrem presentar esmena a la totalitat el primer any, eh?,
perquè nosaltres vàrem escoltar el debat que vostè va fer tal
dia com avui l’any 2015 per al pressupost de 2016. 

Miri, només li pos una partida, la partida 2, la partida
d’imposts directes respecte de l’any passat, d’imposts
directes, d’ingressos d’imposts directes, i no de millor
finançament a la comunitat autònoma, eh?, no del REB,
d’imposts directes, directes a la vena de la gent, zas!,
“Nosferatu”, que ens hem convertit en un “Nosferatu”, puja
respecte de l’any passat més de 270 milions d’euros. En
imposts indirectes puja respecte de l’any passat més de 275
milions d’euros. És a dir, respecte de l’any passat -això són els
seus papers, no són els meus, ho dic perquè...- només
d’imposts directes i indirectes ens cobraran més de 550
milions d’euros. D’acord.

Si tenguéssim totes les eines això potser podria estar bé,
però això és conseqüència de no haver quedat més remei que
claudicar, que claudicar. I ara explicaré el claudicar. Si agafam
altres qüestions que no són impostos, perquè diu 550 milions
d’euros, i veim la gràfica que també presenten els pressuposts
en referència a un problema que ha estat aqueix estiu damunt
la taula cada dia, que és el tema de la gestió de les depuradores
d’aigua, dels emissaris, de les estacions de bombeig, resulta
que el mateix govern reconeix que baixa la inversió per a l’any
que ve. Fa dos anys, el 2016, va tenir una pujada
importantíssima, però va quedar clar que no era suficient;
supòs que aquest estiu ho heu vist.

Si n’agafam una que dius: “Bé, aqueixa té una pujada
d’escàndol, una pujada somerina”, és de comerç, és de
comerç. Bé, en comerç han fet un bot que pareix el Puig
Major, no el Puig de Santa Magdalena, però quan mires la
profunditat d’aquests doblers a un sector que ara vendrà una
campanya electoral i tothom dirà “nosaltres defensam el petit
comerç”, te’n rius: d’1 milió 100 hem passat a 2 milions. Què
punyetes pot canviar del comerç amb 2 milions d’euros per a
quatre illes? D’aquí a poc temps, no molt, quatre illes, cap
comerç; moltes grans superfícies i moltes franquícies. Punt.
Això és el que hi haurà. Davant el mort fa bon plorar.

Sra. Consellera, vostè ha incrementat el pressupost perquè
els darrers anys l’economia ha millorat. Punt. Ha millorat. Al
Govern i al seu pressupost li ha passat el mateix que a
moltíssimes empreses, el mateix, que han millorat les seves
expectatives per una reactivació econòmica després d’una
crisi brutal, que no sé si tots vostès la varen passar, la crisi; els
que som empresaris la vàrem passar, no sé si vostès la varen
passar, però jo sí que la vaig passar; i vaig mantenir tots els
llocs de feina, però no sé si aquest dolor vostès el coneixen.

Un any més tornam tenir a les Balears un pressupost llastat
per la nostra incapacitat d’aconseguir un bon finançament i un
REB just per a tots els ciutadans, i aquí faré una aturada en el
REB. 

Tanta sort que està enregistrat en televisió, i  està en els
Diaris de Sessions. Els he dit sempre que el REB, tenir el
75% de descompte a una llei com el REB està bé, però no
conec qui és el guapo ni la guapa que tendria nassos de llevar
el 75% de descompte, el guapo aquest encara no el conec, no
el conec, amb la qual cosa 250 milions de reserves d’inversió
en base a no sé què poden estar bé, però sempre he dit que
això ajudarà només una elit empresarial, no els petits
autònomes, la petita i mitjana empresa; no tenim temps de
poder gastar temps i doblers a fer la paperassa aqueixa, és
impossible, ha de ser més senzill. El fons d’insularitat resulta
que és per arribar a la mitjana; i l’Estatut d’Autonomia que no
ho diu, això? L’Estatut d’Autonomia diu que han de compensar
la mitjana, amb la qual cosa el que vostè deia fa quatre anys,
l’any 2015, en aquest mateix debat, deia: “El govern Bauzá no
ha sabut o no ha volgut negociar un nou REB, ni exigir el
compliment de la llei per reformar el sistema de finançament
autonòmic. El govern Bauzá no ha sabut o no ha volgut, amb en
Rajoy, la millora de les inversions de l’Estat a Balears dels
pressupostos generals de l’Estat”. I quatre anys després,
consellera, jo li retorn la seva pregunta: aquest govern no ha
sabut o no ha volgut negociar un nou REB i un millor
finançament? El que va dir vostè aquell dia era fals, el que acab
de dir jo és fals. El que vostè va dir aquell dia era fals i el que
jo li acab d’interpel·lar a vostè, si no ha volgut vostè negociar,
també és fals. 

La realitat és una altra: que no pintam un pebre, que se’n
toquen els nassos de nosaltres, que PSOE i PP són les dues
cares d’una mateixa moneda d’un estat centralitzat que no creu
en l’Estat de les autonomies, que no creu en la igualtat
d’oportunitats, i tornam estar amb uns pressuposts que vostè
el que té és el que és capaç de fer dins la seva comptabilitat
d’aquelles coses que ja tenia aquí i els ingressos que pot tenir
pels imposts que pot posar. No té més, no té més. Però
aquella il·lusió per la qual nosaltres no votam en contra dels
pressupostos de 2016, que és que canviarà, canviarà de bon de
veres la forma del Govern central en sistema de finançament
i en REB, que és que ha de cobrir..., no que ens ha d’igualar a
la mitja d’inversions de l’Estat; quin camelo!, com es riuen de
nosaltres! La mitja de finançament de l’Estat en tema
d’inversió que vengui del pressupost, que se n’han rigut el PP
i el PSOE, estant jo i tot en el PP!, però reconec, quan tenc 57
anys, que hem de dir basta!, que ja està bé!, que allò que ens ha
de fer iguals no ens ho han de donar com una almoina amb una
llei. És un fracàs polític brutal, que hem tengut, i tornam
educats, no protestam, no protestam. ¡Oh!, estos de Baleares
son muy educados. Idò jo pens ser mal educat, si és necessari,
per aconseguir les eines per als meus néts, per als vostres
fills, per als vostres néts. 

I això és el pressupost que tenim, un pressupost
comptable, com teníem anteriorment, amb més ingressos. Puc
estar d’acord amb segons quines polítiques, però jo pensava
que els darrers pressuposts serien uns pressuposts que ens
donarien molta més autonomia perquè tendríem una sèrie
d’eines que jo havia cregut que vostè duria endavant. Vostè ho
va dir molt clar fa quatre anys: “Parlam de centenars de
milions d’euros que s’han perdut per l’aigüera, massa
negligència per un sol govern i massa patiment per als
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ciutadans”; i quin patiment no ha canviat, si és el mateix?  Ens
segueixen donant el mateix, ells! Si qualcú ho posa, ho posa de
la suor, de la sang, de l’esforç, de la gent que fa feina a les
Illes Balears, començant per Formentera, Eivissa, Menorca i
Mallorca! Què ha canviat?, què ens han donat més? Per favor!

Potser que jo sigui el darrer any que sigui aquí, si no entr
o no hi vaig, però que almanco hagi demanat perdó per la
ineficàcia que hem tengut els polítics aquests darrers trenta-
quatre  anys! I que hem de perdre el respecte sense perdre
l’educació, però ens han de veure, que tenim raó, i jo pensava
que aquesta lluita que vostès tenien, a principis de legislatura
la mantendríem ara, i en Sánchez que quedi tot sol, si està a
l’aire, no té xarxa davall, Sra. Armengol, li canti les quaranta,
li canti les quaranta! Perquè vostè presenta els darrers
pressuposts que no són mai aquells pressuposts que vostè
hagués somiat, per això aquesta esmena a la totalitat, perquè
és la mateixa comptabilitat amb més gent que entràs pel portal
a comprar i més imposts ha pagat aquesta gent, aquest
autònom, per pagar al Govern. Volem enganar la gent? Ho
facin vostès, jo no.

Són paraules, aquestes paraules que li he dit, seves, Sra.
Cladera, centenars de milions d’euros que s’han perdut per
l’aigüera i que es continuen perdent per l’aigüera, afegiria jo.
Per això, ho reconegui, vostè o no està clar que amb aquests
pressuposts que ens presenta per a l’any que ve, malgrat ser el
més elevat de la història, estam gestionant misèria, sí o no?
Del que arriba de l’Estat, que quedi clar, no misèria del que
paguen els ciutadans, que són 5.000 milions, 3.000 i busques,
perquè l’altre ve del fons de..., 5.000 milions perquè ho pagam
a la declaració de renda, què punyetes! Ho pagam tot, no ens
regalen res, ho digui si gestionam misèria o no. O el que
gestionam són uns bons comptes d’explotació d’un negoci
com qualsevol altre, perquè ha millorat?

Ha quedat molt poc d’aquella prioritat que vostè deia que
tenia el 2015: “la millora del finançament autonòmic”. Ara
amb el seu Govern a Madrid el que fan de qualque manera, per
a mi és acotar el cap, i l’única opció que tenen és aquesta, està
clar que vostès amb el Sr. Rajoy vivien millor, vivien de cine!
Vivien de cine! Però, o en Sánchez no pot, que això encara
seria el que vostès podrien defensar, és a dir, els de Podemos,
o els independentistes, o els del PNB, no ens deixen, i
almenys un diu, bé, un ja sap on és el mal, o en Sánchez no vol.
Una de dues, o en Sánchez no vol.

L’any 2019 per a mi són uns pressuposts qualssevols,
perquè jo tenia una il·lusió , El Pi s’havia cregut aquesta
il·lusió, que la presidenta va expressar aquí aquell mes de
juliol de l’any 2015 i que vostè va ratificar el mes de
novembre de l’any 2015, i això no hi és. Què hi ha més?
Aquell senyor que du musclos quan s’acaben a Menorca, una
fitxa de les generals del 2015, aquell senyor que compra un
quilo de musclos a Barcelona i els envia a Ciutadella quan
s’acaben els de les muscleres; els musclos li costen 0,97
cèntims per quilo, ara hi ha dies que han costat aquest hivern
passat, 0,99, quasi 1 euro, però el transport li segueix costant
per cada quilo 1,10 euros, val més la corda que el poal. Aquell
que envia sobrassada a Madrid, per quilo li costa 15,64 euros;

en canvi, si envia la sobrassada, aquest d’El Pozo, que en fan
més ja que tota la que fem nosaltres, un mateix trajecte dins la
península només li costa 9 euros.

Eren aquestes coses que nosaltres pensàvem que
canviarien i que tenien força suficient, perquè si no és així,
podem parlar de moltes polítiques a haver de fer, però no ho
aconseguirem. Això és la decepció, són incompliments, Sra.
Presidenta, o Sra. Consellera: tendrem tot inclòs? No. Cotxes
de lloguer regulats? No. Lloguer de vacances amb igualtat de
condicions? No. Accés a l’habitatge fàcil? No. Un transport
públic que realment canviï i no anem com a arengades dins el
tren? No. Haurem diversificat la nostra economia? No, i li faré
una esmena parcial, posi en el pressupost el que va demanar el
vicerector de la Universitat, va dir que hi havia aquí múscul
suficient per poder invertir el que s’inverteix com a mitjana de
l’Estat, un 1 ,13% de la despesa del Producte Interior Brut.
Faci-ho!, almenys creuré qualque cosa, tocaré qualque cosa.
No vull fer com Sant Tomàs, miri que som creient, però de la
fe a no poder-ho tocar, mentre sigui viu, quan sigui mort ja
serà una altra cosa, però mentre sigui viu m’agradaria poder-ho
tocar.

Sistema de finançament? No. REB? No.

Per a nosaltres aquests pressuposts segueixen castigant els
mateixos, les rendes mitjanes i baixes, ja li ho vaig dir, té
l’explicació, no pagar el mateix tram autonòmic del 50% en
rendes de 18.000 euros a 30.000 euros, és un 0,1, és un 0'02,
em diu són 100 milions d’euros, però si en té 1.400 de
milions d’euros respecte del que tenia el 2015, i a algú se li
haurà de dir: tu no podràs fer això, però ajudarem aquesta gent.
No ho volen fer. Mantenim per a nosaltres una pressió fiscal
massa elevada.

Sra. Consellera, al final aquests pressuposts són la
constatació que ningú no creu en nosaltres més enllà dels
distints límits de les quatre illes, o ningú no ens vol escoltar.
I he de reconèixer, i això no em sap greu reconèixer-ho, que
la presidenta ha fet un esforç en aquest sentit, però fill meu,
són uns caps de suro!

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Doncs, passam a la defensa de l’esmena
a la totalitat RGE núm. 13165/18, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans, Partido de la Ciudadanía, té la
paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra. Consellera,
bon dia a tothom. No sé si ho recordarà, però en el darrer
debat sobre el límit màxim de despesa, li vaig dir i no li va fer
gaire gràcia sentir-ho, que començava a haver-hi indicadors
que feien preveure una desacceleració en el creixement
econòmic espanyol, això passava dia 11 de setembre. Som a
dia 20 de novembre i les coses no han canviat, la previsió
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segueix essent de desacceleració i de cada vegada aquesta
desacceleració  és més notòria. Miri, tant el Fons Monetari
Internacional, com el Banc d’Espanya, com el Banc Central
Europeu, com la Comissió Europea, han anat rebaixant de
setmana en setmana, de mes en mes, les previsions relatives
al creixement econòmic espanyol per a enguany i per a l’any
que ve. Fins i tot ho ha fet el mateix Govern d’Espanya, i
evidentment qui diu desacceleració a Espanya, diu
desacceleració a les Illes Balears.

Quan vostès varen presentar els  actuals pressuposts Sra.
Cladera, varen facilitar unes dades molt optimistes, segons la
Direcció General d’Ocupació i Economia a la nostra
comunitat tendrem un creixement enguany d’un 3% i l’any que
ve d’un 2,7%, és això en els papers que ens varen passar. Quan
un agafava aquest mateix gràfic i comparava aquestes
previsions governamentals amb les que donaven altres
organismes políticament independents, per dir-ho així, com el
BBVA, o la FUNCAS, la Fundació de Caixes d’Estalvi, veia tot
d’una que les altes previsions de creixement tant per a enguany
com per al 2019, estaven per davall les del Govern. No sé si
amb això estam davant la cuina Tezanos, o davant la cuina
Negueruela, ja que era una direcció general de la seva
conselleria, però costa creure que les dades que faciliten,
consellera, siguin reals.

I encara resulta més mal de creure, quan un recorda el que
deia fa just una setmana un nou informe de la FUNCAS,
segons aquesta fundació la desacceleració econòmica és
encara més greu del que pensàvem. A les Balears, segons
FUNCAS, no creixerem aquest 2018 un 3% i l’any que ve un
2,7, com afirma la direcció general, sinó que la previsió
rebaixa les expectatives fins a un 2,2 i a un 2 pelat,
respectivament. 

I aquest comportament, semblant al de comunitats
autònomes com Múrcia, Comunitat Valenciana, o Catalunya,
totes fortament dependents, com nosaltres, del turisme, té
molt a veure és clar amb la recuperació dels altres destins
competitius amb els quals nosaltres, com indica la paraula,
competim. I afegeixen també que, segons les previsions de
FEDEA, les Balears difícilment compliran l’objectiu de
dèficit. D’acord amb aquesta altra fundació, tendríem una
desviació negativa d’un 1 ,2%, i li record de passada que
l’AIReF ja advertia en el seu informe corresponent al mes de
juliol passat, que érem una de les quatre comunitats
autònomes espanyoles, juntament amb Andalusia, Cantàbria i
Madrid, que difícilment compliríem enguany la regla de
despesa.

En fi, Sra. Cladera, aquestes coses, com a mínim vist el
que li acab de dir, no pinten bé, i això no li dic amb
satisfacció, com pot imaginar-se, sinó amb preocupació.

Vostè ha presentat uns pressuposts expansius amb un
creixement de prop de 449 milions d’euros, un 8,96% més
que l’any passat. Són evidentment uns pressuposts electorals,
ho diu el calendari, i tenc per mi són també uns pressuposts
electoralistes, no estan pensats per donar continuïtat a cap
política sinó és la d’arribar a dia 26 de maig havent premiat, jo

crec, els seus. Permeti’m que afegeixi que molts dels seus ja
ni tan sols li agraeixen aquest esforç, li posaré només un
exemple, miri què passa amb la partida d’educació, miri què
pensa la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes a
Mallorca, la FAPA, a qui vostès els agrada tant ensabonar,
doncs miri, aquesta fundació, aquesta federació, vull dir,
emetia un comunicat fa quinze dies, un comunicat de balanç de
legislatura, en què els retreia haver incomplit les seves
promeses electorals, els ho retreia a vostès i als seus socis de
Govern, ni el 5% del PIB destinat a Educació ni l’augment del
10% anual com havien promès; ja veu, no n’hi ha prou amb
obrir-los de pit en ample les portes del Consolat, com han fet,
també han de complir el que han promès. I consti que no li parl
aquí ni dels barracons ni dels assessors tècnics docents, que
també podria evidentment afegir. 

Un govern responsable, Sra. Consellera, és un govern que
deixa la casa ordenada quan arriba l’hora de la mudança, encara
que les urnes els puguin tornar a atorgar la confiança, cosa que
dubt, francament, i no som l’únic, segons les enquestes, fins
i tot així la seva obligació és deixar la casa ordenada, com si
en endavant l’hagués d’habitar un altre. Què vol que li digui,
una vegada analitzats aquests pressuposts és evident que vostès
en lloc d’ordenar la casa l’han mig tirada per la finestra, i no
és això el que toca fer en un context econòmic com l’actual.
Li record que dins la Unió Europea Espanya és un país que
juga a la Champions Ligue del dèficit públic, més i tot, l’ha
guanyada dos anys la Champions, l’any 2016 i l’any 2017. Em
dirà que això és culpa del PP, no li neg, eh!, ha tengut el
Govern d’Espanya durant els darrers anys, però només en part,
consellera, també és culpa del seu partit, quan esclata la crisi
econòmica qui duu anys governant Espanya és el PSOE, no és
el PP, i qui és llavors incapaç d’afrontar-la també.

El greu és que ara anam pel mateix camí, l’actual govern
del Sr. Sánchez ha recuperat la senda alcista del dèficit; aquest
setembre el deute del sector públic havia pujat un 1% respecte
del mes d’agost i en termes interanuals això suposa ja un 3,6.
I a vostès aquí, a les Balears, no se’ls ocorre altra cosa que
pujar el pressupost quasi un 9%. Res a estalviar, res a utilitzar
l’increment en la recaptació per eixugar el deute, per anar
reduint el pes d’aquesta llosa que ningú no vol assumir. No,
vostès venga a gastar. 

Sap quina era la grandària del sector públic en relació amb
el PIB l’any 2007 quan va arrencar el segon govern Antich? Li
record, segurament ho sap, era d’un 11%. Sap quin serà el
2019 si s’aproven aquests pressuposts? Un 16,72%, quasi 6
punts més. Aquest percentatge respecte del PIB no farà més
que augmentar si vénen mal dades econòmicament, i tots els
indicadors, insistesc, així ho donen a entendre.

Tenim, idò, dues raons de pes per demanar a aquest govern
que retiri aquest pressupost: la primera, que la previsió
d’ingressos no s’ajustarà amb tota probabilitat a les despeses,
atesa la desacceleració a la qual ja m’he referit i que aquest
govern s’estima més ignorar, i la segona, que el caràcter
expansiu que els caracteritzat, unit a la nul·la voluntat de
reduir en termes absoluts el nostre deute públic, no ens
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prepara gens ni mica per afrontar un canvi més que previsible
de cicle. 

De fet, som al quart debat de totalitat d’un projecte de llei
de pressupost i de raons per demanar-ne la devolució, es pot
ben dir, que no n’hi ha cap de ben nova, ni aquestes dues ni les
que enumeraré ara to t seguit. Vostès duen una política
pressupostària de pinyó fix, de cada vegada recapten més i de
cada vegada gasten més, passa, emperò, que enguany el vent de
popa ja comença a bufar amb manco intensitat i potser molt bé
que d’aquí no gaire aquest vent no ens vengui de popa sinó de
proa. És per això, per aquestes dues raons, encara que es
reflecteixin any rere any, enguany encara són més
peremptòries. 

Com ho és també la que té a veure amb la fiscalitat, amb
l’excessiva càrrega fiscal que han de suportar els ciutadans
balears, i en especial les classes mitjanes i baixes i també,
evidentment, els autònoms que en formen part. Ja sabem que
vostès no són partidaris de deixar els doblers en mans dels
ciutadans, en particular si aquests ciutadans no són ni rics ni
pobres. Any rere any cada vegada que el nostre grup o el Grup
d’El Pi, que també ho ha fet reiteradament, els ha demanat que
igualin com a mínim el tipus impositiu del tram autonòmic on
es concentra a les classes mitjanes i baixes, els compresos
entre aquests 16.000 euros i els 55.000, que els igualin amb
la mitjana estatal; ni tan sols s’han dignat a prendre-ho en
consideració.

I afegeixin també la persistent negativa d’aquest govern a
eliminar l’impost de successions i donacions. Fa un parell de
dies teníem coneixement que la renuncia a acceptar una
herència, segons el Consell General de Notariat d’Espanya,
havia crescut a les Balears de 2016 a 2017 en un 16,4%, és
molt, d’un any per l’altre són més de 200 ciutadans més a
Balears que renuncien a un bé; i si agafam com a referència la
darrera dècada el percentatge és de l’ordre del 300% de
creixement. Ja sé que em dirà que el motiu de la renuncia no
era l’impost que havien de pagar sinó els deutes, hipoteques
que duien associades les herències, no li neg, però també és
evident que el pagament de l’impost no hi ajudava gens a
prendre una decisió en aquest terreny.

També hem demanat dues vegades en aquesta mateixa
cambra que es replantegessin el sistema de valoració
d’immobles i que l’ajustassin al valor real del sòl, no al que
fixa un cadastre que moltes vegades ha sobrevalorat. I, com
diríem en el joc dels vaixells, una vegada més aigua!, per aquí
tampoc no rebaixarem l’impost de successions i donacions ni
el de transmissions patrimonials.

I encara hi ha una darrera raó, consellera, per no acceptar
aquest pressupost. Al llarg de la legislatura vostès han disposat
de molts de doblers, en números rodons comptant el que
tenim per a l’any que ve, quasi 2.000 milions més que l’any
2015, 1.900 milions. Sense doblers és mal de fer gastar, eh!,
ho reconec, però tenir doblers per gastar i tenir-ne tants no
comporta per força haver-los de gastar bé, i és que una cosa
evidentment no lleva l’altra, per això més d’un pic els hem
demanat que presentassin un pla d’eficiència, que el

mostrassin, si és que com asseguraven el tenien. Arribats a
aquest punt em tem molt que no el tenen aquest pla.

Miri, li podria posar molts d’exemples que demostrarien
com no han estat eficients en una bona partida de matèries,
però li posaré un de sol prou eloqüent i que resumeix, al meu
entendre, el que ja pot considerar-se com el fracàs d’aquest
govern, el percentatge de població amb risc de pobresa. Com
deu saber aquest percentatge ha pujat quasi 6 punts percentuals
entre 2016 i 2017, són les darreres dades de què disposam;
ara un de cada quatre balears hi està en risc de pobresa, segons
la xarxa per a la inclusió social.

De totes maneres encara hi ha una dada més interessant,
durant els anys de la crisi, abans que vostès tornassin al
Govern, aquest percentatge ha estat sempre menor a l’actual...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pericay, vagi acabant, per favor.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Acab tot d’una president. Què han fet, consellera? Com, de
quina manera han gastat la doblerada de què han disposat si
finalment aquesta no ha permès frenar les desigualtats i fins i
tot les ha fet créixer?

Res més consellera, excepte reiterar-li el prec inicial,
retirin aquests pressuposts i presentin uns de creïbles; aquests,
per desgràcia, no ho són.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Doncs, passam a la defensa de
l’esmena a la totalitat, RGE núm. 13166/18, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Gabriel
Company. 

