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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores diputades, senyors diputats, començam la
sessió d’avui.

I. Adopció d’acord sobre la celebració de sessions
extraordinàries de dia 7 de gener fins a dia 31 de gener de
2019, per tal de procedir a l’estudi, tramitació i aprovació,
si pertoca, de la Ponència d’estudi de les modificacions de
la norma reglamentària per tal de dinamitzar el
funcionament de la cambra, millorar la seva transparència
i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil,
institucions i entitats acreditades; dels projectes de llei RGE
núm. 9932/18, 7154/18, 10873/18, 8320/18, 10874/18,
11012/18, 8321/18, 6542/18, 7503/18; de les Proposicions de
llei RGE núm. 6802/18, 10528/18, 14764/18; i de la Proposta
de delegació de competències al Consell Insular de
Mallorca, RGE núm. 13187/18 (escrit RGE núm. 15227/18,
presentat per 32 diputats de la Cambra, adscrits als Grups
Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per
Menorca, Podem Illes Balears i Mixt).

El primer punt de l’ordre del dia correspon a l’adopció
d’acord sobre la celebració de sessions extraordinàries de dia
7 de gener fins a dia 31 de gener de 2019, per tal de procedir a
l’estudi, tramitació i aprovació, si pertoca, de la Ponència
d’estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal
de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva
transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la
societat civil, institucions i entitats acreditades; dels projectes
de llei RGE núm. 9932/18, 7154/18, 10873/18, 8320/18,
10874/18, 11012/18, 8321/18, 6542/18, 7503/18; de les
Proposicions de llei RGE núm. 6802/18, 10528/18, 14764/18;
i de la Proposta de delegació de competències al Consell
Insular de Mallorca, RGE núm. 13187/18.

Doncs, puc considerar aqueixa proposta... Qualque grup
parlamentari vol manifestar el seu parer?

Passam a la votació, idò? Passam a la votació. Votam.

32 vots a favor; cap en contra i 16 abstencions. Atès que
també s’ha emès un vot telemàtic per la Sra. Diputada Sílvia
Tur, són 33 vots a favor; cap en contra i 16 abstencions.

II. Debat i votació del dictamen de la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm.
11784/18, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.

Doncs, passam al punt únic de l’ordre del dia de la sessió
que correspon al debat, votació i aprovació, si pertoca, del
Dictamen de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Projecte
de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019.

Aquesta presidència posa en coneixement dels membres de
la cambra que el debat del dictamen es distribuirà en 11
apartats, d’acord amb el desenvolupament de la tramitació feta
a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts. Les votacions es faran
en sis moments que, si el desenvolupament de la sessió ho
permet, seran després de la finalització del debat corresponent

a la Secció 11. Presidència, després del debat de la Secció 13,
Educació i Universitat; després del debat de la Secció 15, Medi
Ambient, Agricultura i Pesca; després del debat de la Secció
18, Salut; després del debat de la Secció 25, Territori, Energia
i Mobilitat; i del debat de la Secció 26, Cultura, Participació i
Esports, per concloure, al final.

Passam, idò, al debat del dictamen del Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2019, i començam per la defensa conjunta
de les esmenes que es mantenen a l’articulat. 

Passam al debat número 1, articulat del dictamen del
projecte de llei. Aquesta presidència informa que es realitzarà
un únic debat de defensa conjunta de totes les esmenes que es
mantenen.

Per tant, per defensar l’esmena del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, la RGE núm.
13734/18, i posicionar-se respecte de les esmenes de la resta de
grups parlamentaris, té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Disculpin que (...) d’una qüestió que no té més importància,
nosaltres tendrem... durant la votació coneixeran el que
votarem. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Doncs, per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Popular, de la RGE núm. 13839/18 a la 13873/18
i de la RGE núm. 13875/18 a la RGE núm. 13879/18 i de la
RGE núm. 13881/18 a la RGE núm. 13908/18, i per posicionar-
se respecte de les esmenes de la resta de grups parlamentaris,
té la paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Ja acabam la legislatura, avui començam el debat del darrer
pressupost d’aquesta legislatura i, per açò, arribats ja a aquest
final, es fa necessari fer un balanç d’aquests quatre anys de
mandat, ja toca per tant despertar d’aquell somni que la
presidenta Armengol ens contava a principis de legislatura,
durant el debat d’investidura, i ja toca passar a la comptabilitat,
ja toca davallar dels núvols, posar els peus a terra i veure quins
són els resultats reals de la gestió del Govern en aquests darrers
quatre anys.

I crec, per açò, que val la pena fer un breu repàs d’allò que
s’havia promès i passar comptes. Hi havia algunes qüestions
que el Govern deia que eren fonamentals, que eren prioritàries,
com per exemple tenir un nou sistema de finançament; a dia
d’avui no el tenim ni l’esperam; havíem de tenir el mes de
novembre un nou REB, va ser anunciat en seu parlamentària
per la presidenta Armengol, el novembre ja ha passat i res no
en sabem; després van dir que el tendríem prest, que el
tendríem en breu i ara ja el darrer que sabem és que el tindrem
en unes setmanes, la realitat, però, és que no tenim REB, cada
dia ens donen més llargues i l’únic que sabem és que la
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ministra Montero no va de REB per a Balears, i no serà perquè
no haguéssim avisat que na Montero faria bo Montoro.

Tampoc no sabem res de la condonació del deute, una
ocurrència més del Govern que tampoc no hi és ni s’espera;
havien de reivindicar 1.000 milions d’euros en inversions
estatutàries, deien fins i tot que anirien als tribunals per exigir
aquest import, i res de res. I no només no han reivindicat res
d’aquests 1.000 milions d’euros, sinó que han fet tot el contrari,
a principis d’any van tornar 42 milions d’euros a l’Estat,
precisament en inversions estatutàries no executades, i ara les
volen reclamar via judicial. Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a
domicilio.

I no ho diem nosaltres, ho diuen les cròniques de la premsa.

I el pressupost que es presenta avui a aprovació és la
constatació més evident que no tenim aquest nou sistema de
finançament, no tenim el REB, ni condonació del deute, ni
inversions estatutàries, ni res de res, són la constatació del
fracàs més absolut del Govern, un fracàs, açò sí, disfressat
d’una recaptació rècord en imposts i d’uns nivells de despesa
mai abans assolits, però, al cap i a la fi, un fracàs. Perquè si
hem pogut uns anys de forts increments en la recaptació no ha
estat mèrit d’aquest govern, no són mèrits propis, sinó perquè
hi ha hagut un creixement econòmic, perquè hi ha hagut una
bonança econòmica, fruit dels sacrificis i de les mesures
legislatives preses a l’anterior legislatura.

Vàrem heretar una comunitat fallida i la vam deixar
arrancada. Vostès es van trobar aquesta comunitat que ja estava
arrancada, que anava a velocitat de creuer, i ens la deixaran
amb el motor aturat.

En efecte, en aquest mandat el que s’ha fet ha estat
precisament tot el contrari del que s’havia de fer, vostès han fet
tot el possible per frenar aquest creixement econòmic, ja sigui
pujant imposts o legislant en contra dels sectors productius,
amb mesures intervencionistes, com ara, per exemple, la llei
Frankenstein o la llei d’urbanisme, per posar només alguns
exemples.

I allò que pronosticàvem en anteriors debats ja ho tenim
damunt, els signes de desacceleració són més que evidents i ho
adverteixen tots els organismes especialitzats, és impossible
que l’any 2019 acabi amb un 2,7% de creixement, tal i com
preveu el Govern en aquests pressuposts, i no ho diu el PP, ho
diu el BBVA Research, ho diu FUNCAS; però és que és més,
enguany també acabarem amb un creixement per sota de la
previsió del Govern, s’alenteix el creixement i es veu a ulls
vistes.

Fer política econòmica des de l’ideologia en contra del
turisme, en contra de la lliure competència, en contra de la
iniciativa privada que vostès han volgut estigmatitzar i que, a
més, l’han perseguida, aquesta iniciativa privada vostès l’han
perseguida enviant la Gestapo del conseller Negueruela porta
a porta, i açò ens duu directament a repetir una nova crisi
econòmica. I el que és pitjor, la propera crisi econòmica ens
trobarà sense marge de maniobra, ja no podrem pujar imposts
perquè ja es troben a nivells quasi confiscadors, i ja no ens
podrem endeutar, perquè som de les comunitats més
endeutades d’Espanya. I en aquests quatre anys de bonança

certament no hem estat capaços de reduir ni un sol euro
l’endeutament, sinó tot el contrari, el deute haurà pujat més de
800 milions d’euros.

En aquest sentit, fem una esmena al text articulat
precisament per evitar que s’incrementi l’endeutament de la
comunitat, no és responsable que se segueixi incrementant el
deute precisament quan ha de davallar en els anys de bonança
i en els anys de màxima recaptació d’imposts.

Però, de què han servit els pressuposts més alts de la
història? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer, i mirin,
perquè ens facem una idea, si sumam tots els pressuposts de
l’anterior legislatura i ho comparam amb la suma de tots els
pressuposts d’aquesta, tenim el següent: del 2011 al 2015 el
Partit Popular va gestionar 11.722 milions d’euros, parlam de
despesa no financera, i del 2015 al 2019 el pacte d’esquerres
haurà gestionat 15.839 milions, és a dir, que en el conjunt de
legislatures el govern actual haurà gestionat 4.116 milions
d’euros més del que es va gestionar a tota l’anterior legislatura;
és una autèntica barbaritat, és una autèntica brutalitat, 4.116
milions, quantes coses no es poden fer amb 4.116 milions
d’euros? I en què ho hem notat els ciutadans de Balears que
han gestionat 4.116 milions d’euros més? Doncs, mirin,
qüestions bàsiques com és tenir un bon sistema de depuració
d’aigües fecals, no està resolt; tenim més problemes que mai i
després perseguirem el sector nàutic com el principal culpable
de la degradació de les praderies de posidònia, quan el culpable
real és el propi govern; és típic de l’esquerra posar el focus en
els altres per tapar les vergonyes pròpies.

Malgrat també de les promeses fetes i dels enganys de
Podemos, les nostres escoles segueixen tenint més barracons
que mai. No és lògic que havent gestionat en aquesta
legislatura 4.116 milions més que l’anterior legislatura aquest
problema no només no s’hagi resolt sinó que s’hagi agrejat, no
té sentit. 

El transport públic és un altre element que també s’ha
abandonat per part del Govern, bona part dels vagons i
autobusos estan obsolets, autobusos que es cremen, programes
elèctrics, cancel·lacions, falta de millors freqüències, etc.; no
s’entén tampoc, amb tots els doblers que vostès han gestionat,
aquesta manca d’atenció a aquest servei. 

Tampoc no hem notat en aquests pressuposts rècord la
política d’emergències. És evident que mentre tot ha anat bé i
no ha passat res, doncs, no hem notat que els serveis
d’emergències no funcionaven, però està clar que quan el
Govern ha estat sotmès a una prova d’esforç, com en els darrers
mesos, aquest sistema, aquest servei s’ha notat que no ha
funcionat, no ha estat a l’alçada de les circumstàncies i el
Govern no ha estat a l’alçada de les circumstàncies.

I malgrat gestionar més doblers que mai segueixen
mantenint retallades a l’escola concertada, tal com es pot veure
en el text de la llei de pressuposts; segueixen retallant el Fons
de cooperació local, de forma que els ajuntaments tornen ser els
màxims perjudicats un any més d’aquests pressuposts. I total,
parlam que s’acompleixi la llei i que el Fons de cooperació
passi de ser del 0,5%, com vostès volen, a ser del 0,7%, que és
el que marca la llei, i parlam de 6,5 milions d’euros; 4.116
milions més i regategen 6,5 milions d’euros als ajuntaments

 



8434 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 149 / fascicle 1 / 18 de desembre de 2018 

que són l’administració més propera i la que més nota els
problemes de la gent? Tampoc no té sentit, tampoc no té lògica.

Nosaltres, òbviament, hem presentat esmenes al text
articulat i també a nivell numèric per revertir tot això que
consideram, ho repetesc, una injustícia total. Nosaltres hem
presentat també esmenes al text articulat quant al Fons de
contingència, entenem que el Fons de contingència és
insuficient i ho hem vist aquests darrers mesos amb els dos
decrets que vostès han presentat, un per fer front a les ajudes
per a les riuades i l’altre per pagar les indemnitzacions pels
capricis urbanístics del govern Antich. Vostès reconeixien que
el Fons de contingència era insuficient, per tant, per què
segueixen posant un Fons de contingència insuficient? No té
lògica.

Hem presentat també esmenes a la disposició final segona;
presentam una reforma fiscal àmplia, transversal, creïble i
factible que afecta l’IRPF, l’impost de patrimoni, l’impost de
transmissions patrimonials, l’impost de successions i
donacions, l’impost turístic; és una reforma fiscal que és el
resultat de diferents propostes, aportacions de col·lectius
especialitzats d’experts en la matèria, no podem dir que sigui
una proposta, per tant, del PP sinó que és una proposta
compartida amb economistes, assessors fiscals i altres experts.
És una reforma que suposaria posar dins les butxaques dels
ciutadans 200 milions d’euros anuals. I què són 200 milions
d’euros sobre els 4.116 milions que el Govern ha tengut de més
en tota aquesta legislatura en comparació amb l’anterior? Algú
ens vol fer creure encara que és impossible baixar 200 milions
d’euros de recaptació?

Però és més, perquè sigui més assumible hem fet una
esmena a fi que aquesta reforma fiscal entri en vigor a partir de
dia 1 de gener del 2020. Com tothom sap, manco el Sr.
Alcover, que insisteix en el contrari, la dinàmica pressupostària
impedeix modificar el sostre de despesa, aquest ja ve fixat pel
Parlament i no es pot modificar. Per tant, com que no tendria
massa sentit aprovar una reforma fiscal en el text articulat i no
fer la reducció corresponent a nivell numèric el que fem és que
aquesta reforma fiscal entri en vigor dia 1 de gener de 2020. I
ja dic, és una reforma que no suposa reduir despesa sinó que
aquesta s’incrementi manco, és a dir, seguir incrementant la
despesa, però en menor mesura a fi que una part d’aquests
augments d’ingressos retornin a les classes mitjanes i
treballadores.

Mentre retalla als ajuntaments, a l’escola concertada, veiem
també com les depuradores tiren tones d’aigües fecals a la mar,
devora les platges; veiem també com a milers d’alumnes han de
fer classes a barracons o com el transport públic deixa tirats dia
sí i dia també centenars d’usuaris, i mentre tot açò passa, hem
de veure com es tiren els doblers amb una Oficina
Anticorrupció que no ha servit per a res. Perquè vegin, a l’any
2018 aquesta oficina, l’Oficina Anticorrupció, tenia un
pressupost de 500.000 euros i per al 2019 en tendrà un altre de
940.000, i qualsevol es pot fer la mateixa pregunta: quants
d’expedients ha tramitat aquesta Oficina Anticorrupció? Què
ha fet durant aquest darrer any aquesta Oficina Anticorrupció?
Però encara hi ha una qüestió encara més greu, el director de
l’Oficina Anticorrupció, sense cap activitat visible ni
mesurable, serà qui cobrarà més de tots, cobrarà més que els
síndics d’aquesta comunitat, moltíssim més que la presidenta

del Govern, i jo açò ho trob un disbarat, no té lògica que la
presidenta del Govern cobri molt manco que el director de
l’Oficina Anticorrupció, que ja dic, encara no sé què fa en tot
el dia aquest senyor.

Nosaltres demanam, per tant, la supressió d’aquesta oficina
anticorrupció, entenem que és perfectament prescindible, és
una entitat que, a més, se superposa amb les funcions de la
Sindicatura de Comptes, de la Intervenció de la comunitat
autònoma i de la mateixa Fiscalia Anticorrupció, tirar els
doblers per tenir una carcassa, per tenir un cartell que posi
oficina anticorrupció i per fer veure que lluitam contra la
corrupció no té cap sentit. No compartim, per tant, seguir amb
aquesta farsa.

També fem una esmena per suprimir un nou ens que el
Govern vol crear, Ens de Residus de les Illes Balears, no s’hi
van matar massa amb el nom. Mentre la Sindicatura de
Comptes adverteix informe rere informe de la necessitat de
reduir el sector públic instrumental aquí el Govern segueix en
la seva línia de crear nova estructura, nova despesa i més llocs
per a l’agència de col·locació en què s’ha convertit el Govern;
i ho fan en contra del que diuen els acords pel canvi. Val la
pena recordar com Podemos a principi de legislatura, quan
encara era un poc assilvestrat, defensava la supressió
d’empreses públiques, però molt prest s’ha acostumat no només
a no suprimir sinó a crear-ne de noves, i ara ho aplaudeixen
amb les dues marees. Nosaltres seguim amb el que sempre vam
dir, si la passada legislatura ja vam suprimir o fusionar més de
100 empreses públiques ara tocava seguir en aquesta línia i no
fer tot el contrari. 

En definitiva, som davant d’uns pressuposts de terra
cremada, de seguir en la línia d’incrementar despesa, sense
atendre les necessitats i els problemes més prioritaris que té la
nostra societat; no baixen imposts ni redueixen deute i les grans
promeses han quedat oblidades dins els calaixos, han dilapidat
els quatre anys millors de la història de la nostra comunitat. I
açò em recorda aquell personatge de la mitologia grega, em
referesc a Ícar, si ho recordam, Ícar i son pare, Dèdal, estaven
retinguts a l’illa de Creta, no podien sortir ni per terra ni per
mar, i Dèdal va tenir la gran idea de construir unes ales per
poder sortir volant, unes ales fetes amb plomes d’aus i
aferrades amb cera i va advertir el seu, Ícar, que no volés ni
molt amunt, perquè el sol li podria fondre la cera de les ales i
caure, ni massa avall, perquè l’escuma de la mar banyaria les
ales i tampoc no podria volar.

La presidenta Armengol ha tingut unes ales que li han
permès volar, li han permès sortir d’una crisi econòmica que la
tenia segrestada, unes ales que serien la bonança econòmica de
què hem gaudit, però de la mateixa manera que Ícar no va fer
cas de les recomanacions de son pare i va començar a batre les
ales i pujar i pujar i pujar fins que, efectivament, la cera es va
fondre i va caure a la mar..., i a la presidenta Armengol li passa
exactament el mateix, ho tenia tot per triomfar, ho tenia tot per
arribar a bon port, però no va voler fer cas a molts de Dèdals
que l’advertíem que no anava bé, que no podia fer polítiques en
contra del turisme, que havia de baixar imposts, que havien de
ser prudents i començar a davallar l’endeutament, però ella no
ha escoltat ningú. 
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Es pensava que podia amb tot, que era poderosa perquè
podia volar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, per favor, vagi acabant.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

... perquè tenia més doblers que ningú -i vaig acabant-, però les
escoles seguien amb més barracons que mai, seguien cremant
autobusos i les aigües fecals seguien regant les platges, el seu
poder era inconsistent, només eren paraules buides, promeses,
anuncis, no hi havia res darrere i el sol ha acabat fonent la cera
de les seves ales...

(Remor de veus)

... i ara la força de la gravetat la tira cap avall i, com n’Ícar,
acabarà estavellada el mes de maig pròxim.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor, silenci! Passam a defensar les esmenes
del Grup Parlamentari Mixt, de la RGE núm. 14334 a la RGE
núm. 14346 i de la RGE núm. ..., -silenci, per favor!-, 14349,
té la paraula la Sra. Consuelo Huertas.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president, bon dia a tothom. Bé, com que tenc poc
temps per defensar les meves esmenes no entraré a indicar la
meva posició a les esmenes dels altres grups. Només vull dir
que donarem suport a esmenes de diferents grups,
independentment de la seva situació a l’arc parlamentari,
sempre que pensem que són bones per a la nostra ciutadania.

Bé, no puc deixar de fer esment primerament a l’esmena
que té a veure amb el compliment de la Carta Social Europea.
És cert que augmentam les pensions no contributives en el tant
per cent que estableix l’Estat, però això no garanteix que qui
les percep arribi al mínim del llindar de pobresa com estableix
la normativa europea i que Espanya ha signat incomplint una
vegada més la Carta Social Europea. Ajudam, però no garantim
que hi hagi pobres, i això em pareix intolerable a un país que té
previst gastar 7.000 milions d’euros en armament o en una
comunitat que ha batut tots els límits d’ingressos en un any.

Transparència, és necessari el control del Parlament sobre
determinats contractes o adquisicions de béns d’import
significatiu. Si és el Parlament qui aprova els pressuposts, ha de
ser aquest qui doni autorització per a aquest tipus de despeses
o certificacions de crèdit, si no queda en mans del Govern de
torn acomplir o no aquests pressuposts, la qual cosa lleva
validesa, o a canviar partides fora que després ja per altres vies
menys públiques i sense debat s’aproven.

Així mateix pens que és necessària la fiscalització prèvia
d’expedients de modificació de crèdit per sobre de 30.000

euros, hem d’evitar sorpreses desagradables vinculades de nou
a la corrupció i a la malversació de fons. Actuen vostès en
aquest aspecte com si això no hagués passat mai, quan
lamentablement tenim moltes proves de casos d’aquest tipus. 

Els acords pel canvi preveien la reducció del sector
instrumental, només diré això: a vostès, els dels acords pel
canvi, no els ha important el més mínim perquè han augmentat
el sector instrumental més que mai i sense límits. Record
aquelles reunions on es deia que es disminuiria, però veig que
això ha passat a la història.

També veig que se senten obligats a augmentar
significativament les retribucions d’alguns càrrecs, com el del
director del Servei de Salut o de l’Interventor General, i en una
quantia significativa, la qual cosa esper que no sigui per agrair
serveis prestats. Això, per baix, no podem qualificar-ho com a
mínim de tracte preferent i de favor. La seva generositat quant
de doblers públics es tracta és vergonyant.

Per altra banda, la seva prudència a retribuir funcionaris que
s’ho mereixen és insultant, així vostè, si és facultatiu i es
desplaça a altres illes li ho pagaran, però si és qualsevol altre
funcionari no veurà ni un euro. D’això se’n diu discriminació.

Quant a l’Oficina de Corrupció jo no en demanaré la
supressió, com el PP, però sí que consider que s’ha de
disminuir el sou del director de l’oficina. Crec que l’oficina
s’ha deixat buida de contingut i sens dubte aquest any poca
feina ha fet, cosa que -he de dir- no ha estat per culpa del
director de l’oficina, eh?, però crec que no és de rebut que cobri
més que el Síndic de Comptes. Per tant, demanaria que es
rebaixàs aquest sou.

Quant a les despeses de la Comissió Tècnica Interinsular
que afecten els consells insulars, ara ho volen carregar com a
cost al Parlament, molts ens temem que vulguin inaugurar una
nova moda: a despeses noves que pagui el Parlament. Aquí, en
aquesta institució hi cap tot, veritat? Molt bé.

El que ja no esperava mai és que vostès incentivassin que
la gent faci les coses il·legalment, és a dir, donen els mateixos
beneficis fiscals a qui presenti projecte o no, això no ho puc
entendre i no ho entendré mai. És a dir..., fem lleis perquè
després nosaltres mateixos incentivem que no s’acompleixin
quant al punt de recàrrega elèctric, evidentment, si el benefici
fiscal és el mateix la gent no presentarà projecte. Això està
claríssim.

Quant al criteri de discrecionalitat de la concessió de
llicències per a reducció de jornada o d’absència del treball i
d’excedències crec que és intrínsecament injusta ja que
diferencia uns funcionaris d’altres. Per altra banda, quan
aquestes es donen no es preveu el nomenament de substituts, el
que necessàriament repercuteix en la qualitat del servei de
l’administració.

Un dret que és discrecional no és un dret, es converteix en
casos en un privilegi i en altres en una conculcació per als
treballadors, si aquestes reduccions ja es donen segons el
servei, que el servei ho permeti, no sé per què han de ser
discrecionals.
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I vull acabar parlant d’unes esmenes que no varen ser
acceptades per error al lloc on es va esmenar i sobretot d’una
en particular. Aquí cream universitats per a desprès
subvencionar aquells que se’n van fora a estudiar els estudis
que hi ha aquí i que hi ha plaça, no ho puc entendre,
sincerament. Entendria que subvencioni la gent que se’n va a
fora perquè aquí no hi són els estudis, però que ara, enguany
també subvencionin els que se’n van a fora...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Huertas, per favor, vagi acabant.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

... per estudiar estudis que es poden estudiar aquí, no ho puc
entendre.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Huertas. Doncs, torn del Grup Parlamentari
Ciutadans per defensar les esmenes de la RGE núm. 14350 a la
RGE núm. 14359, té la paraula el Sr. Xavier Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bon dia,
avui per ventura tocaria fer una reflexió general sobre aquests
pressuposts de l’any que ve, els darrers de l’actual legislatura,
però com que aquesta reflexió diferiria ben poc, per no dir
gens, de la que ja vàrem fer aquí mateix en ocasió del debat de
totalitat, ens l’estalviarem, nosaltres i vostès.