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, el passat dia
29 d’octubre el Govern va aprovar el darrer projecte de
pressupost d’aquesta legislatura i, per tant, és un bon moment
per jutjar no només els pressuposts per a l’any 2019 sinó
també les actuacions o situacions que vostès han pres o s’han
trobat durant aquests darrers tres anys i mig. 

Vostè, Sra. Cladera, va heretar el juny de 2015 una
economia balear amb una inèrcia de creixement com molt
poques vegades s’havia vist en aquesta comunitat autònoma;
com que la inèrcia era molt positiva li va suposar que a l’any
2018 recaptassin 1.350 milions d’euros més dels que hi havia
a l’anterior legislatura, i tot com a conseqüència del
creixement econòmic que aconseguiren els ciutadans i
ciutadanes de Balears en base a les reformes que desenvolupà
el Govern balear i el Govern de l’Estat la passada legislatura. 

Però ja l’any passat, Sra. Cladera, des d’aquesta mateixa
tribuna, en el debat de pressuposts de l’any 2018, li vaig dir
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que havia viscut de rendes durant tota la legislatura, que no
havien fet absolutament res per contribuir que aquest cercle
econòmic virtuós que s’inicià a l’any 2013 continuàs, que
resultava impossible viure de la inèrcia durant molt més
temps, també li vaig dir que els seus amics que volgueren viure
de la inèrcia a l’any 2011 ja ens dugueren a la pitjor crisi
econòmica que hem conegut.

Desgraciadament a dia d’avui podem constatar amb
claredat que aquest tercer govern d’un pacte d’esquerres, amb
la Sra. Armengol al front, ha tornat acabar en fracàs i fent més
despesa i incrementant el deute. Avui quan vostès ja estan en
fase de sortida del Govern evidenciam amb tristesa que la
situació econòmica és molt diferent de la que vostè es va
trobar a l’any 2015, amb una inèrcia -com he dit- enormement
positiva.

A dia d’avui la seva Direcció General d’Ocupació i
Economia ens diu que estima un creixement interanual del
2,7% ja al segon trimestre del 2018, amb una clara tendència
a anar a menys i sembla que tancarà vostè amb un 2%, o a prop
d’un 2%, menys de la meitat del que teníem a l’any 2016.

Una xifra similar també l’estima l’AIReF, l’Autoritat
Independent de Responsabilitat Fiscal, per al tercer trimestre
del 2018 que situa el creixement de Balears en un 2,1%, i
aquestes mateixes dades les corroborava ara fa pocs dies
FUNCAS, la Fundació de les Caixes d’Estalvi, que deia que el
creixement de l’economia de Balears per a l’any 2018 seria
d’un 2,2%.

És a dir , hem passat de ser la regió que més creixia
d’Espanya a l’any 2016 a la tercera que menys creixerà de tota
Espanya a finals de l’any 2018. 

I és clar, quan al 2016 els afiliats a la Seguretat Social
creixien anualment en 28.000, ara al 2018 ho fan en 15.000,
pràcticament la meitat. Quan les llistes d’atur es reduïen en
10.000 persones a l’any 2016, ara surten poc més de 1.000
persones de les llistes, 10 vegades menys, consellera. Quan a
l’any 2016 l’atur es reduïa un 15% anual, la xifra més elevada
de tot Espanya, ara només es redueix un 2,3%, la pitjor xifra
de tota Espanya en reducció d’atur. Quan al 2016 la creació
d’empreses creixia exponencialment, al mes de setembre de
l’any 2018 la creació d’empreses a Balears cau un 13,3% i les
dissolucions augmenten un 62,5%.

I fixi’s bé, Sra. Cladera, quan al 2016 la recaptació de
l’impost sobre transmissions patrimonials fins al mes d’agost
creixia un 20% en relació amb l’any anterior, i al mateix mes
de l’any 2017 creixia un 15%, ara al mes d’agost d’enguany
només creix un 3,9%, quatre vegades manco, consellera.

Com pot comprovar qualsevol que ens escolti, aquestes
dades fan feredat, són unes dades que els qualifiquen molt a
les clares com a uns pèssims gestors. La realitat confirma, per
tant, el que tantes vegades hem repetit des del Partit Popular.

Sra. Cladera, abans de decréixer es passa per una fase on es
comença a deixar de créixer i vostès ja estan en aquesta fase

i ens ho hauríem de fer mirar. Vostès trobaren un cotxe en
marxa que funcionava bé i s’han oblidat de posar-hi benzina.
Escolti, si no li posen benzina el cotxe s’atura i això és el que
han fet vostès amb la seva gestió, basada únicament en la
prohibició i la imposició, res per garantir que la bonança
econòmica duràs el màxim , tal vegada esperen electrificar-lo,
al cotxe.

El darrer exemple és la notícia que molts de creuers
deixaran de fer escala a Balears en favor d’altres destinacions
com Turquia. Ara bé, això és el que vostès cercaven en els
acords del canvi. Els senyors de Podemos estan totalment
contents pel fet que l’economia s’aturàs i es frenàs, ells viuen
feliços.

(Alguns aplaudiments)

L’esquerra, per tant, sempre acaba duent els ciutadans a la
crisi i a l’atur i desgraciadament això es confirma i aquesta
vegada no serà una excepció.

Sra. Cladera, a dia d’avui ningú no es pot creure que
l’economia de les Illes Balears creixerà al 2019 un 2,7%, que
és el que vostè  preveu en aquells pressuposts o en aquell
projecte de pressuposts del 2019. Com és possible que ens
vulgui fer creure que creixerem un 2,7% si aquesta ja és la
xifra de creixement del segon trimestre i estam en clar procés
de decreixement? Això ho diu la seva mateixa Direcció
General d’Ocupació i Economia. Com és possible que ens
vulgui fer creure que creixerem un 2,7% el 2019 si tots els
organismes, FUNCAS, l’AIReF, li diuen que es mouran
damunt un 2 al 2018 ja?

Miri, el creixement econòmic que es preveu al projecte de
pressuposts no se’l creu ni vostè, Sra. Consellera, i li hauré
dir, com li varen dir al Sr. Sánchez la setmana passada, que no
es creuen ja ni sus cuentas ni sus cuentos.

I com que les previsions de creixement no són realistes...

(Remor de veus)

... i les estimacions d’ingressos de pressuposts són
impossibles de complir... i es demostra clarament que estan
inflades, Sra. Consellera. Sra. Cladera, ens pot explicar com
és possible que la recaptació d’imposts sobre transmissions
patrimonials creixi al 2019 un 11,5%, segons preveu vostè, i
resulta que en aquell mes d’agost ja el té a un 3,9% només?
Com és possible?

Considera prudent pressupostar unes bestretes a compte
del sistema de finançament quan vostè mateixa sap que estan
inflades i que, per tant, haurem de passar comptes d’aquí a dos
anys i tornar els doblers a Madrid?

Sra. Consellera, per què tornar pressupostar 120 milions
d’euros d’ingressos d’un protocol d’inversions, o més ben dit,
d’un protocol d’invencions que va vendre la Sra. Armengol a
finals del 2015 com a un gran èxit, i que a dia d’avui no ha
ingressat ni un euro després de posar-ho a tres pressuposts
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consecutius?, 120 milions, 120 milions, 120 milions i no ha
cobrat ni un euro. Com és possible que cregui que el Sr.
Sánchez ens enviarà els 120 milions d’euros per al 2019, quan
ha anunciat que no hi haurà ni sistema de finançament, ens ha
deixat tirats almenys per ara amb el REB i té enormes
dificultats per aprovar els pressuposts de l’Estat amb el
separatistes i els populistes.

Sra. Cladera, vostè creu en miracles? I, per cert, aquests
120 milions d’euros que vostè té pressupostats aquí, e ls ha
pressupostat... els Pressuposts Generals de l’Estat els duen
pressupostats?, perquè si no els duen -això ja ho sap vostè-
debe y haber, eh?, a veure si ens quedarem amb debe haber,
pero no hay, que això és el que li ha passat durant tres anys
amb aquests 120 milions d’euros.

Vostè...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Vostè ha fet exactament el mateix que va fer la Sra.
Montero i el Sr. Sánchez amb el pressupost general de l’Estat,
primer ha decidit que es volien gastar 5.457 milions d’euros
i després ha quadrat els ingressos, és clar, i això és molt
delicat, no li sortiran els números.

Sra. Cladera, amb un entorn de manifesta desacceleracció
econòmica com li he mostrat amb aquestes dades, vostè ha
volgut fer e l pressupost més extensiu de tota la legislatura
amb un increment de quasi 350 milions d’euros més de
despesa no financera, més d’un 8,5%. Li ha resultat indiferent
que els ingressos no permetin assolir aquest brutal increment
de despesa perquè vostè i els seus companys de viatge han
perseguit tota la legislatura el dèficit, el deute i les pujades
d’imposts.

Afortunadament els comptes públics autonòmics durant
aquests darrers anys han tengut tres bons aliats: el primer, un
increment enorme dels ingressos tributaris gràcies a
l’increment de l’activitat econòmica que vostè ja es va trobar
i que li han permès recaptar 1.350 milions d’euros més. Vostè
no ha fet res perquè això continuàs, viu de rendes.

El segon és la Llei d’estabilitat pressupostària d’aquell
malèvol Sr. Montoro, que ja sabem per què va fer aquesta llei
d’estabilitat pressupostària, perquè gent com vostès no puguin
malgastar els doblers, que és cap allà on van, que és el que fan
sempre que governen i ara ho demostren amb aquest
pressupost.

I el tercer punt és una manifesta incapacitat de gestió del
conseller d’aquest govern que ha provocat inexecucions
massives del pressupost, 200 milions d’euros a l’any 2017,
com molt bé vostè sap, i ha hagut de fer aquell thriller de
passar-ho a les empreses públiques perquè no els ho prenguin.

Aquests tres factors han possibilitat que a l’any 2017
Balears tancàs els comptes públics amb un superàvit de més de
100 milions d’euros i que, probablement..., cada vegada en
tenim més dubtes, però probablement el 2018 també es tanqui

amb superàvit, quan hagi pagat tots aquells doblers que ha de
pagar per aquelles desclassificacions i tots aquells rollos.

No han estat vostès... que per voluntat pròpia hagin volgut
canviar o  hagin volgut tenir superàvit als comptes, la seva
gestió sempre ha estat sinònim de despesa, de dèficit i de
deute i avui, desgraciadament, la falta de dinamisme de
l’economia ja no permet increment substancial dels ingressos
tributaris, i de forma increïble des que el Sr. Sánchez seu a la
seva cadira de La Moncloa la regla de despesa, com tantes
altres coses, com el REB, com el sistema de finançament,
etc., ja ha deixat de ser un problema per a vostè, Sra. Cladera,
ara -com diu la Sra. Armengol- Madrid ja no ens mata.

Ens pot explicar com és possible incrementar un 8,5% la
despesa financera si la regla de despesa diu que només el pot
incrementar un 2,7%?

Sra. Cladera, de cara al 2019 no resulta possible  gastar
5.457 milions d’euros, perquè  incompleix la regla de despesa,
perquè incomplirà l’objectiu de dèficit perquè els ingressos
estan inflats. Vostè ha fet un pressupost que no és real i ho
sap.

Incrementaran el deute de la comunitat autònoma que és el
principal desequilibri que pateixen els comptes públics, el
deute a l’any 2015 eren 8.333 milions d’euros. Vostè el passa
a 9.200. Escolti...! I tot això amb 1.350 milions d’euros més
d’ingressos. Per tant això és molt delicat.

Sra. Cladera, a nosaltres el que ens preocupa també és que
destini 287 milions d’euros de despesa corrent i només en
destini 60 a inversió. Vostès gasten o malgasten, i no destinen
doblers a fer inversió, i aquest concepte de despesa i
d’inversió no el tenen molt clar, vostès, s’estimen molt més
fer despesa que fer inversió. Ara sí, de cara al 2019 el Sr.
Vidal no en farà ni una, de depuradora ni obra hidràulica,
perquè la festa allà on s’acumula, curiosament, és a les
conselleries del PSIB-PSOE; desgraciadament vostès allà on
fan els grans ingressos, o les grans pujades de pressupost, és
a les seves conselleries del PSOE. Ja està bé, si els deixen.
Vostès volen aprofitar aquest pressupost electoralista que ha
elaborat per fer campanya electoral, però només per al PSIB-
PSOE; ja dic, ja està bé si la deixen els seus socis.

De què serveix, Sra. Cladera, tenir el pressupost més alt de
la història si aquest no serveix per solucionar els grans
problemes de la gent. Li ho han dit els que m’han precedit:
més embussos que mai; van com a sardines o com a anxoves
o com li vulgui dir el Sr. Font, van dins el tren tots pitjats.
Manca d’habitatge, més barracons que mai, llistes d’espera,
aigües fecals a la mar, platges tancades, transport públic
caòtic... Això són les coses que tenim a dia d’avui després de
tenir els pressuposts més alts de la història.

En definitiva, és un pressupost de terra cremada que es
pretén executar en només sis mesos, i qui vengui darrere que
ho arregli. O, dit d’una altra manera, és la prova manifesta que
vostès no pretenen passar comptes d’aquest pressupost l’any
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que ve, perquè ja demostren amb això que no fan comptes ser
aquí.

Miri, Sra. Armengol, i vaig acabant, a dia d’avui, Sra.
Armengol, ha arribat el moment de donar un nou impuls a
aquesta comunitat autònoma i fer una nova política, una nova
política econòmica radicalment diferent de la que han fet
vostès, una nova política econòmica en la qual es prenguin
mesures per fomentar les bases de l’activitat i es defensin els
sectors productius, que sempre han demostrat la seva gran
capacitat per generar riquesa en aquesta comunitat autònoma,
una política econòmica que deixi de criminalitzar els sectors
econòmics, com estan fent des d’algunes de les seves
conselleries dient sempre que els empresaris són dolents, i
prohibint-ho tot. I avui, senyores Cladera i Armengol, tenen
l’oportunitat de no posar entrebancs a aquest camí de canvi
que molts volem recórrer i que la gent ja demana pel carrer.

Per això, Sra. Armengol...

(Remor de veus)

... li deman amb sinceritat que torni aquest projecte  de
pressuposts per a l’any 2019 al calaix del qual mai no hauria
d’haver sortit, i que n’elabori un de nou per a l’any 2019, un
així com toca. No faci cas d’aquells socis que només volen
gastar i sobretot malgastar. Un nou projecte de llei de
pressuposts 2019 que no plantegi un increment brutal de la
despesa, com fa l’actual, i que no ens arrossegui novament al
dèficit i al deute i, sobretot, un projecte de llei que ara que
encara hi som a temps, i ve justet, que abaixi els imposts als
ciutadans i a les empreses de les Illes Balears com proposa el
Partit Popular.

Nosaltres no volem pressuposts que deixin la comunitat
autònoma amb un deute de més de 900 milions d’euros més
que als que vostès arribaren tenint una economia favorable.
Nosaltres no volem uns pressuposts que passin del creixement
d’un 4,1 l’any 2016 a un 2 l’any 2019 i anam per avall.
Nosaltres no volem uns pressuposts que a pesar del que
braveja el Sr. Negueruela redueixin l’atur: el 2016 hi havia un
15% de reducció i el 2018 tenen un 2,29 de reducció. Aquests
pressuposts no són els que necessita aquesta comunitat
autònoma.

Amb 1.350 milions d’euros més no es nota gens. Com li
he dit abans, més embussos, més brutor, més inseguretat, més
pobresa, més barracons, menys habitatge. Sra. Armengol, miri,
agafi la nostra reforma fiscal i copiï’ns més, i copiï’ns bé; a
nosaltres no ens molesta gens, i els ciutadans li ho agrairan, i
tot el que vostè hagi avançat en aquest sentit ara en aquests
mesos almanco nosaltres no ho haurem de començar el juny
de l’any 2019.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la consellera
d’Hisenda i Administracions Públiques, la Sra. Catalina
Cladera.

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

Gràcies, Sr. President. Començaré amb un poc d’humor,
Sr. Company. Ja ha tret a ballar les padrinetes?, amb tot el
respecte a les padrinetes.

Però parlem de coses serioses, avui aquí. Quant... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, no tenc cap gana de ballar amb vostè, Sr. Company.

(Rialles, remor de veus i alguns aplaudiments)

Parlant de temes seriosos i de previsions
macroeconòmiques, volen fer un discurs catastrofista en
relació amb el creixement econòmic. Crec que no han llegit
les dades econòmiques que ha presentat l’economia balear
aquests darrers mesos, aquests darrers anys. Som la comunitat
autònoma que ha crescut més en el PIB, per tant la que ha
tengut més creixement econòmic, i en la qual això s’ha
reflectit en unes taxes de creixement que han comportat una
millora de l’ocupació i una reducció de l’atur; som la
comunitat autònoma que presenta la taxa d’atur més baixa de
tot l’Estat. Això crec que li queda clar, o vol que li ho
repeteixi? Si això no és suficient per entendre que estam en un
entorn macroeconòmic més que bo, i que hem tengut un
entorn macroeconòmic que ens ha duit fins aquí, és que no
volem entendre les dades, les volem girar i volem fer
demagògia d’allà on no se’n pot fer.

És veritat que hi ha diverses institucions que estan fent
previsions econòmiques; aquí n’heu anomenada alguna, els
diferents grups: FUNCAS, CEPREDE, BBVA Research, el
Govern, la Direcció General d’Economia, l’INE o la CAEB. La
FUNCAS és veritat que parla d’un 2,2 per al 2018; el Govern
parla de gairebé un 3% o que s’aproparà al 3%; BBVA parla
d’un 2,6%, CEPREDE d’un 3%... Fixi’ns que hi ha moltes
dades, depèn de l’entitat o la institució que analitza les dades,
perquè ho deuen fer amb uns paràmetres distints. I després, a
més a més, totes aquestes que històricament han anat a la baixa
acaben corregint la previsió a final d’any. Això és el que ha
passat aquests darrers anys i per tant la previsió del Govern
cada anys s’ha confirmat, i per tant hem de confiar en la
Direcció General d’Economia, que està fent aquestes
previsions. També la CAEB. Per exemple el segon trimestre
de 2018, d’enguany, la Direcció General d’Economia va dir un
2,7..., el segon trimestre a Balears és un 2,7 per a la Direcció
General d’Economia, i un 2,9 la CAEB. Per tant està clar que
anam amb les previsions que estan a l’entorn que hi ha en
aquests moments.
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Però el més important és que l’afiliació a la Seguretat
Social segueix creixent d’una manera molt notable, un 3,1%
interanual l’octubre; que l’EPA del tercer trimestre també ens
ha donat un 6,1, ha situat a un 6,1 la taxa d’atur, i que l’atur està
a un 7,1%, que és la més baixa d’Espanya. Estam en màxims
històrics d’ocupació i d’atur, i crec que això està clar. 

Evidentment el cicle econòmic està desaccelerant, però
això no és una recessió. No creem alarma allà on no n’hi ha,
perquè aquest missatge és molt irresponsable. Això els vull dir
a tots els grups polítics que utilitzen aquesta demagògia. Això
és un missatge irresponsable cap els empresaris  i  cap als
ciutadans de les Illes Balears. Les dades que dóna el Govern
i que estan avalades per altres organismes no s’han de
dramatitzar, són de creixement econòmic i d’un creixement
econòmic que permet crear ocupació, i això són les dades que
mostram cada mes o cada vegada que surten indicadors. Per
tant no facin demagògia en aquest sentit.

Li diré una altra cosa, Sr. Company; respecte de la inèrcia
que vostè diu, l’any 2014 creixíem un 1%, acabarem 2018
amb prop d’un 3%. Per tant no crec que sigui la inèrcia sinó
que hi ha hagut una acceleració del creixement en aquesta
legislatura, i evidentment ara entram a una part del cicle més
madura, però així i tot estam amb taxes més elevades que la
resta d’Espanya i de la Unió Europea, i no voler veure això i
fer dramatisme em sembla una gran irresponsabilitat.

Parlem de dades de dèficit i dades fiscals, que s’ha fet una
contradicció el Sr. Company; primer no gastam, després feim
superàvit, després gastam i feim dèficit... Bé, no s’ha aclarit;
s’ha d’aclarir, primer de tot. Què fa aquest govern?, gasta bé?,
no gasta bé?, fa superàvit?, fa dèficit? Jo li diré el que fa i així
li quedarà clar. Duim dos anys acomplint les regles fiscals;
l’any passat, 2017, un superàvit de 103 milions; el pressupost
2018 està fet per complir, i el de 2019 està fet per complir.
Però crec que ho hem demostrat amb la gestió, per tant
prediqui el que vulgui, però la gestió ens avala i per tant és la
millor prova, la gestió ens avala.

(Alguns aplaudiments)

Després al Sr. Pericay li preocupa FEDEA. Jo li diré que
em preocupa FEDEA i no em preocupa; s’equivoca,
normalment, o sigui, les prediccions que fa de l’1,2% de
dèficit per a Balears ens pareixen errònies. Ja ha passat altres
vegades, també, i la nostra previsió evidentment és acabar
complint l’objectiu de dèficit tal com vàrem fer els
pressuposts per a l’any 2018. Per tant, com tots els
organismes que fan prediccions, després hem de veure què
passa a la realitat, si això es compleix, però jo li dic que des
de la nostra direcció general, des del nostre servei d’Hisenda,
estam veient que FEDEA..., que és erroni, que el 2018
complirem.

Després, Sr. Company, tornaré al tema del compliment
dels objectius per a l’any 2019. No sé d’on treu que la regla de
la despesa s’incompleix; això és que no sap aplicar la regla de
despesa, això és que no sap aplicar la regla fiscal, ni els seus
assessors, pel que veig. Al Sr. Camps li passa el mateix, cada

vegada demostra que no sap aplicar, ni sap posar en pràctica la
regla fiscal. La regla fiscal no és que es pot créixer un 2,7%
si la regla de despesa diu un 2,7, hi ha una sèrie d’ajustos, hi ha
un Excel, si vol li ho pas, perquè la propera vegada ho pugui
calcular tant vostè com els seus assessors i la puguin aplicar.

La regla de despesa es compleix, tot i que he de dir que és
massa estricta i ho he dit sempre i ho diré sempre. La regla de
la despesa no ha permès en aquesta comunitat autònoma, als
ajuntaments, a les administracions poder aprofitar la millora
econòmica, la millora de cicle, la millora d’ingressos i
traslladar-ho a polítiques públiques. És vera que podem parlar
que puguem tenir un millor sistema de finançament, podem
pujar o baixar imposts, però l’important és que els ingressos
que es produeixen en aquest moment no es poden traslladar als
pressuposts públics.

L’exemple més clar és dels ajuntaments, jo sempre ho dic,
els ajuntaments tenen milions en el banc, milions que superen
el seu pressupost, que no tenen deute fins i tot i no els poden
gastar. Això és per una regla de despesa, una regla fiscal massa
estricta, que el Govern d’Espanya, el Sr. Montoro va ser el
gran defensor, era coneixedor que s’havia passat de frenada,
però que en cap moment no va voler canviar. Evidentment
aquesta reclamació nosaltres la seguim fent des del govern
autonòmic i també evidentment defensam els ajuntaments en
aquest sentit, les regles fiscals són massa estrictes per a les
administracions, que el que pretenen és controlar la despesa
i que aquesta despesa, o aquests ingressos no es puguin
traslladar en millorar les polítiques dels ciutadans. 

Tenim un exemple recent que acaba de passar al Govern
d’Espanya i que evidentment lamentam i ho he dit en el discurs
inicial, Europa per primera vegada i només amb un mes de
gestió de Govern de’n Pedro Sánchez a La Moncloa, ha atorgat
a Espanya una flexibilització del dèficit , que llavors
determinats partits, Ciutadans i Partit Popular, no han deixat
que es traslladàs als comptes públics de l’Estat, de la Seguretat
Social, dels ajuntaments si volem també i de les comunitats
autònomes. Això implica automàticament retallar, o minvar
els serveis públics, perquè si Europa que fixa el mantra del
dèficit i  fixa les regles fiscals, permet una flexibilització a
Espanya és perquè li pot donar, és perquè se la mereix, la s’ha
guanyada, perquè du molts d’anys de retallades i ara s’ho ha
guanyat.

Per tant, el que no té sentit és que hi hagi partits que per
interès partidista, no deixin traslladar aquesta millora a les
administracions públiques i a les polítiques...

(Alguns aplaudiments)

..., i això és una gran irresponsabilitat que han fet Ciutadans i
el Partit Popular, és clar que sí.

Però després no demanin flexibilitzar la regla de la
despesa als ajuntaments, perquè és una gran contradicció, si no
acceptam la flexibilització que fa Europa, com després
pretenem que això vagi baixant cap als ajuntaments? Per tant,
no sumin emocions, ni facin defensa d’aquest tema perquè és
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una contradicció. El primer que hem de començar a fer i  a
treballar amb Europa és flexibilitzar les regles fiscals i quan
les tenim, aprofitar-les. I això és el que ha passat
malauradament aquests darrers mesos i que ho estam patint les
administracions, en aquest moment de fet la comunitat
autònoma podria fer un pressupost amb un 0,3 de dèficit i l’ha
de fer amb un 0,1, són 60 milions menys que pot aprofitar per
traslladar a polítiques públiques, a polítiques que alguns de
vosaltres heu dit que feien falta millorar.

Un altre tema quant al tema de compliment d’objectius,
regles fiscals, el tema del deute. El tema del deute és
important que en parlem perquè sembla ser que no queda clar
que aquest Govern ha fet un esforç, la millora econòmica que
ha tengut també hem hagut de fer un esforç, per regla fiscal,
per voluntat evidentment, pel compromís també en reduir el
deute. Evidentment parlam d’un nivell de deute altíssim, la
comunitat autònoma té un nivell de deute altíssim, això
sempre m’ho haureu sentit dir i una part ve per
infrafinançament històric, per algun tema de mala gestió que
no anomenaré. Però bé, el que sí és que el volem de deute
important que té sí que l’hem controlat, Sr. Company i
m’agradaria que ho entengués, l’hem controlat aquesta
legislatura, i crec que és una cosa que bé, l’hem estabilitzat, el
2015 representava un 30% del PIB i en el 2019 preveiem un
27%. Crec que les xifres ho diuen tot, si això ho vol llegir, ho
vol interpretar d’una altra manera és el seu problema, però vol
dir que no ho entén i, per tant, jo li ho tornaré explicar.

Sr. Company, o Sr. Camps, no ha fet el debat vostè, però un
altre dia en parlam.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Una cosa important que jo vull dir que algú ha dit que no
s’havia aprofitat el cicle econòmic per millorar els
pressuposts, o alguna cosa així he entès. Doncs és clar que sí
que hem aprofitat el cicle  econòmic per millorar els
pressuposts, ho hem tengut molt clar això, però des del primer
dia, per això hem forçat les regles fiscals, sempre dins el
compliment, hem forçat la interpretació, hem prioritzat
sobretot les polítiques públiques, ho hem tengut molt clar. O
sigui, la millora econòmica l’hem traslladat en tota la mesura
possible, de les regles fiscals a les polítiques públiques,
perquè teníem molt clar que els eixos d’aquesta legislatura era
revertir la situació que havíem trobat la passada legislatura, de
retallades, de minvar, d’asservir l’estat del benestar, d’asservir
el benestar dels ciutadans ho hem revertit a marxes forçades,
a tota la velocitat que hem pogut, a millorar les polítiques
públiques. 

Les polítiques socials han estat l’eix que han vertebrat
aquesta legislatura i he posat exemples de l’increment, un
33%, 770 milions d’euros més en polítiques socials, que això
crec que tots ho constatau, si revisau els serveis públics,
notareu que a les escoles hi ha més professorat, que hi ha
menys llistes d’espera a sanitat, que hi ha més professionals,
que hi ha una renda social garantida que hi ha algú que no
arriba a final de mes i ara té una renda social. Que hi ha unes
polítiques d’ocupació millors, que hi ha una política

d’habitatge que hem activat, que el Sr. Company va deixar a
zero la passada legislatura. Jo crec que tot això ho haureu
percebut.

Evidentment queden coses per fer i clar que hem de
millorar el sistema de finançament i clar que hem de millorar,
però els vull dir que aquesta legislatura hi ha 1.084 milions
més damunt el pressupost de despeses, que és el que permet
les regles fiscals, maldament haguem pogut recaptar més, les
regles fiscals han permès 1.084 milions més d’euros, si no és
que no entenen les regles fiscals, que són les que va fer e l
senyor del PP, per tant, facin una classe d’una vegada i
entendran de què parlam quan parlam d’això.

(Alguns aplaudiments)

1.084 milions d’euros que van destinats, 770 milions a
polítiques socials...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci per favor...

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

... senyors del PP, senyors de Ciutadans, senyors d’El Pi, tota
la cambra ho sap; 156 milions més a consells insulars, que
també es diu ràpid, un 57% més de finançament als consells
insulars, això què vol dir? Que els consells  insulars també
poden fer millors pressuposts, també subjectes a les seves
regles fiscals, per suposat, però poden fer millors pressuposts
i poden impulsar polítiques socials , polítiques
d’infraestructures, ahir mateix el Consell Insular de Mallorca
presentava un bon pressupost, gràcies també al finançament,
a l’esforç que hem fet des de la comunitat autònoma, un
esforç que hem fet amb aquests increments de pressuposts.
Amb els seus pressuposts de la passada legislatura els consells
insulars haurien baixat el finançament, és clar que sí que
haurien baixat el finançament, perquè estaven fent retallades,
les feien per tot on podien, fins i tot als consells insulars.

També hem millorat la inversió, com ja he explicat a la
meva intervenció, més d’un 50% d’increment a totes les àrees.
Però parlant d’inversió faré un parèntesi, perquè ja ho he dit un
parell de vegades, però crec que no ha quedat clar, la inversió
és de llarga durada, no és de curt termini. Per tant, què
implica? Que primer has de planificar i després has de cercar
recursos i després han d’executar. Què va fer la passada
legislatura el Partit Popular, que va governar 4 anys amb
l’excusa que no hi havia recursos? No va ni planificar, ni va
executar i va retallar en tot el tema d’inversions...

(Alguns aplaudiments)

..., i ara es queixa de com està la política d’habitatge, de com
estan les depuradores, de com estan les carreteres, però de
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què es queixen senyors del Partit Popular? La inversió és de
llarga durada i la inversió s’ha de planificar i s’han de cercar
recursos i s’ha d’executar. El que no va bé ara és venir-se a
queixar de tot el que està per fer, perquè aquesta legislatura
s’ha fet moltíssim i tots els consellers d’aquest Govern han fet
una feinada per millorar les infraestructures. I és clar que
queda per fer, però en som conscients i per això volem seguir
i per això hem fet un pressupost en ares de continuïtat. I per
això fem un pressupost on apostam per la inversió i cercam
recursos per al futur. Per això defensam un impost del turisme
sostenible, per això defensam un règim especial amb un fons
d’insularitat, cosa que no va defensar el Partit Popular quan va
aprovar un règim especial. Bé, jo he llegit que el Partit
Popular va renunciar a inversions estatutàries i va deixar l’eix
de les inversions en el règim especial...

(Alguns aplaudiments)

..., jo això ho he llegit d’algú del Partit Popular, algú del Partit
Popular ho ha escrit, jo no hi entraré més, Sra. Prohens, i a
més el debat crec que no és amb vostè, sinó canviï el torn amb
el Sr. Company. Però el Partit Popular fa un règim especial
amb mesures fiscals, només va pensar en un sector...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, silenci per favor...

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

..., i el règim especial és molt més ample, i per això defensam
el que dèiem, que hi hagi un fons d’insularitat i crec que estam
molt a prop d’aconseguir-ho. I comptam amb vosaltres per
això, perquè encara queda feina per acabar de tenir-lo i hem de
ser-hi tots.

Això és la diferència senyors del Partit Popular, senyors
de la dreta diré en general, és la diferència entre un govern i un
altre. Aquest Govern ha prioritzat tota la millora econòmica
que s’ha produït, acomplint les regles fiscals com hem
demostrat, que hem prioritzat polítiques socials en millorar la
vida dels ciutadans, en millorar la inversió pública, en millorar
el finançament de la resta de consells insulars i institucions i
en fer que tota la societat progressi, que hi hagi progrés
social, que no només progressin uns quants, sinó que hi hagi
igualtat d’oportunitat i progrés social de tota la societat.

Això és amb el que està compromès aquest Govern i ho ha
demostrat tota la legislatura. I el pressupost que presentam
ara, el quart pressupost d’aquesta legislatura, més que mai
estam demostrant això, perquè acumulen quatre anys de
creixement de pressupost, però que va destinat a què tothom
tengui una oportunitat, que tothom sigui igual, que tothom
tengui uns bons serveis públics, que ningú quedi enrera, fins i
tot els que ho passen més malament, fins i tot reduir les
desigualtats, disminuir la pobresa allà on és possible, per això

hi ha una renda garantida, per això hi ha unes polítiques
d’ocupació activa, i la resta de polítiques, senyors, tota la resta
de polítiques socials que hem fet aquesta legislatura són un
gran exemple de la bona feina que ha fet aquest govern. Que no
ho volen reconèixer?...

(Alguns aplaudiments)

És el seu problema, però jo crec que els ciutadans sí que
ho reconeixen, i sempre ho faré des de la prudència i la
modèstia que queda molt per fer i que volem seguir fent. Per
això aquest pressupost posa les bases de futur, per això ha
planificat inversions i cerca o dota de recursos, ja les fa i
evidentment marca les línies de futur.

I una cosa molt important, el que és molt important és que
blindem d’una vegada per totes les polítiques socials, ja està
bé de tornar enrera les polítiques socials. I això és el que vol
fer el Partit Popular quan parla d’abaixar imposts...

(Alguns aplaudiments)

... i ja està bé de tornar enrera les polítiques socials! Perquè
tot el que s’ha aconseguit a nivell social amb l’estat del
benestar no pot tornar enrera, senyors del Partit Popular i
senyors de Ciutadans, no pot tornar enrera, això un èxit de la
societat, avançar en l’estat del benestar ha costat moltíssims
d’anys i no pot tornar enrera. I la política fiscal que vostès
proposen, la proposició de llei que tenen entrada en el
Parlament, la proposta del Sr. Casado, d’abaixar l’impost sobre
actes jurídics documentats, que parlam d’un volum de 350
milions d’euros, implica literalment abaixar serveis públics,
abaixar el benestar dels ciutadans, això és el que implica
retallades, perquè les regles fiscals que va fer el Sr. Montoro
o que varen fer vostès i que vostès avalen, automàticament una
baixada d’imposts es converteix en una baixada de despeses.

I els ho torn dir, facin una classe de regles fiscals, perquè
diuen això, l’Excel que els puc passar diu això,
automàticament 350 milions menys d’imposts es traslladen
automàticament en 350 milions menys de despesa, això vol dir
que el sostre de despesa no creixeria res enguany, això vol dir
que tot el que hem proposat fer i millorar i que a alguns encara
els sembla insuficient no arribaríem a poder-ho fer. Per tant,
donin una explicació clara, Sr. Company, tregui’s la careta i,
a part de ballar amb padrinetes, que em sembla molt bé i tot el
respecte a les padrinetes, faci una proposta autèntica de
pressuposts, no faci propaganda electoral amb els imposts.

(Alguns aplaudiments)

No faci propaganda electoral, perquè, a més, no el creuen,
han dit tantes mentides amb el tema d’imposts, com les
pujades del Sr. Bauzá, no ho faré perquè ja han quedat
demostrades les seves mentides, però ara volen llevar l’impost
sobre els actes jurídics documentats i vostès el varen pujar un
20%, i així i així i així podríem anar.

Unes dades, Balears té una pressió fiscal com la mitjana,
no té la pressió fiscal més elevada, i això m’agradaria que
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quedàs clar perquè crec que es fa molta demagògia amb aquest
tema. Un exemple que hem millorat la pressió fiscal a
determinats col·lectius, perquè, evidentment, i tota la política
de progrés social, de redistribució de la riquesa, també l’ajuda
a determinats col·lectius amb les deduccions fiscals, tenim en
aquests moments i a la renda del 2018 que es fa en el 2019,
els ciutadans disposaran de 15 deduccions fiscals en renda,
això no havia passat mai. Li ho recordaré, en temps del Sr.
Bauzá, el Sr. Bauzá els va reduir a 6, 6 deduccions fiscals...

(Alguns aplaudiments)

..., ara parlam de 15 deduccions fiscals, i, a més, hem millorat
els límits de renda, hem millorat els que ja tenia el Sr. Bauzá,
hi ha deduccions fiscals en temes d’habitatge, en temes
d’educació, en temes socials, en temes d’innovació, en temes
de conciliació, etc., però realment... ara, això sí que és baixar
pressió fiscal, això sí que és ajudar els col·lectius o les àrees
que més ho necessiten, per això serveix la pressió fiscal, no
per ajudar uns pocs o que els doblers quedin en mans d’uns
pocs. La política fiscal serveix per ajudar tothom i per això els
governs, les administracions, el sector públic ha de controlar
la política fiscal per donar uns bons serveis públics i per
ajudar els col·lectius o els sectors que més ho necessiten o
que s’han d’impulsar.

Per tant, repetesc, Balears es troba a la mitjana amb la
pressió fiscal i això ho demostren els diferents estudis.

Faig un parèntesi amb les herències, que repetim que
Balears té un impost de successions molt alt, que s’ha
d’eliminar, i que, per cert, si s’elimina vol dir que té menys
recaptació el Govern autonòmic, i això també són retallades,
hem de saber què vol dir això, però quan diem que hi ha més
renúncies a Balears. Bé, i vostè ho ha dit, Sr. Pericay, les
renúncies no es produeixen per l’impost, precisament Balears
no té..., és la cinquena més barata en l’impost de successions,
el tema ve en què l’herència implica també deutes i com que
venim d’una època de crisi, doncs les herències també es
composen de béns patrimonials , però també hi pot haver
deutes, i de vegades les famílies els deutes no els poden
assumir i decideixen que la suma total no els surt a compte;
però no hi ha cap relació directa entre la pressió fiscal o
l’impost, el tipus que grava l’impost i la renúncia d’herències,
i li posaré alguns exemples. Per exemple, comunitats
autònomes..., això són estudis objectius, comunitats
autònomes com Astúries i Múrcia rebaixen l’impost de
successions a l’any 2017 i les renúncies augmenten en
aquestes dues, baixen, per exemple, Astúries baixa un 17,4%,
però les renúncies augmenten un 3,73%, i Múrcia, que l’abaixa
un 20%, les renúncies baixen un 10%, vull dir que no té... -
pugen, perdó, m’he embullat, però m’ha entès no?-, baixen la
pressió fiscal i pugen les renúncies. I el cas contrari, Castellà-
La Manxa ha incrementat moltíssim o ha incrementat
considerablement l’impost i, en canvi, les renúncies a
herències no han baixat, vull dir que no hi ha una relació, sinó
que depèn més de com es troba el valor en el mercat
immobiliari, de com es troben els valors també de referència
en aquelles comunitats dels imposts i sobretot de com ha anat

tot el cicle econòmic en aquest cas, o sigui que no hi ha una
relació.

I ja per tancar aquesta intervenció, jo defens que són uns
bons pressuposts, uns bons pressuposts, com he dit, que han
canviat el passat, que són de present, perquè afronten els
problemes que tenen les Illes Balears, i evidentment són uns
pressuposts de futur en àrees de continuar gestionant el futur,
per suposat, però que assenten les bases d’un futur pensat per
a tots, això és molt important. El Govern que suma els acords
pel canvi pensa en tots i pensa en un progrés social, en un
progrés econòmic, que es traslladin en un progrés social per
a tots. Quan parlam d’abaixar imposts hem de saber què vol
dir, això crec que s’ha de dir molt clar.

I per tant, defens que són uns bons pressuposts i que la
millora del cicle econòmic s’ha revertit en millorar la vida
dels ciutadans, que queda molt per fer, hem de millorar el
sistema de finançament, hem d’aconseguir el règim especial
per a diferents temes, però que crec que anem pel bon camí,
i tota la legislatura ho resumeix i aquest quart pressupost
també resumeix el bon camí que ha dut la comunitat autònoma
o que ha fet amb la reversió de les polítiques socials, la
millora de la inversió, la millora, en definitiva, de la cosa
pública, la cosa pública és pensar en tots, en crear igualtat
d’oportunitats per a tots i en ajudar també el creixement
econòmic o els sectors que més ho necessiten o que s’han de
diversificar, amb un impuls a la inversió que també hem fet.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Doncs, passam al torn de rèplica
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.
Consellera, tenc l’esperança que em votarà a favor de l’esmena
a la totalitat, no m’ha dit res, hem aprovat; és a dir, si fóssim
a l’escola, pensaríem que hem aprovat, però no, no.

Bé, Sra. Presidenta, vostè ha sortit aquí i ha dit “parlem de
temes seriosos”, parlem de temes seriosos, el que li he dit jo
era molt seriós, i vostè s’ha enredat amb la comptabilitat, com
sempre. I els directors generals... no, però els que fan feina
per a ells tenen els seus comptables, jo no ho som economista
ni comptable, ni tenc per què ser-ho, jo faig política, Sra.
Presidenta, Sra. Consellera, faig política i jo li he parlat de
política.

I li he parlat del que vostè va dir aquí el novembre del
2015, que feia política, perquè encara no havia gestionat cap
pressupost, havia acabat de gestionar el que havia deixat el PP.
I és de política que hem de parlar, presidenta, consellera.
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(Remor de veus)

A mi la regla de despesa que me l’expliquin, però no és el
meu maldecap, és clar, no és el meu maldecap, i parlant d’això,
aquí ara agafarem el Diari de Sessions i vendran el 80% dels
ciutadans d’aquesta terra i no entendran un pebre, però sí que
varen entendre al principi de la legislatura que canviaria la
forma com l’Estat ens tractàs. I és per mor d’això que no li
puc aprovar, no puc deixar de presentar una esmena a la
totalitat, necessitam una alternativa, perquè si no el que fem
aquí és gestionar aquesta comptabilitat.

No tenc molt més a dir-li, li he dit crec que a la primera
intervenció, miri, continuu pensant que si nosaltres acceptam
un REB com aquest, i ara ho diré aquí per primera vegada, Sra.
Presidenta Armengol, jo crec que si acceptam un REB com
aquest ens enterram per a vint anys més, perquè aquest REB és
per a cinc anys, com aquell que ho era, però n’han passat vint.
Jo he llegit ara fa un moment a la Sra. Sureda que la Sra.
Camps deia que era un molt bon REB i que es notaria a les
butxaques de la gent. Bufff!, jo no hi jug a això, no vull jugar
a això, la Sra. María José Camps, unes declaracions que ha fet,
que es notaria a les butxaques de la gent, jo crec, Sra.
Presidenta, que li ha de dir al Sr. Sánchez que es quedi la seva
proposta de REB, Sra. Presidenta, sí, sí, cregui’m, li ha de dir
que se la quedi, que se la quedi, que nosaltres seguirem lluitant
una cosa que sigui digna per als ciutadans de Balears, que
realment arribi a tothom, i no dues qüestions que el que fan és
una, com he dit ja, és a l’Estatut d’Autonomia que és que ens
han d’igualar la despesa d’inversió mitjana per persona, i l’altra
que és la que jo he dit que no hi hauria el guapo que vulgui
llevar el 75%; tota la resta, Sra. Presidenta i Sra. Consellera,
aquest pressupost 2019, que són els darrers pressuposts que
s’entén que han de marcar, han de plasmar la il·lusió, em
poden dir: és un projecte que en tenim prou amb quatre anys,
n’hem de menester vuit, això ho podria entendre, si hem de dur
el tren ràpid a Alcúdia o el tren ràpid a Ses Salines, o hem de
dur un metro a l’Estació Intermodal, això ho puc entendre que
hi ha coses que no es fan amb quatre anys i n’has de menester
sis o set, però aquest tema pens que era un tema crucial i
cabdal.

Per això, nosaltres mantendrem aquesta esmena a la
totalitat i m’agradaria que em digués si és ver o no és ver el
que jo li he llegit que vostè deia del Govern del Sr. Company,
que els doblers se’n havien anat per un embornal perquè
Madrid no els enviava, eh, i això, estam exactament igual. És
que quan un parla, si no reconeix que s’ha equivocat és fotut,
fotut, vostè té uns pressuposts, li repetesc, per mor que ha
millorat l’economia, únicament i exclusivament, i li faig saber
que en aquesta terra l’economia no millora pel sector públic,
que representa quasi un no-res del PIB, no, no, no, jo no ho he
entès, jo no he d’entendre res, jo sé què és,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -què va a ser un 40%, no digui ximpleries, no digui
ximpleries, no digui ximpleries!, ximpleries les justes,
ximpleries les justes!

(Remor de veus i algunes rialles)

El sector que genera aquí doblers és el sector privat i
estam acostumats a pegar-li bescollades a la cama privada, que
és molt més gruixuda que la cama pública, eh, així de clar, i
aquest sector és el que ha fet que arribem a 5.000 i busques de
milions d’euros, ni més ni manco, no ha estat l’acció política
d’aconseguir un nou sistema de finançament ni un nou REB,
únicament i exclusivament. I aquesta és la decepció d’aquest
pressupost, perquè aquests pressuposts havien de ser els
millors de la història davant un reconeixement exterior, que
era Madrid.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Torn de rèplica del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans Partido de la Ciudadanía, té la paraula el Sr.
Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, jo no he parlat en cap moment de recessió, no
posi en boca meva coses que no he dit. Diu que el meu
discurs, entre d’altres, és un discurs catastrofista, no és un
discurs catastrofista, és un discurs realista, basat en dades que
vostè  en algun cas ha rebatut i ho ha rebatut, fixi-s’hi bé,
perquè és important, ho ha rebatut dient que els anteriors això
no havia passat. Jo li dic que enguany tenim un context distint
i que el que ens diuen justament moltes d’aquestes dades i
d’altres factors d’ordre no estrictament balear, ni espanyol,
sinó més europeu i mundial, és que realment tenim una
situació en la qual probablement totes aquestes previsions tan
optimistes no seran tan optimistes; recessió? No, però una
desacceleració que de cada vegada notam més, això és el que
jo li he dit en síntesi.

També ha parlat vostè, m’ha posat l’exemple de FEDEA,
que FEDEA s’equivoca; bé, l’AIReF s’equivoca? Perquè
l’AIReF l’han utilitzada tota la legislatura com a element per
justificar la política que feien, aquest pic l’AIReF ja no va amb
vostès, llavors, expliquin-me, per favor, per què en aquest cas
agafam FEDEA, que ens va bé, pel passat sempre, jo dic que
parl d’una situació distinta de la dels anys anteriors, i en canvi,
l’AIReF, que no ens va bé, ni ens hi fixam.

Bé, fora d’això, ha parlat vostè de la importància de les
inversions de llarga durada, hi estic completament d’acord i
que, a més, no tenen normalment un efecte immediat, són
realment reformes estructurals, jo crec que de reformes
d’aquest tipus n’han fetes ben poques vostès durant aquesta
legislatura, han fet un altre tipus de política, no justament una
política de reforma estructural. Però, miri, li posaré només un
exemple, deia vostè que tenim la taxa d’atur més baixa,
d’acord, i evidentment, una altra cosa és quin mercat laboral
tenim, però això és una altra qüestió; ara bé, tenim per
exemple la taxa d’abandonament escolar més alta. És clar, això
són polítiques realment de reforma estructural que s’han de
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fer i que, per alguna raó, al cap d’aquesta legislatura no han
tengut cap efecte , i  miri que de doblers n’hi han posats a
l’educació.

Bé, això és el que jo crec que vostès haurien d’entendre i
no tant una qüestió de si som més o manco catastrofistes els
que intervenim en nom de l’oposició.