Ara bé, una conclusió sí hem de treure, crec jo, i és que si
entre llavors i ara no ha canviat gran cosa és que la voluntat del
Govern i dels grups que li donen suport d’integrar les propostes
de l’oposició en el marc d’aquest pressupost ha estat nul·la o
quasi nul·la, com a mínim pel que fa a la majoria d’esmenes de
Ciutadans. De les 119 que hem presentades ara fa tres
setmanes, en el moment d’iniciar aquest ple només ens n’han
acceptades 9, i per ventura se n’hi acabaren afegint, dependrà
un poc de les negociacions, dues més de transaccionades; les
acceptades les tenim a Treball, a Serveis Socials i a Territori,
i aquestes transaccionades a Educació. En total això no arriba
ni tan sols a un 10% de les presentades. És un balanç
evidentment ben magre. 

Però en fi, deixant-nos de balanços i entrant ja en matèria,
els diré que de les 10 esmenes que presentam a l’articulat, n’hi
ha... o es poden agrupar en distintes categories. N’hi ha una que
demana la supressió del sou del director de l’Oficina
Anticorrupció; evidentment no volem que el Sr. Frau es quedi
sense cobrar, però sí que consideram que -i això no és el primer
pic que ho consideram, sinó que a cada pressupost ho hem fet-
consideram que aquest sou és un sou completament excessiu
per raons que ja hem dit i repetit...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

... i en les quals no entraré. 

Després en tenim una altra, d’esmena a l’articulat, que
demana que la indemnització... -realment, la sensació que això
no serveix de gaire me la confirmen vostès-, en tenim una altra
que demana que la indemnització pel cost de residència fora de
les Illes Balears s’apliqui també a aquell personal funcionari
que exerceixi funcions transitòries com a alt càrrec, i no veiem
que aquest personal, pel simple fet d’exercir aquestes funcions
transitòriament, hagi de veure’s privat d’aquesta possible
indemnització.

A continuació en tenim tres, d’esmenes, que estan
vinculades i que tenen per objecte reclamar que el personal
estatutari del Servei de Salut que no presti funcions sanitàries
tengui dret a la reducció de jornada, a la llicència per assumptes
propis i a la possibilitat de sol·licitar una excedència; es tracta
de tres esmenes clàssiques, és a dir, reiterades de pressupost en
pressupost des de començament de legislatura; són aquestes
esmenes que el Sr. Castells diu tòpiques, perquè ho són
realment, es van repetint i no es modifiquen, però al nostre
entendre responen a una reclamació justa.

I després en ve una altra de referida als centres concertats
i al cobrament de la paga extraordinària per antiguitat. Aquests
pressuposts l’exclouen i nosaltres reclamam aquest cobrament.

La següent té a veure amb l’estricte compliment de la
legalitat: proposam que el fons de col·laboració econòmica amb
les entitats locals sigui del percentatge que li toca, el que fixa
la llei, o sigui un 0,7%, i no d’un 0,5, com figura a l’articulat.
Som davant d’un altre incompliment reiterat.

Ve després una altra esmena que demana que els romanents
d’òrgans estatutaris i d’ens instrumentals de l’exercici 2019 es
destinin íntegrament a amortitzar el deute financer. Per què?
Idò perquè al contrari dels nostres companys de fatigues de
Podem nosaltres sí consideram que els deutes en aquesta vida
s’han de pagar.

I les dues darreres esmenes són dues noves disposicions
addicionals que persegueixen que d’una vegada es compleixi,
ni que sigui per via de llei, el que el Govern fa més d’un any
que ens promet, això és... -més d’un any, pràcticament un any
i mig- que tots els ciutadans puguin saber quin és l’estat
d’execució de tots els projectes aprovats des de l’entrada en
vigor de l’impost de turisme sostenible, això, per una banda.
Per l’altra banda, i en relació amb aquest mateix impost,
consideram que els doblers recaptats amb l’impost no s’han de
dedicar a polítiques de promoció i construcció d’habitatges de
protecció oficial; això ja ho vàrem dir en el pressupost
ordinari..., perdó, per això ja hi ha el pressupost ordinari i ja ho
hem dit més d’una vegada, d’aquí que la nostra esmena
consisteixi a eliminar de la llei de l’ITS el punt introduït ara fa
un any i que permet dedicar part de la recaptació a aquest fi.
Com en tantes altres qüestions aquest govern ha abordat tard el
problema de l’habitatge social, i ara evidentment tot són
presses, però al nostre entendre no tot hauria de valer.
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Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Ara, torn del Sr. Salvador Aguilera per
defensar l’esmena RGE núm. 14363/18.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President, y me van a permitir que haga
estas primeras palabras en castellano, y hoy van a ser en
recuerdo de Laura Luelmo, una compañera de profesión, una
nueva joven, presuntamente asesinada por violencia machista,
y desde aquí me gustaría invitar, aunque tengo unos minutos,
dedicar un minuto de silencio para demostrar todo nuestro
apoyo desde el Parlamento y hacerlo presente, porque es una
cuestión de todas y todos, y hoy la comunidad educativa de
Andalucía, de España y, como no, todas las mujeres y los
hombres de este país deberíamos pensar por un momento.

Entonces les pediría un minuto de silencio por esta
persona.

(Pausa de l'intervinent)

Para que no tengamos que guardar ningún minuto más por
una mujer asesinada. Moltes gràcies.

Bé, només havia presentat -ja entrant en matèria-, havia
presentat tres esmenes a l’articulat, concretament la 14361, que
feia referència a millorar la connectivitat aèria i marítima de les
Illes Balears amb les rutes susceptibles de ser declarades
d’Obligació de Servei Públic, així com la millora d’aquelles
que no ho són; i la segona era la 14362, sobre la futura llei de
ciència de les Illes Balears i el pla que l’ha de desenvolupar, on
es demanava una dotació econòmica suficient per implementar
aquesta futura llei de ciència de les Illes Balears i el pla. La
mesa no va admetre aquestes dues, i només, com s’ha
comentat, em queda una esmena, concretament la 14363, que
fa referència a l’IBANAT, i concretament és una qüestió que
fa referència, o ja és una demanda d’aquest col·lectiu, que
aquests mesos ha estat protagonista en seu parlamentària. 

La seva demanda, com ja vaig defensar en el seu moment
en la moció que va presentar El Pi sobre el cos integrat
d’actuacions en situació de risc, el que demana és un canvi de
categoria professional i del codi de nomenclatura sobre les
tasques que han de desenvolupar en prevenció i extinció
d’incendis forestals. Concretament, i ho vaig comentar, aquí
tenc la sol·licitud per part del comitè d’empresa de 13 de
novembre de 2015, és a dir fa tres anys, que va ser firmada i
entregada al gerent de l’IBANAT, on es demanaven
determinades qüestions que concretament, com he comentat, és
el reconeixement d’aquest cos com a bombers. 

Vull comentar a ses senyories que aquest canvi no suposaria
cap cost addicional a l’empresa, ja que segons les taules de
cotització del règim general de la Seguretat Social no seria
necessari l’augment del salari dels treballadors de l’operatiu de
prevenció i extinció d’incendis, ja que actualment es troba dins
els límits marcats per a aquest estament, per al grup de
cotització actual. Per tant en principi, ho torno a repetir, no
suposaria cap cost addicional. Per altra banda també vull

comentar que és també complir el que marca la legislació
vigent quant que els treballadors siguin contractats en la
categoria i el codi que més s’ajusti a les seves funcions i
entenem que aquest col·lectiu així és. I segon, punt també molt
important, és el que fa referència al coeficient reductor de
l’edat de jubilació a favor dels bombers al servei, sobretot
tenint molt present tota la qüestió de la prevenció de riscos
familiars, d’aplicació sobre la prevenció o fer front als incendis
forestals, on moltes vegades la mort d’aquestes persones és a
causa d’infarts. Per tant, en aquest sentit, i a més a més del
reconeixement de certes malalties professionals.

Per tant, com veuen aquesta esmena que en principi només
em queda viva, no suposaria cap cost addicional, ho torn repetir
és una demanda per a tot el col·lectiu, firmat pel comitè
d’empresa, i esperem que les seves senyories ho votin.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Doncs passam al torn en contra de les
esmenes. Torn del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, té
la paraula el Sr. Carlos Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President, diputats, diputades, membres
del Govern, públic assistent. Les meves primeres paraules vull
que siguin per na Laura Luelmo i per a la seva família, els vull
enviar una abraçada des d’aquí, cap dona ha de tenir por a
sortir a córrer, a sortir a caminar, sigui quina sigui l’hora.

Bé, aquests són els darrers pressuposts d’aquesta legislatura
i els primers de la següent, que esperam poder gestionar des
d’una majoria progressista, que ha aconseguit només començar
amb els grans canvis que la societat de les nostres illes
necessiten. Molt a pesar dels anys del Govern Popular a l’Estat,
des d’aquí creiem que s’ha configurat una majoria de
resistència a les polítiques antisocials que provocaven
precarietat, copagaments cruels i una recuperació
macroeconòmica que no arribava a la majoria social. Els acords
pel canvi van haver de superar els atacs continus del Partit
Popular, que es va comportar com un partit antibalear, perquè,
Sr. Camps, on era el sistema de finançament que necessitam
quan governava el Partit Popular? On era el nou REB, o la
condonació del deute? On eren les inversions estatutàries, o el
protocol de carreteres? Evidentment no eren a cap lloc, perquè
al Partit Popular a nivell estatal no li interessava el més mínim
aquesta comunitat autònoma. 

Ara tot el que fa el nou Govern de l’Estat és poc per
arreglar el desgavell que va deixar el Partit Popular. Per això
són tan importants els pressuposts d’aquesta comunitat
autònoma del 2019, aquí aprovarem uns pressuposts que són
fonamentals per seguir amb la recuperació de drets que tant va
trepitjar el Partit Popular. Però també consideram que són
essencials els pressuposts a nivell estatal, perquè és essencial
apujar el salari mínim interprofessional, perquè és essencial
posar imposts a les grans fortunes i fer polítiques que són
necessàries, després de tant de sofriment de la gent, de la
majoria social.
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Aquesta comunitat autònoma ha sofert especialment la
política del Partit Popular, del Govern Rajoy, crec que és
necessari fer un repàs d’allò que ha passat els darrers anys, tant
a l’economia domèstica, a l’educació, al sistema sanitari públic,
als serveis socials, amb l’estrangulament amb la Llei Montoro,
perquè el Sr. Camps parla del Fons de cooperació local, però
era la llei Montoro la que no deixava gastar als ajuntaments el
que tenien a les seves butxaques, al seu banc. També hem
sofert atacs al sistema laboral, a la cultura i tants de sectors que
es varen veure afectats per les lleis d’un partit que mentre es
carregava l’estat social, era el primer partit de la democràcia
condemnat per corrupció.

El Partit Popular era acusat de pagar les seves seus amb
doblers negres i convertir la política estatal i territorial en un
drama policial, mentre la seva reforma laboral incidia a les
nostres illes, provocant més precarietat laboral, més
temporalitat i augmentava la sinistralitat, que succeïa sobretot
als primers mesos de contracte i és que aquí a les Illes Balears
no es signaven gairebé contractes de més de 6 mesos. I per
acabar amb aquesta situació, des d’aquí es prenien mesures
com el Pla de xoc contra l’explotació laboral, s’augmentava el
Pla de Garantia Juvenil, o es feia el Pla de joves qualificats, i
també augmentaven les dotacions per a la contractació d’aturats
de llarga durada.

El Partit Popular llevava la targeta sanitària a les persones
sense papers, s’acomiadaven professores i personal sanitari i es
retallaven serveis socials en els moments més greus de la crisi.
S’organitzava també a la mateixa vegada presumptament una
trama mafiosa a l’Ajuntament de Palma, amb acusacions molt
greus sobre determinats càrrecs i excàrrecs del PP. El 2015 això
va canviar i progressivament les institucions on governàvem o
donàvem suport al Govern, el pes de la iniciativa pública anava
augmentant, tornàvem drets a la ciutadania i en creàvem de
nous. I d’això és exemple també el nou pressupost, i crec que
mostra d’això és la Conselleria d’Educació, on hem passat dels
725 milions d’euros, amb 693 milions d’euros executats el
2013, a invertir en aquests pressuposts 1.000 milions, que han
de servir per començar a acabar d’una vegada per totes amb el
fracàs escolar tan elevat a la nostra comunitat; per apostar per
l’èxit educatiu; per a la reincorporació del professorat necessari
amb unes ràtios raonables; i pel reconeixement de l’educació 0-
3 com a pilar fonamental de l’equitat a l’educació.

I malgrat això, sabem que queda molt a fer i, de fet, hem
tingut la negativa de la conselleria en qüestions essencials que
afecten l’equitat dins l’educació, com és la reutilització del
material escolar, o recursos per a educació especial. Sempre
també hem criticat una manca de previsió per part de la
conselleria, que pensam que havia d’actuar amb més
providència, sabem que som la comunitat autònoma que més ha
crescut en població els darrers anys i per això vàrem insistir
tant en el Pla d’infraestructures. Malgrat això, sabem que la
situació ha millorat considerablement.

A la Conselleria de Salut, malgrat estàvem d’acord amb
bona part del pressupost, vàrem haver de posar esmenes que
contemplaven unitats de dolor i de limfoedema, una
reivindicació que hem fet des de principis de legislatura, amb
ambulàncies per a Eivissa, més professionals i una sanitat
telemàtica més eficient. Sabem que a sanitat s’han reduït les
llistes d’espera i la gent no haurà de pagar el pàrquing de Son

Espases i de Can Misses, pensam que això són passes endavant
per a l’equitat i l’accés a la salut.

Aquesta legislatura serà en gran part recordada en l’àmbit
dels serveis socials, per una renda social garantida que ha servit
d’exemple a altres comunitats autònomes, creant un dret nou
que hem volgut ampliar perquè el seu pagament sigui retroactiu
i amb l’acord que si no basten aquests 18 milions d’euros, es
posaran més doblers per cobrir totes les necessitats.

En Medi Ambient hem aprovat una esmena també per
ampliar el fons de la Reserva de la Biosfera, un any més
ampliam aquest fons per a la Reserva de Menorca, per acabar
amb els dèficits del passat i per fer de la Reserva un vertader
exemple d’equilibri ambiental. 

Des de l’inici de la legislatura hem considerat la Conselleria
de Treball una de les que millor han funcionat d’aquest Govern.
Hem aprovat esmenes a favor de fer un canvi de model
productiu, per apostar per a la formació en energies renovables
i per ajudar a les persones aturades de llarga durada i també per
al foment d’empreses tradicionals. Vàrem dir l’altre dia que era
fonamental cercar alternatives al tancament d’Es Murterar,
perquè aquesta gent no es quedi al carrer i pugui treballar en el
sector de les energies renovables. I el Govern haurà fet els
deures si hi ha una gran iniciativa pública amb l’Agència
Balear de l’Energia, per tal de comercialitzar energia i també
generar llocs de treball.

En política cultura, una de les assignatures pendents
d’aquest Govern és solucionar tots els marcs de la gestió
nefasta del PP al Museu de Mallorca i per això vàrem presentar
esmenes a aquest pressupost, per això és necessària l’auditoria
d’aquest museu. I una qüestió que també en política cultural
pensam que és essencial, que és desenvolupar l’estatut de
l’artista, per primera vegada al nostre país tenim aquesta
iniciativa i des d’aquí es pot fer molta feina per ajudar a un
sector que ha estat maltractat històricament.

En matèria d’habitatge, pensam que entre totes les forces de
la majoria s’ha fet una feina històrica, hem aprovat una Llei
d’habitatge importantíssima, potser la millor Llei d’habitatge
autonòmica que tenim al nostre Estat, ara el que toca és fer tot
el treball per refredar el mercat, perquè els preus de l’habitatge
encara són molt alts a la nostra comunitat autònoma, i per això
és necessari un control i un protocol per als inspectors turístics,
per això és necessari que no hi hagi arxius com el del Poble
Espanyol Apartments, i per això també és necessària l’Oficina
d’Habitatge Buit, que no volem que sigui una oficina
d’habitatge buida, sinó que volem emplenar de contingut
perquè pugui perseguir, perquè pugui posar a disposició els
pisos dels grans tenidors.

També tenim una esmena en matèria d’habitatge que ha de
servir per comprar sòl per fomentar el lloguer social, per
fomentar les cooperatives amb cessió d’ús i fins i tot per al
servei d’acompanyament, que són qüestions ineludibles per a
la següent legislatura i pel que queda d’aquesta per les quals
podem lluitar fins al darrer moment.

Sobre les esmenes de l’oposició, el Partit Popular reclama
grans inversions en sanejament d’aigua, educació i polítiques
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socials, justament tot el que no havia fet la legislatura passada,
i ho fa amb esmenes amb baixa a l’impost del turisme
sostenible i per al pagament dels interessos del deute públic,
aquests dos conceptes són els que més baixes presenten per part
del Partit Popular. Jo no sé si ja donaran suport a la
reestructuració del deute, a l’auditoria del deute, en aquesta
comissió que s’ha creat en aquest parlament o si donaran suport
a la pujada de l’impost de turisme sostenible, perquè no es
podrien fer aquestes esmenes si no fos d’aquesta manera.

Per una altra banda, volen que l’Oficina Anticorrupció hagi
de pagar 190.000 euros, i no tan sols això, sinó que l’altre dia
el Sr. Camps deixava clar que no els interessava per a res que
funcionés l’Oficina Anticorrupció, i deia que la Sindicatura de
Comptes, la Fiscalia Anticorrupció i amb tots els mecanismes
amb els quals compte l’Estat era suficient per perseguir la
corrupció; bé, i què ha passat en aquesta comunitat autònoma
amb totes aquestes institucions funcionant, perquè el Sr. Matas
sigui a presó, perquè hi hagi tants de condemnats per corrupció
per part del Partit Popular? No és suficient, es demostra que no
és suficient...

(Remor de veus)

..., que necessitam una oficina per prevenir la corrupció, no per
actuar després, quan el cas ja està fet, no per actuar després...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., bé, què ha fet?

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Vostès no volen que faci absolutament res, perquè vàrem
presentar una esmena perquè es puguin utilitzar els romanents
perquè pugui funcionar aquesta oficina i no volen donar suport
a aquesta esmena i no volen donar suport a aquesta oficina. Per
tant, sabem que la seva intenció és, efectivament, que no es
pugui perseguir la corrupció en aquesta comunitat autònoma.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

I després presenten una esmena que va a interessos de
demora i fan política ficció, no només perquè lleven més
doblers dels que hi ha a determinades partides, sinó perquè
diuen: com que no hi hauria d’haver interessos de demora,
posam aquesta esmena perquè no n’hi hagi. Els interessos de
demora no s’acaben amb una esmena, Sr. Camps, i jo crec que
la manca de serietat en aquest sentit és evident.

I després una altra qüestió que ha cridat molt l’atenció i és
una reforma fiscal en diferit, en forma de simulació de
retallades, supòs, perquè si volen retallar 200 milions d’euros,
hauran de dir, sigui ara o sigui el 2020, on volen retallar, i això
mai no ho diuen...

(Remor de veus)

..., això mai no ho diuen perquè vostè reconeix que disminuirà
la recaptació i que, per tant, hi haurà d’haver manco despesa;
vostè mateix ha dit: tenim els pressuposts més grans de tota la
història, què són 200 milions d’euros per a aquests pressuposts?
Doncs digui vostè on vol retallar, ara o en el 2020.

Jo, Sr. Camps, i membres del Partit Popular, crec que
haurien d’anunciar ja, si guanyessin, què farien amb l’impost
del turisme sostenible i diguin...

(Remor de veus)

... de quines partides trauran doblers quan no puguin inventar-
se les quantitats i les partides pressupostàries, perquè ja no serà
política ficció, el que passa és que sempre diuen el que no fan
i després el que fan és pujar tots els imposts, com han fet
històricament.

A més, jo crec que deixen ben clares quines són les seves
prioritats, el Partit Popular proposa incrementar en 2 milions
d’euros addicionals la partida per a educació concertada, 10
vegades més el que proposa incrementar en educació pública,
aquesta és la seva prioritat, en uns pressuposts que tenim 1.000
milions d’euros a educació, que no és ni molt manco suficient,
proposen encara augmentar més l’educació concertada. Doncs
no, doncs no...

(Remor de veus)

..., el nostre grup parlamentari i aquest govern...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. SAURA I LEÓN:

... crec que ha de tenir per prioritat l’educació pública, perquè
és bàsica per a l’equitat i per a la igualtat a la nostra societat.

En el mateix sentit, el programa destinat a la qualitat,
transparència i participació, volen reduir-lo 600.000 euros, no
els interessa la lluita contra la corrupció, però tampoc no els
interessa la transparència i la participació, això no és res de
nou.

Crec que s’ha de deixat ben clar quines són les prioritats del
Partit Popular, què és el que faria si governàs, que és fer
retallades, llevar iniciatives que tant ha costat aconseguir en
aquesta comunitat autònoma. Aquí s’ha lluitat durant uns anys,
i crec que és de justícia fer aquest repàs històric, s’ha lluitat
contra unes polítiques antisocials a nivell estatal; ara tenim un
altre govern a l’Estat, que pensam que ha de fer tots els
esforços per canviar moltes coses i, per això, és necessari
aprovar els pressuposts generals de l’Estat, perquè hi ha qui diu
que 900 euros de salari mínim interprofessional són massa
doblers, quan qui ho diu precisament no és que cobri poc,
normalment són els amics dels poderosos o els poderosos
mateixos.

Crec que tenim uns pressuposts bons en aquesta comunitat
autònoma i que necessitam també els pressuposts de l’Estat per
fer un país millor i per fer una comunitat millor. Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Doncs, torn del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, té la paraula el Sr. Antoni Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, és
inevitable que quan hi ha el debat de l’articulat dels pressuposts
es converteixi en una espècie de segon debat de la totalitat, el
Sr. Camps es referia a les variables macroeconòmiques, es
referia a aqueixa suposada desacceleració, es referia també a
l’augment del deute. I és clar, totes aquestes dades a què apunt
sembla que ell les apunta com que se circumscriuen al tema de
les Illes Balears, però, és clar, això no aguanta una comparació
quan, per exemple, anam a nivell estatal o a nivell europeu; si
anam a nivell estatal, aquesta desacceleració és encara més
grossa que la que hi ha a les Illes Balears, la previsió de
creixement de les Illes Balears es troba per sobre de la previsió
de creixement de l’Estat. I qui ha governat l’Estat durant
aquests anys 2011-2018? El Partit Popular.

Si anam al deute, evidentment el nostre deute, que se
situarà... que ha baixat del 30% del PIB i se situarà entorn del
27%, és clar, si anam a nivell de l’Estat, què ha passat amb el
deute? Que s’ha incrementat molt més percentualment. I qui ha
governat a l’Estat espanyol aquest 2011-2018? El Partit
Popular. Per tant, evidentment, les seves previsions
apocalíptiques de final de legislatura i del seu final com a
diputat -he sentit a dir que no es presenta-, no tenen
evidentment cap suport ni tenen cap validesa.

(Remor de veus i algunes rialles)

Ja ho vaig dir en comissió, que és fàcil caure en el mantra
que són els pressuposts més socials, jo no som partidari
d’aquesta moda de parlar dels pressuposts més socials de la
història; tot això dels pressuposts més socials va ser una
ocurrència, per cert, de Montoro, a l’any 2012, quan presentava
els pressuposts del 2013; com que varen cercar allò que podien
dir perquè no hi havia res defensable, doncs se’n varen anar a
cercar el pes percentual de la despesa social damunt els
pressuposts i va treure aquest eslògan del pressupost més social
de la història, evidentment en un context en què tot es retallava,
les despeses com la Seguretat Social evidentment varen agafar
més pes i d’aquí va sortir aquest eslògan del pressupost més
social de la història, Montoro a l’any 2012. La veritat és que va
tenir èxit i avui en dia n’hi ha fins i tot que diuen que la
despesa en armament és despesa social.

Tothom l’ha copiat, un articulista escrivia no fa gaire que
això era com allò dels periodistes esportius quan parlen del
partit del segle, que cada any hi ha un parell de partits del
segle, idò ara cada institució cada any fa els pressuposts més
socials de la història. Al cap i a la fi, però, el que compte no és
el pes percentual d’aquestes polítiques per dir si són més
socials o no, és a dir, si arribàssim a l’absurd d’eliminar totes
les polítiques ambientals, totes les polítiques industrials, totes
les polítiques d’agricultura, totes les polítiques d’innovació i
totes les polítiques de cultura, serien uns pressuposts amb un
pes elevadíssim de les polítiques socials, però evidentment no

serien uns pressuposts desitjables. Els pressuposts més socials
seran els que destinin més recursos a polítiques socials i el
projecte de pressuposts del 2019 segueix incrementant de
forma important i substancial els recursos destinats a sanitat, a
educació, a serveis socials, a polítiques d’habitatge, a polítiques
de treball.

En sanitat s’ha recuperat recentment el dret de garantia de
demora, una fita creiem molt important per recuperar aquest
dret d’atenció, de bona atenció a la ciutadania; en educació
arribam a la fita dels 1.000 milions d’euros, una xifra
simbòlica, sens dubte, però que darrera aquesta xifra simbòlica
hi ha molts d’anys del creixement del pressupost en nombre de
professionals, en nombre de millores en els centres, en nombre
d’ajudes a menjador, amb un increment significatiu enguany
d’ajudes a l’educació 0-3. Un pressupost amb un increment
important també de més de la mitjana, de quasi un 10% de
beneficiaris de la renda social, quasi 12.000 ara mateix. Un
pressupost que també en matèria d’habitatge té un increment
més que considerable i un pressupost, evidentment, que també
conté millores significatives en la resta de polítiques, en
polítiques ambientals, en polítiques d’impuls econòmic, en el
Pla d’indústria, en polítiques d’inversió en recerca, en
desenvolupament, en innovació, en foment de la nostra cultura.

Són uns pressuposts, els quarts i darrers de la legislatura,
que han crescut, és vera que suportats pel bon moment
econòmic, però també amb la política tributària que ha dut a
terme aquest govern, amb la política que es va pactar en els
acords pel canvi i que es va implementar ja en els primers
pressuposts del 2016, i any rera any el que s’ha anat fent,
respecte d’aquesta política tributària, és anar incrementant les
deduccions, sempre amb un caire social, perquè els pressuposts
no només són socials per la part de la despesa, també per la part
dels ingressos. I al marge de la progressivitat que ja tenim en
els imposts, s’han anat introduint bonificacions i deduccions
amb un caire molt social, i enguany hem de destacar, ja que
som en el debat de l’articulat, la introducció de la reducció de
les taxes universitàries o les noves deduccions de conciliació de
la vida familiar o de l’adquisició del primer habitatge per
manco de 200.000 euros, són unes deduccions amb un
component social important i que suposen un esforç significatiu
a nivell pressupostari.

Passant a les esmenes a l’articulat que queden vives, queda
viva la 13734 d’El Pi, referent a la paga extra en els centres
educatius concertats; vàrem acordar una transacció en comissió
amb un text prou aproximat i, per tant, si es manté l’esmena la
rebutjarem perquè entenem que amb la transacció que es va
aprovar es dóna compliment al que es demanava.

Respecte de les de Ciutadans, nosaltres defensam
l’existència de l’Oficina de la Lluita contra la Corrupció,
creiem que se l’ha de deixar fer feina i, per tant, evidentment,
no compartim deixar-la sense director.

Les esmenes que fan referència a les llicències o reduccions
de jornada del personal estatutari són un clàssic de les esmenes
de Ciutadans que cada any les presenta, sense gaire èxit,
aquestes mesures, que són mesures que es varen introduir en el
Decret llei 5/2012 que estaven plantejades com a mesures
d’estalvi, és vera que Ciutadans ho planteja com a una qüestió
de drets, perquè tots són treballadors públics i per tant tots
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haurien de tenir els mateixos drets, però la realitat és que els
drets i els deures dels treballadors públics van en funció de la
relació laboral que tenen, i no tenen els mateixos drets i deures
el personal laboral que el personal funcionari, que el personal
estatutari, per tant és aquest tipus de relació del treballador o
funcionari amb l’administració, el règim jurídic és diferent. Per
tant, no podem compartir que sigui una qüestió que tothom hagi
de tenir exactament els mateixos drets, vull dir que,
evidentment, els drets i deures depenen de la relació laboral,
com per exemple el personal laboral tampoc no és el mateix el
de les entitats públiques que van per l’EBEP, que és l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic, que segons els tipus de societats que
són, si son fundacions o això, no van tampoc per l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic, per tant no és el mateix.

Respecte de la paga extraordinària en centres concertats, em
remet a la transacció que acordàrem amb l’esmena d’El Pi.

Respecte del Fons de Cooperació Local, que és una esmena
compartida amb el Partit Popular, és ver que està en 0,5%
encara, ens queda arribar al 0,7 que diu la llei, però també és
cert que els tres darrers anys s’ha anat incrementant
progressivament, si la passada legislatura es va passar al 0,5 i
llavors al 0,3, aquesta legislatura hem avançat del 0,3 al 0,4,
amb 0,95, i ara és 0,5.

Respecte de la web de l’impost de turisme sostenible no
veiem que sigui un tema d’articulat i a més, encara que
aprovàssim l’esmena, vull dir, la web entrarà en funcionament
quan estigui acabada, no perquè ho digui l’articulat. La nova
web la realitat és que està adjudicada des de fa un temps, el
contractista evidentment té un termini d’execució i tan prest
com estigui es posarà en marxa, en aquest sentit vàrem aprovar
una esmena transaccionada a la secció 12 per refermar aquest
tema.

Respecte de les esmenes del Partit Popular, són moltes
evidentment, però em referiré almanco a les grans temàtiques
que abraça, una, evidentment, és que agrupen moltes esmenes
sobre l’eliminació de l’Oficina de la Lluita contra la Corrupció,
que evidentment és un organisme nou, nosaltres defensam i
creiem que se l’ha de deixar arrancar i se l’ha de deixar fer
feina, vull dir, no podem... és prest encara per valorar la feina
que pugui fer l’Oficina de Lluita contra la Corrupció, un
organisme acabat de crear que encara no té completada la seva
estructura, per tant, nosaltres defensam la seva existència i
defensam que se l’ha de deixar fer feina.

Un altre grup significatiu és el dedicat a les millores de
l’escola concertada. Nosaltres creiem que la Conselleria
d’Educació ha fet una millora significativa al llarg d’aquests
anys de recuperació de drets dels treballadors de la concertada
i de millora de les condicions en paral·lel a la millora de la
pública, una millora, però, que ha tengut com a contrapartida
una major fiscalització també dels doblers transferits a la
concertada, com creiem que no pot ser d’altra manera.
Nosaltres, dins les millores possibles, hem acceptat, com ja he
dit, una transacció a una esmena d’El Pi, referent a la paga
extra, però no creiem que les millores que proposa el Partit
Popular passin fins i tot per damunt de la situació que pugui
tenir a la pública.

I finalment, hi ha la seva reforma fiscal a la que el diputat
de Podem, el Sr. Saura, s’ha referit com a la reforma en diferit,
una broma que vàrem pensar quan ho vàrem veure, però
després veiem que no, que evidentment això ho presenten
seriosament. Jo crec que és evident que no té sentit un projecte
de pressuposts que tenen una vocació anual, tot i que és vera
que alguna de les mesures que es poden presentar a un
pressupost poden tenir caràcter indefinit, però no té sentit que
s’introdueixin mesures fiscals que entrin en vigor a l’any 2020.
Podem treure una cosa positiva d’això, que és que vostè,
finalment, tant és que si presenta reducció d’imposts ha de
reduir despesa, vull dir això ho podem treure com a positiu que
finalment ha entès això, que allò de defensar que amb imposts
més baixos es recaptarà més i per tant no importa reduir
despesa, això ho ha abandonat; però, evidentment, seran els
diputats i diputades de la propera legislatura, els que venguin
després de nosaltres, que d’aquí un any quan hagin de debatre
el proper projecte de pressupost els que fixaran les mesures
tributàries per a l’any 2020 en funció de l’orientació política i
en funció del context econòmic que hagi en aquell moment,
vull dir, no ara fixar les mesures que hagin d’entrar en vigor
l’any 2020.

Per tant, al marge de qualque qüestió que vàrem aprovar a
la comissió per aplicar ja el 2019, rebutjarem la resta
d’esmenes.

Per acabar, només dir que hem passat a tots els grups una
esmena referent al règim de personal de l’orquestra simfònica
que demanaria, ja la tenen tots els grups, demanaria, atès que
hi ha d’haver unanimitat, que es manifestassin els diferents
grups i en qualsevol cas la passarem als lletrats i en qualsevol
cas no té sentit ara tampoc llegir-la ni això, si no hi ha
unanimitat, si hi hagués unanimitat, doncs, ja la llegiríem i la
incorporaríem.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Doncs, torn del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. En el debat de totalitat el nostre grup ja va expressar
de forma molt clara quina era la nostra posició i és que, malgrat
tot, malgrat les lloses que ofeguen aquest país, aquest era un
bon pressupost, lloses com l’espoli, com la manca d’un sistema
de finançament autonòmic just, com la manca d’inversions de
l’Estat, com la manca d’un règim especial de les Illes Balears,
la llosa del deute històric, la llosa de la corrupció, la llosa de
governs irresponsables que duen a terme inversions també
irresponsables, com les autopistes d’Eivissa, etc. Però,
insistesc, malgrat tot açò, el pressupost creiem que és un bon
pressupost, no és el pressupost que es mereix aquesta
comunitat, aquesta comunitat es mereix molt més, però sí que
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dóna resposta, amb els recursos que té a disposició, a les
necessitats, a les prioritats del nostre país.

I MÉS per Menorca el valora com un bon pressupost perquè
aposta per allò que és l’essència del nostre menorquinisme
polític, que són les persones, que és el paisatge i que és el país.

És un pressupost que va tenir el nostre suport inicial perquè
complia amb els acords, amb els acords pel canvi, amb els
acords per Menorca i amb els acords de suport al pressupost de
la comunitat autònoma del 2019. I d’aquest darrer, i el més
recent acord, vull destacar, entre altres coses, reiterar haver
assolit els 1.000 milions d’euros per a educació i haver
incorporat l’educació infantil 0-3 anys dins l’agenda de les
prioritats polítics, crec que és un encert, entre d’altres coses,
perquè l’atenció primerenca és una etapa imprescindible per
construir un canvi sociocultural i socioeducatiu per a la nostra
societat.

I lògicament avui, per les mateixes raons, donarem suport
al conjunt del projecte de pressupost si, lògicament també,
s’acompleixen els compromisos, s’acompleix el pactat tot i que
en algunes qüestions, poques, però importants, hi hagi encara
discrepàncies. 

Des d’aquesta cosmoposició vull destacar i especificar,
encara que de forma molt general, la nostra posició de vot és
molt clara; respecte de l’educació 0-3 anys, encara hi ha
pendents diverses esmenes perquè siguin incorporades, avui
hem tengut una reunió, però evidentment insistirem que
aquestes esmenes necessiten ser incorporades perquè formen
part dels compromisos que havíem signat i perquè són bones
per al conjunt de la societat de les nostres illes. 

També el suport a les escoles de música, és una esmena que
segueix pendent i forma part d’aquesta cosmoposició que avui
volem explicar i defensar en aquest torn. 

En segon lloc, dins aquesta posició, vull destacar respecte
de les esmenes vives de l’articulat, del Partit Popular i de la
resta de grups, que aquí poca cosa original podem afegir;
coincidim prou amb el que ha explicat el Sr. Reus, la nostra
posició de vot serà la mateixa que vam tenir en ponència i en
comissió, però sí que voldríem posar de relleu algunes
qüestions que em sembla que són molt cridaneres i que
expressen la posició que tenen els diferents grups respecte
d’aquest projecte de pressupost.

La primera, sense cap dubte, a la qual m’he de referir és la
que afecta els recursos incondicionats dels consells insulars, és
autènticament sorprenent tornar veure com alguns grups,
especialment el Partit Popular, doncs, presenta esmenes i
esmenes que afecten la secció 32; insistesc, recursos
incondicionats, que si la restauració d’una finca, que si la
compra d’un terreny, que si l’adquisició d’un casal, i
sorprenentment també 4.300.000 per pagar les bestretes. Les
bestretes pagades de la secció 32 vaig haver de cercar, vaig
voler pensar que algú proposava un increment de la secció 32
per dir, no, però fer pagar les bestretes o imputar-les a la secció
32 ho trob, com a mínim, poc afortunat, la veritat, perquè les
bestretes s’han de pagar, però a més a més de la secció 32;
imputar-les a la secció 32 crec que és un error, bé, no ho sé...
un error, deixem-ho així. 

També crec que la posició d’altres grups respecte de
l’impost de turisme sostenible, doncs, exemplifica clarament
quina és la seva visió d’aquest impost i dels recursos, on s’han
de destinar els recursos que es recapten a través d’aquest
impost. El Partit Popular fa baixes, es carrega tots els projectes
finançats a través d’aquest impost; home!, pot ser que amb
algun no hi estigués d’acord, però carregar-se tots els projectes
que es financen a través de l’impost de turisme sostenible em
sembla autènticament, no ho sé, desproporcionat i d’un
extremisme absolutament injustificable.

Però bé, veig que exactament el mateix fa el Partit Popular,
no sé si és que açò s’ha empeltat un poc de Podem, però ho
carrega tot també al deute i es carrega una part important dels
recursos dels interessos i dels interessos de demora vinculats al
deute. 

En tercer lloc, també volem explicar i deixar molt clara la
nostra posició respecte d’esmenes que ha presentat algun grup,
també especialment el Partit Popular, de mala consciència,
esmenes de mala consciència; tornen a aparèixer les esmenes
que varen aparèixer el 2016, el 2017, el 2018 i ara el 2019,
pluvials d’Alaior, per exemple, no? Una altra vegada tornam
veure com algú no vol reconèixer, doncs, que es va haver
d’agenollar, va haver de cedir davant la petició que li feia el Sr.
Company, i es van perdre 2.700.000 euros per dur a terme, eh!,
per dur a terme una inversió que era necessària a Alaior quan
hi havia recursos i ara els volen imputar, així, de nou, quan es
van perdre, i la responsabilitat és clarament... té un nom i un
llinatge i té un altre nom i té un altre llinatge. Per tant, crec que,
doncs, un hauria d’assumir la responsabilitat d’aquell error,
com a mínim als antecedent o a l’exposició de motius dir:
doncs ens vam equivocar i ara ho demanaríem, per favor, que
ens cerquéssiu una solució.

Quant a fiscalitat també de l’articulat. No explicaré, no
m’estendré en la nostra posició, defensam una fiscalitat
equilibrada, redistributiva, generadora d’igualtat d’oportunitats,
però també hem dit sempre que, bé, el gran generador de
benestar era el treball, tenir un treball digne, ben retribuït i per
a tothom. En aquest sentit, doncs, creiem que s’han generat
recursos a través, també, d’aquest nou impost al qual em referia
abans; s’han generat noves deduccions, algunes de les
deduccions que presenten alguns grups, en aquest cas el Partit
Popular, algunes, jo dic que el Partit Popular les ha copiades
dels acords pel canvi, però bé, ells diuen que és a l’inrevés, ja
han estat introduïdes i algunes en el futur segurament s’hauran
de tenir en compte, però l’avanç, sense cap dubte, és molt
important, és respecte d’on venim autènticament infinit. 

Així i tot, també s’ha de dir que s’ha acceptat una esmena
del Partit Popular amb la qual s’incrementa en un 10% els
imposts corresponents als mínims dels contribuents per a
descendents, per a descendents i per a discapacitats. Per tant, en
aquest sentit també hi ha hagut un esforç.

Que hi ha molt de camí a recórrer? Sense cap dubte. Què
s’ha recorregut molt? Crec que també sense cap dubte. 

Un altre aspecte important de l’articulat és el finançament
dels ajuntaments. MÉS per Menorca va presentar una esmena
per suprimir el punt 2 a l’article 32, que suspenia el punt 4 de
l’article 205.1.b) de la Llei 20/2006, municipal i de règim local.
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Veiem que el Partit Popular també la va presentar, va presentar
la mateixa esmena, aquesta suspensió que s’ha anat repetint des
de 2012 creiem que avui ja no té sentit i no és justa. L’apartat
que se suspenia deia, literalment: “Cap municipi no rebrà una
participació anual que sigui inferior a la rebuda pel mateix
municipi l’any anterior”. Aquesta garantia de mínims, diguem-
ho així, s’ha recuperat donant estabilitat a les finances
municipals amb l’excepció, s’ha introduït, d’aquells municipis
afectats per una baixada de població, que era, doncs, bé, era un
element que, bé, permetia aprovar i eliminar aquesta excepció
ja innecessària. 

També el percentatge sobre el percentatge mínim al qual es
refereix el Fons de col·laboració econòmica, hi ha una esmena
de Ciutadans a la qual, bé, volem dir que compartim l’esperit;
Ciutadans presenta una esmena per recuperar el 0,7 de la Llei
del 2006, que és la llei diguéssim originària de la qual
partíem..., perdó, el 2006 que partíem amb el 0,7. I vull
recordar simplement un poc la història, el 2012 es quan es
baixa del 0,7 al 0,5; el 2013 es baixa al 0,3; el 2014 es manté
el 0,3; el 2015 es manté el 0,3; el 2016, 0,3; el 2017, 0,4; el
2018, 0,45; i el 2019, 0,5. Per tant, hi ha una direcció. 

Compartim absolutament que hem d’aspirar al 0,7 i per tant,
la veiem amb bons ulls. Hi farem una abstenció, però si que
volíem explicar, especificar molt clar el nostre compromís amb
el municipalisme i, per tant, amb aquesta voluntat
d’incrementar els recursos de la comunitat autònoma a favor
dels municipis, dels ajuntaments.

I el darrer punt al qual voldria també dedicar en aquest
apartat de cosmoposició del nostre grup respecte dels grans
temes, doncs he dit de temes que per a nosaltres queden
pendents, i no volem renunciar... vull reiterar el nostre
posicionament. Hem passat a tots els grups parlamentaris una
proposta, un poc de darrer moment, en som conscients, però
que per a nosaltres explica, expressa molt bé la voluntat de cap
on volem anar.

Una d’elles té a veure amb les bestretes. Ja ho he dit, ja vam
expressar la nostra posició fa unes setmanes, al present
pressupost..., al pressupost, perdó, de l’any passat ja es va
presentar una transacció a una esmena que parlava de les
bestretes, en concret era una disposició addicional, bestretes a
compte del nou sistema de finançament dels consells insulars,
era una esmena del Partit Socialista a la qual el nostre grup va
fer una proposta de transacció que no va ser acceptada, jo crec
que avui vull explicar-ho, no va ser acceptada, on es proposava
introduir el criteri de: “si de la liquidació esmentada resulten
saldos negatius per als consells insulars aquests s’entendran
com a saldo zero”, amb la idea que lògicament el que ja s’ha
aportat als consells insulars es donés per consolidat.

Vam fer, fa poques setmanes també, es va aprovar una
moció del Partit Popular sobre el mateix tema, allà vam
defensar que calia introduir una espècie de garantia de mínims
al sistema de càlculs i la proposta que fem avui, que,
lògicament, necessita unanimitat perquè tiri endavant, va en la
mateixa direcció: que no es retornin les aportacions transferides
en concepte de bestreta, que s’estableixin les quantitats fixades
a les diferents lleis dels pressuposts com a garantia de mínims
i que la diferència entre les quantitats fixades en la liquidació
de la conselleria i la garantia de mínims conformin, com a una

de les propostes possibles, un pla o uns plans d’inversions per
a la liquidació total de les bestretes que poden ser plurianuals,
però que lògicament han de ser proposats i acceptats pels
consells insulars.

Aquesta no és una proposta tècnica, és una proposta política
absolutament, però que... bé, pretén modificar la disposició
addicional del pressupost del 2018 per fer possible ja d’una
vegada i resoldre aquest tema i no deixar-lo obert.

Un poc l’esperit del nostre grup ha estat un esperit molt,
molt escoltí, molt de l’escolta, no?, no només per allò
d’educació, defendre les persones i el país, sinó de voler deixar
les coses un poc més aclarides, un poc més netes de com se’ls
ha trobades i, en aquest sentit acabar aquesta legislatura en el
darrer pressupost sense apostar fort i clar respecte dels grans
temes, doncs ens semblava fonamental.

I el segon tema que també creiem que era imprescindible
plantejar és el que també vàrem defensar al darrer pressupost:
el pagament d’indemnitzacions derivades de les
desclassificacions. En aquest sentit, seguim defensant que les
desclassificacions que es van fer el 2018 per protegir el nostre
territori eren positives, però anteriorment alguns consells
insulars d’acord amb les seves competències, perquè són seves
aquestes competències, van fer el mateix i també han tingut la
mateixa desgràcia de tenir sentències negatives que avui s’han
de pagar. Demanàvem redistribució, equitat a l’hora de també
repensar, doncs, el pes i els costs d’aquestes indemnitzacions.

Per tant, proposam de modificar l’esmena que ja està
incorporada al dictamen, que va presentar el Partit Socialista,
i... -que va presentar el Partit Socialista essent coherent amb el
decret llei que es va aprovar-, però intentant d’aquesta manera
introduir la indemnització referida a Princesa Son Bou i a
Cesgarden, una part o la que sigui, la que s’acordés respecte
d’aquestes dues indemnitzacions que en aquest moment el
consell insular està pagant.

Nosaltres creiem que si no és avui, veiem un difícil
recorregut els mesos que queden. Per tant, nosaltres sí, avui
d’aquesta manera ho volíem posar damunt la taula, volem que
sigui una taula també dins el debat..., un tema, perdó, de debat
dins el pressupost perquè és la llei més important que pot donar
sortida a aquestes dues qüestions. Si no és així, doncs
lamentarem molt que una altra vegada acabi una legislatura i
temes històrics tornin quedar com a herència per a la propera
composició d’aquesta cambra, que una altra vegada tornarà
repetir els mateixos arguments i tornarà llegir els Diaris de
Sessions per dir exactament el mateix. Doncs seria hora un poc
d’imposar l’esperit d’escolta i voler deixar un poc més aclarida
la casa abans que l’haguem de deixar a qui ens hauran de
rellevar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Torn del Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el Sr. Andreu Alcover.
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EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, voldria
començar per una frase amb la qual va començar el Sr. Camps
l’any passat el debat de pressuposts, va dir: “Iniciam el debat
plenari dels pressuposts de la comunitat autònoma per a l’any
2018, uns pressuposts que molt probablement seran els darrers
d’aquesta legislatura”...

(Alguns aplaudiments)

..., i després deia..., després deia: “Tot dóna a entendre que
aquest pacte d’esquerres està mort, el Govern arriba a l’any
2018 esgotat, exhaust, arriba rebentat, sense cap credibilitat”.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Sr. Camps, no se’n vagi, Sr. Camps...

(Algunes rialles i remor de veus)

..., no se’n vagi, ja sé que vostè ha dit que no repetirà com a
parlamentari, però... bé, ja sap que jo pens que..., i sobretot
quan després de la intervenció que va tenir a la Comissió
d’Hisenda, jo crec que vostè es prepara per al Consell Insular
de Menorca. El que no sé és si serà amb el seu partit o amb el
PP, això no ho sé, però segur...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... però segur que intentarà anar a Menorca, segur que intentarà
anar a Menorca.

A més avui ens ha tornat poeta, Sr. Camps, això serà a les
darreries de la legislatura que..., perquè vostè de poeta, Sr.
Camps, perdoni, però en té com jo de... en fi, d’artista, no, no.
A més, m’ha tocat la fibra, en Dèdal, Sr. Camps, ha anat a...,
vostè sabia que Dèdal va haver de fugir d’Atenes perquè va
matar Talos, que era el seu deixeble, perquè era més intel·ligent
que ell? És aquest l’exemple que ha posat, senyor... Es a dir, és
perfectament extrapolable, hi estic d’acord, perfectament
extrapolable.

(Alguns aplaudiments) 

Més intel·ligent que l’anterior, però ha començat..., avui
curiosament crec que ha començat per allà on havia de
començar: els darrers pressuposts, passem a fer balanç. Molt
bé, hi estic d’acord, passem a fer balanç, exactament, i ha dit
quatre coses, quatre coses, que jo hagi apuntat, eh?, ha dit:
sistema de finançament, REB, condonació del deute, inversions
estatutàries. Si s’hi fixa, quatre coses que no depenen
exclusivament d’aquest govern i que depenen, a l’altra banda
de la taula, d’un govern que al 90% ha estat ocupat pel seu
partit d’ara de... del Partit Popular, del Sr. Rajoy. 

És més, les inversions estatutàries, que vostè ha dit que ara
hem hagut de tornar doblers, hem hagut de tornar els doblers,
que, per cert, eren per a la cartera d’autopista, per a la pluvial
de l’autopista d’Eivissa i per a la Platja de Palma, 42 milions
d’euros que va reclamar el Sr. De la Serna, ministre, que aquest
govern li va posar un recurs en contra de... en contra de (...),
no.

Per tant, vostès, vostès que no varen fer res d’inversions
estatutàries ara ens critiquen les inversions estatutàries.

Miri, facem balanç, què hem tengut?, en mesures en què sí
hi ha tengut a veure aquest govern: superàvit, un atur del 7% al
tercer trimestre, més de 70.000 llocs de treball creats, 500.000
persones ocupades en un mes que és el màxim històric, el
període mitjà de pagament que està al límit, més baixos que
mai, disminució del deute, un creixement major de la Unió
Europea, un 13,6% de legislatura, que és el període més llarg
de creixement sostingut d’aquest segle, els convenis col·lectius
que s’han incrementat el triple que a la resta de l’Estat, les
classes mitjanes i baixes paguen menys imposts. Això és balanç
Sr. Camps, això és balanç d’aquesta legislatura i això és balanç
de mesures que els acords pel canvi preveien i que aquest
Govern ha executat. Per tant, amb això ens presentam i amb
això evidentment ens presentarem.