I una darrera cosa que li volia comentar, és clar, el deute,
és ver que han baixat el percentatge del deute, però això ho
expliquen als bancs que vostès funcionen en termes
percentuals, o el que els expliquen és, perquè evidentment la
quantitat absoluta, la quantitat global no ha baixat, sinó que ha
baixat en termes absoluts, i els interessos que això genera
evidentment també han pujat. Per tant, està molt bé poder dir
que en termes percentuals han baixat, però, és clar, no és el
mateix que havien dit.

I li posaré un simple exemple d’uns pressuposts que jo
crec que són irreals, un exemple que està tret dels pressuposts
d’enguany, en concret de la partida que té a veure amb les
taxes i multes i sancions, els ingressos que això dóna en el
camp del joc; bé, vostès han passat d’uns 600.000 euros de
previsió de despesa per multes i sancions al doble, a
1.200.000 euros i busques, li dic en termes absoluts. Bé, com
s’explica això? El sector, en tot cas, considera que no hi ha
dades que permetin parlar de poder doblar aquesta quantitat, jo
no sé si vostès en tenen d’altres, però això és el que a mi
m’han transmès. Per tant, és clar, quan un es troba que els
600.000 als pressuposts d’enguany, de l’any 2018, han passat
a ser 1.200.000, un diu bé, aquí evidentment hem d’anar
compensant un poc allò  de la despesa a través d’aquesta
enginyeria.

En tot cas, insistesc en el que li deia, consellera, jo crec
que vostès no fan bé la feina que toca i no la fan bé de cara a
un any, l’any 2019, que serà prou més complicat que els anys
anteriors, i no li dic perquè hi hagi unes eleccions, això li dic
simplement perquè serà així i perquè tots els indicadors diuen
que serà així.

Per tant, li torn a reiterar el que li he dit, són encara a
temps de retirar aquests pressuposts i obraran d’una manera
responsable, que és el que correspon o hauria de correspondre
a qualsevol govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Doncs, torn de rèplica del
Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Gabriel
Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, bé, ens ha
dit, com ara també deia el Sr. Pericay, catastrofistes i
derrotistes, jo record això que Rodríguez Zapatero ho deia,
crec que era el 2007 també o el 2008, deia que era tot

mentida, tot és mentida. Miri, jo  no sé si l’AIReF o la
FUNCAS són derrotistes i catastrofistes, vostè bé que les
empra quan li convé, igual que empra el percentatge o la
quantitat total segons li convengui, com ha fet aquí, diu que ara
destina més percentatge, ara destina més quantitat global.

Jo li he dit, vostè el deute el deixarà en 9.200 milions
d’euros, com mai no havia estat en aquesta comunitat
autònoma, 9.200 milions -sí, bé, idò la seva direcció general
no ens acaba de posar les coses bé, perquè jo l’únic que faig
és agafar dades d’AIRef, que hi ha dades de la seva direcció
general, i dades... bé, em pot mostrar el que vulgui, m’entén-,
ara el que passa és que ha sortit aquí vostè, i em sap dir-li
també, ha fet una intervenció poc elegant i supèrbia,
consellera, i és una cosa que li han dit aquestes darreres
setmanes, consellera, en altres temes.

(Alguns aplaudiments)

I això no està bé, consellera, no està bé i molt manco en la
situació que es troba vostè, consellera, perquè si hem de
començar a parlar des de les oposicions fins a la manera de
tancar els pressuposts, fins al REB que li fuig, fins al sistema
de finançament, jo crec que un poc més d’humilitat,
consellera, li aniria bé, la faria molt millor del que ha
demostrat ser aquí.

Si vostè ha de menester fer “pirules” de les que ens ha
demostrat aquí, aquestes esquivades per defensar el seu
pressupost només vol dir que vostè està molt nerviosa i no
creu en els seus pressuposts, perquè no hauria de menester fer
segons quines cosetes aquí, no ho hauria de menester tirar de
beneitures. M’entén, consellera?

Vostè defensi el seu pressupost... sí, no faci, no vengui
aquí a fer coses que no vénen al caso, les defensi i digui’m per
què posa 120 milions d’euros i no els cobrarà, digui’m per què
posa que creixerà un 2,7% i no creixerà; això és el que m’ha
de dir. 

Home, consellera!, miri, a vostè no... no, no em cridi a
l’anterior legislatura, perquè vostè estava de gerent d’IBAVI i
es va trobar 40 milions d’euros i me’l va deixar en 120
milions d’euros, vostè...

(Alguns aplaudiments)

... vostè, Sra. Consellera, i vostè va comprar un solar a Campos
per un preu de 23 milions d’euros, consellera, i, sap què valia
quan jo el vaig valorar? 6 milions d’euros valia, i jo no li he
retret quasi mai, menys quan vostè me’l treu, perquè vostè
m’estira d’una gestió, i ve i em diu: és que vostè no va fer res
a l’IBAVI; escolti, vaig pagar els seus deutes, que en va deixar
així, així, com ens deixarà ara, consellera. I la Sra. Armengol
tres quarts del mateix, que és una mans foradades amb els
pressuposts i ho demostra amb vostè.

(Remor de veus)
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És clar, Sra. Armengol, és que vostè va deixar aquesta
comunitat en fallida en el 2011, no se’n recorda?, vostè i el Sr.
Antich. 

(Remor de veus)

És clar, vostè no hi era, vostè fa vint anys que es dedica a
això i ara ha aterrat, va aterrar el 2015.

(Alguns aplaudiments)

Home!, Sra. Armengol, vostè no va deixar aquí més que un
bon bunyol que va haver d’arreglar el Partit Popular, Sra.
Armengol, això és el que vostè ens va deixar amb el Sr. Antich.
Ara resultarà que no, ara resultarà que els qui varen venir aquí
als quinze dies de nosaltres a ser en aquest parlament a cobrar
les ajudes, entitats socials, això érem nosaltres que en quinze
dies els havíem deixat tirats. Home, per favor, teniu un
poquet... teniu un poquet de “daixona”! Sí, i vostè també, Sra.
Santiago, que aquí pegava uns crits, no ha cridat per cap ni una
de les desgràcies que vostè ha tengut aquí!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Vostè per les desgràcies que ha tengut no ha pegat cap crit,
no n’ha pegat cap ni un de crit, i bé que belava abans! Home,
per favor!, és que... per tant, però per Alpha Pam cridava molt,
però pels que ha tengut vostè a la seva conselleria no ha cridat
gens, i nosaltres tampoc.

(Alguns aplaudiments)

Home!, per favor, és que arriba un moment, arriba un
moment que...

Per tant, jo  crec, jo crec, Sra. Consellera Cladera, Sra.
Consellera Cladera, jo crec que vostè ha aconseguit una cosa
que no ens pensàvem que aconseguiria, que és aturar
l’economia d’una forma tan ràpida.

(Algunes rialles i remor de veus)

Vostè, del quadre... és que ho diuen les entitats que... és
que ho diuen les entitats que tenien aquí, vostè ha sortit, miri,
FUNCAS, FUNCAS, ha sortit a bravejar que anaven les
primeres d’Espanya, previsió de creixement del PIB per a
l’any 2018, la tercera de les darreres, Balears, escolti, amb un
2,2. Jo no m’invent les xifres, jo li llegesc: previsions per a
l’any 2019, Balears, la tercera de les darreres amb un 2. Això
és FUNCAS, que és gent que es dedica a aquestes coses. Miri,
em sap greu si no li són favorables, m’entén? Voldria no
tenguéssim raó, voldria que quedàs la primera de totes, voldria
que enguany tancàs molt bé perquè fem comptes governar
nosaltres, voldria em dugués el REB i que el dugués el més
ben dotat possible, perquè fem comptes gestionar-lo
nosaltres. Per això, consellera, és vera, és que si no m’estim
més no tenir res. El que no voldria per res del món,
consellera, és trobar-me el que vostès ens deixaren a l’any
2011, m’estim molt més que m’ho deixin així com vostès el
varen rebre el 2015. 

Per tant, jo li demanaria, Sra. Consellera, que defensi
aquests pressuposts si creu que els ha de defensar sense haver
de fer segons què, que no em parli de segons què de l’anterior
legislatura perquè vostès varen deixar en fallida aquesta
comunitat autònoma, que no em parli del que és endeutar o no
endeutar, perquè vostè  em va deixar endeutades empreses
públiques multiplicant per tres l’endeutament. Defensi’m
aquests pressuposts i ja li dic, aquests pressupost fallen, té uns
ingressos que no són els que toquen perquè..., i vostè ho sap
que no els quadrarà i quan no tengui els ingressos que toqui les
despeses les voldrà fer i no li quadraran i desquadrarà. És clar
que sí que es passarà la regla de deute..., de despesa, és clar
que la passarà, Sra. Consellera. A mi em sap greu i ja veurem
si li aturen o no, i el dèficit també que hi entrarà en el moment
que li falli tot això.

Per tant, miri, a mi m’agradaria, ja dic, és que canviïn
aquests pressuposts, que ens posin uns pressuposts que siguin
realment creïbles, que no peguin per l’increment de despesa
sinó que peguin pel decreixement dels ingressos en base als
imposts. Donin aquest doblers a la gent que estic segur que
aquests doblers estan molt millor en mans de la gent que en
les seves mans.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Doncs, torn de la Sra. Consellera. 

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

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Company, tenia una gran
oportunitat avui, encara la té crec, crec que li queden cinc
minuts per proposar alternatives; realment proposi alternatives
si realment vol governar, com vostè diu, proposi alternatives.
El pressupost és el millor instrument per fer política, no sé si
ho sap, i és on es demostren les prioritats d’un govern o d’una
oposició, en aquest cas. Per tant, si la seva única alternativa és
baixar els imposts dient mentides i fent demagògia electoral
està enganyant els ciutadans, per tant, perd tota la credibilitat,
Sr. Company, igual com quan parla del tema de les previsions
econòmiques, com fa un moment deia amb les dades que
mostrava, que també crec que no té credibilitat.

Sr. Font, li diré, ja que abans no li he dit, si no fem res i no
aprovam aquest pressupost, què vol dir què prorrogam el de
l’any anterior o el d’enguany i no aprofitam la millora per
traslladar-ho a polítiques? És això que proposa?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible i algunes rialles
de la intervinent)

Bé, idò, jo... bé, ja ho veurem amb les esmenes que faci
vostè, perquè jo el que he entès és que si no aprovam aquest
pressupost i fem una esmena a la totalitat i avui l’aprovam
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tornam enrere aquest pressupost i hi hauria d’entrar la
pròrroga perquè no sé si tendríem temps. Per tant, què vol dir
prorrogar el pressupost? És anar enrere, tenim una millora
econòmica, una millora de cicle que l’hem de revertir a
millorar l’economia, a millorar els serveis públics, etc., no? 

Jo, Sr. Font, crec que són els millors pressuposts de la
història, sincerament, i no és perquè jo  hagi estat la
consellera...

(Alguns aplaudiments)

... però crec que són els millors pressuposts de la història. I
crec que ha estat una molt bona legislatura on crec que els
quatre partits o els cinc..., tots els partits dels acords pel canvi
que som aquí hem demostrat el que aquesta societat es
mereix, i aquesta societat es mereixia, després de l’època de
retallades, una millora dels serveis, un blindatge de les
polítiques socials, i això ho hem demostrat els partits  que
estam en els acords pel canvi, perquè el full de ruta s’ha
complit, Sr. Font, i això crec que, seguesc insistint, és el quart
pressupost de la legislatura i són els millors pressuposts de la
història, evidentment amb el major increment, que reverteix
cap a les polítiques socials, cap al benestar dels ciutadans. 

Li diré una altra cosa quan parla del sector públic, el sector
públic representa un 25% i és clau per ajudar el sector privat,
és clau que hi hagi un sector públic, i amb això hi estarà vostè
també d’acord, hi ha d’haver un sector públic fort, potent per
també ajudar i esperonejar al sector privat.

L’OCDE, per exemple, diu que les economies més
avançades, i  això sempre agafam la referència dels països
nòrdics que són prou més avançats, són les que més
inverteixen en educació i sanitat. Per tant, crec que en aquesta
legislatura hem fet aquestes passes i les hem de consolidar,
Sr. Font, i per això hem d’aprovar pressuposts; i vostè hauria
de reconsiderar la seva esmena a la totalitat, faci esmenes
parcials, però deixi anar endavant aquests pressuposts perquè
milloren la vida dels ciutadans d’aquesta comunitat autònoma. 

Després només una cosa, és en relació al REB, al règim
especial, Sr. Font. Hi hem de ser tots, és una fita històrica, a
l’avanç que puguem aconseguir ara hi hem de ser tots. Convid
a El Pi que hi siguin perquè hi ha un avanç per als empresaris,
per als  ciutadans i per a l’administració pública. No... ho
reconsideri, ho torni a mirar, és una fita, fa vint anys que no
hem millorat el règim especial, evidentment haurem de seguir
millorant, per suposat, igual que el sistema de finançament,
però aquest avanç és important, no el podem deixar perdre
sinó seria una irresponsabilitat de tots. Crec, Sr. Font, que ha
de reconsiderar la seva postura amb el règim especial, és una
oportunitat històrica que no es dóna sempre, que s’ha donat
aquesta vegada i l’hem d’aprofitar.

A l’oposició, en general, quan parla de dades
macroeconòmiques li torn a demanar responsabilitat perquè
això, les expectatives en economia, són importants i si anam
generant expectatives negatives influïm malament a
l’economia. Jo esper que no arribi a calar el seu missatge,

m’agradaria que no calés, però vagin en compte, siguin
prudents, siguin responsables perquè evidentment les
decisions que prenem la gent també hi fa moltes expectatives
o els rumors que puguin crear. Crec que estan creant rumors
falsos, l’economia creix a una taxa més elevada del 2%,
aquestes taxes permeten crear ocupació, estam en taxes d’atur
més baixes que tot la resta d’Espanya, la més baixa també..., ja
estam pràcticament en atur estructural, per tant, tenim bones
dades, si cream ocupació és perquè tenim un bon creixement
i tot i que puguem estar a una taxa..., a una fase del cicle
econòmic més madura estam en fase de creixement. No facin
demagògia o facin dramatisme en aquest sentit. 

Jo és l’únic que els deman en aquest tema. És el mateix
que li dic amb les previsions de tancament comptable que
pugui fer FEDEA; nosaltres, des de les nostres dades, les
dades que tenim, preveim que acabarem amb el compliment,
com ha passat altres anys, també prèviament hi havia
indicadors que podíem no acomplir i hem acabat demostrant
que complíem, fins i tot hem generat superàvit l’any 2017.

Quant al deute, si no es vol entendre..., ja ho he dit,
acabarem al voltant del 27%; vàrem començar la legislatura al
voltant del 30% del PIB i acabarem al voltant del 27%. Això
són 8.800 milions d’euros, Sr. Company. La dada que li don és
la bona, perquè segurament haurà mirat la dada del Banc
d’Espanya d’un trimestre anterior, i  com que l’evolució del
deute va variant durant l’any segons el cicle d’amortitzacions,
segons el nivell d’amortitzacions, s’ha de mirar a final d’any,
Sr. Company, aprofiti per apuntar. Acabam el 2019 amb 8.800
milions de deute. Això és la dada, d’acord? Aquesta és la
previsió amb la qual fem feina.

I quant al que em deia el Sr. Pericay sobre els bancs, i que
no sé si ho han entès o no ho han entès, li diré dues dades que
he dit en el discurs: l’agència qualificadora de rating ha
millorat la perspectiva de Balears per primera vegada, l’ha
millorada i la manté. Per tant això és una bona dada i els bancs
ho tenen de referència, i això ve per la millora de l’economia,
per la millora dels ingressos i per la millora dels pressuposts,
no tengui cap dubte, vull dir que les agències són serioses, són
rigoroses, i crec que això és una dada objectiva bona.

Un altre indicador és que sortim a mercats; no seria fàcil
sortir a mercats si no tenguéssim uns bons comptes sanejats
o un nivell de deute estabilitzat, no ens ho comprarien els
mercats, i ja estam treballant per a l’any 2019 sortir amb un
50% del nostre finançament o de l’endeutament que hem de
fer, treure’l fora, entre mercats i préstecs directes d’entitats
financeres. Per tant crec que és un bon indicador, a part del
que implica de desconnectar dels mecanismes de liquidesa de
l’Estat, de l’elevada dependència, etc.

Sr. Company, no entraré en el tema d’habitatge. Crec que
no em posaré al seu nivell i ho deixaré anar, val?, però li
podria dir moltes...

(Remor de veus)
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...coses, només li diré això, i crec que li ho han dit moltes
vegades, vostè va deixar un saldo de menys dos habitatges; per
tant amb això ho deim tot. I l’endeutament es va pagant amb un
ritme d’endeutament. No era el problema, no era el problema
per no fer polítiques d’habitatge, crec que era que no
interessava fer política d’habitatge, igual que no interessava
fer la resta de polítiques socials que va passar la passada
legislatura. I no hi entraré més perquè crec que avui toca fer
balanç, toca posar en valor un quart pressupost de la
legislatura, un pressupost molt bo, un pressupost que resumeix
una legislatura en què s’ha fet molt bona feina en polítiques
socials, a recuperar la inversió pública, a recuperar les
polítiques públiques i els serveis públics, i  a crear progrés
social i igualtat d’oportunitats a tothom.

I aquí vull en aquests moments agrair a tots els partits, als
cinc partits o als cinc grups parlamentaris que han fet feina
perquè això fos possible, perquè hi hagués una estabilitat de
pacte, una estabilitat política, que ha deixat o ha permès que
poguéssim tirar endavant quatre pressuposts, quatre bons
pressuposts per canviar la vida de la gent. I aquí vull fer un
agraïment de tota la feina que han fet tots els  partits dels
acords pel canvi, PSOE..., PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca,
MÉS per Menorca, Podem i Gent per Formentera, per arribar
a aquesta fita. Crec que estam tots d’enhorabona i hem d’estar
orgullosos del que hem aconseguit plegats, uns bons
pressuposts, uns pressuposts que resumeixen molt bona
legislatura en termes pressupostaris, en termes de millorar la
vida de la gent amb les polítiques que hem anat aprovant i que
hem anat executant.

Per tant, enhorabona, gràcies a tots per fer la feina, i
demanaria la reconsideració de l’oposició quant a les esmenes
a la totalitat. Facin esmenes parcials i intentin millorar, però
crec que són uns bons pressuposts, i no aprovar-los vol dir
tornar enrere, i això ho heu d’explicar bé als ciutadans, què vol
dir no aprovar aquests pressuposts, tornar enrere, retallar,
quins serveis hem de deixar de fer. Per tant reconsiderin el
seu vot i donin suport a aquests pressuposts, que són uns bons
pressuposts.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Passam al torn d’intervenció en torn en contra de les
esmenes defensades. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Gràcies, Sr. President, diputats, diputades, públic assistent,
membres del Govern. Bé, el Sr. Melià avui amb la seva
pregunta m’ha inspirat, amb això del fantasma, i he de dir que
un fantasma recorre aquest parlament, el fantasma de la
demagògia impositiva i del populisme fiscal. I ara també el
fantasma de la desacceleració econòmica. I és que pensen que
parlar d’aquestes coses, que apujam els imposts, que hi haurà

desacceleració, pot convertir-se en l’opi del poble, però ja no
cuela. La gent entén perfectament que les polítiques es
paguem amb imposts, que les desigualtats de partida s’han de
corregir i es corregeixen amb figures impositives, i que els
rics són els que han de pagar més. 

Perquè les polítiques d’aquest govern no serien possibles
sense haver incrementat els ingressos. El que no pot ser és
que vostès aquí diguin que s’ha de canviar el sistema de
finançament, dit pel Partit Popular i El Pi, però mentrestant
vulguin llevar-nos la capacitat recaptadora per invertir en
sanitat, en educació i en els serveis socials d’aquesta
comunitat autònoma. La inversió més potent que ha existit en
aquesta terra, que seran aquests pressuposts, no seria possible
sense l’apujada dels imposts al 3% més rics d’aquesta
comunitat autònoma, que no són classe mitjana ni són classe
baixa; aquesta inversió no seria possible sense l’impost de
turisme sostenible, tampoc, ni sense l’impost de patrimoni, de
successions, i les decisions que s’han pres aquí.

Venc aquí a defensar els pressuposts de 2019, el darrer
pressupost d’aquesta legislatura i el primer de la següent, un
projecte de pressuposts elaborat pel Govern i negociat amb
Podem, que representa, creiem des del nostre grup
parlamentari, una passa endavant en la participació pública de
l’economia de les Illes Balears amb el pressupost, com deia,
més alt d’aquesta terra. Més pressupost públic per a una millor
intervenció en les necessitats de la gent, eixamplant els drets
de la ciutadania i distribuint la tan malament repartida riquesa
de les nostres illes. Enfront dels que defensen el campi qui
pugui i la llei de la selva, enfront dels que no creuen en la cosa
pública i/o desprestigien constantment amb les seves
corrupteles la seva gestió i les seves receptes
antieconòmiques, es demostra que aquesta comunitat
autònoma pot ser a l’avantguarda d’un model diferent, un
territori que havia estat de resistència davant les polítiques
antisocials que es varen acarnissar amb els perdedors de la
crisi, i amb mesures que només eren beneficioses per als
amics dels poderosos.

Aquests pressuposts consoliden per quart any i d’una
manera clara una iniciativa pública potent, capaç de dur a
terme la gran majoria de transformacions que com a acords
pel canvi ens havíem compromès a fer. Hem estat acostumats
al fet que el poder en aquestes illes el tingués una elit
privilegiada, en part de grans hoteleres, però crec que s’ha
treballat de valent per revertir aquesta circumstància i poder
tornar el poder a la ciutadania, perquè la democràcia sense una
base real i material no és democràcia.

I malgrat tot queda molt per fer a una comunitat autònoma
amb massa gent en risc d’exclusió social, perquè mai,
evidentment, no és suficient i no ens podem conformar. Però
crec que hem de reconèixer que aquests pressuposts són un
èxit, haver arribat a aquests quarts pressuposts amb l’impost
turístic, que és un símbol de la redistribució de la riquesa de
les nostres illes, i crec que avui, Sr. Company, Sr. Portaveu de
Ciutadans, haurien d’aclarir si estan d’acord amb aquesta figura
impositiva. Avui hauria de quedar clar si volen redistribució de
la riquesa o volen renunciar a 200 milions recaptats; si volen
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projectes beneficiosos per a la majoria de la població
d’aquestes illes o volen una amnistia fiscal com les que els
agraden tant per als grans hotelers. Avui vos convid que pugueu
aclarir aquesta qüestió que per a nosaltres, i crec que per a la
majoria de la gent, és una qüestió central, i és una de les
mesures més valuoses d’aquest pacte.

Nosaltres pensam que el sector públic  ha de garantir la
igualtat d’oportunitats i la justícia social, i enfront d’un
sistema de finançament injust i un dèficit històric que no
contempla el fet insular reconegut a l’article 138 de la
Constitució, només podem fer això, política fiscal, augmentar
els ingressos i augmentar la inversió en els serveis bàsics de
què gaudeixen els nostres ciutadans i ciutadanes, perquè
pensam que l’administració és per a moltíssima gent una font
d’oportunitats que no troben moltes vegades a l’empresa
privada o a la mà invisible del mercat, i per això he de
remarcar la importància de la iniciativa pública, perquè durant
la crisi alguns no varen tenir cap compassió amb la ciutadania
de les nostres illes. Davant la mà invisible del mercat
necessitam una mà visible de la cosa pública, que no malgasti
els doblers, com ha fet el Partit Popular; deia el portaveu, que
ara no..., bé, que està parlant amb el Sr. Camps -l’estarà
assessorant-, deia que aquest govern està malgastant la cosa
pública.