Ha dit: “s’ha fet tot el contrari del que s’ha de fer, s’ha fet
tot el possible per frenar el creixement”. Jo estic segur que si
m’hi posàs seria capaç de frenar ràpidament el creixement, és
molt bo de fer si un vol frenar, el que és mal de fer és créixer
sempre més enllà de la mitjana espanyola i de la Unió Europea,
que és el que ha fet aquest Govern i aquesta legislatura, això és
mal de fer. Ha dit: “fer política econòmica en contra del
turisme”. Sr. Camps, canviï argumentari per argument,
enguany, l’any 2018, hem incrementat el número de turistes i
la despesa dels turistes, hem incrementat les dues coses i,
evidentment, hem avançat a la gran fita del turisme, que era la
desestacionalització.

Ha parlat de la Gestapo de’n Negueruela, i aquesta és per a
nota, eh, en aquesta el subconscient l’ha traït, em sap greu que
no hi hagi ni la Sra. Prohens ni el Sr. Company, a veure què
dirien, la Gestapo de’n Negueruela, que l’únic que ha fet ha
estat..., era l’inspector de treball, la Inspecció de Treball, és del
Partit Popular també. Aquí hi havia un acord, perquè hi va anar
la Inspecció de Treball, que és de l’Estat, que els 20.000 llocs
de treball que estaven irregulars, s’han posat de manera regular,
s’han blanquejat, diguem-ho així. I vostè va i parla a favor de
les empreses que ocupaven de manera irregular,

(Remor de veus)

... ho defensi públicament, ho defensi públicament, sobretot el
Sr. Company, perquè vostè no sé si es presentarà amb el seu
partit o amb el PP, com he dit.

Miri parla d’alentiment, parla d’alentiment, podria dir que
l’AIReF ha dit que les previsions macroeconòmiques són
probables les que va presentar el Govern, l’AIReF, autoritat
independent. Per tant, aquest sempre, sempre ha endevinat, de
moment. En canvi, vostè, Sr. Camps...

Bé, avui com l’any passat presenten una reforma fiscal,
presenten la seva reforma fiscal, l’any passat ja varen presentar
una reforma fiscal i varen dir que votarien a favor del
pressupost si l’acceptaven. Vull suposar que si acceptam les
mesures fiscals també votarien a favor d’aquest pressupost, vull
suposar això, ho vull suposar. Però si fos així, jo vull analitzar
aquesta proposta, perquè qualcú dels seus ha pensat: això és
una jugada brillant. Primera, no és cert que no pugui pagar
despesa, perquè nosaltres aprovam un límit màxim de despesa
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no financera, màxim, no mínim, màxim, perquè es pot rebaixar,
però vostè aquí ha dit que no es podia rebaixar i això no és cert,
que quedi constància. Això que quedi constància.

(Remor de veus)

Però curiosament les trasllada a l’any 2020, l’any 2020, que
evidentment hi haurà unes eleccions i el Govern que surti, que
jo entenc, pens, vull pensar que serà del mateix color,
legítimament podrà fer la seva política fiscal en el pressupost
del 2020, que és allà on l’haurà de fer i amb això hi estarem
d’acord. Això voldria dir que, això voldria dir..., fixi’s bé,
perquè qualcú del Partit Popular ha pensat que tenia una idea
brillant, això voldria dir que si acceptàvem les esmenes fiscals
del Partit Popular, i per això votassin a favor dels pressuposts,
això voldria dir que són capaços de votar a favor i en contra del
mateix text, sense idea i cap mesura per a l’any 19, que és qui
regula l’exercici pressupostari, aquest pressupost canvia
absolutament res. Això vol dir exactament això, és a dir, en el
mateix pressupost sense canviar una coma de l’any 19, ni en
despeses ni ingressos, ni règim fiscal per a l’any 19, vostès són
capaços de votar a favor i en contra. Ho expliquin, ho
expliquin, perquè no hi ha Déu que no entengui, no ho pot
entendre ningú...

(Alguns aplaudiments)

... i estic segur que qualcú, no sé si vostè, però qualcú es va
despertar un dia i diu: he tengut una idea brillant, ho diferirem
a l’any 2020. Curiosament hi ha unes eleccions per enmig i
evidentment una altra llei de pressuposts per a l’any 2020,
només faltaria, que és la que ha de regular la pressió fiscal o la
política fiscal de l’any 2020, perquè per això són, entre altres
coses, les lleis de pressuposts. Qualcú ho va trobar brillant
això, què hem de fer? Jo ho trob un disbarat com a una
catedral, però en fi.

Vostès pequen d’incoherents en moltes coses i això els ho
he dit mil vegades, saben quantes esmenes..., vostès critiquen
evidentment i avui ho han tornat fer, ha criticat el fet que en
quatre anys no hem estat capaços de reduir el deute, no és cert,
l’hem reduït... en relació al PIB el deute s’ha reduït aquesta
legislatura, s’ha reduït; no, l’important és en relació al PIB,
l’important és en relació amb el PIB, Sr. Camps, no digui
beneitures...

(Remor de veus)

Miri, si jo..., aquest exemple ja li vaig posar, si jo degués 1
milió d’euros jo estaria enterrat perquè no ho podria pagar de
cap manera, si el Sr. Escarrer només degués 1 milió d’euros
seria l’home més feliç del món segurament, i és el mateix milió
d’euros, però va en relació al PIB, va en relació al PIB, a mi em
faria un traje i a l’altre li faria pessigolles, aquesta és la
diferència. Nosaltres l’hem abaixat en relació al PIB.

Però bé, sap quantes esmenes en quatre anys hem aprovat,
o en vuit, aprovarem, el quart pressupost en quatre anys,
quantes esmenes el Partit Popular ha presentat que diguin:
volem aportar més al capítol 9 i baixar d’un altre capítol?
Quantes? Molt bé, ha dit el Sr. Camps, cap ni una, cap ni una;
si vostès en fan bandera, no troba que podrien dir, escolti, hem
de baixar d’aquí per amortitzar deute anticipadament. No han

tengut coratge, per no dir una altra paraula, no han tengut
coratge, per què? Perquè l’amortització de deute només
beneficia els bancs i això..., els bancs o a l’Estat ara, però no
afecta ningú; en canvi, les partides de baixa que vostès
proposarien sí que afecten la gent, perquè darrera hi ha capítol
1, o 2 o 3, o 4 o 5, o fons de contingència, o 6, o 7. Aquests
són, no hi ha més.

És més, vostè troba coherent fer aquesta reflexió del deute
i després dir, o després proposar llevar 35 milions d’euros
d’interessos i els interessos per què es pensa que són més que
per pagar el deute? Hi ha altres interessos, no vull dir que tots
siguin aquests, però en lleva 35 milions, en proposa 35 milions.

Si a l’Oficina Anticorrupció vostès potser que hi estiguin en
contra, però no l’eliminin tres vegades, perquè li lleven el triple
del que tenen. No són coherents, no són coherents.

Miri, jo li vaig dir en comissió i li ho repetesc aquí, li vaig
dir en comissió i li ho repetesc aquí, jo li proposaria una
esmena, si vol, ho hauríem pogut fer això i ens hagués plantejat
un dubte, un dubte i li diré, jo pel fet hagués intentat convèncer
al meu grup, a la conselleria i a qui fos, de votar-li a favor, però
no ho varen fer, no ho varen fer. Vostès haguessin pogut
proposar una reducció a qualsevol impost per valor de 153.000
euros, ho haguessin pogut fer, via ingressos haguessin aportat
els 153.000 euros, que el seu partit deu per tornar de la
corrupció que va passar a l’any 2007.

(Alguns aplaudiments)

Ens hauria creat un problema, un problema no, jo crec que
haguéssim pogut..., perquè escolti, no és que els vulguem per
fer el que sigui, siguin en benefici del que sigui, del que sigui,
li ho vaig dir allà, proposi una esmena alta la que vulgui, que
no sigui per comprar escopetes que no té cap sentit, la que
vulgui, si la partida de baixa ja la posaré jo, que són increments
d’ingressos 153.000 euros, els aportin que la gent no entén per
què no els aporten, perquè aquests els varen furtar. Per tant, els
aportin i llestos.

Jo per acabar, perquè queda poc temps, jo crec que val la
pena recordar les fites aconseguides amb aquest pressupost, ja
no només de tota la legislatura, sinó amb aquest pressupost, per
veure de què parlam, què és el que aprovarem. Són uns
pressuposts que lleven el copagament a 119.000 pensionistes;
arriben als 1.000 milions d’euros en educació; superen,
superam els 3.000 milions d’euros en polítiques socials, en això
no reproduiré la reflexió del Sr. Reus, però hi estic
absolutament d’acord; més de 100 milions d’euros en
dependència; 18 milions de renda social garantida; polítiques
d’ocupació, un 14%; 25 milions per a polítiques d’ocupació de
joves, etc. Hi ha mil mesures per les quals aquests pressuposts
es podrien votar perfectament també per vostès i, de fet, el fet
que vostès proposin aquesta reforma fiscal, vol dir que vostès
estarien d’acord només a la banda d’ingressos; les despeses no
les discutirien, és com l’any passat, li faig la mateixa reflexió
que l’any passat: vostès no han discutit “si ens aproven la
reforma fiscal votam a favor dels pressuposts”; per tant no
discuteixen la política de despeses, no la discuteixen. Però no
la discuteixin aquí! Si fan aquesta proposta, i l’han feta, la
varen fer l’any passat i la tornen fer enguany, si fan aquesta
proposta després no venguin a discutir les polítiques de despesa
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ni les partides de despesa, perquè vostès mateixos estan dient
que si aprovam una cosa les votaran a favor, i després quedaran
malament, quedaran malament. El problema és que saben que,
com que és un desbarat, i que vostès tampoc no la complirien,
nosaltres no hi podem donar suport; això ho saben. Per tant, per
això vostès es tiren a la piscina dient les barbaritats com
aquesta que han proposat enguany, que per a mi -és una opinió
personal, evidentment- és una barbaritat.

Finalment aquí l’única diferència que hi haurà entre aquest
govern i l’anterior és que si un analitza els pressuposts i la
realitat després de l’execució d’aquests pressuposts el que veu
és que aquest govern, agradi o no, ha complert els acords pel
canvi i els programes amb què els diferents partits que donen
suport al Govern es varen presentar per governar aquesta
comunitat. Això és indubtable, i vostè està a un clic de la web,
tothom pot consultar els programes electorals. Per tant aquest
govern, al contrari del seu de la legislatura passada, la BBC -
Bauzá i Biel Company-, al qual vostè donava tan
entusiàsticament... no en varen complir ni una, no en varen
complir ni una. Vostè pot estar en contra de les mesures que
s’han acordat en els acords pel canvi, això és legítim, no li ho
criticaré; li ho criticaré però bé, en fi, ho puc entendre, que
vostè tengui una altra opinió; el que no podrà dir mai és que
han enganat la gent i que no s’ha complit allò que es va
prometre, que és molt més del que varen fer vostès.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alcover. Passam al 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:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Pel que
fa referència a les esmenes que s’han plantejat in voce per part
de MÉS per Menorca referents a les bestretes, nosaltres hi
estaríem d’acord; també pel que fa referència a l’esmena que
s’ha presentat in voce per part de MÉS per Mallorca pel que fa
referència al coneixement de la nostra llengua a l’Orquestra
Simfònica de les Illes Balears, també hi estaríem d’acord. A
totes les altres esmenes ens abstendríem, dels altres grups,
llevat de l’esmena 14357/18, de Ciutadans, que és molt
semblant, per no dir quasi idèntica, a la que nosaltres mantenim
viva en aquesta secció, que té a veure amb les pagues doblers
i els sexennis de l’escola concertada. Ja sé que ens varen
plantejar una transacció durant el tràmit de comissió, però
nosaltres seguim mantenint que aquesta redacció és més adient,
és més clara i crec que les dones i els homes que fan feina a
l’escola concertada ho veurien bastant millor. Si hi voten en
contra, lògicament la transacció que es va aprovar quedaria...,
seria la modificació que tendria el text articulat en aquest sentit.

Dit això, i com a conclusió, i que no he intervengut a la
primera intervenció, ens agradaria dir una sèrie de..., dues
coses. Al debat de totalitat que hi va haver de les esmenes a
totalitat en el ple anterior nosaltres vàrem plantejar en aquesta
secció el que crèiem que aquests pressuposts havien de tenir en

base a fiscalitat, és a dir, quatre qüestions, aquelles que
nosaltres hem reiterat durant quatre anys, que les rendes petites
i mitjanes, aquells que paguen declaració de renda de 18.000
euros fins a 30.000, 32.000, havíem d’haver estat capaços de
baixar del 50% de la part que els ciutadans de Balears paguen
a la comunitat autònoma, perquè el 50% que pagam de l’IRPF,
de la declaració de renda, al Govern centra és més baix que el
nostre. Ens hem cansat de dir-ho durant tota la legislatura: d’un
impost que gestionam al 50% hem seguit mantenint més car per
al ciutadà de les Illes Balears el que els cobra la comunitat, un
50%, que l’altre 50% que els cobra l’Estat. És a dir, tant en
temps del Sr. Rajoy com en temps del Sr. Sánchez Madrid ens
cobra menys de la meitat de la renda que nosaltres. Jo crec que
igualar aquest tema, que és una qüestió de centèsimes, ja sé que
segons la consellera li desquadra els pressuposts, s’hauria
d’haver fet un gest per a aquestes rendes que van de 18.000 a
30.000. Sé que són la majoria, ho sé, que són la majoria, perquè
desgraciadament no tothom té un bon sou, però és un temps
perdut. Ja no hem fet esmenes, nosaltres, ara, perquè les vàrem
fer en el debat a la totalitat en aquest sentit.

I per acabar amb aquest minut i 45 segons o 43 que em
queden, jo voldria dir al Sr. Alcover, portaveu del PSIB, ara
que discutia amb el Sr. Camps sobre el deute i el PIB, miri, hi
ha poques empreses a les Illes Balears com l’empresa del
Govern, que ha estat capaç en quatre anys d’incrementar els
seus ingressos via imposts directes i indirectes en més d’un
25%. Hem estat capaços d’augmentar els ingressos amb
imposts directes i indirectes i especials en més d’un 25%. Això
són 1.207 milions d’euros; de 3.000 i pocs a 4.000 i molts, fora
el que tornam. Vull dir que jo no conec gaire empreses a
Balears que hagin pogut incrementar 1.207 milions d’euros en
quatre anys i que resulti que quan acaben aquests quatre anys
deu exactament o més. Imagini que jo cobr 10, jo cobr 10 i tenc
un deute de 20, i els meus ingressos més o manco són els
mateixos que tenc cada any, però la societat, el PIB de tot el
que produeix la societat, creix un 4, però el meu sou creix un
1,2; el meu deute continua essent 20 més el que he amortitzat;
més, que potser he hagut de comprar un cotxe i m’he endeutat
igual o més que abans. Això és el que fa qualsevol mortal
d’aquesta terra. 

Comparar, baix el meu punt de vista, una empresa com és
la comunitat autònoma, amb molts de treballadors i
treballadores, amb moltes de serveis, amb molts de serveis,
comparar-la amb el fet que deu menys en referència al PIB
quan ha estat incapaç d’incrementar amb 1.200 milions d’euros,
això, Sr. Alcover, l’únic que li puc dir és que un garbell; un
garbell està foradat; necessitam solidesa de no deure tants de
duros, però no es preocupi, el més greu de tot és que nosaltres
no hem aconseguit les dues coses per les quals vàrem presentar
una esmena a la totalitat a aquests pressuposts: no tenim el nou
sistema de finançament i no tenim un nou REB, amb la qual
cosa a partir d’aquí això és el fracàs pressupostari d’aquest
govern, no ha estat capaç de ficar-hi altres coses que no siguin
imposts, directes o indirectes o especials, que han pagat els
ciutadans de les Illes Balears, i això és el que nosaltres
intentarem baixar la pròxima legislatura.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Font. Torn del Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el Sr. Antoni Camps.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
començaré la meva intervenció amb el final del Sr. Font:
efectivament, el fracàs pressupostari d’aquest govern ha estat
no tenir un nou sistema de finançament, no tenir un nou REB,
no tenir la condonació del deute que tan havien promès, no
tenir inversions estatutàries. Açò és el gran fracàs, i amb açò és
amb el que vostès es presentaran a les pròximes eleccions, i es
presentaran també amb més barracons a les escoles que mai;
amb aigües fecals que es vessen a la mar devora la platja; amb
un transport públic nefast, obsolet i amb autobusos que es
cremen i tenen problemes elèctrics els vagons dels trens... Açò
és el seu balanç, amb 4.116 milions més que vostès han
gestionat en quatre anys, 4.000 milions! Amb 4.000 milions
saben quantes coses es poden fer?, i vostès en aquesta qüestió
hauran fracassat.

I deien que havien fet uns pressuposts socials. Sí, sí, molt
socials, però l’any 2015 representaven les polítiques socials un
72,93%, i el 2019 representarà un 68,50%, aquesta és la
realitat.

Però és que més, vostès van dir que prioritzarien les
polítiques educatives i han arribat a la xifra màgica, 1.000
milions d’euros, però si les polítiques d’educació haguessin
crescut el mateix que ha crescut el pressupost en el seu conjunt,
és a dir, un 35%, avui en polítiques educatives tendríem 1.060
milions d’euros. Vostès han agafat 60 milions d’euros que
correspondrien a Educació i els han dedicat a altres coses,
vostès no han prioritzat Educació, vostès no han prioritzat les
polítiques educatives, vostès han robat 60 milions d’euros a
educació. Aquesta és la realitat.

Mirin, la reforma fiscal en diferit, escoltin, si no els agrada
en diferit l’aplicam l’any que ve, és que no hi ha problema,
retirarem l’esmena que diu que entri en vigor l’any 2020, no hi
ha cap problema. Vostès ens aprovaran les esmenes que fan
referència a la reforma fiscal, sí o no? Perquè vostès al final es
demostra que volen seguir exprimint les butxaques als
ciutadans, aquesta és la qüestió, perquè no es tracta de reduir
despesa, no, es tracta que la despesa s’incrementi manco. Si
enguany augmentam 400 milions els pressuposts respecte de
l’any passat doncs es tracta d’augmentar-los només 200 milions
d’euros i els altres 200 milions d’euros dins les butxaques dels
ciutadans, que ben contents estarien. Però vostès segueixen
entestats a no voler-ho fer.

Ens parlen també d’interessos i que nosaltres fem esmenes
de baixa a deute; doncs, mirin, la setmana passada, no hem
d’anar més enfora, la setmana passada vostès, vostès, tots, van
votar a favor de reduir 9,8 milions d’euros a unes partides de
deute, 9,8 milions d’euros a una partida de deute amb el crèdit
extraordinari que es va aprovar la setmana passada. I em diran
a mi que no podem fer esmenes a deute quan vostès aproven
reduir-lo en 9,8 milions d’euros? En fi, qui és incoherent, qui
és incoherent?

Mirin, una altra qüestió, nosaltres vam donar suport a
l’Oficina Anticorrupció l’any passat, sí que és ver que vam fer

una esmena al sou del director de l’Oficina Anticorrupció, però
es que, després d’un any, veiem que açò no funciona, que açò
és una carcassa, açò és un xassís que no hi ha res a dins, que no
té contingut; per tant, gastar-nos 940.000 euros en una oficina
anticorrupció que no funciona, que no ha fet res i que en un any
no ha arrencat, què volen que els digui? Tant de bo hagués
funcionat! Si hagués funcionat no diríem res, però és que ha
funcionat. Com deia el Sr. Reus, se l’ha de deixar que arrenqui;
hem d’estar tres, quatre, cinc anys? Digui’ns, quan arrencarà
aquesta oficina? 200 anys? En fi, nosaltres mantenim aquesta
esmena de reducció, d’eliminació de l’Oficina Anticorrupció.

Miri, del Sr. Saura, jo li diré una cosa, vostè el que ha de
fer, Sr. Saura, és canviar la primera pàgina del seu discurs, la
primera pàgina que sempre repeteix a totes les seves
intervencions, i tirar-la, ja la tenim sabuda, el PP és molt
dolent, el PP són corruptes... ja està, ja ho sabem, Sr. Saura,
llevi-la i comenci per la segona, i comenci per la segona. Jo li
he de dir, vostès ja han renunciat a Veneçuela, vostès ja han
demanat perdó per voler pegar a una periodista fins que li facin
sang, molt bé, i prest s’adonaran que el que diu el Partit
Popular no és tan dolent, senyors de Podemos, no som tan
dolents els del Partit Popular, ja van evolucionant a poc a poc
i prest s’adonaran d’aquesta realitat.

Mirin, en definitiva, crec que aquest govern ha estat un
govern gasós, un govern amb molta aparença, molts d’anuncis;
de fet estan anunciant coses una i altra vegada, any rere any
han anunciat el mateix, ens han tengut entretinguts durant
quatre anys amb brindis al sol, un dia era el nou model de
finançament, també ens treien un conill del barret i ens
parlaven de la condonació del deute, després ens tenien
entretinguts amb la tensió que era imminent aprovar un nou
REB, però al final s’ha vist, s’ha vist i s’ha notat, la vacuïtat
d’aquest govern.

Mirin, senyors d’esquerres, el final s’atraca i el mes de maig
passarem comptes i segurament se’n duran alguna sorpresa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Torn del Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula el Sr. Xavier Pericay. 

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Intervindré des d’aquí, Sr. President, perquè serà breu.
Bàsicament per contestar a dos portaveus, al Sr. Antoni Reus
li volia d’entrada dir que acceptarem aquesta esmena in voce,
més enllà del que sigui després el nostre vot, però acceptarem
que es pugui incorporar.

I bé, l’Oficina Anticorrupció, jo ja li he dit i explicat el per
què deixar el director sense sou, és a dir, no és deixar-lo sense
sou, sinó que consider que aquest és un sou excessiu, ara,
nosaltres no hem manifestat mai que estiguem en contra de
l’Oficina Anticorrupció, no s’ha de mesclar una cosa amb

 



8448 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 149 / fascicle 1 / 18 de desembre de 2018 

l’altra, eh!, la prova és que no hem tocat ni un sol dobler més
de tots els altres que hi ha en els pressuposts. 

Respecte del diputat Nel Martí, de MÉS per Menorca,
acceptam també la presentació d’aquestes esmenes a què s’ha
referit. I bé, respecte del Fons de col·laboració econòmica amb
les entitats locals és efectivament cert això, altres anys havíem
aconseguit que a través de la nostra esmena justament
augmentàs, de vegades mig punt, però que com a mínim
augmentàs; enguany no hem tengut tanta sort, eh!, i hem quedat
ancorats en el 5%, ja ens hauria agradat que com a mínim ens
haguessin ofert un 5,5, però sembla que no ha estat així. 

Molt bé, res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Passam al torn 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. No sé,
Sr. Camps, si la sorpresa que ens anunciarà serà que passi a
formar part d’un partit liderat també per un altre Sr. Camps,
però en aquest cas el seu cognom és en castellà, Sr. Campos. 

Bé, sobre les esmenes in voce que s’han presentat, sobre les
bestretes nosaltres no estaríem d’acord, pensam que hi ha un
acord polític; sobre les indemnitzacions tampoc. Sí estaríem
d’acord a acceptar la que parla sobre el català a la simfònica. 

Dit això, ja ens ho ha dit el Sr. Alcover, el que hi ha és un
sostre de despesa que s’aprova en aquest parlament, i això és
un límit màxim de despesa; a nosaltres ens agradaria que hi
hagués un sòl de despesa perquè així es podrien garantir els
drets que estan recollits tant a l’Estatut d’Autonomia com a la
Constitució, i moltes vegades aquest sostre de despesa no dóna
lloc que es puguin complir. És clar, ara no em queda clar si
aquesta reforma fiscal en diferit ja s’ha acceptat, que no és real
aquest argument que està utilitzant que no es podria aplicar
l’any que ve, i ara diuen que sí, que si hem de canviar l’any,
doncs, que no passa res; doncs, això vol dir que la idea original
no era gens bona perquè, com he dit abans, el que s’ha aprovat
és un sostre de despesa, un límit màxim i no un sòl de despesa,
un mínim en aquest sentit.

(Remor de veus)

Sobre el balanç que vostè fa d’aquesta legislatura i
d’aquests pressuposts. El nostre balanç és el de la renda social,
el nostre balanç és el dels 1.000 milions d’euros a educació, el
de l’educació 0-3 per garantir l’equitat d’una vegada per totes
a aquesta etapa educativa tan essencial, el nostre balanç és el de
reduir les llistes d’espera, el d’una conselleria de Treball amb
un Pla de xoc contra la precarietat, contra l’explotació laboral.
Crec que ens hem de quedar amb això.

Sobre el tema dels pressuposts socials. Vostè diu que el
pressupost social el 2015 era del 72% i que en el 2019 serà del
68%, és clar, la quantitat global d’aquest 68% és molt superior
a aquest 72% de 2015, per tant, utilitza un argument que no és

vàlid perquè les conselleries... o sigui, un govern té moltes
tasques i evidentment si en el 2015 un posa 1.000 milions
d’euros a educació com es gestiona això? O sigui, s’ha
d’augmentar progressivament i jo crec que els pressuposts del
2019 són molt més socials que els del 2013, 2014, 2015 quan
encara governaven vostès.