Crec que uns pressuposts com els d’educació, que
augmenten com augmenten, que varen arribar el 2013 a
725.000..., perdó, 725 milions, i, més greu encara, 693
milions d’euros executats, on es feien llistes negres amb
professors dissidents, on hi havia persecució de símbols i de
la llengua pròpia, doncs en els pressuposts més alts de la
història de les Illes Balears es destinaran per primer cop
1.000 milions d’euros només a educació, quantitat que hem
aconseguit ajustar per tal que l’abandonament escolar, el
fracàs escolar i la manca d’infraestructures puguin començar
a ser història. A més crec que estam d’enhorabona per una raó
fonamental, i és que per primera vegada l’educació 0-3, que la
societat civil organitzada a les nostres illes tant ha reivindicat,
passa a ser una prioritat amb una partida inicial de més de 6
milions d’euros.

En una comunitat autònoma on es va arribar a tenir una
despesa en sanitat de 1.174 milions d’euros el 2013, on
s’acomiadaven professionals, es negava la sanitat a les
persones migrants pel fet tan inimputable d’haver nascut a un
altre lloc i es tancaven els centres de salut els horabaixes,
doncs ara s’invertiran 1.725 milions d’euros en una qüestió
que és importantíssima, com és la salut de la ciutadania.

També, per una altra banda, es promou el rescat
farmacològic des d’aquí si no es fa des de l’Estat. És a dir, si
Partit Popular i Ciutadans no volen votar a favor d’uns
pressupostos estatals que apujaran el salari mínim
interprofessional a 900 euros, que faran que la quota
d’autònoms sigui proporcionals als ingressos, Sr. Camps, que
vostè parlava d’això avui, dels autònoms; si volen votar en
contra d’aquests pressuposts, doncs aquí hi haurà una partida
per evitar la pobresa farmacològica de la nostra comunitat
autònoma.

Miri, Sr. Company, veníem d’una conselleria d’Habitatge
dirigida per vostè que el seu balanç és de -2, és a dir, vostès no
només no varen fer habitatge públic sinó que en varen perdre
i a més es venien solars. I cap on anam ara? Doncs cap a la
construcció de 611 habitatges públics i un augment sobre allò
previst de 4,5 milions d’euros per emergència d’habitatge,
perquè la situació d’emergència d’habitatge és molt
preocupant, i aquí sí que tenim una crítica al Govern.
Nosaltres pensam que perseguir el lloguer turístic en aquesta
comunitat autònoma no pot ser un miratge; pensam que és una
qüestió de voluntat política, que el lloguer turístic il·legal ha
causat massa sofriment a moltíssima gent. Per això volem més
inspecció , però sobretot voluntat política per canviar els
protocols, i no només perseguir les grans webs com Airbnb o
Booking, sinó també perseguir el lloguer turístic il·legal que
es fa per altres xarxes i que s’ha de perseguir també perquè no
respecta la llei.

I, per cert, El Pi diu que manquen polítiques d’habitatge
públic als pressuposts. No sé qui és El Pi per denunciar les
polítiques d’habitatge d’aquesta comunitat autònoma quan han
actuat com el braç polític d’APTUR, la patronal de lloguer
turístic, que ha defensat amb altres socis interessats coses
com per exemple que el problema del lloguer no té res a veure
amb el lloguer turístic. Això és com defensar que la sequera
no té res a veure amb la falta de pluges.

 Mirin, malgrat no estiguem d’acord amb la política
turística d’aquest govern, en qüestió d’habitatge, de treball, de
sanitat, de serveis socials i educació pensam que aquests
pressuposts són un exemple de redistribució de la riquesa, i
falta que fa redistribuir la riquesa a les nostres illes, i no es
podria fer sense una política impositiva eficient. Crec que la
qüestió de 0-3, que hi hem donat suport i que hem negociat en
aquests pressuposts, no seria possible amb una política
impositiva com la que estam fent. La política d’habitatge, la
política d’energia, també la política que es farà de transició
energètica, no es podrien fer sense figures impositives i sense
política impositiva com la que s’està fent des d’aquí. Passar de
la política d’ETT i de minijobs i de precarietat que teníem la
passada legislatura al fet que el SOIB sigui una eina activa de
política d’ocupació no es podria fer sense polítiques
impositives. Per això, i els ho dic per darrer any, hauran de dir
on retallarien, on retallarien i farien aquesta nova política que
diu el senyor portaveu del Partit Popular, perquè la seva
política no és nova, és ben vella, i és la de carregar-se allò
públic i retallar allà on puguin.

També hem de fer menció a una qüestió que per a nosaltres
ha estat un dels dèficits d’aquest govern, i que és el tema de
les desprivatitzacions a la sanitat. Pensam que és una bona
notícia que els pàrquings de Son Espases i de Can Misses
siguin gratuïts, pensam que és una bona notícia que el
transport d’ambulàncies no urgent passi a ser públic, i tota una
sèrie de mesures que han estat beneficioses per a la majoria
de la ciutadania, però pensam que s’haurien pogut haver fet
molts més esforços en aquesta matèria, i en això hem de ser
crítics. 
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El mateix passa en educació; hi ha hagut un problema de
manca de planificació en les infraestructures, sabem que el
conseller ha fet esforços, però pensam també per altra banda
que s’hauria d’haver fet una aposta més decidida per allò
públic. Sabem que la privada subvencionada en aquesta
comunitat autònoma és fonamental i dóna un servei, que molta
gent du els seus fills a l’escola privada subvencionada, però
que s’ha d’intentar progressivament ampliar allò públic, i en
aquest sentit hem estat crítics amb el Govern.

Després volia dir en aquest poc temps que em queda que
em sorprèn aquest discurs de la desacceleració i de la
reducció del deute que fa Ciutadans. Vostè vol que els
ciutadans d’aquesta comunitat autònoma tinguin més doblers
a les seves butxaques; jo sospito que en realitat vol que els
bancs tinguin més doblers a les seves butxaques, i per això fan
tanta referència al deute. Per a nosaltres els drets de la
ciutadania estan per damunt del deute, i per això ens vàrem
oposar en el seu moment als canvis a la Constitució, i ho
seguirem fent perquè pensam que els drets són fonamentals i
no poden estar per davall d’aquesta qüestió.

Després el Sr. Company parla d’inèrcia i de les pitjors
crisis econòmiques com si fossin fruit de les gestions
d’esquerra, però en realitat és el capitalisme de casino el que
causa les crisis; va causar la crisi del totxo, l’anomenada crisi
del totxo, i va causar la crisi també a nivell mundial amb la
caiguda de Lehman Brothers. És quan el capitalisme va
desbocat que es produeixen les crisis econòmiques. 

I jo no sé si amb aquesta dada de l’atur que vostè ha
utilitzat vol simplificar el discurs o ens vol prendre per
beneits, perquè l’atur ara mateix està a un 7%, la comunitat
autònoma més baixa de tot Espanya; jo sé que vostè va dir fa
poc que havien de simplificar el discurs, però no ens poden
prendre per beneits. Sé que vostè no vol fer un totxo de
programa electoral, que vol quatre coses simples, però crec
que tant els seus votants com la majoria de la ciutadania
d’aquestes illes es mereixen qualque cosa millor.

De moment li donam suport, Sra. Consellera. Esper que
aquests pressuposts surtin endavant, nosaltres tenim
propostes, farem esmenes, evidentment, com cada any, però
pensam que anem en la bona línia i seguirem amb aquesta
actitud constructiva. Després ja parlaré d’altres temes que
m’he deixat de banda.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Antoni Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, quart i
darrer debat de pressuposts generals d’aquesta legislatura.
Contra el pronòstic de qualcuns tenim projecte de pressuposts
de 2019 presentats pel Govern, defensats avui per la
consellera d’Hisenda. La principal diferència entre el paper
d’avui de la consellera d’Hisenda i el de l’oposició és que la
consellera ha de presentar una proposta rigorosa, mentre que
l’oposició no, l’oposició no té per què ser rigorosa i pot dir
quasi qualsevol cosa, de fet s’ha dit quasi qualsevol cosa.

Jo començaré però amb una cosa que no estic d’acord amb
la consellera, la consellera ha demanat als portaveus de
l’oposició que presentin les esmenes a la totalitat, que no
parlessin de recessió , que no parlessin de dificultats
econòmiques, de desacceleració perquè això podria influir,
podria cridar el mal temps; jo la vull tranquil·litzar, aquí no hi
ha cap Churchill, vull dir, el que pugui dir el Sr. Company, el
que pugui dir el Sr. Pericay, el que pugui dir jo mateix, crec
que tendrà un efecte molt limitat damunt l’economia, així que
tampoc ens hem de preocupar massa per això...

(Remor de veus i algunes rialles)

Matisar algunes dades que s’han donat, perquè evidentment
quan s’està a l’oposició, quan ens convé parlar de dades
absolutes, parlam de dades absolutes, quan volem parlar de
percentatge parlam de percentatge, en funció del que
convengui. Al Sr. Pericay dir-li que la sostenibilitat del deute
es mesura en percentatge, vull dir entre altres coses l’objectiu
que marca Brussel·les per a l’Estat i l’objectiu que marca
l’Estat per a les comunitats autònomes és el percentatge
damunt el PIB. Per tant, evidentment que hem de parlar de
percentatge de deute damunt el PIB per avaluar la seva
sostenibilitat.

Corregir-li una dada que ha donat respecte del pes del
pressupost de la CAIB damunt el PIB. El pes per avaluar el que
pesa la despesa pública damunt el Producte Interior Brut de la
comunitat autònoma estrictament, vostè ha donat la dada tenint
en compte les despeses financeres, això es fa tenint en
compte les despeses no financeres. D’aquesta manera s’ha
passat de l’11% al 13,75%, no al 16, en despeses no
financeres. I la mitjana de l’Estat està per damunt del 15% i
s’acosta al 16%. Per tant, no tenim a les Illes Balears un
sector públic sobredimensionat, hi ha comunitats autònomes
que se’n van al 20%, evidentment són comunitats autònomes
amb realitats molt diferents. Però la mitjana del pes dels
pressuposts de les Illes Balears sobre el nostre Producte
Interior Brut no és exagerat i de fet les dades que es fan,
estadístiques que surten de tant en tant sobre el nombre
d’empleats públics per habitant, a les Illes Balears sempre som
darrera. Afortunadament aquests anys hem avançat.

Es presenten esmenes també amb l’argument, hem llegit a
les esmenes a la totalitat que s’han presentat, que considera
que el pressupost hauria de rebaixar la pressió fiscal i també
per tant, els ingressos i acte seguit també es critica a les
esmenes a la totalitat que la dotació de moltes partides és
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insuficient. Nosaltres creiem que a la proposta de pressuposts
no li falta rigor, creiem que el compliment que s’ha anat fent
aquests darrers anys avalen que les prediccions que ha fet el
Govern s’han anat complint, i per tant, crec que amb això no
ens posarem d’acord.

Nosaltres també pensam, tampoc no ens cansam de dir-ho,
que a les Illes Balears es recapten molts d’imposts, el
problema és que gran part del que es recapta d’imposts a les
Illes Balears no té reflex en els comptes d’aquest Govern, sinó
que es reflecteix en uns altres comptes, en una altra
administració que és l’Estat, i allà queda. No tenim dades
actualitzades ara mateix, publicades del ministeri, de què
suposen aquests imposts recaptats aquí, però no invertits aquí.

Aquests darrers anys es publicava cada estiu el sistema de
comptes públics territorialitzats. La darrera dada es va publicar
l’estiu de l’any passat, es va publicar en el juliol del 2017 i era
l’anàlisi damunt el 2014. Enguany aquest estiu s’havia de
publicar la dada del 2015, però no s’ha publicat. Per tant, la
darrera que tenim ens donava un resultat de més de 1.500
milions d’euros de diferència, 1.500 milions d’euros, amb un
càlcul també com he dit altres vegades aquí, absolutament
perjudicial per a les Illes Balears, perquè amb la recaptació de
l’IVA de l’activitat turística, no es computa com una operació
fiscal exercida en el nostre territori, sinó en el conjunt de
l’Estat i, per tant, no ens computen aquests ingressos i, per
tant, el valor d’aquesta diferència surt més baix.

No s’ha publicat una nova dada, però sabent com funciona
el sistema de finançament i com ha evolucionat aquests anys
la recaptació de l’IVA i IRPF, és més que probable que les
dades recents encara siguin més escandaloses que aquests
1.500 milions. És una dada rellevant, aquí parlam que tenim
1.000 milions més respecte de la passada legislatura,
comparant evidentment de forma correcta i és comparant els
darrers pressuposts que es varen fer la passada legislatura, els
de 2015. Mentre que, respecte d’aquests 1.000 milions, n’hi
ha 1.500 que sobre aquests no decidim, 1.500 sobre els quals
no podem dir res, que es recapten aquí i que no repercuteixen
a cap política pública en concreta.

Els 1.000 més que tenim a la comunitat autònoma, la
consellera ho ha explicat, una part important va a sanitat, una
part important va a educació, evidentment el capítol 1 s’ha
incrementat notablement amb l’increment també de la carrera
professional, una mesura reclamada unànimement en aquest
Parlament. Sabem si va a serveis socials, a la renda social, a
dependència, aquests sabem on van, aquests 1.000 milions que
tenim més, sabem on són, podem discutir on els posam. Però
n’hi ha 1.500 que aquests no van enlloc, aquests es recapten,
els paguen els ciutadans de les Illes Balears, però no
repercuteixen en cap política pública de les Illes Balears, en
cap.

I això és el vertader problema de la pressió fiscal, al marge
de com es desenvolupi la qüestió del nou REB, no hem de
perdre de vista que les mesures que s’hi proposen són en
qualsevol cas per compensar la insularitat, perquè la nostra
ciutadania vegi compensats els problemes de mobilitat que

suposa la insularitat, perquè les nostres empreses vegin
compensats els majors costos i les dificultats que suposen la
insularitat, perquè els comptes públics de l’administració
venguin compensats també les majors necessitats d’inversió
que suposa la insularitat. Però això és totalment diferent de
tenir dret a un finançament just, això és totalment diferent a
demanar un finançament just que és el que està per davant en
aportar, no pot estar per darrera en rebre.

I nosaltres compartim la frustració i la indignació  que
expressava el Sr. Font, que ara no és aquí dins, evidentment
que compartim aquesta frustració i aquesta indignació. Hi ha
altres territoris de l’Estat que han transformat aquesta
frustració i aquesta indignació en un moviment pacífic i s’han
trobat amb porres i gent a la presó. Vull dir que no sé com
podem sortir d’aquí, ni quina proposta fa El Pi per resoldre
aquesta situació, però la realitat que ens trobam és aquesta. I
ara mateix el Govern ha presentat, dins el marge que té, una
proposta que nosaltres creiem que torna suposar un avanç
significatiu per a les Illes Balears dins els marges que ens
movem, un pressupost que a l’apartat fiscal segueix introduint
bonificacions fiscals, s’ha fet durant tota la legislatura,
destinats a rendes mitjanes i baixes. 

Un pressupost que segueix incrementant de forma
important els recursos destinats a sanitat, a educació, serveis
socials; en sanitat s’ha aconseguit recentment la recuperació
del Decret de garanties de demora, jo crec que és una fita molt
important, recuperar aquest dret que garanteix una bona
atenció a la ciutadania. En educació arribam als 1.000 milions
d’euros, és una xifra simbòlica, és cert, però simbòlica també
de tot el que ha suposat aquests anys de creixement de
pressupost, en nombre de professors, en recuperació dels seus
drets, en millores en els centres, en més ajudes de menjador,
en més ajudes a l’educació 0-3.

Un pressupost amb un increment de serveis socials de
quasi un 10%, amb tot el que això implica, de més beneficiaris
de renda social, quasi 12.000 persones ara mateix, prop de
12.000 persones que han vist millorada la seva situació
gràcies a la renda social, a aquesta mesura impulsada per
aquest Govern, amb més beneficiaris de dependència, més
places públiques de residència i de centres de dia.

Un pressupost també que conté increments significatius en
polítiques ambientals, en polítiques d’impuls econòmic i de
canvi de model, com a un Pla d’indústria, o amb la inversió en
Recerca, Desenvolupament i Innovació. En polítiques de
foment de la nostra cultura i el nostre patrimoni.

MÉS per Mallorca rebutjarà aquestes esmenes a la
totalitat, perquè rebutjam que s’hagi de canviar la política
pressupostària d’aquest Govern. Creiem que s’ha de mantenir
la política fiscal del Govern, creiem que s’ha de mantenir la
política de despesa d’aquest Govern. La política que es du a
terme fiscal és la que permet totes aquestes millores, és la
que aconsegueix que el millor cicle econòmic reverteixi en
polítiques socials. Aquí de vegades, quan parlam si a un
conseller o consellera se li ocorre mencionar que té un
problema perquè a la legislatura passada, el Partit Popular... és
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el primer a criticar que es parli de la legislatura passada quan
ja duem tres anys i mig, però és que el Sr. Company atribueix
el bon estat de l’economia a tres i mig després encara del que
varen fer ells, vull dir que és totalment incoherent, la realitat
és que la política que ha fet aquest govern, el que ha
aconseguit és que aquest millor cicle econòmic hagi revertit
en millors serveis i més benestar per als ciutadans i ciutadanes
de les Illes Balears.

Per tant, nosaltres rebutjarem aquestes esmenes a la
totalitat, com deia, perquè creiem que aquest pressupost és
millor per als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears i per
al nostre país.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, té la paraula el diputat Sr. Nel
Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. El nostre grup rebutjarà les esmenes a la totalitat que
s’han presentat, donarà suport a aquest projecte de pressuposts
i ho fa amb la convicció que són uns pressuposts, un projecte
bo per a la gent, que inclou les propostes que MÉS per
Menorca va poder negociar amb el Govern, es troben incloses
i ens sentim orgullosos d’haver-les pogut defensar i que
formin part del seu contingut, en relació amb els 1.000
milions a educació, amb l’atenció educativa amb el Pla
d’equitat 0-3 anys, amb les inversions, etc., de fet hem de dir,
em sembla que aquests dies la consellera ho deia, aquests
pressuposts recullen un nivell d’inversió i de finançament dels
consells insulars i del Consell de Menorca, en concret, amb
xifres que mai no s’havia arribat; per tant, sense cap dubte són
unes bones xifres, crec que dir el contrari no només és una
falsedat, sinó que també té una part d’irresponsabilitat de la
qual ara en parlarem, i, en definitiva, que serveixen per
construir un país molt millor i d’açò es tracta, que els
pressuposts serveixin per construir una societat més
cohesionada i millor.

Deia el Partit Popular que aquest pressupost és un
pressupost que malgasta doblers, a nosaltres ens agradaria
saber en què malgasta doblers aquest pressupost, perquè que
s’hauria de destapar ja, en què malgasta doblers aquest
pressupost, els malgasta en educació, en sanitat, en benestar
social, en què es malgasten els doblers en aquest pressupost?

Aquests dies el Partit Popular ha intentat contaminar al
màxim doncs el contingut d’aquest debat i dir que les Illes
Balears vivíem a un infern fiscal, de vegades amb l’adjectiu i
de vegades sense adjectiu, no sé si pensant en un paradís
fiscal, però que vivíem a un infern; i jo li diria que, home, en
un infern, dir que les Illes Balears vivim a un infern jo diria

que l’infern és una altra cosa: és tenir una societat on hi ha
gent que passa gana, on hi ha gent que no té casa, on hi ha gent
que és marginada o discriminada; l’infern és tenir
determinades xifres de pobresa o de violència masclista, tot
açò ens hauria de preocupar i allà efectivament on hi ha tot açò
és on hi ha infern, i molts d’aquests inferns són els que ens
vam trobar el 2015, en els quals el Partit Popular deia que no
hi havia recursos ni hi havia possibilitat de donar resposta.
Aquests pressuposts són uns pressuposts, per tant, en contra
de tots aquests inferns.

I ja que al Partit Popular li agrada tant parlar en termes
teològics, jo li recordaré, ja sé que no és la seva teologia
preferida seva, però Gustavo Gutiérrez o Leonardo Boff o
Ignacio Ellacuria repetien molt que el pecat és no fer
l’impossible per garantir la dignitat de les persones. I jo crec
que el Partit Popular se n’ha oblidat absolutament d’aquesta
afirmació, perquè en cap moment no valora, i no ho valora
perquè ara no en diu res, sinó perquè al seu moment no li va
donar resposta, a cap moment no ha valorat el pecat que era no
tenir una avioneta ambulància que funcionés les 24 hores a
Menorca, mai no va dir res, i açò era un autèntic pecat. Era un
autèntic pecat que els malalts i familiars que es desplacen a
Son Espases no tenguessin garantit un hostatge, açò era un
autèntic pecat. Era un pecat haver de pagar per tenir una targeta
sanitària; era un pecat dir, afirmar que a Menorca no hi
faltaven places sociosanitàries, no que el Verge del Toro si era
més vell, menys vell, si  s’havia de tirar, no, no, no, que no
feien falta places sociosanitàries. Era un pecat no haver previst
les places de residència que avui són urgentíssimes i
necessàries.

Bé, tots aquests pecats, idò, formen part d’aquest infern
que va deixar el Partit Popular.

També consider que el Partit Popular comença a actuar
amb el seu relat i amb el seu discurs, com a un partit doncs
que no sap... sense experiència de govern, se’l sent parlar i
diries que és un partit que no té vinculació amb la gestió, quan
fa quatre dies que així en tenia; doncs per dir doncs que de tot
allò que s’ha dit avui no hi ha res, eh, Ciutadans, mirau, han dit
que farien un geriàtric, però on és el geriàtric? Ningú no el
veu, doncs jugar a aquesta demagògia jo crec que els passarà
factura, els passarà factura perquè vostès saben perfectament
el que suposa executar una inversió i portar-la a terme. I vol
dir posar en dubte compromisos ferms, reals, i el pressupost
és real, del que vol aquest govern, i en aquest sentit és molt
clar.

També és ver, i el nostre grup també ho té clar, que aquest
si és vol no és el millor pressupost o no és el pressupost que
mereix aquesta comunitat autònoma, però no només per
qüestions d’internalitat, sinó per qüestions externes, i en
aquest cas els consensos que en aquesta cambra hi ha hagut
doncs, sense cap dubte, tenen un efecte sobre aquest
pressupost. A què ens referim? Doncs, a la llosa, per exemple
del dèficit fiscal, és cert, i en som plenament conscients, que
la capacitat pressupostària d’aquest govern, de la comunitat
autònoma està molt limitada pel dèficit fiscal. De fet, a
l’àmbit mundial no hi ha cap altre cas d’un territori que tengui
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un dèficit del 14% del producte interior brut, a causa d’un
tractament tan injust com el que tenim. I, per tant, açò té un
efecte, és cert, no és el pressupost que ens mereixem.

També aquest pressupost du una altra llosa, la llosa del
deute històric i pel qual demanam condonació del deute, és
cert, i no renunciarem mai a reclamar aquesta condonació. El
Govern, el 2017 afirmava que dels 8.800 milions d’euros que
es devien a l’Estat i als bancs, més de 6.200 corresponien als
mecanismes de finançament de l’Estat i almenys 5.000
milions es deuen al malfinançament, deriven del
malfinançament i al dèficit fiscal, aquests és just que ahir,
però també avui, els continuem reclamant, i aquests són una
llosa per a aquest pressupost i per al pressupost que vindrà si
no es resol.

També és una llosa doncs trobar-se a la cua de les
inversions, és clar que sí, és una de les lloses. I aquí no val ara
fer-se el despistat, aquí hi ha responsables i són aquells partits
que tenen responsabilitats  i han tengut responsabilitats a
Madrid, a Madrid cada vegada que plantejam inversions doncs
miren cap a una altra banda, és clar, quan ve un cap de fibló i
després es posa de manifest la fragilitat del sistema elèctric
a causa de manca d’inversions o es parla de connectivitat i
doncs es comencen a anul·lar els  vols, la gent comença a
protestar, tothom mira cap a una altra banda.