Parla vostè que la despesa s’incrementi manco, doncs, això
vol dir retallades? Això vol dir on retallaran vostès de les
polítiques que vol fer aquest Govern i al qual nosaltres hi
donam suport.

I després amb l’Oficina Anticorrupció, vostè diu que no té
contingut, és que no em queda clar l’argument: com que no ha
funcionat fins ara, no li donarem suport en el futur, tampoc no
volen que funcioni en el futur; bé, de moment tenim un
reglament i posar una oficina en marxa que no existia en
aquesta comunitat autònoma du el seu temps. Voldríem que fos
més ràpid? Evidentment, evidentment, evidentment, però
aquesta oficina no existia abans i allà on existeix sí que
persegueix la corrupció i sí que la prevé, perquè vostè deia...

(Remor de veus)

..., vostè diu: a la mateixa vegada, vostè diu a la mateixa
vegada que com que no ha funcionat, no volen que funcioni i
que, a més, tenim moltíssimes eines institucionals per perseguir
la corrupció. Jo, de veritat, diuen dues coses a la vegada que no
tenen sentit. Necessitam una oficina que lluiti contra la
corrupció i que prevegi la corrupció i que es pugui denunciar
abans que això passi.

I bé, per primera vegada ha reconegut, “ja ho sabem, ja ho
sabem que som corruptes”. Jo crec que és molt important que
se sàpiga la història d’aquesta comunitat autònoma i també el
que ha passat amb el Partit Popular durant molts d’anys, és
important recordar-ho, és important perquè és molt greu,
perquè ha provocat que en aquesta comunitat autònoma hi hagi
un nombre d’imputats per corrupció per habitant que és el més
gran de tota Espanya, i això és evident i s’ha de recordar i s’ha
de seguir recordant Sr. Camps.

(Remor de veus)

Per tant, no donarem suport a les seves esmenes. Donam
suport a l’Oficina Anticorrupció. Estam contents de què s’hagi
aprovat per primera vegada una ràtio d’inspectors turístics a la
nostra comunitat autònoma. I estam contents amb aquest
pressupost i li donarem suport. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Doncs torn del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, té la paraula el Sr. Antoni Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. En primer lloc, Sr. Pericay, disculpi
l’error, és vera que segurament hi ha hagut un moment que no

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 149 / fascicle 1 / 18 de desembre de 2018 8449

escoltava, però és vera que la seva esmena no proposa eliminar
l’oficina, sinó era referida al sou.

El Sr. Font es referia al tema del deute i vostè ha dit: per
què els mortals fan no sé què? Ara no record exactament com
ho ha dit, ha dit que la resta dels mortals ho farien d’una altra
manera, si tenguessin aquesta possibilitat d’increment i aquest
deute. És clar, aquí hi ha el primer error, el tema és comparar
les administracions públiques amb els mortals, les
administracions públiques no són mortals. Per tant, el
funcionament del deute dins una administració pública no és el
mateix que el d’una persona que té una hipoteca, o té un deute.
Les administracions públiques cada any s’endeuten pel valor
del que amortitzen com a regla general.

I que s’hagi de mirar el deute amb percentatge del PIB no
és que ho diguem nosaltres ara aquí que ens ho inventem, és
que els objectius que ens marca Europa i que ens marca l’Estat
són amb percentatge del PIB. No és que ara nosaltres diguem,
és que ho volem mirar com a percentatge del PIB perquè ens
convé més, no, és que els objectius que ens marquen són amb
percentatge del PIB, per tant, evidentment que hem de parlar
amb percentatge del PIB, són els objectius que ens marquen.

Respecte del percentatge d’educació, que el Sr. Camps diu
que hem robat 60 milions d’euros d’educació, perquè si el
pressupost hagués augmentat amb la mateixa proporció. Aquí
hi ha una cosa molt clara, d’on va sortir tot això del pressupost
més social de la història que ja he dit que es va inventar
Montoro a l’any 2012, quan presentava el projecte de
pressupost de 2013? Que en un context allà on es varen reduir
dràsticament multitud de partides, les partides d’investigació
pràcticament varen desaparèixer, moltes de partides per
exemple aquí, una cosa que va sortir en el debat a un moment
determinat, les despeses en temes de seguretat laboral varen
baixar del 50%. En aquest context, allà on totes aquestes
despeses pràcticament varen desaparèixer, evidentment les
polítiques socials que es varen reduir manco percentualment
varen agafar més pes. Però en el moment que s’eliminen
aquestes retallades, en el moment que les despeses en
innovació que s’han reduït pràcticament a la inexistència, es
recuperen i, per tant, pugen percentatges de l’ordre del cent per
cent o del 180% i les polítiques per exemple en seguretat
laboral que es varen reduir al 50%, per recuperar els valors que
es tenien abans, es recuperen i pugen de l’ordre del cent per
cent, evidentment totes aquestes partides que pugen per sobre
de la mitjana, fa que l’educació i la sanitat no arribin a la
mitjana. Això és una cosa evident i no per això deixen de ser
els pressuposts més o manco socials.

I per acabar una darrera cosa, s’ha fet molta referència al
tema del gran fracàs, entre cometes, de la legislatura, el tema
del REB, el tema del finançament. El Sr. Alcover ho deia, no
són coses que depenguessin exclusivament d’aquest Govern,
nosaltres som molt crítics amb aquest tema, i nosaltres creiem
que encara no hem estat capaços, hi hagi qui hi hagi a Madrid,
d’aconseguir conscienciar que la situació aquí és complicada i
no és la que tenen idealitzada des de Madrid, que pensen que
aquí estam tot el dia amb els peus en remull a la platja.

Però sí que hem aconseguit una cosa que sí depenia
d’aquest Govern i nosaltres tot i que som molt crítics amb
aquest tema, que no hem aconseguit aquests objectius, sí que hi

havia una cosa que depenia d’aquest Govern i que s’ha fet bé,
que és que s’ha mobilitzat la societat civil per primera vegada
per a aquests objectius. I això és un bessó que hi ha ara mateix
que abans no hi havia; és a dir, sindicats, associacions
empresarials, diferents col·lectius, s’han mobilitzat aquesta
legislatura i s’han creat plataformes i hi ha una mobilització
social en defensa d’aquests temes que abans no hi era. Jo crec
que això ha estat una feina del Govern articular la societat civil
i això sí que és una fita que creiem que és important.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Doncs, torn del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, intervindré des d’aquí,
bàsicament per reiterar varies qüestions que he exposat abans.
Primer, demanar el suport de tots els grups i especialment dels
grups que donen suport al Govern, a les esmenes que fan
referència a 0-3 anys, a l’educació 0-3 anys i a les escoles de
música. Als grups que donen suport al Govern perquè forma
part del compliment d’allò signat i a la resta de grups perquè
creiem que és una aposta valenta per un canvi de model en
l’atenció als infants de fins a 3 anys.

En segon lloc, reiterar que demanam suport als grups per a
les dues propostes noves que hem presentat, una per resoldre
d’una vegada la liquidació de les bestretes a compte del nou
sistema de finançament dels consells insulars, en aquest cas
modificant la disposició addicional del pressupost del 2018. I
també per introduir el tema de les indemnitzacions derivades de
desclassificacions que afecten Menorca en el període 2003-
2008, i no només 2008, a través de la llei i del decret llei
aprovats el 2007 i el 2008 i que afecten Eivissa i Mallorca.

Per altra banda, donarem suport a l’esmena nova que afecta
la modificació del Decret 11/2017, de 24 de març, que també
s’ha exposat aquí.
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I acabar simplement fent dos apunts, el Partit Popular deia
que, bé, que açò d’afectar el deute no era tan greu, que els
altres també ho feien. Estam parlant de què estam afectant, el
Partit Popular ha afectat no 9 milions, sinó a 35, quasi 36
milions i al 30% dels interessos que s’han de pagar, per tant, no
parlam d’una minúcia.

I en segon lloc, crec que hauríem de reconèixer perquè la
fan inviable absolutament, doncs que l’afectació a la secció 32
per pagar les bestretes és, no inoportuna, sinó que és un error
insalvable, és un error insalvable, perquè no reconèixer la virtut
que té la secció 32, que és d’aportacions que han de decidir
amb total llibertat els consells insulars, no reconèixer açò,
doncs és afectar el bessó del finançament dels consells insulars
i d’aquesta secció 32.

I per part nostra ja res més, insistir que no tenim esmenes
vives ja en el text, tota la resta s’ha transaccionat. I per tant,
estam contents de totes les aportacions que s’han pogut
incorporar. I mantenir un poc el criteri que des de Ciutadans es
deia, de suport als municipis, que ens hauria agradat avançar,
però bé, nosaltres valoram l’esforç fet i l’avanç durant aquesta
legislatura per incrementar el finançament dels municipis dels
fons de recursos de la comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Ara el Sr. Font se n’ha anat
justament..., bé, almanco en quedarà constància: sí, és possible
que haguéssim pogut reduir el deute en termes absoluts, és
possible, però vàrem primar posar 1.500 professionals més a
educació i 1.000 professionals més a sanitat, per exemple, per
exemple. Si haguéssim mantingut el mateix nombre de
treballadors en sanitat i en educació parlaríem de prou menys
deute del que tenim ara, això és una evidència.

Ha dit, ja li ho ha dit el Sr. Reus, Sr. Camps, ha dit que hem
robat 60 milions d’educació. A mi m’hagués agradat veure què
li deia la Sra. Riera quan feien les destralades que feien en
educació, perquè nosaltres...

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

... nosaltres, nosaltres el que posam és un paquet global dels
serveis socials. I salut? Ho ha mirat què ha fet salut? No, no ho
ha mirat, no ho ha mirat, perquè si no les...

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

... no, no ho ha mirat, perquè si no... Miri, ara només per
apuntar el que deia el Sr. Reus, el seu argument de la despesa
social és tan absurd que si ara eliminàssim totes les inversions
del pressupost, totes, vostè diria que són els pressuposts més

socials de la història, amb la mateixa quantitat. Miri si és
absurd el seu raonament. És que...

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

... no té ni cap ni... -Sr. President, és que jo...-, és que no té ni
cap ni peus, no té ni cap ni peus.

(Remor de veus)

Nosaltres mantindrem el sentit del vot de la comissió en les
esmenes que queden vives.

I respecte de les esmenes que s’han proposat, nosaltres a la
del Sr. Reus, de la Simfònica, ens sembla bé, li donaríem
suport, però no així a la del Sr. Martí, per dos motius i ho vull
explicar. El tema de les indemnitzacions, supòs que s’ha fet de
manera involuntària, però s’ha proposat l’esmena a l’article
d’incorporacions. És clar, a incorporacions només s’incorpora
el que hi ha al pressupost actualment, si no hi ha al pressupost
és d’impossible compliment, per tant, estaríem..., supòs que
involuntàriament, evidentment, però estaríem fent un engany a
la ciutadania de Menorca quan li voldríem fer un favor. Per
tant, no la podem admetre perquè suposaria fer el contrari del
que suposaria.

Les bestretes, en aquesta cambra hem acordat en comissió
i a plenari dos textos on hi havia un mínim comú múltiple dels
acords: el mínim, molt resumit, era que s’havia d’arribar a un
pacte i que ningú no havia de tornar doblers, en això crec que
tothom hi estava d’acord. Ara, passar a forçar la màquina i
introduir elements nous a mesura, per llei de pressuposts, quan
també havíem dit que instàvem la conselleria i els consells a
arribar a un acord i començar a liquidar les bestretes, entenc
que seria més perjudicial que beneficiós ara introduir aquest
element dins la llei de pressuposts. Confiam absolutament en la
Conselleria d’Hisenda, confiam també en els presidents dels
consells insulars i estam convençuts que arribarem a un acord
i sense que calgui incorporar-ho a la llei de pressuposts.

Finalment, per acabar amb el discurs que havia fet l’altra
vegada, són uns bons pressuposts i per apuntalar els arguments
que deia abans: s’arribarà a un acord, n’estic convençut, amb el
tema de 0-3 anys, Sr. Martí, estic convençut que es plasmarà
finalment allò que s’havia acordat en aquesta cambra i això ho
veurem demà, perquè demà es vota educació. Per tant, no en
tenc dubtes.

Incrementen un 136% en polítiques d’habitatge;
incrementen un 14% la inversió en polítiques d’educació;
s’augmenten, Sr. Camps, les deduccions fiscals a les classes
mitjanes i treballadores; s’han reduït un 10% els preus públics
de la Universitat; s’han augmentat les beques, això és igualtat
d’oportunitats, Sr. Camps, això és exactament el contrari del
que vostès feien; s’han fet oposicions i es faran en aquest
pressuposts també totes les oposicions que durant part del
segon pacte de progrés i tota la seva legislatura no es varen fer.
Tot això està concentrat en aquest pressupost i en aquest
exercici que ara començarem.
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Val la pena donar un vot de confiança, perquè s’ho ha
guanyat aquest govern, perquè entre altres coses són uns molt
bons pressuposts. 

I per cert, això dels interessos, és possible, miri què li dic,
és possible que a la partida d’interessos pugui sobrar, o no,
alguna quantitat perquè quan pressupostes tu, pressuposes, fas
una previsió, la mateixa paraula ho diu. Quan se sabrà? A final
d’any. A final d’enguany s’ha sabut que sobrava aquesta
quantitat, per això s’ha pogut fer la modificació. Per tant, ara
llevar 35 milions d’euros, un altre disbarat, Sr. Camps.

Gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

Debat 2, segon, de totalitat i globalitat. Agrupació de la
Secció 19, Conselleria de Treball, Comerç, Indústria amb les
seccions i entitats afins.

A. Esmenes a la totalitat del Grup Parlamentari Popular,
secció 19, Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, 13909;
secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears, 13910;
secció 77, Institut d’Estadística de les Illes Balears, 13911;
E07, Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears,
13912; C02, Escola d’Hoteleria, 13913.

B. Esmenes parcials del Grup Parlamentari Popular, secció
19, Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, al programa
322A, ocupació i inserció laborals específiques, 14042, 14046
i 14047; al programa 723A, promoció industrial, 14048, 14049,
14051 i 14050; al programa 761A, ordenació i promoció
comercial i empresarial, 14052, 14221, 14053, 14054 i 14055;
a la secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears, al
programa 322D, foment i gestió de l’ocupació a les Illes
Balears, 14057 i 14058; secció 79, Institut Balear de Seguretat
i Salut Laboral, al programa 324A, salut i prevenció dels riscs
laborals, 14037, 14038, 14039 i 14040.

Grup Parlamentari Mixt, de la Sra. Consuelo Huertas,
secció 19, Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, al
programa 542A, innovació, 14371. 

Grup Parlamentari Mixt, Sr. Salvador Aguilera, secció 19,
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, al programa 322B,
gestió de les relacions laborals, 14512 i 14513; al programa
761A, ordenació i promoció comercial i empresarial, 14514.

Per a la defensa conjunta de les esmenes, torn del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Santiago Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, som davant dels darrers pressuposts d’aquesta

legislatura. Durant aquesta legislatura hem pogut debatre
distints temes i en interpel·lacions que li he fet jo mateix, ja
sigui del sector industrial, del model econòmic i del mercat
laboral, de la sinistralitat laboral, de l’evolució del mercat
laboral o també de la darrera que li vaig fer del sector del
comerç, totes anaven acompanyades sempre lògicament i com
pertoca de la seva corresponent moció.

Les discrepàncies crec que han estat evidents ara que
arribam a final de legislatura, i no compartim el discurs que
vostès fan com a equip de govern i en aquest cas de vostè com
a conseller.

En la presentació d’aquests pressuposts va començar vostè
la seva intervenció dient que els primers pressuposts van ser per
recuperar els drets, els segons per millorar la competitivitat, per
transformar el creixement, aquest major creixement econòmic
que hi havia en un major benestar social i els tercers
pressuposts eren els de la diversificació econòmica i aquests
quarts pressuposts els va catalogar, com aquell que diu, de la
consolidació d’aquests fets, supòs que dels tres pressuposts
anteriors.

Any rere any, sol comentar que no veu justificades les
esmenes a la totalitat, però jo li torn dir, i repetint un poc, si
poguéssim repetir, que no ho farem lògicament, el debat que
hem produït aquí a cadascuna de les interpel·lacions i mocions
subsegüents d’aquelles interpel·lacions, li podria dir que per al
nostre grup parlamentari estan més que justificades les esmenes
presentades a aquests pressuposts d’aquest darrer any de
legislatura.

I ja ho hem dit moltes vegades, li ho deia avui també el
nostre grup parlamentari a l’anterior debat, en el primer debat
d’aquests pressuposts, i també li ho deia el Sr. Font: d’un any
per l’altre tenen 1.200 -com deia el Sr. Font- 1.200 milions
d’euros més, o com li dèiem nosaltres al llarg dels quatre anys
hauran tingut 4.000 milions més d’euros. I amb açò què li vull
dir? Idò senzillament que és cert que quantitativament els
pressupostos lògicament tenen increments, perquè hi ha aquest
increment, però des del nostre punt de vista, a diferència del
que deia el Sr. Alcover, que sí que veu reflectit en aquests
pressuposts, o cada any en la gestió que fa dels pressupostos
aquest equip de govern any rere any, ho veu reflectit en el
compliment dels pactes de governabilitat, cosa que nosaltres no
veim que sigui així, i també li ho he exposat a altres debats,
com també li ho vaig exposar en el debat de la seva
compareixença per tal d’explicar els pressuposts, i com també
a la darrera compareixença que li vàrem sol·licitar per parlar de
matèria d’indústria, i crec que allà fins i tot es va posar de
manifest que tots els grups parlamentaris deien una cosa, va ser
comuna a tots els grups parlamentaris, i deien que la
diversificació econòmica que vostès van dient que es va
produint nosaltres creim que no és així, i nosaltres -ho torn
reiterar- va ser una cosa compartida amb tots els grups
parlamentaris.

Sense voler reiterar el que ja han esmentat en altres
ocasions, però anant pels distints sectors nosaltres podem veure
el sector de la indústria, l’hem debatut, hi ha hagut tancament
d’empreses, és cert que hi ha més treballadors dins el sector
industrial però, clar, les xifres d’atur han davallat, el que no ens
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produeix és l’increment de la diversificació econòmica i que el
sector industrial es pugui aconseguir que tengui un major pes. 

En el tema de la sinistralitat laboral també vostè va
comparèixer aquí, fins i tot va fer una roda de premsa el dia
anterior a què jo presentava una interpel·lació, per tal de
presentar les xifres; no ho havia fet cap any fins que es va
presentar aquella interpel·lació, i vostè va voler vendre que
continuam essent la comunitat autònoma que més sinistralitat
laboral té dient que hi havia una reducció de l’increment de la
sinistralitat laboral. Açò va ser el seu discurs. Idò a nosaltres
açò no ens és suficient, i moció rere moció, proposta rere
proposta, proposició no de llei, vull dir, fins i tot en els
pressupostos de l’any anterior, ens han anat tirant enrere les
esmenes que nosaltres presentàvem en aquest sentit per dedicar
més recursos a la sinistralitat laboral per aconseguir davallar
aquestes elevades xifres que tenim.

I també un fet que crec que és important és el fet del
decreixement..., perdó, és el fet de l’alentiment del creixement
econòmic. Açò és un fet que cada vegada ho dic, i crec que açò
a la llarga arribarà a tenir una repercussió en el mercat laboral
de les nostres illes, que en valor absolut és cert, i no li ho
negaré perquè no li ho he negat mai, és cert que les xifres
d’afiliació a la Seguretat Social són les que són, però també li
diré que en valor absolut l’increment que hi ha en les xifres
d’atur també és important i preocupant, i supòs que els
preocupa, però açò és la realitat, i crec que l’evolució del
creixement econòmic -li ho torn reiterar com ja he fet altres
vegades- el primer trimestre de 2017 d’un 4,1 passam a un 3,9
o a un 3,6; tancam el 2017 amb un 3,4; el 2018 comença amb
un 3,1, i el segon trimestre amb un 2,7, és a dir, que en sis
trimestres ha davallat un punt i mig, açò ens preocupa.

Per açò presentam, perquè no compartim la gestió que fa
d’aquests pressuposts encarar que siguin superiors any rere any
al de l’any anterior, com que no ho compartim presentam
aquestes esmenes a la totalitat, com també tot un seguit
d’esmenes, algunes d’elles reiterades ja en mocions que també
hem presentat, a les proposicions no de llei o a les mocions que
hem presentat, o fins i tot també als pressuposts d’altres anys.

He de dir que en aquests pressuposts ens han aprovat, en
comissió ens van aprovar crec que era, amb transacció, un total
de 9 esmenes, la qual cosa és d’agrair, però esmenes que al
final són d’afectació. Ja és curiós que no s’aprovi cap esmena
d’addició. I avui, perquè hem parlat abans amb el portaveu del
Grup Socialista, de la seva formació política, el Sr. Enric
Casanova, li he de dir que també acceptarem tres transaccions
més, com hem comentat abans d’aquest debat, tres transaccions
més en tres temes concrets i crec que importants. Per tant
aquelles coses que ens accepten crec que és important, però, ja
li dic, són d’afectació, no són d’addició. No ens accepten
esmenes que siguin per incrementar les dotacions, per exemple,
per lluitar contra la sinistralitat laboral, per donar més recursos
als ajuntaments, als consells o a les mateixes empreses; o fins
i tot una de les esmenes que ara acceptar aquí avui en aquest
debat, per ajudar els autònoms; no s’han posat més recursos,
supòs que ho tenien previst fer, i el que faran serà afectar la
partida i dir que sí. Queda molt bé però, ja li dic, m’hagués
agradat més que haguessin acceptat partides d’addició, que
també ho vam debatre en comissió, per incrementar programes
específics d’inserció laboral per a les víctimes de violència de

gènere, o una major dotació per a col·lectius en risc d’exclusió
social, o major dotació per a la conciliació de la vida laboral i
familiar, no (...) en comissió, a veure què faria amb 400.000
euros, no, no, estam demanant incrementar 400.000 euros, la
qual cosa és molt diferent a allò que es va dir.

I després també referent a allò que dèiem de la
diversificació econòmica, hi ha una partida que també va sortir
a la comissió la setmana passada, a la Comissió d’Hisenda, per
posar una dotació específica per a cada una de les Illes. Té la
seva explicació: si nosaltres feim un pla d’indústria i el pla
d’indústria el redistribuïm per les illes, que molt bé -i jo som
menorquí- que a Menorca hi vagin suficients recursos perquè
potser tenim l’economia més diversificada proporcionalment en
aquests moments, estam contents; però, clar, si volem
diversificar l’economia entenent que aquesta economia...,
perdó, aquesta diversificació i la indústria pugui créixer a les
altres illes, si no anam a mirar les especificitats de cada una de
les illes perquè pugui incrementar idò difícil ho tenim.

A partir d’aquí també hi ha les esmenes que acceptam avui
amb les transaccions que havien (...), la 14051, que fa
referència a una transacció, que passaríem a afectar, que sigui
d’afectació -nosaltres la teníem d’addició, que sigui
d’afectació-, nosaltres volíem 500.000 euros, farem una
afectació de 150.000 euros, per a ajut a les indústries per a la
reducció dels costos d’insularitat i doble insularitat, un fet que
crec que a les illes menors és bastant important. Però torn
reiterar, no és sumar sinó que és d’afectació, però com he dit al
portaveu del Partit Socialista també ho acceptarem.

Una altra que teníem d’addició i que li acceptarem és un
tema per a ajuts a l’exportació. Nosaltres teníem 800.000 euros,
acceptam que siguin, si no vaig equivocat i en qualsevol cas ja
m’ho corregirà el portaveu del Grup Socialista en el seu
moment, que sigui de 100.000 euros; aquesta concretament,
perquè quedi constància, és la 14052.

I la tercera que també a dia d’avui acceptam és una que feia
referència a una línia d’ajuts per a autònoms per als dos primers
anys d’alta de la seva activitat; crec que açò és important.
Nosaltres demanàvem afectar 1 milió d’euros, i la transacció,
si no vaig equivocat -el Sr. Casanova m’ho corregirà, en
qualsevol cas-, és de 400.000 euros. Aquesta és l’esmena
14058. Si és així sí que acceptam aquestes tres transaccions. 

Aquesta... i, bé, l’anterior, totes són importants, el que passa
-torn repetir- és que vostè pot tenir uns pressuposts que
quantitativament siguin importants, no li ho negaré, crec que a
ningú no se li poc negar, a cap de les conselleries, l’increment
que té, ja ho han dit abans, increments anuals quasi de 1.200
milions euros que pugui tenir o el còmput global d’aquesta
legislatura hauran estat 4.000 milions, a nosaltres el que ens
preocupa és la gestió que vostès han fet, estan fent d’aquests
doblers i recursos que té més aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Tadeo. Doncs, intervenció del Govern, obrim
una qüestió incidental, té la paraula el Sr. Conseller Iago
Negueruela.