No, cap a una altra banda és que, si és possible construir
quilòmetres i quilòmetres i gastar-se mils i mils de milions en
construir l’AVE, també ho ha de ser, sense cap remordiment,
poder gastar en què tenguem un bon sistema de connectivitat.
Aquest pressupost té altres lloses, lloses que tenen a veure
amb compromisos incomplerts, avui es feia pagar a alguns el
que feien ells mateixos; efectivament, estam pendents encara
d’inversions estatutàries, ara uns demanen per què no els han
denunciat, per què no ho han tramitat o ho hem exigit via
tribunals? Doncs, a mi m’agradaria saber què en feien ells, què
en feien ells, on eren? És a dir, i jo recordaré sempre, perquè
és l’absoluta veritat que, a part d’aquestes inversions dels
convenis que es van dur a terme, s’haguessin perdut si no
hagués estat gràcies a aquest govern, i el Centre BIT a Alaior
ho saben vostès perfectament, el Partit Popular.

I també és una llosa, efectivament, com no, de màxima
actualitat, el règim especial. I nosaltres serem molt clars quant
al règim especial, el règim especial efectivament tot allò que
ens aportin segurament és irrenunciable, atesa la situació d’on
venim, però també és irrenunciable dir doncs que no és el
REB, el règim especial ni fer-hi a prop que nosaltres
voldríem. Jo  em mirava aquests dies allò a què ens havíem
compromès, vull dir, el pla que teníem com a govern i el mapa
de tot allò que demanàvem, és clar, si un compara el que hi ha
ara damunt la taula respecte del que fa dos anys i mig, perquè
d’açò no en fa gaire més, diríem: home, hi ha distància. Per
tant, perdre res? En absolut. Quedar satisfets? En absolut,
especialment amb el fons d’insularitat, home, la garantia
d’inversió pública, és que és a l’Estatut evidentment, si no
arribam a la mitjana... és clar que sí, però haurem de seguir
reivindicants l’altra part, la creació del fons d’insularitat a les
Illes Balears, que era un fons doncs de més de 400 milions

d’euros, etc., que donava un marge, però jo crec que en aquests
sentit no hem de perdre ni un bri del caràcter reivindicatiu,
però sense cap dubte també no hem de perdre cap oportunitat.

Donarem suport a aquests pressuposts sense cap dubte,
com deia, perquè les polítiques públiques de tot allò que té a
veure amb l’estat del benestar ha estat una aposta clara i qui
digui el contrari em sembla que la realitat el desmenteix,
repetirem amb educació una cosa que és certa: s’ha fet un
esforç molt important, s’ha assolit un nombre simbòlic de
1.000 milions en educació, cosa que jo crec que és simbòlica,
sobretot simbòlica, perquè abans que hi hagués aquest govern
era una xifra de referència, és cert que si ho comparam amb el
producte interior brut, amb el PIB, encara queda molt de camí
per recórrer, és ben cert, però allò  cert és que hem
incrementat i hem arribat als 1.000 milions. Per fer què? Per
millorar en infraestructures, per dedicar a innovació
pedagògica, que és fonamental, per millor l’atenció a la
diversitat, també és clau en el funcionament i en l’èxit escolar,
i per atendre totes aquelles qüestions que tenen a veure amb
l’equitat.

Ja m’he referit al Pla d’equitat i de qualitat de zero a tres
anys, no ho tornaré a repetir. I com deia, sense cap dubte,
també hem de donar suport a aquests pressuposts quan veiem
que segueix recollint i recull inversions que en altres
moments ningú no s’hagués pogut imaginar, ho hem dit i són
certes, es dóna resposta a qüestions històriques com el
Conservatori de Música de Maó, l’Escola d’Adults a Maó, el
Verge del Toro, l’Escola d’Hostaleria, el llistat és important,
i dic aquest llis tat perquè aquest llistat fa quatre anys era
absolutament impensable. I per tant, és tan evident, és tan
evident, per molt que diguin sí, però no està aixecat, no, però
és tan evident que aquests compromisos són reals i són
pressupostaris i que es fa la feina com s’ha de fer perquè
siguin una realitat, doncs que, bé, mereixen sense cap dubte el
nostres suport.

Els pressuposts recullen també qüestions que nosaltres
hem reclamat sempre, que des de la comunitat autònoma hi
havia d’haver una implicació, en Reserva de la Biosfera, en
Menorca Talaiòtica, aquests compromisos hi són, hi són de
forma clara. I també es recull un element clau per al nostre
grup, que és el de seguir apostant per als consells insulars com
a govern forts, amb autonomia financera i amb recursos per
poder fer les seves polítiques, en aquest cas l’increment és
important i l’increment és important gràcies a la situació
econòmica, sense cap dubte, als majors ingressos i d’aquests
majors ingressos de la comunitat que repercuteixen també a
millorar el finançament dels consells insulars.

Per tant, el nostre grup dóna suport a aquests pressuposts,
no donarà suport a les esmenes que ens sembla que en aquest
cas especialment algunes es mouen dins l’àmbit del moment
electoral i  de voler cridar el malestar. La situació és una
situació constructiva, anem per bon camí, els ciutadans jo crec
que ho han notat i de sobra, i una altra cosa és que, bé, alguns
vulguin jugar en aquest moment, el moment és un moment de
confiança bo i nosaltres en aquest ambient donam suport a
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polítiques positives, constructives, com són les d’aquest
govern.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Doncs, torn del Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula la Sra. Montserrat Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, sr. Presidente, bon dia a tothom. Señorías del
Govern, han presentado unos presupuestos digamos que
continuistas pero con un incremento casi de un 9%, con
partidas como 1.000 millones para educación, o una subida
casi del 70% en gasto social para vivienda y empleo, les
felicito por ello. Con la salvedad que estos presupuestos son
en año electoral y, por tanto, han de cumplir su función para
estos meses y se alejan del objetivo de diversificar el modelo
productivo.

De las tres enmiendas presentadas a la totalidad, la de
Ciudadanos y PP coinciden en un planteamiento muy claro de
derechas, ayer el Sr. Pericay, en rueda de prensa, y lo reiteró
aquí, en este atril, quiso explicar que hay una desaceleración
general de la economía y se referencia en indicadores
nacionales y supranacionales; bien, esto justificaría para la
derecha, para mí, equivocadamente, naturalmente, unos
presupuestos menos expansivos. Con todo el respeto que le
tengo, Sr. Pericay, estas son preocupaciones propias del
ámbito  estatal y europeo, porque los indicadores de la
economía autonómica van bien, vamos, van muy bien, pero la
recuperación de lo perdido durante la crisis aún no ha tornado
a la gente. Así que demandar, pedir unos presupuestos
conservadores y con menos gasto social nos conduciría al
“austericidio” al que ya nos había sometido y nos ha sometido
durante tanto tiempo Mariano Rajoy.

Es sorprendente que sigan con este discurso, también
desde el Partido Popular, como podemos ver en su enmienda
a la totalidad, y es que ustedes parecen más preocupados por
la economía global que por la propia autonomía, Sr. Company.
Por tanto, rechazo ampliamente las dos enmiendas a la
totalidad del PP y Ciudadanos, las cuales veo, además, muy
parecidas.

Es cierto que el PP, Ciudadanos y El Pi inciden también en
señalar la alta presión fiscal sobre las clases medias, El Pi
señala el tema del impuesto de donaciones y sucesiones, y yo
creo, Sr. Font -no está ahora-, que aquí se alejan de la defensa
del bien común, del necesario reparto de la riqueza, y velan
más por los intereses de una clase propietaria muy acomodada
que en su mayoría quedarían catalogados dentro de nuestra ley
balear de vivienda, como grandes tenedores.

Me sorprende que Ciudadanos, para defender la idea de que
ante la presión fiscal a los que más que tienen, nos digan que
repercute injustamente en las economías de los hogares de los
trabajadores y autónomos, sin concretar cuál, en fin,
concretamente el Sr. Pericay -me quité las gafas, Sr. Font,
perdone que no lo hubiera visto antes-, sin embargo veo con
buenos ojos el resto de la propuesta de enmienda a la totalidad
de El Pi, porque son propuestas pensadas, si fueran propuestas
individuales, espero que las conviertan en enmiendas
individuales, porque son propuestas pensadas en las carencias
que pasa la gente, son propuestas sociales que bien podrían
asumirse por la mayoría de izquierdas y progresistas de esta
cámara, y que ponen de relieve porqué avanza la derecha
realmente en esta comunidad.

Sí sus señorías, sí sus señorías, la hipotética recuperación
no ha llegado a la gente, por mucho que lo digan, no ha llegado
a la gente, no es real que llegue a la gente, si sus señorías de
El Pi piden una votación separada de los puntos, ya le digo,
exceptuando el primero, referido al impuesto de sucesiones,
tendrían mi apoyo.

Y bien, por qué digo esto de las razones de la propuesta de
El Pi, porque El Pi señala que carecen estos presupuestos de
una apuesta decidida por la mejora del transporte pública y las
situación medioambientales, especialmente en materia de
depuración de aguas residuales, bien, porque, aunque ha
aumentado el gasto un 40% en transporte público teniendo en
cuenta que es el gran reto transformador de esta sociedad que
gira en torno al coche y que tiene las consecuencias nocivas
que luego no sabemos o no podemos paliar, creo que,
efectivamente, el 40% es una cifra escasa.

El punto 2, no garantizan una limpieza de torrentes
adecuada, efectivamente, tras la situación vivida esto debería
ser un objetivo prioritario.

El punto 3, no resuelve los problemas generales de acceso
a la vivienda ni las necesidades concretas de las Islas Baleares
en términos de vivienda de protección oficial. La semana
pasada me reuní con el Sr. Eduardo Vila del IBAVI y,
ciertamente, a pesar del aumento que anuncian en vivienda,
estamos a años luz del volumen de vivienda que necesitamos;
según el propio Eduardo Vila necesitamos, solo para paliar
este gran problema, dentro de la clase trabajadora entre
15.000 y 20.000 viviendas en alquiler, y esto sería como
medida de protección social; para el objetivo de poder influir
en el crecimiento ilimitado del precio de la vivienda, según el
Sr. Vila. necesitaríamos cerca de 200.000 viviendas de
protección oficial, con lo cual el punto de El Pi procede.

No incluyen una mejora sustantiva en dinamización y
apoyo al comercio, estoy completamente de acuerdo con este
punto también. No proponen una política decidida hacia la
reconversión de las zonas turísticas, esto es fundamental, los
nuevos presupuestos no cambian el modelo y, por tanto, en su
fondo no se encuentran con el espíritu de los acuerdos por el
cambio, monocultivo turístico de borrachera, una (...) cada vez
más acusada.
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Punto 6, no apuestan por igualar la media estatal de
inversión en investigación, efectivamente, el ansiado cambio
del modelo se ha de basar en I+D+I, esta comunidad autónoma
se ha permitido lujos como cerrar convenios con el CSIC, y
hasta ahí quiero leer.

Carecen de una apuesta decidida por la diversificación de
nuestro modelo económico y productivo, que es
excesivamente dependiente del sector turístico, dénse cuenta,
sus señorías, de PSIB, MÉS i Podem, El Pi les está
reclamando el cambio del modelo y que se refleje en los
presupuestos, y yo les pregunto: ¿esto no es transformador?
¿Realmente están haciendo ustedes políticas marcadamente de
izquierdas y que les lleguen a la gente, realmente son una
ruptura respecto a la gestión del Partido Popular?

Las respuestas serán de los ciudadanos, naturalmente, las
próximas elecciones, pero creo que cuando las encuestas
señalan a toda la izquierda en una tendencia a la baja y aparece
El Pi con esas propuestas que bien podrían ustedes subscribir
si estuvieran en la oposición, queda claro que aquí desde la
izquierda no se está funcionando como izquierda.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Torn del Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el Sr. Andreu Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé,
quan un ve a aquest faristol a defensar una esmena a la totalitat,
amb la conseqüència que això pugui tenir, que és de retorn
d’un pressuposts i de pròrroga de l’anterior, sobretot a
aquestes alçades, el mínim que un ha de pressuposar és que,
sobretot si estan a l’oposició com és el cas, hi hagi una certa
coherència en els postulats, que s’hagin llegit el pressupost i
que estiguin ben raonats els arguments per a la totalitat perquè
-com dic- les conseqüències són molt importants.

Crec que cap de les tres coses s’han complert avui aquí. És
més, preocupa especialment el fet que el Sr. Company, per
exemple, no s’hagi llegit els pressuposts, i si el pitjor..., tal
vegada se’ls ha llegit, el problema seria si no els hagués entès,
que encara seria pitjor perquè va de president.

Miri, començarem per la coherència. Sr. Company, a veure
si algú veu una incoherència en el que vaig a llegir, plenari del
debat de la comunitat de l’any 2017, 25 d’octubre: “Avui, Sra.
Armengol, li torn oferir un pacte en benefici de tots els
ciutadans de les Illes, perquè ara sí que pot, ha arribat el
moment de compensar als ciutadans i a les empreses de les
Balears el notable esforç que han fet durant els darrers anys
per sortir d’aquesta crisi econòmica. Per això, li vull anunciar
que el Grup Parlamentari Popular d’aquest parlament està
disposat a votar-li a favor els pressuposts per a l’any 2018 si

vostè, Sra. Armengol, dins el tràmit d’esmenes pacta amb
nosaltres una reforma tributària que impliqui una baixada
d’impostos a les classes mitjanes i baixes”. Va comprometre
el pressupost, el vot a favor del pressupost de l’any 2018.

Plenari de dia 25 de setembre de l’any 2018, fa dos mesos:
“Sí, Sra. Armengol, al Partit Popular ja ens sembla bé que
vostè i el seu govern ens plagiïn determinades reduccions
d’imposts perquè això és bo per la gent, i aquesta reducció
d’imposts suposa el que diu el que realment... el que proposam
des del Partit Popular és bo per a la gent que ara sí que poden
baixar imposts”.

Va passar de votar a favor a acusar de plagiar a presentar
una esmena a la totalitat, coherència. Com diu Rosalia:
“maldament”, Sr. Company, “maldament”..., “maldament”.

Segon, per què he dit que no s’ha llegit e l pressupost?
L’altre dia ja vaig dir a La Ser quan ens varen posar unes
declaracions seves i avui ho ha tornat dir, vostè acaba sostenint
que aquest pressupost tenen un 3% de dèficit, i que no
acompleixen la regla de despesa... -un 0,3, sí, un 3% seria
exagerat, un 0,3. Escolti, no és cert, no és cert o... Poden
passar dues coses: o que no se’ls hagi llegit o que no els
entengui. Jo m’estim més pensar que no se’ls ha llegit perquè
si no els entén la regla... la regla serà la mateixa si vostès
governen, eh? Per tant, seria més prudent.

També parla de 93 milions d’euros d’increment de capítol
1. Això també ho diu al seu escrit d’esmena a la totalitat. Bé,
tal vegada no sap que dins aquests 93 milions d’euros hi ha
més d’un 4% dels increments del Sr. Montoro als funcionaris
de l’any 2018 i 2019, però per una cosa que han llegit no l’han
entesa, perquè no eren 93, dins el 93 hi ha l’increment... No,
no, està dins l’escrit de raonades d’això. Per tant,
“maldament”, Sr. Company.

Parla vostè  de la inèrcia, parla vostè de la inèrcia, Sr.
Company, cómo no?, s’han d’apuntar el tanto. Jo..., ja sé que
és un clàssic en mi perquè..., però com que hi ha el Sr.
Camps... li he hagut de reiterar moltes vegades, lectura del
plenari de pressupost de 21 de desembre de 2015: “quines
conclusions feien al projecte de pressupost de l’any 2016?,
per tant, quines conclusions fem d’aquests pressuposts?”, deia
el Sr. Camps, “nosaltres creiem que som davant uns
pressuposts que suposaran més dèficit, que suposaran més
deute, per tant, suposaran un augment del període mitjà del
pagament als proveïdors, que de fet ja passa”, etc.

“També consideram important i que ho hauríem de destacar
és que per exemple a l’any 2014... varen anar a l’atur 10.420
persones, veiem com les xifres d’atur cada vegada van
empitjorant”. Això era a l’any 2015. Vull dir que les
previsions que vostès fan com a mínim -com a mínim- no
s’acompleixen, com a mínim no s’acompleixen.

N’ha dites un parell més. Avui curiosament..., a mi
m’agrada posar d’èmfasi una dada: quantes vegades dins
enguany han dit... quantes vegades han dit... -sí, és un clàssic,
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Sr. Camps, no decaurà-, quantes vegades han dit enguany que
teníem 1.350 milions d’euros més?...

(Remor de veus)

... enguany ho han dit cent vegades, cent vegades. Dada
objectiva, aquest pressupost puja, no financer, mutatis
mutandis, 350 milions i en financer 450. No els he sentit dir
cap vegada -cap vegada- que tenguem 1.700 o 1.800 milions
d’euros més per gastar. Sap per què? Perquè el primer era una
autèntica barbaritat i...

(Se sent una veu de fons inintel·.ligible)

...vostès mateixos han dit: “ens vàrem passar de frenada”, “ens
vàrem passar de frenada”... 

(Se sent una veu de fons inintel·.ligible i remor de veus)

“Maldament”, Sr. Company, “maldament”, Sr. Company.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

“Maldament”, Sr. Company. Miri, ha dit una frase que és
per emmarcar, Sr. Company, és per emmarcar, faci-s’ho mirar
aquesta frase, perquè ha dit... com pot defensar en una mateixa
frase que el superàvit no és mèrit del Govern perquè només
pensen en gastar, gastar i malgastar? No hi veu una
contradicció? No l’hi veu? No, és que és un disbarat i el
problema és que ho duia escrit! Ho duia escrit . És una
incoherència. “Maldament, maldament”...

(Alguns aplaudiments)

... “maldament”, Sr. Company, molt “maldament”.

(Remor de veus)

Parla d’ingressos inflats, ha dit “com pot ser que
pressuposti un 11% més de l’impost de transmissions
patrimonials quan al mes d’agost hi ha un 3,9%?”, ho ha dit. Li
llegiré la defensa que va fer el Sr. Camps de votar en contra
del pressupost l’any passat, és que és una font inesgotable això
de les actes...

(Se sent una veu de fons inintel·.ligible)

...-esperi, esperi: “Miri, si per enguany 2017 es van preveure
uns ingressos per impost de transmissions patrimonials de
487 milions d’euros i a dia 30 de setembre ja havien recaptat
441 milions, i la previsió, per tant, és que acabem l’any amb
una recaptació rècord de més de 600 milions d’euros, estam
parlant de més d’un 25% més del previst, 115 milions més del
pressupostat. El més probable és que la recaptació de l’impost
de transmissions patrimonials dins l’any 2018 s’elevi a més de
720 milions d’euros”. Camps dixit. “Maldament, Sr. Camps,
també, “maldament”.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Ara presentam una pressupostació d’aquesta partida de 680
milions d’euros i ens critiquen que està inflada, quan l’any
passat ens deien que 720 bastaven perfectament...

(Se sent una veu de fons inintel·.ligible)

... un 3,9 ha dit el Sr. Company que creixia, ho ha dit el Sr.
Company, perdoni, de moment...

(Se sent una veu de fons inintel·.ligible i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Baixin un poquet el to de veu, per favor...

(Remor de veus)

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Jo ja entenc que els sàpiga greu...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

... però jo de moment només he llegit les seves paraules, eh?...

(Remor de veus)

... -no, no, no-..., jo de moment... de moment només he llegit
les seves paraules. Per tant...

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

... “maldament”, Sra. Prohens, efectivament, “maldament”.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Pressió fiscal, passem a fer una dada de pressió fiscal, per
tant, el Sr. Pericay, com vostè... han fet incidència en la
pressió fiscal, també el Sr. Font, diré una dada que és objectiva
-objectiva-, no vull parlar de classes mitjanes i baixes,
utilitzaré un altre exemple que a vegades he posat: aquesta
legislatura, l’any 2019 tots els diputats que som aquí, tal
vegada amb alguna excepció d’una persona, que no la diré
evidentment, si llevam l’impost turístic pagam menys imposts
que a la seva legislatura, deixem anar si són classes mitjanes
o baixes, tots els diputats d’aquí, tots, si són vera, si són vera
les declaracions de béns, si són vera les declaracions de béns,
hi ha un condicional per si algú ha mentit, jo no ho sé, pagam
menys imposts perquè hi ha prou més deduccions, a l’any
2019, 15, els l’any 2013, 2014 i 2015, 6. 

Per cert, sap quantes deduccions hi havia per habitatge
habitual tant lloguer...

(Se sent una veu de fons inintel·.ligible)
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... tant lloguer, tan lloguer... -em pot aturar el temps, eh-

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, sí, no et preocupis.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Això és com el futbol.

(Remor de veus, algunes rialles i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor. Sr. Camps, silenci!

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Sap quan...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Sap quantes...

(Algunes rialles)

... -no, m’aturi el temps-... sap quantes deduccions fiscals
tenien a l’anterior legislatura per habitatge habitual, ja sigui
per compra o per lloguer? Ho saben? Ho han mirat? Perquè les
votaven a favor vostès els pressuposts, ho han mirat? S’ho han
llegit? Poden contestar? Jo els ho diré: zero, zero, no en
tenien cap, no en tenien cap.

(Alguns aplaudiments)

Saben vostès que érem l’única comunitat autònoma de tota
Espanya que no en teníem cap? La saben a aquesta? La
resposta és que no, no en tenien ni idea, no en tenien ni idea,
el problema és que vostès pitjaven el botonet per votar el
pressupost. El Sr. Camps, el Sr. Company en el Consell de
Govern pitjaven el botonet. No, sí, no, no he estat mai, jo no
he estat mai ni he estat conseller, no he estat conseller.

La pressió fiscal té una molt bona solució, però no amb
l’esmena a la totalitat, no amb l’esmena a la to talitat, la
solució és que amb les esmenes parcials baixin els imposts,
perquè poden. Aquí el problema és que també hauran de baixar
les despeses corresponents, i això, sap quantes vegades ho han
fet amb els tres anys que duim d’aprovació de pressuposts?
Cap, Sr. Company, cap, no ho han fet cap vegada.

Com que em queda poc temps, passaré a comentar, no dic
a criticar, però a comentar un poc les altres esmenes a la
totalitat.

Sr. Pericay, a mi m’ha estranyat, li dic sincerament perquè
jo crec que..., jo tenc molt de respecte intel·lectual per vostè,
jo no tenc..., no opinam el mateix en moltíssimes coses, però,
en fi, quan ve aquí fa un discurs ordenat, coherent i més; ara,
crec que la redacció de la seva esmena crec que no l’ha feta
vostè  perquè no té per on agafar, li llegiré, li llegiré: “El
aumento del gasto público se financia principalmente
mediante impuestos”, això és un dels arguments per votar en
contra..., per votar a favor de l’esmena a la totalitat; “el
aumento del gasto público se financia principalmente
mediante impuestos”, i amb què s’ha de finançar si no és amb
imposts? 

“El actual presupuesto -un altre argument- no contempla
solución alguna al exceso recaudatorio”, no la gran pressió
fiscal, “al exceso recaudatorio”; ara resulta que està
malament recaptar molt. Sr. Pericay, és textual, eh?

“Insuficiente -un altre argument- inversión en varios
ámbitos sociales, como el tratamiento de aguas.” Això està
escrit, eh?, això està escrit. 

És clar, això em referia que si un presenta una esmena a la
totalitat i raona que s’ha de tornar enrere, home!, Sr. Pericay,
li dic amb tots els respectes perquè ja li he dit abans..., és que
jo crec que no l’ha redactada vostè perquè vostè ho hagués
redactat prou millor això, però amb això no es pot anar molt
enfora, amb aquests arguments.

De totes maneres, deixi’m llegir una..., el que va dir vostè
a una PNL de l’any 2017, jo amb això tenc certa memòria, què
hem de fer?, quan nosaltres vàrem defensar el rebuig al
pressupost general de l’Estat de l’any 17; vostè deia,
arguments perquè Ciutadans votaven a favor -també
“maldament”, Sr. Pericay- arguments perquè votaven a favor:
“Se trata de los primeros presupuestos sin recortes, ni en
educación ni en sanidad ni en dependencia ni en
innovación, los primeros desde 2009; por supuesto era una
condición que Ciudadanos había puesto para empezar a
negociarlos, y se ha cumplido”. Bé, s’acompleix, això
s’acompleix. “No hay subida de impuestos ni de IRPF ni IVA
en estos presupuestos, era otra condición que habíamos
puesto, incluso hay una rebaja, aunque de esto ustedes se
olvidan, el IVA cultural”, hi ha rebaixa d’imposts, hi ha
rebaixa d’imposts en aquests pressuposts, no n’incrementa cap
i en baixen prou, en baixen un parell. Deia més: “350 millones
para un plan de lucha contra la pobreza infantil -aquí tenim
la renda bàsica, etc. “250.000 millones para promover
políticas activas de empleo”, aquí tenim que hem més que
duplicat les polítiques d’ocupació.

Això eren els seus arguments per votar a favor a Madrid i
són els arguments que empra aquí per fer una esmena a la
totalitat, no, no exactament aquests, no exactament aquests,
però aquests s’acompleixen tots, aquests criteris
s’acompleixen tots aquí, en aquest pressupost, i vostè en lloc
de votar a favor hi fa una esmena a la totalitat. Per això deia,
una certa coherència sobretot quan un està a l’oposició i ha
parlat una dotzena de vegades, com el Sr. Company, és que és
mal de fer ser tan incoherent, eh!, és que és mal de fer, és mal
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de fer. Jo crec que el Sr. Company aquí, en aquest faristol, deu
haver parlat una vintena de vegades i ja n’hi he tret tres o
quatre d’incoherències, però incoherències supines. En fi.

El Pi, jo només n’hi diré una d’El Pi, perquè tampoc no es
tracta d’entrar perquè sé que després via esmenes parcials
vostès sí que intenten ajudar al pressupost, a millorar el
pressupost i jo moltes vegades hi estam d’acord amb això, hi
estam d’acord.

(Remor de veus)

No, i sobretot perquè els arguments els llegeixin, els
arguments solen ser una mica més pensats. Només n’ha dita
una que l’aprofitaré, perquè el Sr. Font ha fet una esmena a la
totalitat del REB, no dels pressuposts, avui aquí, bàsicament.
Un dels arguments per a l’esmena a la totalitat és: “no aposten
per igualar la mitjana estatal d’inversió en investigació”. Per
tant, vostè pressuposa que igualar la mitjana estatal a una
inversió és un criteri vàlid per anar per enmig, no, ho diu per
escrit.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Ho diu per escrit, Sr. Font, ho diu per escrit, jo..., no, ho
diu per escrit. I per cert, maldament només sigui perquè quedi
constància en acta, el PIB públic frega o se’n va a un 1%, més
o menys el 40%, i el de turisme entre el 46, 47%. Això són
els números que hi ha i si no li va bé..., no, no, un moment, el
PIB públic no vol dir de la comunitat, eh?, no vol dir dels
pressuposts de la comunitat, no, no, hi ha un berenar jugat amb
el Sr. Font que si són 42 o 38 el guany jo, eh, Sr. Font?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alcover. Passam al torn d’intervenció
en torn de rèplica. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Crec que ja hem explicat massa bé el que pensam. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, pel Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, té la
paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA.

Sí, ho faré des d’aquí, intentaré fer via també. Bé, deixi’m
afegir una cosa a la Sra. Consellera, vostè és allò de donde
vas, manzanas traigo. Jo li deman per l’AIReF i vostè em
contesta per FEDEA, magnífic!, això és una resposta en un
debat. 

Bé, dit això, Sr. Reus, això de Churchill ho deixarem estar,
eh?, crec que cap dels tres, que té tota la raó, que cap dels tres
com a mínim de moment ens hi assemblam. Ara bé, les
despeses que vostè ha comparat les dues estaven calculades
amb la mateixa magnitud, el 2007 era un consolidat, que també
incloïa les despeses financeres, per tant, són equiparables i
són comparables. Repassi els números i veurà que no li estic
enganyant. 

I REB, molt ràpidament, Sr. Alcover, no veig on és la
contradicció; el que jo he dit aquí no era que tot això estigués
malament fer-ho, el que he dit aquí és que difícilment
compliríem amb aquesta expectativa, que és molt diferent. El
que jo he estat repetint i dient és que aquests pressuposts
estan fets amb una expectativa de creixement que no és la real.
Per tant, què passarà si no es compleix? Que desgraciadament
totes aquestes mesures socials que vostè ha llegit, i que jo
defens, evidentment, no es podran complir; aquest és el
problema.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Torn del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el Sr. Gabriel Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. “Malamente. Sueño que
estoy andando por un puente, cuanto más quiero cruzarlo
más se mueve y tambalea”. No ho ha llegit això, no és ver?,
idò, això és la cançó de Rosalia, i vostè cada pic s’engronsa
més, cada pic s’engronsa més.

(Alguns aplaudiments)

A mi m’agrada aquesta feina de cercar coses que s’hagin
dit, m’agrada aquesta feina de cercar coses que s’hagin dit i
repassar, però he de reconèixer que no tenc tant de temps,
supòs que vostè a la Universitat en té més, a mi m’agradaria,
perquè m’agrada, eh?...

(Remor de veus)

..., crec que està bé, però, escolti, no són dues coses només
les que hi ha, n’hi pot haver tres, una altra, vostè ens deia, són
dues, una que no l’hem entès. Aquestes ganes també sempre de
dir, és que si no ho ha entès li explicaré, a mi m’agrada que
m’ho expliquin, eh?, les coses que no he entès me les pot
explicar. Hi ha una cosa que ara li demanaré que me l’expliqui,
ara que em digui que no me les he llegides també em molesta
un poc, no me’ls he llegits fil per randa, eh?, d’això d’arribar
al compte, als set dígits que fem o de què parlam nosaltres, no,
però amb menys dígits més o manco sí, i hi ha un parell de
coses que he trobat que ara li demanaré que me les expliqui
vostè, si ho sap, no és vostè que les hauria d’explicar, és la
consellera, però... no em quadren.
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Miri..., sí, però bé, el Sr. Alcover ho sabrà fer, supòs que
l’està aconsellant la consellera. Jo tenc aquí un escrit dirigit...
que parla d’un informe que diu: límit màxim de despesa no
financera de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’exercici 2019, memòria descriptiva. Ho dic perquè vegi si
ens llegim un poquet les coses, altres tal vegada no, però
aquest pic... i diu que bé, això s’ha de transmetre al Ministeri
d’Hisenda, una memòria descriptiva dels principals elements
que s’hagin considerat per determinar el límit i la seva
composició. Lògicament, abans de fer el pressupost hem de
saber quin és el límit de despesa, no és vera?, i fem un informe
i en aquest informe ens diu, pàgina núm. 2: “Pel que fa a les
transferències de capital cal destacar que s’hi han inclòs
novament 120 milions d’euros procedents de l’Administració
de l’Estat en concepte de conveni de carreteres, d’acord amb
el protocol entre l’Administració General de l’Estat i la
comunitat autònoma de les Illes Balears per al finançament
d’actuacions en matèria de carreteres signat el 3 de desembre
del 2015.”

És clar, jo després me’n vaig al quadre, al seu quadre, i veig
que no són 120, que me’n posa 180, i no sé exactament què ha
passat. M’ho pot explicar? Això és perquè vegi el nivell de
detall que també estam mirant... més o manco, Sr. Alcover, i
tal vegada hi ha coses que no entenem, perquè això passa.
Quan un té totes les dades -com la consellera- sap d’on surten
les coses, però quan no, dius: de 120 milions han passat a 180;
idò miri, aqueixa no l’entenc, si me la pot explicar, jo li
agrairia, i entenc que és una feina de la consellera, però, com
que... vostè, com ha dit, és previsible, és vera que és previsible
i era una de les coses que nosaltres... en això ens hem
equivocat, jo em pensava em trauria que no són 120 i no, vostè
ha dit que era un clàssic i és previsible. Nosaltres ho sabem
que és previsible i vostè ens ha parlat que fem prediccions i
fallam, no és vera?, efectivament, i quan vàrem preveure que
el Fons de contingència no seria suficient hem fallat, no és
vera? Idò no, no hem fallat. 

I quan vàrem dir que la previsió de creixement econòmic
del 3,5% per al 2018 era massa optimista, hem fallat? Idò no,
perquè vostès l’han rebaixat al 3 i AIReF i FUNCAS el rebaixa
al 2,1 i al 2,2.

I quan vàrem dir que no arribaria al 120 milions d’euros de
carreteres, que no només ho diguérem nosaltres, el Sr. Melià
record que fa mesos i mesos i mesos, anys que ja li va dir:
“deuen estar entre Madrid i Mallorca”, també hem fallat?
Escolti, no hem fallat. I s i  em permet també una broma no
fallaríem si diguéssim que vostè la pròxima legislatura no serà
el portaveu, segurament, tampoc no fallarem perquè serà a
l’oposició, Sr. Alcover!, eh?, m’entén? Bé, i crec que també...
hem parlat ja suficientment -com dèiem- del que hi ha.

Jo li dic que amb uns pressuposts cada any com els que
hem tengut en aquesta comunitat autònoma, Sr. Alcover, és
una llàstima, i la resta, és una llàstima que seguim tenint uns
embussos tremends, uns problemes de moure’s, de mobilitat,
de trànsit tremends, tenim més brutor que mai, tenim més
inseguretat que mai, tenim menys habitatge que mai i tenim
més pobresa i més barracons. Això és el que he dit, i que jo

crec que és una llàstima que s’hagin deixat passar tres anys i
ara aquest quart, sobretot ara aquest darrer ja amb uns doblers
que mai no s’havien tengut en aquesta comunitat autònoma,
sincerament, li he de dir que crec que els pressuposts no han
respost als principals problemes que hi ha hagut en aquesta
comunitat autònoma i em sap greu. 

Per tant, esper... o m’agradaria, ja veig que no serà així,
però ja ho canviarem, m’hagués agradat que s’haguessin
orientat més a resoldre aquests problemes diaris  que té
moltíssima de gent.

Quant a imposts, si vol també en podem parlar un dia aquí,
el temps que ens queda és pràcticament nul o no és suficient
per discutir en profunditat segons quines coses, però estic
segur que ens podríem entendre en les rebaixes d’imposts. Si
vostè em diu que em rebaixa dels 10 o 12 o 15 que nosaltres
li proposam, en rebaixa 1 o 2, i malament, mal rebaixats,
l’impost de transmissions patrimonials... -sí, no acaben de...,
en lloc d’un 4, un 5, es queda en un 5, després només me’n
posen 1 o 2, això no.

I després l’altra cosa és el truc que li ha comentat un poc
el Sr. Camps, escolti, si vostè em dóna 100.000 euros de
benefici fiscal, a mi o a qui sigui, però vostè publica: tendran
una reducció de 100.000 euros tots aquells que guanyin menys
de 1.000 euros anuals, evidentment no hi entra ningú. Li estic
posant uns casos extrems. Les rebaixes fiscals, sincerament,
s’han d’incrementar a la gent..., les rendes mitjanes també hi
han de poder entrar perquè l’economia es vagi activant, i això,
amb l’impost de transmissions patrimonials vostès, que ens ho
copien a nosaltres des de fa un parell d’anys, ho han copiat ara,
hi entren, però no hi entren per exemple altres coses com
escoletes o això. Hem d’incrementar un poquet els llindars
perquè hi pugui entrar més gent que és un poc el que li ha dit
Antoni Camps, que també té ganes d’entrar a tenir alguna
d’aquestes rebaixes que vostè ha dit que se’n podia beneficiar.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Company...

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Torn d’intervencions de
contrarèplica, pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té
la paraula el Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Intervindré des d’aquí, bé,
veig que encara ni Ciutadans ni Partit Popular entenen que els
serveis públics es paguen amb figures impositives, que els
serveis públics no funcionen sense capacitat recaptadora, que
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l’escola pública i la sanitat no funcionen si no es paguen
imposts, però entenem que la seva tònica sempre ha estat la de
privatitzar i, per tant, que l’administració tengui manco poder
en aquest sentit.

Gràcies a la política fiscal progressiva que es fa en aquesta
comunitat autònoma milloren molts de serveis. El que sí
sabem segur, perquè això ho ha dit el portaveu de Ciutadans,
és que hi havia un de cada quatre ciutadans en risc d’exclusió
social, sabem que mantenir a Rajoy al poder durant tant de
temps, això sí que no feia cap efecte a aquest risc d’exclusió
social. En canvi aquí, gràcies al fet que es fa aquesta política
fiscal progressiva, aquesta redistribució de la riquesa sí que
milloren els serveis precisament per als més febles de la
nostra societat.

I bé, tant PP com Ciutadans segueixen amb aquesta tònica
de criticar la despesa d’aquest govern i dir  que això serà
l’apocalipsi, que serà insostenible, i parlen de reduir el dèficit
fiscal i el deute; és a dir, com sempre omplir les butxaques
dels banquers i no els hospitals de metges.

Nosaltres, com he dit abans, ens oposarem a aquestes
esmenes a la totalitat i donarem suport a aquests pressuposts
i seguirem negociant amb el Govern.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Torn del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Molt breument des d’aquí, només dues
coses, Sr. Pericay, evidentment les dades de 2007, la despesa
financera era infinitament inferior a la que és ara. Per tant,
evidentment la dada de 2007, calculant despeses financeres o
no financeres, és molt similar, però el correcte per calcular la
despesa... la despesa... en percentatge de PIB és la que
reverteix evidentment en els serveis dels ciutadans és la
despesa no financera, és... el que s’ha de calcular el pes de la
despesa, del pressupost de la comunitat respecte del PIB és
aquesta dada.

Sr. Company, ara que parlava de les seves propostes en
imposts i de si les nostres deduccions afecten o no les rendes
mitjanes o no, jo record... m’ha recordat la proposta que va dur
en aquest plenari el Partit Popular; la proposta que va dur al
plenari... en aquest plenari el Partit Popular el maig de l’any
passat era baixar l’impost de transmissions patrimonials per
les transmissions de més de 2 milions d’euros -de més de 2
milions d’euros-, baixar els imposts a les transmissions
patrimonials de més de 2 milions d’euros. El Partit Popular va
dur una proposta aquí per a això, per als que tenien un tipus
superior al 10%, per damunt de l’IVA que són les de més de 2
milions d’euros.

Per tant, les prioritats a l’hora de... en matèria impositiva
no crec, Sr. Company, que ens puguem posar d’acord.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Torn del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, té la
paraula el Sr. Nel Martí.

Doncs, torn del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula
el Sr. Andreu Alcover.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Company, vostè ha dit -ho
he comptat- set vegades a la primera intervenció i a la rèplica
a la consellera, set vegades, que hi havia 120 milions
pressupostats, d’un tema que durant els tres anys vostès n’han
fet bandera. Després ha dit tres vegades que els pressuposts
tenien el zero..., preveien el 0,3% de dèficit quan preveuen el
0,1. 

Quina conclusió vol que traguem? Quina conclusió hem de
treure? És possible que una conclusió sigui que no s’han llegit
els pressuposts o que si els han llegit no els han entesos?
Perquè allò dels 93 milions d’euros de personal també té cert
delicte, perquè va ser el Sr. Montoro que va arribar a l’acord,
un acord amb el qual jo hi puc estar d’acord, eh?, no és que ho
critiqui. Set vegades allò dels 120.

On no hi entra?, a l’impost de transmissions patrimonials
no hi entra la gent? A la deducció i ara es fa de zero a sis anys
no s’hi entra? La seva? La seva? No, és aquest govern, vostè fa
una esmena a la totalitat per tomar-ho a això, què diu la seva?

(Alguns aplaudiments)

Vostè ho vol tomar!, què m’està contant la seva? No es
pengi medalles, per favor! Les escoletes, les escoletes ningú
no s’apunta? El 10% de reducció de taxes o de preus públics
universitaris s’hi apunta algú a això? Afecta a algú? És que...,
quan un incrementa les deduccions del 6 al 15, de 6 a 15
evidentment baixa imposts, indirectament, però està baixant
imposts, és el que hi ha.

Sr. Company, jo no sé, jo estic convençut que és ben
possible, només faltaria, ben possible que jo la propera
legislatura no sigui portaveu, possible, possible; del que estic
segur és que em sabrà menys greu que a vostè li sabrà no ser
president de la comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

D’això no en tenc cap dubte ni un, d’això no en tenc cap
dubte ni un, entre altres coses perquè a vostè l’afaitaran els
seus i a mi no. A vostè, si perd les eleccions, l’afaitaran, a mi
si es perden les eleccions, en fi..., però no m’afaitaran tant
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com a vostè. El problema és que d’això vostè sí que n’és
conscient, sí, d’això n’és conscient.

(Algunes rialles i remor de veus)

El final, i com a conclusió, com a conclusió, aquí s’està,
amb aquestes tres esmenes a la totalitat el que s’està plantejant
és rebutjar, perquè això és així, rebutjar el Decret de garantia
de demores que reduirà les llistes d’espera; l’eliminació del
copagament; els pàrquings gratuïts als hospitals públics; que
arribin 1.000 milions d’euros a educació; el reforç de les
plantilles en educació, salut i serveis socials; que baixa
l’impost de transmissió patrimonial del 8 al 5%, ja he dit allò
de les deduccions que tenien vostès; multipliquen els euros
per a dependència; més euros per retornar els nostres joves
que varen emigrar; la disminució del preu públic de taxes
universitàries, de preus públics universitaris; l’increment
d’inversió fins a 600 milions d’euros.

És clar, i això és el que hi ha en aquests pressuposts, això
és el que hi ha en aquests pressuposts; votar en contra i dir, no
sirven, vuelta al redil, això suposa que tot això no hi és.
Vostès poden dir que és electoralista, però això no dirà que no
afecta la gent, això no afecta la gent. Això el que fa, i per això
sí que entenc i puc entendre que els sàpiga molt de greu, és
que això demostra l’estabilitat del Govern, això demostra
l’estabilitat del Govern i demostra sobretot la consolidació de
les polítiques plasmades en els acords pel canvi, no només del
Govern sinó també de totes les persones que li donam suport,
això és el que demostra.

(Alguns aplaudiments)

I, evidentment, ja ho sabem que això demostra això, però
el perillós és la conclusió d’aquesta demostració i la
conclusió no és altra que aquest govern té tot el crèdit per
revalidar una majoria per tornar a formar govern el maig de
l’any 19, i això aquí sí que ja els preocupa, aquí sí que ja els
preocupa més!...

(Alguns aplaudiments)

... aquí... jo no sé si a mi em veu nerviós i a més estic sobre el
faristol que no és especialment un lloc per estar tranquil, però
no ho sé, no ho sé. 

Crec, Sr. Company, Sr. Company ja li he dit abans, crec
que li sabrà molt més greu a vostè perdre la presidència que a
mi ser el portaveu.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Atès que les tres esmenes sol·liciten
la devolució del projecte de llei, procedim a la votació
conjunta. Per tant, votam.

24 vots a favor; 29 en contra i 1 abstenció. S’ha emès un
vot telemàtic de la Sra. Silvia Tur, per tant, les votacions són
24 vots a favor; 30 en contra i 1 abstenció.

(Alguns aplaudiments)

A continuació, votarem les quantitats globals dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2019. 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 i de l’Agència Tributària de les Illes Balears. 

Silenci, per favor.

La quantitat global del pressupost de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i  dels seus organismes
autònoms per a l’exercici 2019, els estats de despeses i
ingressos dels quals s’eleven a 5.436.318.530 euros.

La quantitat global del pressupost de les entitats públiques
empresarials de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
al 2019, el estat de despeses i ingressos dels quals s’eleven a
651.347.777 euros.

La quantitat global del pressupost de les societats
mercantils públiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2019, l’estat de despeses i ingressos dels quals
s’eleven a 5.422.496 euros.

La quantitat global del pressupost de les fundacions del
sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per al 2019, l’estat de despeses i ingressos dels quals s’eleven
a 93.456.297 euros.

La quantitat global del pressupost dels consorcis de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2019, els estats
de despeses i  ingressos dels quals s’eleven a 131.652.958
euros.

La quantitat global del pressupost del Servei de Salut de les
Illes Balears per al 2019, l’estat de despeses i ingressos dels
quals s’eleven a 1.694.111.930 euros.

La quantitat global del pressupost de l’Agència Tributària
de les Illes Balears per al 2019, l’estat de despeses i ingressos
dels quals s’eleven a 10.629.560 euros. 

Doncs, votarem conjuntament les quantitats relacionades.
Passam a la votació. Votam. 

29 vots a favor; 24 en contra i 1 abstenció. Atès que s’ha
emès un vot telemàtic de la diputada Sra. Silvia Tur, són 30
vots a favor; 24 en contra i 1 abstenció. 
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En conseqüència, queden fixades les quantitats globals dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2019.

(Alguns aplaudiments)

Aquí havíem de fer un recés per dinar, però tenc entès que
podem continuar amb la moció?

Doncs, passaríem al quart punt de l’ordre del dia. Entenc
que és una moció que no hi ha esmenes, per tant, no sé si hi ha
acord amb el grup parlamentari de fer un torn d’intervenció de
cinc minuts? Hi ha acord.

IV. Moció RGE núm. 12470/18, ajornada a la sessió
anterior, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb les mesures
pel que fa a l’aplicació dels objectius de desenvolupament
sostenible a les Illes Balears, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 1662/18.

Doncs, passam al quart punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat i votació de la Moció RGE núm.
12470/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a política general del Govern en relació amb les mesures pel
que fa a l’aplicació dels objectius de desenvolupament
sostenible a les Illes Balears, derivada del debat de la
Interpel·lació RGE núm. 1662/18, que fou ajornada a la sessió
anterior.

Per tant, intervenció del Grup Parlamentari Popular, té la
paraula la Sra. Sandra Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. En primer lugar, agradecer a
los portavoces el haber podido aplazar esta moción por
haberme encontrado la semana pasada enferma, ahora tampoco
es que esté  mucho mejor, pero al menos sí que puedo
defender la moción, una moción que deriva de la interpelación
que hicimos al Govern respecto a la aplicación de los
objetivos de desarrollo sostenible en Baleares.

Voy a saltarme la introducción del contexto en el que se
aprueban los objetivos de desarrollo sostenible, su
importancia, me remito  a la intervención que hice en la
interpelación, pero sí que me gustaría decir que, por desgracia,
me pareció muy decepcionante el resultado de la
interpelación. Creo que hicimos una interpelación de forma
totalmente constructiva para conocer cómo se estaban
aplicando, desarrollando esos objetivos a través del Govern y
nos encontramos, pues, con una relación simplemente de
aquellas medidas que el Govern ya había puesto en marcha,
que consideraban que encajaban con los objetivos y no se nos
contestó prácticamente a ninguna de las cuestiones que
nosotros planteamos.

Por este motivo hemos presentado una moción con tres
puntos muy concretos. Recordar, eso sí, que los objetivos de
desarrollo sostenible cuentan con 17 grandes objetivos que a

su vez se subdividen en 169 metas que tienen, y esto es algo
muy importante, por primera vez sus respectivos indicadores
para poder ir midiendo su cumplimiento. Creemos desde el
Partido Popular que toda política debe estar orientada a
cumplir esos objetivos a los que nos hemos comprometido
todos. Debe ser la premisa básica a la hora de planificar, pero
no se tiene que hacer al revés, es decir, primero planifico y
luego ya miro si encajan o no, debe ser la premisa básica.

Las comunidades autónomas, además, aquí en España
tienen un papel fundamental porque gran parte de las
competencias que van a permitir cumplir estos objetivos las
tienen las propias comunidades autónomas. Es más, no
solamente creemos que se deben aplicar en sus propias
competencias estos objetivos, sino que tienen que ser las
comunidades autónomas, y en este caso Baleares, el Govern
de les Illes Balears, quien lidere la aplicación y promueva
todos estos objetivos no sólo en las políticas del Govern
como decía, sino también en el resto de administraciones
públicas, así como los agentes sociales especialmente en el
sector empresarial que juega un papel muy importante y va a
jugar un papel muy importante a la hora de conseguir que estos
objetivos sí que se cumplan.

Por ello, hemos propuesto tres puntos en esta moción -
como les decía- muy básicos. En primer lugar, lo que
proponemos es constituir  un grupo de trabajo
interdepartamental para trabajar en la aplicación de estos
objetivos.