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

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar, quisiera comenzar
la intervención agradeciendo a todas las personas que han
hecho posible el presupuesto que hoy presentamos, en especial
a todos los miembros de la Conselleria de Trabajo, a sus
distintos directores generales, secretarios generales, al gabinete
y a todos los funcionarios que han colaborado en su
elaboración.

Presentamos, Sr. Tadeo, los últimos presupuestos de la
presente legislatura, son, a la vez, los más ambiciosos en
materia de trabajo, empleo, comercio e industria y, por tanto,
sustento del motor de la mejora y de la diversificación del
motor económico de nuestras islas. Este año presentamos un
presupuesto de prácticamente 140 millones de euros, en cuatro
años hemos duplicado el presupuesto de la conselleria, pasando
de 70 a casi 140, y lo hacemos para consolidar una
recuperación social, vía políticas de empleo, pero también para
mejorar nuestro modelo productivo y estimular la inversión en
el sector industrial, además de favorecer el peso del pequeño
comercio.

Es un presupuesto que recoge los principales puntos
acordados de los acords pel canvi, y aquí agradecer a todos los
partidos que lo han hecho posible, agradecer todo el esfuerzo
de Podemos, MÉS por Menorca, MÉS por Mallorca, Gent por
Formentera y al PSIB también, yo creo que son unos
presupuestos que nos permiten seguir apostando por las
políticas activas de empleo, como habíamos dicho, por
políticas de diversificación económica, como habíamos dicho,
pero todas ellas encaminadas a redistribuir la riqueza y de
estímulo económico, para que nunca más nadie se quede por el
camino.

Se basa en una sólida hoja de ruta consensuada, además,
con el conjunto de agentes económicos y sociales, a los que
raras veces hacen alusión, pero que han acordado estas
políticas económicas y sociales. Un conjunto que nos ha
permitido demostrar que son eficaces y que el diálogo es eficaz
y que el acuerdo es eficaz, así lo sustenta el pacto por la
competitividad alcanzado, y nos permiten proyectar a futuro
una sociedad mejor, como la que se ha ido construyendo
durante esta legislatura. No podemos volver a revertir los
derechos conquistados, esta comunidad no se puede permitir ni
un paso atrás, quedan muchos aspectos a solucionar pero no
podemos caminar hacia atrás.

Y los presupuestos benefician a la ciudadanía y estos
presupuestos están hecho para solucionar los problemas reales
de la ciudadanía, son unos presupuestos valientes que dan
soluciones, y las dan como las han dado durante los cuatro años
de esta legislatura. Y nos podríamos preguntar, como se
preguntaba el Partido Popular, y creo que... a ver si somos
capaces de trasladárselo, ¿cómo pueden beneficiar los
presupuestos a la ciudadanía? En primer lugar, creando en
cuatro años 70.000 puestos de trabajo; disminuyendo el paro en
prácticamente 20.000 personas; 24.000 personas han visto

mejoradas sus condiciones de trabajo a través de planes de
lucha contra la precariedad laboral, que hoy, por primera vez,
el Partido Popular cuestiona, que 24.000 trabajadores y
trabajadoras se vean beneficiadas de los planes de lucha es un
dato positivo, por mucho que el Sr. Camps lo critique; 68.000
personas beneficiadas de políticas activas de empleo; 2.000
personas mayores de 45 años contratadas a través del Programa
Visibles; 30.000 jóvenes inscritos en Garantía Juvenil frente a
300; 700 jóvenes y 200 empresas en la formación dual; 1.300
jóvenes contratados a través de los programas de Joves
Qualificats.

En salarios, nuestra política laboral, la política económica
real de un gobierno, hoy los datos del INE nos permiten ver
como en esta comunidad autónoma suben los salarios el 5%
frente al 1,9% de la media nacional, sobre eso nunca les he
escuchado hablar, nunca he escuchado hablar de política
económica salarial al Partido Popular. Hoy los datos del INE
sustentan que esta comunidad autónoma crece y redistribuye
mejor que la media española; 220 comercios y empresas
beneficiadas de ayudas a internacionalización y modernización
de los locales; más de 350 empresas industriales beneficiadas
del plan, de éstas 91, además, por ayudas directas. Todo eso
sustenta esta legislatura y todo eso son los beneficios reales que
la gente real ha visto que le alcanzaban, por tanto sí que llegan
los presupuestos a solucionar los problemas reales, se pueden
identificar con cara y ojos los problemas reales de la gente y las
soluciones que este gobierno ha dado.

En cuanto a las enmiendas, me gustaría agradecer a los
distintos grupos de la oposición la capacidad para alcanzar
acuerdos, especialmente al Grupo Parlamentario El Pi, que
hemos aceptado o transaccionado el cien por cien de sus
enmiendas, y al resto de grupos con los que también hemos
alcanzado acuerdos, también con Ciudadanos, como suele ser
habitual en materia de empleo, siempre hemos alcanzado
acuerdos a lo largo de esta legislatura y hemos incorporado sus
transacciones, y que supone que, a excepción del Partido
Popular, entre aceptaciones y transacciones de la oposición,
habremos alcanzado el 84% de las enmiendas incorporadas. Por
tanto, es un presupuesto de una conselleria que tiene un alto
respaldo en esta cámara por parte de todos los grupos, no solo
de los que forman gobierno, sino también de la oposición, y eso
es positivo.

Y es tan positivo que no se justifican cinco enmiendas a la
totalidad del Partido Popular, porque ustedes dicen:
presentamos cinco enmiendas a la totalidad, pero quedan vivas
13 enmiendas parciales, si descontamos todas, quedan 13
enmiendas parciales. ¿El Partido Popular presenta la oposición
a estos presupuestos con 13 enmiendas parciales? No se
justifica, no se justifica porque realmente no presenta una
alternativa a estos presupuestos, hace una enmienda a la
totalidad pero las parciales quedan 13, por tanto, yo creo que
con 13 enmiendas parciales que quedan vivas deberían haber
retirado las enmiendas a la totalidad, como hicieron el resto de
grupos de la oposición, o haber presentado una batería mucho
más potente de un modelo alternativo. Lo que pasa es que no
hay modelo alternativo, no ofrecen una alternativa a este
gobierno porque no la tienen, y no la tienen porque tampoco se
ha trabajado a lo largo de esta legislatura, solo dicen que
tenemos más dinero, efectivamente, voten estos presupuestos
porque ustedes nunca los tendrían, ustedes nunca destinarían 25
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millones de euros a políticas de jóvenes; ustedes nunca
destinarían 14 millones de euros a políticas para mayores de 45
años; ustedes no habrían puesto en marcha la formación dual;
ustedes no destinarían 14 millones al Plan de industria, todo
eso no lo haría el Partido Popular, por tanto, apoyen estos
presupuestos, porque ustedes lo que harían sería recortar tanto
que no habría políticas de empleo, por cierto como teníamos en
2015, que ya, con crecimiento económico, había únicamente 40
millones de euros para políticas de empleo en lo peor de la
crisis económica.

Por tanto, no se sostienen las cinco enmiendas a la totalidad
si solo quedan 13 enmiendas parciales vivas y no me
entretendré más. Agradecer de todas formas al resto de grupos
la capacidad de pacto en ese sentido.

En cuanto a la coyuntura económica y laboral, es obligado
destacar para nosotros el pacto que lo sustenta, el pacto por la
competitividad logrado con agentes económicos y sociales que
han permitido el Plan de empleo de calidad, el Plan integral de
autoempleo, el Plan integral de formación profesional, el Plan
de industria, la Estrategia de reducción de abandono escolar
prematuro y todas esas líneas de trabajo que sustentan la hoja
de ruta de este gobierno, medidas todas ellas estructurales,
enfocadas al crecimiento económico, pero fundamentalmente
enfocadas a una redistribución de la riqueza y mejora del
modelo. Baleares está hoy claramente mejor que hace cuatro
años, se encuentra en la fase de crecimiento económico más
larga e intensa de las últimas décadas, tal y como reflejan todos
los datos de coyuntura económica; hemos conseguido el
crecimiento acumulado mayor en una legislatura desde la
llegada del euro y es de las pocas comunidades autónomas que
ha recuperado el PIB previo a la crisis. Tenemos un 12,1% más
que en 2008 y un 13% más solo en esta legislatura, y las cifras
de coyuntura, las que ustedes hablan, aluden, lo que nunca
dicen es que estamos mejor que la media española y europea.

Efectivamente, hemos crecido a un 4% y ahora crecemos a
un 2,7, y veremos el crecimiento del año que viene, siempre
por encima de España, siempre por encima de Europa, cuando
llevamos más crecimiento acumulado tanto que España como
Europa en estos tres años. Por tanto, la política económica ha
sido adecuada; de todos los informes a los que ustedes aluden,
que siempre aluden a informes, lo que no dicen son las causas,
en ninguno hay causas que se les puedan achacar a este
gobierno, digan las principales causas a las que aluden en
materia de crecimiento: el precio del petroleo, contexto
internacional y Brexit, es lo que dicen todos los informes
económicos. Por tanto, yo creo que queda clara la solvencia
económica de este gobierno, que si retirásemos esos tres
handicaps que pesan sobre la economía mundial el crecimiento
no solo sería fuerte como el que es, sino que, desde luego, nos
permite situarnos en una posición muy por delante del resto de
España y del resto de Europa.

Pero fundamentalmente porque crecemos no solo más, sino
que crecemos mejor, y no es suficiente, y este gobierno
siempre ha dicho que no es suficiente, pero crecemos mejor,
pero crecemos con más solidez y sobre todo se redistribuyen
más las rentas en nuestra comunidad autónoma. Crecemos,
como le he dicho, un 13,6% desde 2015, cuatro años generando
empleo y, por primera vez este año, toda la ocupación creada
es indefinida y a tiempo completo, un dato que todavía no he

escuchado contestar por parte del Partido Popular, a pesar de
las alusiones veladas que hacen a las críticas a los planes de
lucha contra la precariedad, como ya han hecho.

Este verano alcanzamos 560.000 personas ocupadas, récord
histórico en nuestras islas, 70.000 empleos más creados, toda
la ocupación, como he señado, indefinida y a tiempo completo.
Y queda camino por recorrer, fundamentalmente en los
colectivos más vulnerables, como los parados de larga
duración, los mayores de 45 años, y los jóvenes, y políticas
efectivas también en materia de género, en materia de buscar
una igualdad real entre hombres y mujeres. Crecemos con un
plan de lucha que ha permitido los números que le hemos
señalado y con los datos de crecimiento salarial que hoy
conocíamos de un 5% frente al 1,9, por tanto estamos
acompasando crecimiento con un reparto más justo. Y aquí
hacer una alusión también a que se podrá ver reflejado e incluso
aumentado si se aprueba el SMI a 900 euros, como acordó el
Gobierno de España con Podemos, si es así todavía creceremos
mejor.

Pero también, a través de la política redistributiva, hemos
conseguido un Plan de industria que permite que haya 470
empresas industriales más que hace cuatro años, 3.000
trabajadores más en estos tres años, un 11,1% en el sector
industrial, y un apoyo a nuestro tejido comercial. Si fuésemos
por cada una de las direcciones generales, señalar que la
primera de ellas, la Dirección General de Ocupación y de
Economía, aumenta su presupuesto, lo aumenta en el
IBESTAT, para poder tener actualizadas el marco input-output,
el último de 2004, y poder tener un tratamiento mejor de los
datos y un mejor análisis de nuestra realidad para adoptar las
mejores políticas. Se amplían además las operaciones
estadísticas, a petición, entre otros, de Gent por Formentera y
MÉS por Menorca que lo habían reclamado de forma histórica,
y que será una realidad durante este año. Y tendremos en el
segundo trimestre, conjuntamente con Vicepresidencia, las
cuentas satélites de turismo, una Escuela de Hostelería que
tenia un déficit de 2015 de 2 millones de euros y dejaremos a
cero, por tanto una gestión yo creo más que destacada de la
Escuela de Hostelería, que ustedes dejaron con un déficit
superior a los 2 millones de euros, y bajando las tasas por
matricularse en la misma.

En cuanto al SOIB, la tercera de las patas de la Dirección
General de Empleo y de Economía, tendrá un presupuesto de
94 millones de euros si incluimos el impuesto de turismo
sostenible, será la columna vertebral del mercado de trabajo de
nuestras islas. Desde 2015 ha pasado de 42 millones a 94, pero
lo más importante, hemos pasado de 720 euros por persona
desocupada y desempleada a 2.200 euros por persona
desempleada y desocupada, ese es el esfuerzo que hace este
gobierno por los desempleados de nuestra comunidad
autónoma.

Desde que llegamos la hoja de ruta era clara, en primer
lugar, fomentar la inserción laboral de los colectivos más
castigados, parados de larga duración y mayores de 45 años, el
año que viene pasarán de 6 millones a 7,5 millones de euros la
inversión en parados de larga duración. Hemos creado un
programa pionero, como es el de contratación de las mujeres
víctimas de violencia de género, el año que viene se incrementa
el presupuesto hasta los 3 millones de euros. En jóvenes
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acabaremos la legislatura con un programa de 25 millones de
euros para fomentar el empleo juvenil, el mayor que ha existido
en nuestras islas; frente al gasto cero del Partido Popular en la
legislatura pasada en materia de jóvenes, cero euros de la
Garantía Juvenil, nosotros, no solo la ejecutamos, sino que la
complementamos con fondos propios, compromiso claro que
pasa para proteger a nuestros jóvenes. Los distintos programas
los conocen: Jóvenes Cualificados, programas mixtos de
formación y empleo, orientación, becas de éxito para cubrir
todos los espectros que tienen los jóvenes, es decir, para cubrir
la totalidad de los jóvenes afectados, y además de desarrollar
plenamente el Programa de retorno.

Seguiremos acercando a los ciudadanos y a las empresas a
través del SOIB, abriremos nuevas oficinas de empleo, como
la pactada con el Ayuntamiento de Santa Eulàlia la semana
pasada y consensuada también con el Partido Popular aquí, y
mejoraremos la formación como herramienta básica para
avanzar en la mejora del modelo económico, con un
presupuesto para formación dual superior a los 7 millones de
euros. Por tanto, un presupuesto en materia de empleo el más
ambicioso que ha tenido nunca el SOIB, el más necesario para
nuestros desempleados, para nuestras personas trabajadoras
ocupadas que necesitan una mejora de la formación y para
nuestras empresas y tejido productivo, con la formación como
palanca de cambio.

La política industrial tendrá un presupuesto de 14,6
millones de euros para mantener y consolidar el Plan de
industria, el primer plan de industria con dotación
presupuestaria ejecutada, con cinco líneas básicas en materia
de innovación, formación, internacionalización, clusterización
y financiación; tiene un presupuesto para seguir
cumplimentando todas las líneas establecidas y pactadas aquí,
con líneas de financiación superiores a 10 millones, con líneas
de apoyo a las empresas industriales superiores a los 3
millones, 1,5 más si hablamos de tecnificación. Por tanto, un
importante salto en materia de industria, además de haber
aceptado y transaccionado una enmienda para dar forma al
Centro de Formación para la Madera, al CETEBAL.

La Dirección General de Comercio y Empresa tendrá un
presupuesto de 4,6 millones de euros, triplica el de 2015, con
líneas claras para internacionalización y para fomento del
pequeño comercio, transaccionadas mayoritariamente con El
Pi, al que hay que agradecer el esfuerzo en esta materia.

Y en materia de trabajo, economía social y salud laboral un
presupuesto de 12,6 millones de euros, con un incremento del
9,5%, gracias, entre otras cosas, a que esperemos que se
apruebe la ley de microcooperativas el año que viene, tendrán
también líneas propias en esa materia.

Un IBASSAL, recientemente creado, Instituto Balear de
Salud Laboral, con 4 millones de euros, que tendrá como
objetivos principales la reducción de la siniestralidad y la
detección de enfermedades profesionales, y continuar y
consolidar los planes de lucha contra la precariedad laboral.
Dígale al Sr. Camps que los planes de lucha contra la
precariedad laboral no son la Gestapo, la Inspección no es la
Gestapo, es controlar y verificar las condiciones de nuestros
trabajadores y trabajadoras, creo que ha sido un grave error el
tildar a los inspectores, a los funcionarios de trabajo como

Gestapo, no es así, lo que pasa es que al Partido Popular se le
escapa esa vena cuando quiere decir que lo que le gustaría es
que no hubiese control sobre las condiciones de trabajo,
prefieren la esclavitud que el control.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Y en 2019 continuaremos con esa línea, ahora además
incorporada al Plan director por un empleo digno que apoya el
Gobierno de España.

Y voy terminando y cerrando, señorías, para nosotros, para
nuestras Islas, queda claro que este presupuesto es un
presupuesto importante que nos permite mejorar y consolidar
nuestro crecimiento y hacerlo más justo. Nuestras Islas
merecen, además, un futuro que hoy comienza a ser presente,
estamos ante una oportunidad histórica para que esta
generación y las próximas se puedan beneficiar de unas bases
que se consoliden, de una justicia social y económica más justa.
Si nos ponemos como ejemplo lo que sucedía en 2015, con la
destrucción del estado del bienestar, veremos la gran
oportunidad en la que nos encontramos, a través del diálogo
con todos seguiremos mejorando la vida de los trabajadores y
trabajadoras...

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

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, hauria d’anar acabant.

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

..., de los jóvenes, de las mujeres, de los parados de larga
duración, de los mayores de 45 años, de los autónomos, de las
empresas, del pequeño y mediano comercio, sabiendo, además,
que queda mucho por hacer, que queda mucha precariedad por
combatir, que queda paro que tenemos que seguir revirtiendo
y que tenemos que seguir con políticas de diversificación. Un
presupuesto con esos objetivos claros, colectivos vulnerables,
más de 25 millones para jóvenes...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, acabi, per favor.

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

... -voy terminando-, para la mejora de las condiciones de
trabajo y para seguir mejorando nuestro modelo económico que
redunde en el conjunto de nuestra sociedad, nos lo debemos
todos y todas.

Y termino con esto, señorías, frente al negativismo aquí
tienen los datos, frente a las amenazas defendemos más
oportunidades y frente al pasado apostamos por el futuro.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, ¿a qué pasado se refiere, al de los bonos
patrióticos -no, no, no, claro, usted, su pasado empieza en el
2015, solo es el 2015-, y solo comparan el...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., no, no, durante tres años y medio, durante tres años y medio
se ha olvidado de que cuando usted formaba parte del segundo
pacto de progreso no pagada el SOIB a los ayuntamientos, el
Plan E de un gobierno de su formación política, el Plan E
tampoco lo pagaba, agravando la situación a los ayuntamientos,
y cuando decidió pagar el SOIB le hacía pagar los intereses a
través de un confirming a los ayuntamientos, agravando la
situación de los ayuntamientos. Claro, y aquí hacemos 300
millones de bonos patrióticos y ahora viene a decir aquí, bueno,
que claro, que ustedes no han tenido pasado.

No, no, mire, Sr. Conseller, para tener credibilidad, para
tener credibilidad lo primero que tendría que hacer es hablar de
cuando ustedes también han gobernado, y si quiere comparar,
no solo comparar con unos presupuestos que fueron muy
difíciles en una legislatura la más difícil de gestionar en la
comunidad autónoma, en todos los ayuntamientos, en los
consejos insulares y de cualquier color político, todos tuvieron
unas dificultades tremendas en esos momentos. Y no fue
precisamente un gobierno, del que usted no se atreve a hablar
nunca, porque supongo que sabe lo que hizo, que fue agravar
la situación que hubo por no reconocer una situación
económica, como ahora tampoco quieren reconocer
determinados hechos, como que le están diciendo incluso aquí,
que ustedes se han visto en una situación y en una coyuntura
económica que han conseguido el primer año que ya estaban
hacer, hacerlo; han conseguido que gracias a la reactivación
económica que se había empezado en la legislatura anterior que
los incrementos por una mayor recaudación subieran en más de
dos... en dos dígitos, ¿eh?, con lo cual han tenido una cantidad
importante de ingresos, y lo que usted hace es ejecutar esos
ingresos y redistribuir. 

Pero el problema, el problema... y distribuir... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... sí, distribuir, hacer de repartidora, muy bien dicho de
repartidora, Sr. Conseller-, el problema es que ustedes lo que
hacen, lo que no hacen es generar empleabilidad ni nada de
aquello que habían dicho que harían, que es diversificar la
economía, ¿cómo están diversificando la economía? Como dijo
el otro día en la comisión que hacen: no, no, el peso de la
industria nunca va a ser superior al peso del turismo. Hombre,
eso ya lo sabemos; me dice: la industria ha crecido, estamos
diversificando; no, el diversificar es que cada uno de los
sectores productivos, los que tienen menos peso, ganas más
peso, eso es lo que se persigue cuando se habla de
diversificación económica en un modelo económico. Y eso

ustedes no lo están consiguiendo y no lo están consiguiendo
porque a lo que se ha dedicado este govern es a hacer leyes
como la Ley agraria, que todas aquellas cosas que defendía en
una ley que había sido aprobada prácticamente, por no decir por
unanimidad, por el propio sector, ustedes cogen y aquellas
cosas que servían para reactivar ese sector productivo, pues, lo
van quitando.

Aquí la consellera de Turismo ha avalado el incremento o
que siga habiendo en tema turístico una inversión elevada, pues
todas estas inversiones se están parando porque también han
modificado la ley, esto es lo que ustedes están haciendo. La
Ley de alquiler vacacional hasta el propio sector del comercio
les ha dicho que está en contra, ¿por qué? Porque eso generaba
o les puede generar un incremento de su rentabilidad, un
incremento de sus ingresos, y ustedes lo paran. Y eso, que son
reformas estructurales, es lo que ustedes han ido parando; y lo
sabe tan bien como yo, que todas las reformas que pueda hacer
un gobierno estructurales tiene sus efectos a medio y largo
plazo, y ahora ustedes no ven ese efecto, pero se va a tener y
llevan seis trimestres que el crecimiento económico va bajando,
y hay un estancamiento, o mejor dicho, la cifra de paro
estructural que tenemos hoy en Baleares, que usted se niega a
decir que es paro estructural, se niega, es elevada, es elevada,
es importante, ¿cómo la vamos a bajar sin medidas
estructurales? Esa es la realidad.

Por lo tanto, yo le reconozco que usted tiene unos
presupuestos elevados, lo reconozco; también le reconozco que
su formación política, se lo he dicho otras veces, ha formado
parte, en otras ocasiones, parte de dos pactos de progreso en
esta comunidad autónoma y de los últimos veinte años, cuando
acabe este mandato, habrá gobernado doce. Por tanto, esto de
venir y echar las culpas a gobiernos del Partido Popular creo
que no, Sr. Conseller, esto se ha acabado y ustedes pasado
mañana, el jueves, aprobarán estos presupuestos, pero quién se
los tiene que aprobar es el 26 de mayo los ciudadanos, y ya
veremos qué pasa.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Ara correspon la contestació del
Govern, té la paraula el Sr. Negueruela.

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

Gracias, Sr. Jerez. Gracias, Sr. Presidente. Sr. Tadeo,
entiendo que el debate suyo es difícil porque tiene 26
enmiendas parciales, le hemos aceptado 13 y le quedan 13 y
con eso no se sustenta, pero mire, en su turno de réplica no ha
hablado ni una vez de empleo, de comercio ni de industria, que
son los ejes que lleva nuestra conselleria; ha dicho, ha sacado
la Ley agraria, ha hablado de otro tipo de políticas, pero no ha
hablado de ningún aspecto de nuestra conselleria y no ha
hablado de ninguna de las enmiendas que le quedan vivas, que
debería defender, que debería defender.

(Remor de veus)
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Sr. Tadeo, yo le he escuchado con suma atención y me
gustaría que pudiésemos debatir en serio porque usted ha
hablado del presupuesto de hace diez años, no del de 2019, por
tanto, creo que hay que hablar del presupuesto de 2019 y de las
políticas de esta conselleria, que usted ha quedado claro que no
sustenta la enmienda a la totalidad, es evidente que no se
sustenta la enmienda a la totalidad, no ha presentado
alternativas para ello, en su réplica no ha hecho alusión a
ninguna de sus enmiendas, no ha sido capaz de defender una
política laboral distinta a la que nosotros planteamos.

Habla de repartidora, ¿repartidora es crear 70.000 empleos?
¿Repartidora es que 2.000 personas desempleadas sean
contratadas en programas públicos? ¿Qué 30.000 jóvenes estén
en la Garantía Juvenil frente a 300? ¿Que en Qualificats
hayamos contratado a más de 1.300 jóvenes? ¿Qué en
formación dual haya más de 700? ¿Que más de la mitad de los
trabajadores y trabajadoras hayan visto mejorados sus salarios?
¿Eso es repartidora? ¿Es repartidora que en nuestras islas los
salarios crezcan un 5% frente al 1,9 de España? Eso es un dato
económico que hemos conocido hoy y al que usted no ha hecho
alusión. 

Tampoco hace alusión, siempre dicen las distintas medidas
del Gobierno, pero es que todos los informes que ustedes citan,
créame, todos los que ustedes citan como peligros para nuestra
economía no han citado la Ley agraria: el del BBVA no habla
de la Ley agraria a la que usted ha hecho referencia; el de la
CAEB no habla de la ley agraria, al que usted ha hecho
referencia. Todos los informes hablan de la coyuntura
internacional como el principal factor que pesa sobre nuestra
economía, el Brexit o también qué pasa con el comercio
internacional o con los distintos peligros que tiene la zona euro;
eso es de lo que hablan esos informes a los que ustedes aluden,
alégrense, estamos en una comunidad autónoma que está mejor
que España y que Europa, que estos presupuestos ayudarán a
consolidar ese crecimiento, deberían alegrarse.

Y deberían, además, alegrarse de las políticas que se han
llevado a cabo y que permiten una mejora general al conjunto
de nuestra sociedad. Se lo he dicho antes, alégrese por los
25.000 trabajadores que tienen sus contratos mejores, a los que
el Sr. Camps llama la Gestapo, 25.000 trabajadores y
trabajadoras, con contratos indefinidos donde antes eran
temporales, ¿eso es positivo o negativo? Yo creo que es
positivo. 

El Partido Popular lo que no ha hecho hoy es debatir. Dice,
el paro estructural; la EPA del tercer trimestre, la última EPA
conocida, 7% de desempleo, el paro más bajo de España, la
tasa más baja de España, y le he dicho, no es suficiente, por eso
invertimos más por parado que casi ninguna otra comunidad
autónoma, por eso invertimos tres veces más de lo que
invertían ustedes por persona parada, precisamente para ayudar
a combatir ese paro estructural al que usted hace alusión, frente
a 700 euros por parado 2.200 euros por parado, para formarlos,
para cualificarlos y para generar oportunidades de empleo. De
eso tampoco usted ha querido debatir, porque simplemente no
tiene alternativas.

No ha presentado alternativas al SOIB, no presenta
enmiendas en ese sentido, usted ha hablado en la réplica sin
hacer alusión a las distintas partidas a las que se han visto

afectadas; sencillamente porque su enmienda a la totalidad cae
por propio peso cuando sólo quedan 13 enmiendas parciales
vivas. Y tenían que haber retirado la enmienda a la totalidad, si
ustedes no tienen alternativa en materia de empleo, en materia
de industria ni en materia de comercio, reconózcanlo, pero no
vengan aquí a hacer este papelón con 13 enmiendas parciales
vivas, y hubiese sido de todas formas bastante más serio y
creíble si ustedes de verdad quieren ser una alternativa de algo
en esta comunidad autónoma.

Pero tranquilos, porque en esta comunidad autónoma, con
las políticas que seguimos manteniendo, con las distintas
políticas de cambio que se están haciendo y que se están
sustentando, estamos consolidando unas políticas de
crecimiento más justo y más equitativo para la mayoría social
de estas islas.

Le repetiré, porque creo que es importante señalar, los
principales objetivos a los que antes no pude finalizar, y para
que quede claro. Para colectivos más vulnerables, a los que
usted me aludía, 25 millones para jóvenes; 12,5 para parados de
larga duración, el presupuesto más alto para esos colectivos que
ha habido nunca en esta comunidad; 3 millones de euros para
garantizar un trabajo a todas las mujeres víctimas de la
violencia machista; 4 millones de euros para desarrollar el
Instituto Balear de Salud Laboral y Seguridad y Salud Laboral
para combatir la siniestralidad; 4,6 millones para comercio;
14,6 millones en políticas industriales y, por tanto, estamos
viendo la situación a la que nos enfrentamos.

Termino presidente y termino señorías, a veces sólo nos
damos cuenta de las oportunidades que tenemos delante cuando
ya han pasado, esta generación, Sr. Tadeo, lo sabe y no merece
volver al pasado, ni a la crispación ni a la crisis, merece un
futuro mejor, un gobierno que les escucha y que trabaja en
todos los niveles para recuperar e incrementar el bienestar, con
una hoja de ruta clara, con resultados positivos y palpables en
pro de la mayoría social de nuestras islas.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Doncs torn del Grup Parlamentari
Mixt, torn de la Sra. Consuelo Huertas. 

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

Gràcies, president. Novament bon dia a tothom. Jo vaig
presentar una esmena referent als autònoms, per poder ajudar
els autònoms, tant als d’estimació objectiva com als de per
mòduls, que innovassin en el seu..., i diversificassin el model
de les Illes Balears. Sembla ser que no ha estat acceptada. Sí
que se n’ha acceptat una del partit Ciudadanos que anava un
poc en aquesta línia, també. 

No sé si es té en compte que a Balears hi ha 49.000
autònomes que exerceixen aquí, i són els que creen més llocs
de treball. Per això sempre, a totes les esmenes que procur
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presentar a Treball, van en aquesta direcció, per reforçar
aquests petits empresaris, podríem dir.

També tenc una esmena que no va ser admesa perquè es va
posar a un annex de l’articulat; posteriorment es va demanar la
reconsideració, però tampoc la Mesa no va tenir a bé, amb la
seva habitual flexibilitat amb aquesta diputada, acceptar-la.
Aquesta esmena el que pretenia, com vostè sap, Sr.
Negueruela, és que les pensions a les Illes Balears, a pesar que
en sentir-lo a vostè amb el seu discurs que ha fet fa un moment
he tengut la sensació que era al paradís, no a les Illes Balears,
com vostè sap molt bé les pensions són les més baixes de
l’Estat, i un dels motius, entre d’altres, és pel tema dels
autònoms. Per això el que s’intentava era donar una bonificació
als autònoms que pagassin quotes per damunt dels 375 euros,
que amb això el que faríem seria incentivar que els autònoms
no pagassin el mínim de la quota sinó que l’elevassin, però bé,
aquesta esmena la vaig presentar l’any passat ja i tampoc no va
ser acceptada. No tenia gaires esperances que anàs endavant,
però ho seguiré intentant perquè som una persona molt
persistent i no em don per vençuda a la primera de canvi. Per
tant seguirem.

Quant a una sèrie d’esmenes que hi ha destinades a fer
programes específics tant a les víctimes de violència de gènere
com per a la gent gran aturada, joves en risc d’exclusió social,
em pareixen esmenes molt interessants a les quals per suposat
donaré suport, perquè consider que tots aquests programes
específics són paper mullat si no se’ls dota de suficients
recursos econòmics. Vostè ha parlat, a la seva intervenció, ha
donat molts de números, i m’agradaria que anàs a parlar amb
els majors de 45 anys. És vera que n’hi ha hagut 2.000, però se
senten, Sr. Negueruela, tan invisibles com al principi, hem de
fer més; sé que també s’ha acceptat una esmena en aquest
sentit, cosa que m’alegra perquè qualsevol eina que posem per
poder fer visibles els invisibles sempre tendrà el meu suport.
Però crec que no ha parlat suficientment amb treballadors,
treballadors que cobren 700 euros per jornades abusives; és a
dir, encara queda molt, molt per fer. Sé que vostè ha dit que no
tot era... que encara quedava per fer, però crec que queda més
per fer del que vostè ha ressenyat.

Quant a..., vull destacar l’esmena del Sr. Aguilera, del Grup
Mixt, que demana l’increment de dotació per a inspectors de
treball. Crec que la llei s’ha de complir. Bé, hi ha...; sí, sí, però
també hi ha aquí inspectors que poden ajudar a fer quant a la
salut laboral, en moltes coses, que poden ajudar en les activitats
i tot això, és a dir que... I crec que aquest govern precisament
el que té és una mancança quant a inspectors. Hem fet moltes
lleis, estam fent moltes lleis aquests darrers mesos, que anam
desesperats per poder aprovar més lleis, però si aquestes lleis
no les feim complir mitjançant uns cossos d’inspectors que les
regulin, malament anam. Per tant crec que tot el que sigui
poder inspeccionar i poder tancar..., poder saber com estan els
treballadors, com se’ls tracta, quins salaris tenen, quina càrrega
de treball, tot això és molt, molt important.

Sr. Negueruela, crec que queda prou per fer, però prou. Per
tant..., sí, sí, però vostè...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Huertas, per favor vagi acabant.

LA SRA. HUERTAS I CALATAYUD:

... ho ha pintat com que això era el paradís, i el paradís no ho
és, queda molt, molt per fer. Si no demani-ho a les “kellys” i
veurà què li diuen.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Huertas. Torn del Sr. Salvador Aguilera.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President, i bon dia novament. Hem
presentat només tres esmenes parcials a aquesta conselleria, i
crec que són prou importants perquè siguin aprovades avui en
aquest ple, i sobretot les dues primeres, que fan referència a
treball, i la tercera a comerç. Justament enllaço amb el que la
Sra. Xelo Huertas justament acabava la seva intervenció, amb
l’esmena que he presentat, la 14512, d’incrementar la dotació
d’inspectors de treball.

Sr. Negueruela, jo li demanaria, i a més a més vostè sap
perfectament que en aquests dies he fet una demanda..., sí, bé,
jo li demanaria a vostè que em digui quants d’inspectors i
inspectores tenim a les Pitiüses. Bé!, de l’Estat. Això és tan
simple com aquesta qüestió de realment...

(Remor de veus)

Bé, Sr. Negueruela, demani al seu partit que voti quan vostè
diu que persegueix el frau de llei. En fi, continuo i després ja a
la rèplica tindré més temps per comentar-li determinades
qüestions.

En aquest sentit, durant tota aquesta legislatura ha estat
recorrent, i molts de dies vèiem als mitjans de comunicació com
Balears continua essent la comunitat amb l’índex de sinistralitat
més alt de tota Espanya. D’altra banda, la precarietat laboral i
el frau de llei en els contractes de treball detectats els últims
anys és una constant de fer tant les diferents campanyes de la
seva conselleria i a l’àmbit estatal, i veiem com any rere anys
els nombres són estratosfèrics.

I sobretot fa uns dies, Sr. Negueruela, va fer el tour
corresponent per les diferents illes de la nostra comunitat per
explicar que de les inspeccions que s’han fet més de la meitat,
concretament el 51%, dels contractes temporals són frau de llei.
És a dir, davant aquesta qüestió, i és extrapolable, qualsevol
matemàtic o economista li ho diria, que hauríem de pensar que
la meitat de les inspeccions són frau de llei, com molts de
col·lectius i de sindicats denuncien al respecte. Per tant si vostè
davant d’aquests nombres està tan feliç i content, bé, després no
es queixi de la situació.

En aquest sentit, com li he comentat, la falta absoluta
d’inspectors i d’inspectores i de les persones que puguin ajudar
a fer la seva tasca corresponent és present. I en el cas de les
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Pitiüses, bé, què en tenim, un, Sr. Negueruela?, una? Sí, bé, ara
demani, jo ja després quan tingui totes les dades dels diferents
mesos i anys respecte de les diferents illes faré pública aquesta
informació al respecte, i li direm que la seva tasca de perseguir
el frau de llei, perseguir tota la il·legalitat que s’està fent o que
tenim a les nostres illes, idò treballa des de la seva conselleria.

En aquest sentit la inspecció, com ja s’ha comentat, és
bàsica, i no entraré a fer comentaris que des del Partit Popular
s’han fet.

La segona esmena fa referència a un estudi de precarietat
laboral i juvenil. És obvi, Sr. Negueruela, que la economía va
como un tiro, com ha dit a altres, o que, diria jo amb unes altres
paraules, depenem absolutament determinades illes, o
pràcticament totes les illes, d’un treball precari, temporal i
dependent del turisme, aquesta és la realitat de les Illes Balears.
I sobretot importem treballadors i treballadores de la resta
d’Espanya i de la resta dels països i continents i, per tant, tenim
les dades que tenim. Per tant, és una realitat que no podem
obviar.

Per aquesta qüestió, l’esmena 14513 fa referència com he
comentat a un estudi de precarietat laboral juvenil. Com a
docent i concretament docent de Formació Professional i a més
a més tutor de formació en pràctiques, la seva conselleria vol
acaparar absolutament la Formació Professional i en aquest cas
dual, quan s’oblida completament que a determinades illes no
tenim Formació Professional perquè no tenim centres educatius
i perquè els centres educatius estan saturats i no es poden
implementar més cicles formatius professionals. Per tant,
aquesta qüestió igual que l’Escola d’Hoteleria que tindrem a
Eivissa, dependrà de la seva conselleria i no d’Educació. I ha
estat el Partit Socialista que ha decidit que sigui prioritari,
abans que una escola oficial d’idiomes i que una escola d’arts
respecte d’això.

I per últim per acabar, una qüestió que ha estat també un
tema molt recurrent i hem debatut i hem parlat sobre el comerç
i concretament del petit comerç, algun partit ha utilitzat aquesta
qüestió com a abanderat i li ha donat suport en aquest sentit. La
resta de partits i personalment jo sí que donaré també suport, i
és obvi que davant l’allau de les grans superfícies que tenim,
totes les administracions i és obvi que des de la seva
conselleria també, hauríem de tenir cura i incentivar aquelles
mesures per intentar preservar el poc comerç, sobretot el petit
que tenim. Parlam d’una idiosincràsia de les illes, del nostre
arxipèlag, però com hem comentat, moltes vegades la globalitat
i les franquícies estan sent la tomba per a molts petits i mitjans
comerços, perquè no poden competir davant d’aquestes
empreses multinacionals.

Per tant, Sr. Negueruela, és obvi que hi ha molt camí per
recórrer, però després a la rèplica li faré algunes referències
sobre el tema de treball. Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Doncs passam al torn en contra de les
esmenes. Per tant, torn del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Alberto Jarabo. 

Sr. Aguilera per favor, silenci.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Bé, gràcies, president, bon dia diputats, diputades...

EL SR. PRESIDENT:

Disculpi un moment, Sr. Jarabo. Baixin un poquet el to de
veu per favor, que després no s’entén l’orador...

EL SR. JARABO I VICENTE:

Demani silenci.

(Algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Vinga, Sr. Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Gràcies, gràcies, president. Bé, com bé estava dient, gràcies
i bon dia a tothom i també als membres del Govern aquí
presents i al públic. No se ha podido escuchar, Sr. Negueruela,
pero hace un ratito se ha escuchado allí afuera en la plaça de
Cort La Internacional y en un debate sobre los presupuestos de
esta comunidad en materia de trabajo pues creo que es
adecuado recordarlo; ha sido durante la colocación de las
piedras Stolpesteine, en homenaje al alcalde republicano Emili
Darder. Crec que és important reconèixer la seva figura, també
en aquest debat, ateses també les crítiques que es feien des del
Partit Popular d’una manera un tant hostil i poc argumentada,
jo crec que el Sr. Darder estaria ben orgullós del pressupost
d’aquesta conselleria, i en aquesta època de precarietat, és
pertinent recordar que aquest himne, La Internacional, va
significar molt per a la lluita de tantes persones humils, per
conquistar drets que ara veiem de nou amb risc per les
polítiques suïcides, principalment perpetrades pel Partit
Popular...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps per favor.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Ho deia abans, el Sr. Tadeo té molt difícil justificar la seva
posició en aquesta legislatura, no només ho hem vist en aquest
debat, li he de dir molt pobre d’arguments, indefensables les
seves esmenes a la totalitat, cinc, ho ha dit el Sr. Conseller
mentre mantenia vives moltes esmenes parcials, que a més
moltes s’han negociat, fins i tot en aquests moments i que fins
i tot nosaltres donarem suport quan siguin transaccionades. Li
he de recordar, han estat els únics, l’únic grup que manté
esmenes a la totalitat a aquesta conselleria, ho trob un tant
incoherent l’esmena a la totalitat, poc justificada, incoherència
per mantenir a més tantes esmenes parcials.
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Vostè, Sr. Tadeo, ho ha intentat explicat, però crec que
vostè és conscient que aquesta conselleria se li poden posar
emperons, però el seu esforç crec és reconegut per part de tots
els grups d’aquesta cambra. I li voldria recordar Sr. Tadeo, és
que vostè proposa unes qüestions o unes esmenes que, en cas
que s’aprovessin, suposaria arribar a l’absurd d’eliminar el
SOIB, eliminar l’Institut d’Estadística, eliminar l’Institut
d’Innovació Empresarial, i així arribaríem també fins a l’absurd
d’eliminar la mateixa Conselleria de Treball, que entenc que no
és cap capritx, sinó que, com deia, és una conquesta de molta
gent, amb molta sang i també amb molts de morts.

I tenc el pressentiment, Sr. Tadeo, que no estic massa
desencaminat d’aquestes fosques intencions seves, tant en el
debat de comissió i també ho ha tornat dir avui en aquest debat
de pressuposts, i també ho va dir en el debat de pressuposts de
l’any anterior, vostè venia a dir que aquesta conselleria era
innecessària perquè no disposava de “mecanismes per crear
ocupació ni qualitat en l’ocupació”, que d’això ja
s’encarregava de tot l’empresa privada. Jo no vull restar mèrits
als esforços que fa l’empresa privada, l’esforç que fan les
PIME i l’esforç que fan els autònoms, però l’únic diputat que
el va seguir en aquesta línia va ser el Sr. Aguilera a la comissió
quan deia que no hi havia polítiques d’ocupació que realment
poguessin generar ocupació, que això també era l’empresa
privada i, és clar, nosaltres li recordàvem com és la reforma
laboral no crea ocupació, o no acaba amb l’ocupació; la
campanya contra l’explotació laboral no millora la qualitat de
la desocupació; segmentar l’esforç de la conselleria per a
perfils a l’hora de trobar ocupació no és necessari tampoc, ho
sento però crec que és imprescindible i a més com deia és una
conquesta.

Nosaltres entenem que les dades econòmiques suporten les
polítiques de la conselleria i és cert que vivim unes polítiques
macro que són les que són, però entenem i fem un bon balanç
del treball d’aquesta conselleria, que, a més, torna incrementar
el seu pressupost i entenem que això és sempre una bona
notícia perquè ens permet invertir en futur, en formar futur i
també en formació de futur. I les nostres esmenes han anat
també en aquesta línia, que enteníem que responien també a
alguna de les problemàtiques tendents a cronificar un risc a la
nostra població, com l’ocupació per a atur de llarga durada, que
hem presentat esmenes que han estat aprovades i que crec que
era essencial, sobretot perquè a nivell estatal sabem que de
cada tres aturats, n’hi ha un que és de llarga durada.

I per tant, des d’aquí jo crec que s’ha fet un esforç i s’ha de
seguir fent aquest esforç, amb el risc de desànim que també
provoca en una persona que du molt de temps a l’atur i també
perquè no deixi de cercar feina, amb el que això suposa també
de deixar de formar part de la població activa. I hem seguit
amb la línia també del que hem presentat en altres debats de
pressuposts, com ha estat la formació per a les energies
renovables. O també el foment de l’ocupació en empreses
tradicionals, responent també a la problemàtica que existeix en
aquest tipus d’empreses i evidentment agraïm a tots els grups
que ens han donat suport a aquestes esmenes i també al
conseller, que a la seva manera, i jo ho deia també fins aquí,
fins al darrer moment, idò... va aprovant esmenes a tots els
grups perquè... perquè es puguin transaccionar i fa d’alguna
manera como una repartidora, ¿no?, a la hora de ir aceptando
enmiendas antes que (...) esta palabra.

Sr. Tadeo, sí que li he d’agrair que no cridi l’apocalipsi, que
és un poc el que ha fet a la seva primera intervenció el Sr.
Camps, a més apel·lant a la mitologia clàssica per intentar batre
el vol d’aquesta majoria, Sr. Camps, el Sr. Zeus d’aquest Grup
Popular; crec que aquí hi som uns quants Prometeos, podríem
dir, continuant amb la seva idea, Prometeos de la majoria
progressista a l’espera que vostè ens enviï les seves àguiles que
intentaran devorar els nostres fetges.

Fins i tot la Sra. Fernández, que ara no hi és, sospirava..., -
ah, sí que és aquí-, sospirava quan el Sr. Negueruela enumerava
les xifres d’aquesta legislatura en matèria d’ocupació.

Vostè ho deia, Sr. Mateo: “las cifras son las que son” i no
les podem negar per molt que sospiri la Sra. Fernández. El Sr.
Camps...

(Remor de veus)

... podria negar la realitat, m’alegr que vostè sigui un poc més
sensat.

Però sí que és cert, Sr. Negueruela, que queden qüestions
pendents i crec que aquí tots n’hem de ser conscients. Ens
trobam en una fase de transició també a nivell mundial en
matèria d’ocupació, tenim problemes estructurals, com és la
sinistralitat laboral a la qual s’està intentant posar també fil a
l’agulla, amb la creació de l’IBASSAL, vostè ho ha dit, per als
reptes que haurem d’afrontar al futur i vostè feia referència
també al futur, idò són immensos, immensos.

Es crearan noves ocupacions, els processos industrials 4.0
també provocaran una revolució, la robotització de moltes
tasques és ja una realitat que continuarà en augment, la
competència per produir més barat en països amb menys drets
laborals ens obliga també a implementar mesures des d’aquí
creatives, però que tenguin com a objectiu protegir la nostra
població treballadora.

Avui s’anunciava al Congrés dels Diputats una mesura, que
nosaltres també havíem plantejat fa mesos, que és la intenció de
sol·licitar a la zona euro la creació d’una prestació de
desocupació complementària a la que existeix en els diferents
estats actuals i, per tant, crec que aquests són els reptes que
s’hauran d’afrontar i esperem que si el Partit Popular no acaba
amb les autonomies ni en segons quines competències, idò
aquests drets i aquestes obligacions i aquests reptes es puguin
també abordar des d’aquí.

Per tant, Sr. Tadeo, jo entenc que vostè faci el discurs que
ha fet, crec que hem de ser comprensius, però ens hauríem
d’esforçar tots a dedicar el nostre temps en aquesta tribuna a no
confondre més la nostra població, no confondre ningú amb
diagnòstic un tant malintencionats o demagògics o que generin
més incertesa, sobretot a la nostra població treballadora que el
que necessita ara mateix són seguretats, Sr. Tadeo, i necessita
que li oferim amb claredat un futur esperançador per als seus
fills i filles, també per a les seves famílies.

Per tant, donaré suport a les diferents esmenes que es
puguin transaccionar, a la resta no hi donarem suport i
evidentment avalam aquest pressupost, també amb la intenció
de continuar enfortint i posant en valor el bon treball realitzat
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durant tota aquesta legislatura, des de l’assumpció evidentment
també dels reptes pendents. Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Torn del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Avui creiem, des de MÉS per
Mallorca, que és una bona ocasió per fer balanç d’aquesta
legislatura en aquesta àrea. Nosaltres creiem que avui
aprovarem els pressuposts més ambiciosos d’aquesta comunitat
autònoma en matèria d’ocupació, petit comerç i impuls al
sector productiu de la indústria.

Com ja s’ha dit -ho ha dit el conseller, s’ha reiterat- s’ha
duplicat el pressupost de fa quatre anys, de 70 s’ha passat a
quasi 140 milions d’euros.

Nosaltres creiem des de MÉS per Mallorca que són uns
pressuposts que mostren que una de les principals prioritats que
marcava els acords pel canvi, el rescat de les persones, s’ha
aconseguit dur endavant amb valentia i empenta, s’han fet
passes endavant. Per què? Perquè des del minut zero d’aquesta
legislatura vàrem començar a fer feina per lluitar contra la
precarietat laboral i donar suport a les petites i mitjanes
empreses.

M’agradaria enumerar unes quantes fites: vàrem començar
la legislatura aprovant un decret llei d’urgència, per protegir el
petit comerç, quan només el PP defensava les grans superfícies;
vàrem continuar amb una campanya de lluita contra el frau i la
precarietat laboral, contra la xacra de la precarietat
precisament... que és una de les xacres que pateixen les nostres
illes i que continua des de fa quatre anys. Més de 16.000
persones han millorat els seus contractes, ens ha dit el
conseller, gràcies a aquestes campanyes. 

Una altra fita, vàrem activar les polítiques de Garantia
Juvenil que el PP va ignorar. Vostès tenien 300 inscrits i ara
s’ha passat a més de 29.000 joves inscrits al programa de
garantia juvenil, doblers que vénen d’Europa i que vostès no
varen saber aprofitar.

S’ha creat un Institut Balear de Seguretat i Salut perquè...,
i l’hem dotat de recursos, en aquesta lluita contra la sinistralitat
laboral massa elevada a les nostres illes, crec que en això tots
hi estam d’acord, però nosaltres l’hem dotat de més recursos i
el que va fer el Partit Popular -com ja ha dit el company Antoni
Reus- vostès varen baixar al seu pressupost al 50%.

Què hem fet més? S’ha aprovat la primera llei d’indústria
a les Illes i un pla d’indústria que posen la política industrial
com a un eix essencial en aquest marc dels acords pel canvi per
caminar cap a una millor diversificació de model econòmic i
productiu. Les ajudes al comerç també s’han incrementat i
també s’ha invertit més en política industrial a l’any 2008 que
en tota la darrera dècada.

Moltes accions perquè les empreses de les nostres illes
aprofitin que... i s’incorporin a aquesta digitalització i a l’era
digital 4.0 i a les noves tecnologies, que ja no són noves
tecnologies, sinó que ja són les tecnologies que hauríem de
tenir acostumades, sobretot mesures dirigides a petites i
mitjanes empreses, un pilar bàsic de la nostra economia. Des de
MÉS per Mallorca li donam l’enhorabona.