Creemos, y yo creo que esto lo podemos compartir todos,
que los objetivos tienen un carácter totalmente transversal y
que requieren de una coordinación muy importante  por las
diferentes áreas de este govern, pero es que además es muy
importante también ir midiendo la aplicación a través de los
indicadores que les comentaba anteriormente y el
cumplimiento... y su cumplimiento y para ello evidentemente
necesitamos algún órgano que sea responsable para poder
llevarlo a cabo.

Además lo que pedimos es que Baleares elabore un plan de
acción para la implementación de los objetivos de desarrollo
sostenible con la colaboración del resto de administraciones
y el resto de agentes sociales.

 A nivel nacional ya existe un plan de acción para la
implementación de la agenda 2030, es decir, aquella que se
encarga de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, un
plan que se aprobó en junio del 2018 y ahora toca a las
comunidades autónomas ir desarrollando sus planes o
estrategias. A día de hoy ya hay algunas comunidades que lo
han hecho como Madrid, Extremadura, Andalucía, Galicia,
Murcia, y creemos que Baleares también debe tener un plan
específico para ello y que -como siempre hemos dicho- en
todas estas cuestiones se debe contar con todas las
administraciones públicas a la hora de poder elaborar este plan
o esta estrategia, pero además también con los agentes
sociales, con los sindicatos, con las empresas, con las
entidades del tercer sector para poder elaborar este plan.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201812470
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201801662


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 145 / 20 de novembre de 2018 8187

Y por último, aunque no menos importante, creemos
también que es fundamental e l compromiso de todos los
ciudadanos en la aplicación de los objetivos. Solamente si
todos y cada uno de nosotros nos comprometemos a
cumplirlos estos objetivos podrán tener éxito, pero para ello
es muy necesario que se conozcan, algo que por desgracia no
ocurre a día de hoy y creo que para ello... concienciarnos
sobre los objetivos necesitamos..., perdón, necesitamos
conocerlos.

Por este motivo lo que pedimos al Govern es que se lleve
a cabo una campaña de concienciación que tenga especial
incidencia en el ámbito educativo. Siempre decimos que es
básico que nuestros menores crezcan comprometidos con el
medio ambiente y con la sociedad y tal vez así no tengamos
que lamentar males mayores en el futuro, y por ello creemos
que debemos hacer especial incidencia en el ámbito educativo
respecto a estas campañas.

Por mi parte, nada más. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Fernández. Passam al torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula la Sra. Marta Maicas.

LA SRA.  MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President, bon dia, diputats, diputades. A
diferència dels Objectius del Mil·leni 2000-2015 que
s’enfocaven en el progrés dels països pobres els Objectius de
Desenvolupament Sostenible 2015-2030 són universals. Tots
els països, inclosos els més pròspers, han de complir aquests
objectius, doncs que siguin riscs no vol dir que no tenguin
problemes interns com la desigualtat o la violència de gènere
o que no hagin de col·laborar i responsabilitzar-se en la lluita
contra el canvi climàtic.

Es tracta de l’aplicació dels 17 objectius de
desenvolupament sostenible que ja va... que ja va comentar la
Sra. Fernández, elaborada per l’ONU i aprovada per la pràctica
totalitat dels països del món. Aquests objectius constitueixen
una oportunitat única per definir les aspiracions i fulls de ruta
d’Espanya en assumptes com eradicar la pobresa, combatre la
desigualtat i la injustícia i solucionar el canvi climàtic.

Aquesta aplicació dels objectius de desenvolupament
sostenible es realitza mitjançant l’Agenda 2030. Espanya ha
presentat el seu pla d’acció -com ha comentat la Sra.
Fernández- que inclou els reptes assumits per les comunitats
autònomes i grans ciutats. 

De fet, encara que la majoria de les comunitats estan en
fase de confecció del projecte hi ha tres comunitats que
destaquen perquè han començat ja a actuar en matèries
concretes i estan camí de fer-lo realitat, que són justament
Balears, Aragó i el País Basc.

Crec que la vicepresidenta del Govern, la Sra. Busquets, va
enumerar quasi la totalitat dels projectes desenvolupats pel
Govern en relació amb els objectius de desenvolupament
sostenible, els quals no tornaré a repetir, però sí que aclariré
que aquella sensació..., aquella sensació que va tenir la Sra.
Fernández i que avui ha tornat a repetir, que per això feia la
moció a partir de la interpel·lació, perquè no li va semblar que
fos una interpel·lació coherent o... sensible als objectius de
desenvolupament sostenible, jo crec que aquesta sensació
que... la vicepresidenta l’única cosa que va fer és agafar tot el
que havia fet el Govern i intentar encaixar-ho d’una forma que
no tenia cap sentit, pot ser que sigui aquesta sensació la que
tingui la Sra. Fernández referida a les iniciatives que pot
presentar el Partit Popular, que és la meva sensació.

Jo pens que la Sra. Busquets va enumerar al seu moment
totes aquelles iniciatives que estaven recollides, reconegudes
i a més publicades en diversos mitjans de comunicació l’agost
d’aquest mateix any. És més, destaca que el pla de Balears
proposa un desglossament dels objectius que conformen
l’Agenda 2030 i els associa a una proposta concreta, a un pla
d’actuació ja aprovat pel Govern de les Illes Balears.

Per tant, torn a repetir, Sra. Fernández, aquella sensació
que vostè va tenir crec que va ser això, simplement una
sensació, una sensació bé d’una persona que no escolta o no
vol escoltar el que parteix o... del que ha fet fins ara un govern
de pacte que té unes prioritats. 

Malauradament el que passa amb vostès aquí, amb el Partit
Popular, també passa a nivell estatal, i li posaré un exemple
molt senzill, parlaré d’una única mesura, una única iniciativa
aprovada recentment, una iniciativa que possibilita la lluita
contra el canvi climàtic, la lluita contra la pobresa, dóna
llibertat, reconeix drets, afecta la totalitat de la població i, per
tant, la beneficia tota i, a més a més, és justa, una mesura presa
a nivell estatal, però que afecta totes les comunitats
autònomes: parl de la derogació de l’impost al sol. Una
iniciativa que, a més de potenciar una llei de canvi climàtic i
transició energètica a nivell balear, en la qual ja es treballa,
que és a punt d’aprovar-se, farà possible, a més, tres dels
objectius que vostè va comentar: objectiu núm. 7, garantir
l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna;
objectiu núm. 12, garantir modalitats de consum i producció
sostenible; objectiu núm. 13, adoptar mesures urgents per
combatre el canvi climàtic. I això de forma directa, Sra.
Fernández. I de forma indirecta es considera que és una
activitat generadora d’ocupació vinculada a la transició
ecològica, com ja s’ha demostrat en altres països del món.

Sra. Fernández, i tot això en una sola i única iniciativa, el
decret lle i que no té el suport ni del Partit Popular ni de
Ciudadanos.

Sra. Fernández, s’imagina tot el que podríem fer si
continuam amb un govern progressista? S’imagina tot el que
podríem fer si el seu partit fes una política responsable?
S’imagina que comencessin a col·laborar i deixassin de fer
una oposició que no suma?
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La veritat, no té sentit que aquesta iniciativa parteixi
justament d’un partit responsable de gran part de les coses que
aquí intentam resoldre, bé mitjançant l’aplicació de mesures,
com les retallades, o bé mitjançant una total inacció. 

Per tant, no ho sé, a mi em sembla una iniciativa un poc
hipòcrita, no?, o sigui, a mi..., no ho sé, em pensaré quin serà
el nostre posicionament, a veure què diuen la resta de partits,
però a mi..., vull demostrar que no estic, no trob coherent
aquesta iniciativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Torn del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, té la paraula el Sr. Antoni Reus, per Mallorca.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Bé, he de dir que em va sorprendre un
poc aquesta moció perquè vostè, Sra. Fernández, va presentar
una interpel·lació per saber, llegesc literalment de la seva
intervenció: “cuáles son las medidas que ha puesto en
marcha el Govern para la aplicación de los objetivos de
desarrollo sostenible en esta comunidad autónoma”, i se li
varen relacionar totes les mesures des del Govern que estan
alineades amb els objectius de desenvolupament sostenible, i
a vostè el que li interessa i l’objecte de la moció és si hi ha o
no un grup de feina o si es fan més o manco reunions, el que
va plantejar a la interpel·lació a la seva segona intervenció.

Per resumir-ho, vostè fa una interpel·lació, en principi,
sobre el què i llavors no li interessa i passa a parlar... en lloc
de parlar del què passa a parlar del com. Crec que és normal
que no vulgui parlar del què perquè tots podem estar d’acord
quan parlam en genèric dels objectius de desenvolupament
sostenible, uns objectius avalats per Nacions Unides,
evidentment amb l’anunciant ningú no s’hi negarà. Però
l’interessant del debat, creiem, és, l’interessant sobre aquests
objectius és la seva implantació en el nostre territori i és quan
això ja no està tan clar, i es poden posar molts d’exemples, la
Sra. Maicas n’ha posat un d’exemple, jo en posaré de més
propers, de la nostra comunitat autònoma. 

Quan parlam, per exemple, de l’objectiu número 3, salut,
i la seva fita 3.8, aconseguir una sanitat universal, què ens
trobam? Doncs, ens trobam amb un govern progressista que
des del minut zero una de les primeres mesures que va prendre
va ser precisament aquesta, retornar la salut universal, que
havia deixat d’existir en aquestes illes, i que hi ha hagut de
batallar en els tribunals, cercar diferents estratègies, per
aconseguir garantir aquest dret, perquè el Partit Popular des de
l’Estat es dedicava a posar tot tipus d’impediments perquè això
pogués ser així. Per tant, què hem de debatre? Si creiem o no
creiem en aquest objectiu 3.8, amb aquesta fita de salut
universal, o hem de debatre sobre si hi ha d’haver o no un grup
de treball o si la coordinació l’ha de fer una direcció general
o una altra?

Hi ha més exemples. Quan parlam de l’objectiu número 2,
posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la
millora de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible, ens
trobam amb un projecte de nova llei agrària, proposada pel
Govern, que es tramita en aquest parlament, i ens trobam amb
un Partit Popular que sistemàticament esmena i vol eliminar
qualsevol referència a promoure l’agricultura ecològica i
l’agricultura sostenible, amb l’argument, l’argument és que
s’ha de promoure tota l’agricultura, no només la que sigui
sostenible sinó tota. Creiem o no creiem en l’objectiu número
2 de l’agenda per al desenvolupament sostenible? Volem o no
promoure una agricultura més sostenible? 

D’exemples en tenim més. Objectiu número 13, adoptar
mesures urgents, urgents, per combatre el canvi climàtic i els
seus efectes. Aquí tenim un govern que presenta un projecte
de llei pioner, ambiciós, amb mesures concretes per lluitar
contra el canvi climàtic i ens trobam que el portaveu del Partit
Popular diu que proposam aquestes mesures massa prest
perquè som uns chulos, ho va dir així, va dir perquè som molt
chulos, ho va dir amb aquestes paraules. Ho record, record
l’objectiu, objectiu de desenvolupament sostenible número
13, adoptar mesures urgents, urgents, per combatre el canvi
climàtic. Idò això, segons el Partit  Popular, segons el seu
portaveu, ho fèiem perquè érem uns chulos i volíem fer més
via que els altres. Així com les mesures previstes a la Llei de
residus i que estan alineades amb l’objectiu de
desenvolupament sostenible número 12, consum i producció
sostenible. 

No m’estendré a relacionar la resta de mesures alineades
amb els objectius de desenvolupament sostenible, ja ho va fer
la vicepresidenta a la interpel·lació fa unes setmanes; al cap i
a la fi la moció, la proposta, ens parla del com i no del què,
sobre si cal o no que es creï un grup de feina específic o si
com fins ara ho ha de coordinar la Direcció  General de
Coordinació, a nosaltres ens va bé, li votarem a favor, ens
sembla bé crear un grup de feina específic, no hi tenim
inconvenient.

Si la feina que es va fent s’ha de recollir o no a un pla
d’acció evidentment podem votar a favor, ens sembla bé que
es reculli a un pla d’acció. 

Respecte de dur a terme una campanya de conscienciació,
evidentment hi estam d’acord, podem instar el Govern a fer
una campanya de conscienciació, però jo, si em permet, la
instaria a vostè a fer una campanya de conscienciació dins el
seu partit en tots els temes que li he esmentat abans, amb
especial incidència al seu portaveu. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Torn del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula la Sra.
Maria Antònia Sureda.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputades. De
manera molt breu, jo em centraré en el que diu la moció. Són
objectius molt ambiciosos i és necessari que a nivell mundial
hi hagi un compromís i que no sigui només un compromís de
paper, sinó que s’actuï des de tots els fronts. Per tant, creiem
que s’han d’anar fent passes i la nostra comunitat té un
compromís i ha de tenir un compromís per marcar aquest full
de ruta, tant l’Estat espanyol com els consells i els
ajuntaments també han d’ajudar que sigui una realitat.

Nosaltres donarem suport a aquesta moció perquè pensam
que tant administració com societat civil han d’encaminar els
esforços per poder assolir aquests objectius.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Torn del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, té la paraula el Sr. Josep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. No sé si la Sra. Fernández,
finalment, decidirà retirar la moció, ateses les contradiccions
que diversos portaveus han posat sobre la taula entre el que
defensen els objectius de desenvolupament sostenible i
algunes postures que ha mantingut el seu grup, no la legislatura
passada sinó abans d’ahir. Per tant, jo, en pla constructiu, som
partidari de donar suport, com els altres portaveus, i donar-li
la benvinguda a la construcció d’aquests objectius i que vostè
faci aquesta feina de conscienciació dintre  del seu grup
parlamentari, perquè els diferents membres del seu grup
s’alineïn amb aquests objectius del desenvolupament
sostenible, perquè la veritat és que li han posat diversos
exemples, i alguns dels quals, doncs, molt vistosos.

Endavant, idò, el Partit Popular amb les seves
contradiccions, tots en tenim, eh?, en aquest cas, doncs,
benvingut també el Partit Popular a aquests consensos. Per
tant, nosaltres hi estam totalment d’acord, és a dir, creiem que
aquests objectius són ambiciosos, són difícils d’aconseguir,
creiem que en molts aspectes el Govern treballa en aquestes
línies, però crec que és positiu que aquest esforç estigui
sistematitzat, que hi hagi grup de treball interdepartamental i
que això és reculli en un pla d’acció. Per tant, no tenim cap
inconvenient a donar suport a la moció. 

Gràcies, Sr. President. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Torn del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Silvia Limones.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Gracias, Sr. Presidente. Bon dia a tothom. Coincido con
lo que han ido diciendo los anteriores grupos, en la
interpelación y hoy usted hizo hincapié en que eran los
objetivos los que debían inspirar las medidas y no que las
medidas encajaran en los objetivos, y cuando usted planteaba
esto yo no podía dejar de pensar y de imaginarme qué hubiera
sucedido si usted hubiera tenido que explicar o enmarcar las
medidas que llevaba a cabo desde el Gobierno en estos
objetivos, cosa que afortunadamente no sucede, pero le
plantearé algunos ejemplos de qué podría haber sucedido.

Bueno, nos hubiéramos encontrado, por ejemplo, que en
el objetivo número 4, garantizar la educación inclusiva y
equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos, a ustedes les hubiera inspirado una
serie de medidas que se traducirían en una comunidad
educativa totalmente crispada con sus políticas y
manifestaciones con miles de personas en la calle, pidiendo
precisamente que modificaran sus políticas educativas.

Nos encontraríamos también con que tendría usted que
enmarcar medidas como el copago farmacéutico o la de dejar
a muchas personas fuera del sistema sanitario en el objetivo
núm. 3, que dice: garantizar la vida sana y promover el
bienestar a todos y a todas las edades.

En el objetivo núm. 6 , garantizar la disponibilidad y la
gestión sostenible del agua y saneamiento para todos, les
inspiraría por ejemplo pues negar el problema de la sequía, si
niego el problema no tengo que hacer ninguna medida para
poder llegar al objetivo.

O, por ejemplo, un gran proyecto urbanístico en el parque
de Es Trenc sería por ejemplo una de las medidas que ustedes
hubiera tenido que explicar para cumplir el objetivo núm. 15,
proteger, restablecer y promover el uso sostenible...

(Alguns aplaudiments)

... de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente
los bosques, luchar contra la desertificación, detener... invertir
la degradación de las tierras y detener la pérdida de la
biodiversidad.

Veríamos también cómo defiende el impuesto al sol como
medida para incumplir el objetivo 7 o el 13, que nosotros lo
podemos encajar en los dos objetivos, tanto lo podemos
encajar como nos inspira, pero ustedes ni con un calzador
hubieran podido incorporar ninguna de las medidas al
cumplimiento de estos objetivos.

Otra de las medidas que también hemos tomado a cabo
desde este govern, que se han tomado a cabo: el impuesto del
turismo sostenible, que nosotros lo vemos como una medida
efectiva para llevar a cabo estos objetivos en el cumplimiento
del 17, y que ustedes no sabemos muy bien qué les inspira
porque, por una parte, la Sra. Prohens dice que no es ni
impuesto ni es eco, ni es tasa, ni es nada. Su compañero, el Sr.
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Vidal, que ahora no está, va de comisión en comisión
intentando decirle al Govern lo que tiene que hacer con este
impuesto y, bueno, no se aclaran entre ustedes.

(Remor de veus)

Pero bueno, las medidas que encajamos, podríamos poner
muchos más ejemplos, el objetivo núm. 14 es el que me
gustaría remarcar, está la Proposición de ley sobre la
protección del mar Mediterráneo, de las prospecciones, cosa
que aquí se aprobó unánimemente, pero que cuando llegó a
Madrid sus compañeros vetaron esta tramitación de esta ley
para el incumplimiento de este objetivo.

Y así podríamos seguir con muchos ejemplos, pero bueno,
como la cuestión es que este gobierno mantiene un importante
compromiso con el desarrollo sostenible y queremos seguir
trabajando como estamos trabajando hasta ahora para erradicar
la pobreza, combatir la desigualdad y la injusticia, y solucionar
el cambio climático, tema en el que también este govern ha
puesto muchas medidas en marcha, pues..., entendiendo que no
es porque las medidas que ustedes practicaban sean
coherentes con lo que establecen los objetivos ni se lo
merezcan, sino porque creemos y queremos seguir trabajando
en la próxima legislatura por el cumplimiento de estos
objetivos, les daremos apoyo a todos los puntos de la moción.

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Limones. Ara té el torn de paraula el grup
proposant, té la paraula la Sra. Sandra Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. Bueno, primero agradecer a
los grupos el apoyo, excepto a Podemos que creo que se lo
está pensando todavía, a pesar de que por las intervenciones
pues... no tenía muy claro si al final iban a apoyarla o no.

Mire no me bastan los cinco minutos para poder
contestarles y rebatirles a todos lo que han dicho, que les
puedo asegurar que podría hacerlo, pero sí que voy a hacer una
reflexión...

(Remor de veus)

... pero sí que voy a hacer una reflexión general. Yo creo que
muchos de ustedes, no voy a decir todos porque no me gusta
generalizar, siempre se creen en posesión de la verdad
absoluta y siempre creen que la vía o las medidas que ustedes
hacen son las únicas para alcanzar los objetivos, y no es así,
hay diferentes vías, hay diferentes métodos y yo creo que
ustedes también deberían abrir un poquito la mente para no
pensar que ustedes siempre tienen la razón, que ustedes
siempre tienen la bandera de los servicios sociales y de las
políticas de medio ambiente porque no es una realidad.

Miren, los objetivos de desarrollo sostenible van mucho
más allá de una legislatura y si es importante el qué también es
muy importante el cómo.

Yo, la interpelación, evidentemente... se me relató una
serie de medidas que, digan ustedes lo que digan, pero
cogieron y las encajaron en los objetivos, pero era muy
importante  el cómo, cómo pretende este govern que estos
objetivos se apliquen más allá de una legislatura y éste es el
sentido de la propuesta que hacemos.

Y mire, Sra. Maicas, usted me podrá acusar de muchas
cosas, pero creo que no me puede acusar de no haber
intentado hacer una política de oposición totalmente
constructiva. 

Y al portavoz de MÉS per Menorca decirle que no se
preocupe que yo intentaré ir concienciando allá donde vaya.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Fernández. Doncs, passam a la votació de la
moció. Votam.

51 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.

V. Comunicació de la designació, conformement amb
l’establert a l’article 186 del Reglament del Parlament,
dels diputats i/o les diputades encarregats de defensar en
el Congrés dels Diputats la Proposició de llei RGE núm.
6612/18, de modificació de la Llei Orgànica 1/2007, de 28
de febrer, de la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, per a la supressió de l’aforament dels
diputats i  les diputades del Parlament de les Illes Balears
i dels membres del Govern de les Illes Balears.

Tot seguit passam al cinquè punt de l’ordre del dia que
correspon a la comunicació de la designació, conformement
amb l’establert a l’article 186 del Reglament del Parlament,
dels diputats i/o diputades encarregats de defensar en el
Congrés dels Diputats la Proposició de llei RGE núm.
6612/18, de modificació de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, de la reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, per a la supressió de l’aforament dels diputats i les
diputades del Parlament de les Illes Balears i dels membres
del Govern de les Illes Balears.

La Mesa, constituïda com a tal, en sessió de la Junta de
Portaveus, de dia 14 de novembre, i d’acord amb aquesta,
acordà d’encomanar la defensa al Congrés dels Diputats de la
proposició de llei abans indicada als diputats següents: el Sr.
Juan Manuel Lafuente i Mir, el Sr. Vicenç Thomàs i Mulet i el
Sr. Nel Martí i Llufriu.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201806612
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Aquesta designació  ha estat publicada en el BOPIB,
comunicada a la Mesa del Congrés dels Diputats i s’han
expedit les credencials corresponents. 

VI. Informe de la Comissió de l’Estatut dels Diputats
i de les Diputades sobre el règim d’incompatibilitats de
la Sra. Agustina Vilaret i González, del Sr. Juli Dalmau i
de Mata i del Sr. Miquel Gallardo i Esgleas.

Doncs, finalment sotmetrem a la consideració de la
cambra l’informe de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i
de les Diputades sobre el règim d’incompatibilitats de la Sra.
Agustina Vilaret i González, del Sr. Juli Dalmau i de Mata i del
Sr. Miquel Gallardo i Esgleas. 

El secretari segon, el Sr. Miquel Àngel Jerez llegirà
l’informe esmentat.

EL SR. SECRETARI SEGON:

Informe que emet al Ple de la cambra la Comissió de
l’Estatut dels Diputats i Diputades en compliment de
l’establert a l’article 22 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears.

La Comissió de l’Estatut dels Diputats i Diputades en
reunió mantinguda el dia 6 de novembre de 2018 ha estudiat
les declaracions presentades per l’Hble. Diputada Sra.
Agustina Vilaret i González, per l’Hble. Diputat Sr. Juli
Dalmau de Mata i per l’Hble. Diputat Sr. Miquel Gallardo i
Esgleas, a l’efecte d’acomplir el que disposa el paràgraf segon
de l’apartat primer de l’article 8 del Reglament de la Cambra,
referent a l’examen d’incompatibilitats. L’examen s’ha fet de
conformitat amb el que estableixen els articles 3 i 5 de la Llei
8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i les modificacions posteriors,
i els apartats 2 i 3 de l’article 155 de la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny, de règim electoral, i les modificacions
posteriors.

Atesa la normativa abans esmentada, aquesta comissió
resol d’informar el Ple de la cambra que l’Hble. Diputada Sra.
Agustina Vilaret i González, l’Hble. Diputat Sr. Juli Dalmau de
Mata i l’Hble. Diputat Sr. Miquel Gallardo i Esgleas no estan
subjectes a cap tipus d’incompatibilitat per exercir el seu
càrrec. 

A la seu del Parlament, 6 de novembre del 2018.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, podem donar la conformitat o l’assentiment? Sí?

Com que no tenim més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió.

Bones tardes a totes i a tots.
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