Per tant, aquestes mesures de suport al petit comerç i dirigit
també a altres com la internalització i la promoció de producte
local, la dinamització comercial col·laborant amb els
ajuntaments.

I una altra fita important: la restitució dels agents de
desenvolupament local que el Partit Popular va suprimir i que
aquesta legislatura va ser una de les primeres fites que es varen
restituir, un pilar essencial per ajudar a aquesta dinamització
econòmica en l’àmbit local.

No podem deixar d’anomenar com a una fita important,
creiem, en aquesta legislatura el conveni col·lectiu d’hoteleria,
un sector importantíssim de la nostra economia i que creiem
que és una millora molt important per a les treballadores
d’aquest sector i tots els treballadors.

Què més? Idò s’ha fet i s’ha establert un full de ruta, no?, un
full de ruta al pacte dins el marc del pacte per la competitivitat,
juntament amb la resta d’agents socials, amb un pla
d’autocupació i també afegit a moltes altres iniciatives d’altres
conselleries com és l’estratègia RIS3, com és l’increment de
recursos per a recerca, investigació i innovació de la
Vicepresidència de Turisme i, per tant,...i també com ho és
també el Pla integral de formació professional de la Conselleria
d’Educació. Tres conselleries que s’han posat d’acord, que han
col·laborat precisament per fer feina en aquesta millora de
l’ocupació.

Què més? Bé, jo crec que aquí nosaltres no hem fet res,
però en aquesta cambra ho hem aprovat, creiem que seria
positiu que a nivell estatal també s’aprovàs aquest increment
del salari mínim interprofessional de 900 euros, nosaltres, com
a MÉS per Mallorca, ja ens hi hem manifestat perquè creiem
que seria positiu per a aquesta lluita contra la precarietat que
patim.

Una altra cosa que valoram molt positivament i que jo crec
que des de Més per Mallorca, o almanco a les meves
intervencions quan el conseller Iago Negueruela intervenia, el
nivell d’indicadors de creixement econòmic veiem positiu que
aquests s’ampliïn, que no només utilitzem indicadors que
mostrin aquesta macroeconomia, que a partir d’aquí ara per
exemple es publiquin les taxes de pobresa en aquesta comunitat
autònoma perquè hem de poder veure aquest creixement, en
realitat com es reflecteix a la nostra societat, com es
redistribueix aquesta riquesa. Ho demanàvem, donam
l’enhorabona que això sigui possible, perquè creiem que és
important. No només ens podem basar en creixements
econòmics, hem de veure com això ho reflecteix la nostra
societat, com les nostres persones, si aquesta taxa de pobresa
creix o davalla.

També és important per a nosaltres l’economia social,
també donam..., veim bé que hi hagi un programa precisament
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per fomentar el cooperativisme; creim que això, juntament amb
la proposta que és en aquesta cambra de la llei de
microcooperatives i que esperem que prest s’aprovi, pugui ser
una iniciativa per fomentar aquest tipus d’economia i que per
tant hi  hagi ajudes, com es preveu en aquests pressuposts de
2019, que precisament encoratgin aquest sector.

No podem deixar l’esmentar l’esforç d’aquests 7 milions
d’euros per a centres especials d’ocupació per afavorir la
inclusió de persones amb discapacitat. 

En fi, vostès han dit que aquest atur, que ha baixat, és
evident que l’atur ha baixat per moltes qüestions; jo som... crec
que no és una qüestió només de les polítiques públiques, però
sí una part important són les polítiques públiques, i també hi ha
altres qüestions que ens vénen d’aquesta globalització, però el
que és cert és que en aquest moment estam en aquest atur que
és inferior a una dècada, a fa una dècada, el 2008. Nosaltres
això, encara que no ens conformam, ho veim positivament, i
creim que ho hem de valorar d’aquesta forma.

En conclusió, creim que, a part de tot això que he dit,
aquestes mesures que s’han fet, creim molt positiu que s’hagin
fet programes d’aturats, una forta política d’ocupació per a
aturats de llarga duració, per a majors de 45 anys, per als joves,
per a la retenció del talent, per millorar la seva qualificació, i
per aquesta línia també d’ocupació dirigida a dones víctimes de
la violència de gènere, i que creim que el 2018 ha incrementat
el seu pressupost per damunt del que tenia previst, i que aquest
2019 encara incrementa més aquest pressupost.

I també, ja ho he dit, però..., aquest pla de formació
professional, aquest pla integral, veim que és una eina
fonamental per millorar la qualificació dels nostres joves i de
les nostres treballadores i els nostres treballadors. 

Per això, respecte de les esmenes que queden del Partit
Popular i del Grup Mixt, entenem que la majoria d’esmenes
que queden ja estan..., les propostes i aquestes mesures que
vostès proposen ja estan en aquest pressupost de 2019 i per tant
mantendrem el vot que ja vàrem tenir en ponència i en
comissió de votar-hi en contra, per aquest motiu, tant les que
són del Grup Popular com són les del Grup Mixt.

En conclusió des de MÉS per Mallorca veim que aquests
quatre anys la feina, les tasques i les mesures que s’han pres
des d’aquesta àrea han precisament incrementat i han donat la
prioritat que pertocava a allò que nosaltres vàrem signar en
aquests acords pel canvi com a MÉS per Mallorca. Per tant
entenem que les prioritats de rescatar la gent, com he dit al
començament, de consolidar aquests canvis, són positives, però
també és cert que no ens podem acomodar, que queda molta
feina a fer, i que MÉS per Mallorca no ho farà. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Torn del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, té la paraula el Sr.
Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Quan sent el Sr. Jarabo parlar
de La Internacional i identificar-se tan clarament amb el seu
pressupost no sé si m’he de replantejar el meu vot... Alguna
cosa no quadra, però bé, no entraré en totes les disquisicions
perquè aquí s’ha parlat de tantes coses que no tenen a veure
amb el seu pressupost que no sabria ni per on començar.

Des del nostre grup parlamentari reconeixem la capacitat
d’entesa i d’intentar trobar punts d’acord que ha demostrat el
conseller i la seva conselleria, i això ho prova perfectament el
fet que no ens quedi cap esmena en aquesta secció. Volem
destacar, i se’m permetrà, que haguem transaccionat, perquè no
se’ns han acceptat però sí que hem transaccionat dues esmenes
que per a nosaltres són molt importants. La primera és una
aposta per l’embelliment de zones comercials municipals; aquí
hem reduït 500.000 euros la partida pressupostària que havíem
proposat. Certament no podem compartir aquest triomfalisme
que en determinats moments he sentit al conseller i a alguns
grups que li donen suport perquè pensam que es podrien
dedicar molts més recursos a afavorir el comerç de proximitat,
com demostra aquesta esmena on hem hagut de reduir 500.000,
però benvinguda sigui perquè és una acció en positiu per al
nostre petit i mitjà comerç.

I la segona esmena que hem transaccionat i per tant s’ha
incorporat, amb una quantia inferior a la que nosaltres
inicialment vàrem plantejar, és la creació d’un projecte pilot de
centre comercial urbà a cel obert. Aquest tema és capital per a
la supervivència i la competitivitat del petit i mitjà comerç.
Hem d’aconseguir que ens els centres urbans es donin les
condicions que es donen a les grans superfícies que fan comerç
d’atracció i que estan duent molts de clients cap al seu interior,
condicions com la gratuïtat del pàrquing, perquè efectivament
a les grans superfícies s’aparca de franc, i en els centres urbans
hem d’aconseguir que aquells aparcaments que es facin
relacionats amb el comerç també siguin de franc. Per tant
benvinguts siguin aquests 100.000 euros per fer aquest projecte
pilot i per posar en marxa aquesta experiència, que crec que ha
de ser d’èxit, ha de ser reeixida, i s’ha d’anar escampant arreu
de les Illes Balears. Crec que aquest és el camí de futur que
hem de treballar i on hem d’incidir de cara al comerç i de cara
al desenvolupament del comerç de proximitat.

Dit això nosaltres evidentment consideram que hi ha moltes
feines a fer, i moltes segurament no són pròpiament pressupost
d’aquesta conselleria. Quan se’ns parla d’indústria pareix que
hi ha hagut un gran avança industrial, i nosaltres no compartim
que hi hagi hagut aquest gran avanç industrial, aquesta és la
realitat. La diversificació econòmica no és una realitat, com es
podria deduir d’algunes intervencions que s’han produït ara
mateix en aquesta sala. Segurament no depèn només de la seva
conselleria, en això estic d’acord, hi ha tota una sèrie de
condicions: insularitat, règim econòmic..., hi ha molts de
factors que determinen la capacitat de, diguem, eixamplar el
pes del sector industrial a la nostra economia. Per tant nosaltres
no el culpabilitzam de tot, però tampoc no podem compartir
aquests aplaudiments i aquestes ganes de dir que tot és fantàstic
i que tot s’ha fet beníssim. No, hi ha molt de camí per córrer en
molts d’àmbits, i per tant nosaltres modestament consideram
que els seus pressupostos no són negatius dins el marge de
maniobra que hi ha en aquests moments, que és un marge de
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maniobra molt petit, perquè si hi hagués un finançament
autonòmic just per a les Illes Balears segurament podríem fer
una política industrial pública. Actualment la capacitat de fer
política industrial pública és molt reduïda, gairebé anecdòtica,
i per tant al final ens hem de conformar un poc amb la misèria,
però en aquest moment som on som, hi ha els nombres que hi
ha i per tant nosaltres, dins l’esforç pressupostari que es podia
fer, entenem que està ben orientat dins aquestes limitacions en
què ens movem.

Per tant nosaltres -ja ho sap el Sr. Tadeo perquè ho vàrem
manifestar dins la comissió- nosaltres no donarem suport a les
seves esmenes a la totalitat, tot i que sí que vull anunciar que
a moltes de les seves esmenes parcials hi votarem a favor, com
ja vàrem fer en comissió, i a les altres ens abstendrem, més per
les baixes que perquè entenguem que no són propostes també
en positiu, que consideram que podrien enriquir aquests
pressupostos i aquesta àrea. Moltíssimes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Menorca. Té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. A gairebé tot el món
insularitat sol ser sinònim de pobresa. En el panorama mundial
normalment les illes o són paradisos fiscals o són territoris
pobres, i en això les Illes Balears és una excepció, és una
excepció; les Illes Balears és un territori insular ric, i això en
gran mesura és gràcies al turisme; de fet..., en això Menorca és
una excepció, però Mallorca i Eivissa, fins a mitjan segle XX,
gràcies al turisme van ser economies de subsistència; l’exemple
d’Eivissa amb un únic producte, la sal. En això Menorca va ser
un poc diferent, Menorca va ser diferent i al llarg de la història
va ser capaç de rompre -els emprenedors menorquins- de
rompre la insularitat, tal com assenyala en un llibre recent
l’economista menorquí Guillem López Casasnovas. I he volgut
fer èmfasi en això, vostès que a vegades acusen el meu grup de
turismofòbic, de no reconèixer el paper del turisme, el turisme
té un paper molt important en el fet que les Illes Balears siguin
una excepció, un territori insular ric.

I parl d’això, que vostès deuen pensar que no té res a veure
amb els pressupostos, perquè li vull agafar l’envit del tema de
la diversificació, Sr. Tadeo. Vostè ha fet una cosa que sol fer
moltes vegades, Sr. Tadeo, en molts debats; jo alguna vegada
li he tirat en cara que vostè agafa un concepte com un ferro
roent i deixa anar aquell concepte i hi fa girar tot el debat, i
vostè -no només aquí, sinó en comissió- tot el debat
pressupostari l’ha fet girar sobre això, i clar, no dóna prou de
si, no dóna prou de si. Jo realment també l’he de censurar, ja
que vostè en comissió em va censurar que m’hagués mirat
massa a fons les seves esmenes parcials; ara tenim el debat de
totalitat, i amb el concepte de la diversificació econòmica vostè
no pot substanciar un debat de totalitat sobre aquests
pressupostos, no el pot substanciar. Sobretot per una cosa, i
aquí ve la introducció que jo li feia: perquè és summament
incoherent amb la línia que ha seguit el seu partit en aquests

tres anys i escaig de legislatura, en tota la seva història però en
aquests tres anys i escaig, perquè vostè ha criticat la política
turística, ens ha acusat de turismofòbics per voler promoure un
desenvolupament del sector turístic més harmònic, en què el
sector turístic sigui capaç de generar un valor afegit més gran,
perquè el problema que tenim d’aquest model, d’aquesta
riquesa que tenim, que des de mitjan segle XX fins ara ens ha
donat riquesa però que estam veient que en els últims anys ja
no genera riquesa i per això hem passat de ser la comunitat
autònoma amb el PIB per càpita més gran d’Espanya a ser la
setena, perquè aquest model no genera valor afegit, i vostès han
criticar la política -que ara no hi és la vicepresidenta i
consellera- dirigida a fer que el turisme generi més valor afegit,
i per tant... posar-li unes regnes que facin que aquest no sigui
un negoci desbocat, que és una de les claus de poder
diversificar la nostra economia.

Perquè, és clar, si vostè critica que el Sr. Negueruela no ha
estat capaç que augmenti la contribució del sector industrial a
l’economia de les Illes, perquè augmenti la contribució
industrial altres sectors han de disminuir la seva contribució.
Vostè està fent trampes, vostè ens està fent trampes, perquè
vostè es presenta aquí com un paladí de la política industrial
quan vostè, quan fem una política turística adreçada al fet que
el sector turístic generi més valor afegit, ens diu turismofòbics.
Aleshores en què quedem?, diversificats o turismofòbics?
Vostès a favor de què estan?, perquè a favor de les dues coses
no es pot estar, i això és el que estan fent vostès.

Per tant ja trobo molt fluix que substanciï tota la seva
esmena a la totalitat sobre el concepte de la diversificació, però
és que a més a més és totalment incoherent amb la política que
vostès han estat seguint. 

Per no parlar de (...) la Llei agrària, perquè, és clar, és a dir,
vostès amb la Llei agrària el que pretenen és que els pagesos
hagin de fer de pagesos i facin turisme!, és a dir, tornem a ser
a les mateixes. Per tant..., jo no necessito cap retrovisor per
parlar de la seva credibilitat, perquè només amb el que he dit
aquí i amb el que li he rebatut ara vostè per presentar una
esmena a la totalitat a aquests pressuposts no té cap credibilitat.
No necessito un retrovisor ni per parlar de la legislatura
passada, ni dos retrovisors per parlar de les anteriors com fa
vostè, perquè, escolti, aquest cop el Sr. Negueruela, que jo hagi
sentit, no li ha parlat de la legislatura passada, però com que
vostè ha vingut amb aquests mimbres tan senzills, tan senzills
en aquest debat, ha hagut de treure el “retroretrovisor”, el
retrovisor retro per parlar de les anteriors legislatures.

Per tant... em sap greu ser tan dur, però amb la lleialtat que
sap que ens tenim a les discussions, crec que realment a nivell
de contingut no està justificada en absolut la seva esmena a la
totalitat. I si fem els números de les esmenes, doncs, és clar,
realment sostenir una esmena a la totalitat amb 13 esmenes
vives, quan se n’han transaccionat tantes que avui vostè, a més
a més..., que li ho valor, jo sempre he valorat el seu tarannà, i
de vegades sap que m’he enfrontat amb el conseller de forma
amistosa perquè ha estat excessivament bel·ligerant amb vostè,
jo sempre he aplaudit el seu tarannà dialogant; totes aquestes
mocions que diu que ha presentat, gairebé totes s’han
transaccionat i moltes s’han aprovat en molts dels seus punts.
Per tant... realment crec que..., no ho sé, vostè en el seu segon
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torn..., que costa molt defensar el manteniment d’aquestes
esmenes a la totalitat.

I l’altre tema que ha tocat una mica és el de la sinistralitat.
Clar, escolti, aquí hi ha una incoherència absoluta no només
amb els anys de legislatura que portem, sinó amb una expressió
que m’ha semblat summament desagradable, que el conseller
també hi ha fet referència, i ara és aquí el diputat que l’ha
pronunciada, el Sr. Camps, que és això de la Gestapo del Sr.
Negueruela. A mi aquesta comparació m’ha ofès
profundament. No rigui, eh?, li hauria de fer vergonya riure, Sr.
Camps, eh?, perquè no només és pel respecte...

(Remor de veus)

...no només és pel respecte als inspectors de Treball, és
respecte per les víctimes de la Gestapo, eh?!, que sembla que
vostès no sàpiguen qui és.

(Més remor de veus i alguns aplaudiments)

M’ha semblat..., és que m’he sentit ofès, m’he sentit ofès,
i trobo execrable que vostè es posi a la boca la Gestapo per
parlar d’això, i m’ha fet pensar en aquell famós poema de León
Felipe quan parla d’Auschwitz i diu: “Aquí se rompen las
cuerdas de todos los violines del mundo”. Sembla ser que a
vostès, per dir-ho clar, se’ls en refot això i no tenen cap mena
de sensibilitat sobre aquest tema, i crec que hauria de mesurar
les seves paraules i podria demanar disculpes a tota la cambra
per haver utilitzat aquesta metàfora.

I un cop dit això, aclareixi’ns, perquè en què quedem: la
Gestapo del Sr. Negueruela o la sinistralitat? Vostè per què
aposta? És igual que aquesta esmena que vostè té, l’esmena
parcial que té sobre la violència de gènere, i jo, miri, quasi li ho
vaig dir en broma a la comissió, però ara li ho dic seriosament;
és clar, jo ja no sé vostès, que sembla ser que tenen ganes de
pactar amb Vox, que ja el tenen a dintre, com molt bé deia el
Sr. Alcover, no ho sé, em fa por votar a favor d’aquesta
esmena, perquè, és clar, quan diuen lluitar contra la violència
de gènere tal vegada es refereixen a la violència de les dones
contra els homes, també, ja que vostès estan disposats a pactar
amb Vox. Per tant crec que tenen uns tics d’extrema dreta que
se’ls haurien de fer mirar, i em sembla que acusar la Inspecció
de Treball de Gestapo del Sr. Negueruela em sembla que els
hauria de fer pensar una mica i haurien, potser, o dir vostè si
secunda les paraules del Sr. Camps, o si, en canvi, les rebutja.
Les rebutja? És a dir, vostè està a favor o no està a favor de la
feina d’inspecció, Sr. Tadeo?, està a favor o no està a favor de
la feina que fa la Inspecció de Treball? Considera que és una
Gestapo del Sr. Negueruela? Home, és clar, això hauria de
respondre.

En definitiva, tornant al començament, com deia, les Illes
són una excepció dins els territoris insulars, és un territori que
ha estat capaç en els últims anys de crear riquesa, que aquest
model demostra uns símptomes evidents de feblesa, crec que
la conselleria ha adreçat unes polítiques adequades que he
defensat en moltes ocasions per fer front a aquesta
problemàtica i, per tant, rebutjarem les esmenes a la totalitat i
totes aquelles esmenes parcials que no estiguin consensuades,
i votarem a favor d’aquesta secció.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Correspon ara el torn al Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, públic
assistent, benvinguts tothom. He de dir que després del que
hem sentit aquí, arribar al final d’aquest debat, parlar el darrer,
sempre toca recollir tot allò que s’ha dit, i resulta una mica
difícil no repetir-se, però ho intentaré.

En definitiva crec que venim aquí a veure aquesta secció, a
tractar el pressupost d’aquesta secció com una conselleria, la
Conselleria de Treball, que marca una mica les pautes de la
política econòmica del Govern, que marca les pautes d’un
govern que des d’un primer moment ha optat per una
reactivació econòmica de diferents sectors alternatius, ja ho han
dit aquí, és a dir, sí que hi ha un intent d’iniciar la senda de la
diversificació econòmica. Malgrat no es vegi així per part del
Sr. Tadeo i del Partit Popular, sí que hi ha un impuls decidit a
altres sectors, i aquest impuls es va fer des d’un primer moment
impulsant primer una sèrie de canvis legislatius que eren
imprescindibles per poder seguir. Hi va haver un impuls i es va
fer aquí un esforç altíssim per consensuar una llei d’indústria i
una llei de comerç que han anat composant el trencaclosques
d’aquesta comunitat que ha permès i que permet diversificar
l’economia d’aquesta comunitat.

El pressupost que tenim ara és la consolidació d’aquest
camí, la consolidació d’aquesta decisió que s’ha impulsat des
de la conselleria per poder desenvolupar tota una sèrie
d’elements, tota una sèrie de sectors que calia posar en valor i
desenvolupar-los enfront del monoconreu turístic, i per tant
crec que estem reforçant la importància dels sectors industrials;
malgrat després no tinguin el pes dintre de l’economia sí que
tenen la seva importància, perquè a poc a poc van consolidant-
se tots aquests sectors que econòmicament després permetran
consolidar una economia més sostenible, consolidar una
economia més equilibrada.

També he de dir que hi ha una altra part. Crec que és un
impuls important del sector comercial. Hi ha un programa al
sector comercial, la promoció comercial s’ha donat des d’un
primer moment, té un augment molt important i es reflecteix en
el pressupost amb una pujada del 35%. I també he de dir que a
banda de les parts econòmiques hi ha una altra pota que és la
pota de l’ocupació, la pota de l’ocupació, en la qual des
d’aquesta conselleria i a través del reforç del Servei
d’Ocupació, s’ha anat consolidant tota una sèrie de mesures que
van a facilitar, per una banda, tenir una ocupació de més
qualitat, una ocupació amb més seguretat, a una ocupació
millor i amb més formació i amb més qualificació, perquè un
dels punts febles que teníem era tenir una mà d’obra de baixa
qualificació, amb molta rotació, i des d’aquest govern s’està
impulsant eliminar tots aquests handicaps a través d’un impuls
decidit al SOIB, que jo crec que amb un pressupost del 90% i
un augment del 10% respecte de 2018 és una aposta molt clara,
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una aposta molt clara davant de les polítiques anteriors. Les
polítiques de la legislatura anterior el SOIB el van desballestar;
tot allò que no era purament la inscripció d’aturats ho van
desballestar; la intermediació es va eliminar i ara s’està
recuperant, s’està recuperant de manera important, perquè no
sols és crear ocupació, també s’ha de fer un servei d’ocupació
que intermedi, també s’ha d’impulsar un servei d’ocupació que
faci polítiques actives importants i decidides per poder adequar
la mà d’obra que tenim a aquelles necessitats dels sectors
productius. Per tant crec que van d’una (...).

Després he de dir, respecte de les esmenes que s’han
presentat, les esmenes que s’han presentat, se n’han presentat
a la totalitat. A la totalitat jo torno a dir, Sr. Tadeo, que crec
que és una mica absurd presentar unes esmenes a la totalitat
quan gairebé no queden esmenes vives respecte de
determinades seccions, i també trob que és un absurd presentar
unes esmenes a la totalitat com és a l’Escola d’Hoteleria, com
és a l’IBESTAT, i després no presentar cap esmena parcial. Per
tant, és a dir, l’Escola d’Hoteleria no, però no tinc cap
alternativa; això tampoc crec que no... 

De tota manera sí que he de dir que hi ha hagut un gran
intent de consensuar, sap que s’han fet esforços per poder
consensuar totes aquelles esmenes que considerem possibles,
s’ha consensuat amb gairebé tots els grups. Ara queden vives
les esmenes del Grup Mixt. He de dir que les esmenes del Grup
Mixt tenen dos elements: una part, allò que intenten, però
també a l’hora de pactar esmenes i a l’hora de treballar amb
esmenes als pressupostos s’han de veure les partides de baixa;
les partides de baixa són unes partides, en un cas, que afecten
recursos hídrics, que consideram que desballestar recursos
hídrics en una comunitat autònoma on tenim el problema de
l’aigua com a principal problema crec que fa molt a dir. També
he de dir que també s’afecten partides importantíssimes com és
el tema de la comunicació, i per tant he de dir que no es poden
acceptar aquests tipus de transaccions, és a dir, no podem tocar
temes referits a l’aigua, no podem tocar temes de comunicació
del Govern perquè si no ens quedaríem sense determinades
partides que són imprescindibles.

Després he de dir que hi ha una esmena sobre Inspecció de
Treball, que s’ha dit aquí. Jo crec que, Sr. Aguilera, quan es
presenten esmenes sobre Inspecció de Treball, primer, la
Inspecció de Treball depèn del Govern central, per tant s’han
de fer esmenes als pressuposts, i ja s’ha anunciat, crec que s’ha
anunciat, que s’hi posaran 30 milions més per poder contractar,
per poder augmentar la plantilla d’inspectors cap al 2020 en
més de 830 inspectors. Crec que augmentar la plantilla en més
de 830 inspectors és una aposta importantíssima per poder
optar a la inspecció, i és una inspecció que del que tracta és de
fer aflorar tot aquell frau, i torno a la discussió que s’ha tingut
aquí, a la Gestapo de què s’ha parlat fins aquest moment, és a
dir, la precarietat laboral és una lacra, i la precarietat laboral
s’ha de lluitar amb inspecció, i lluitar contra la precarietat
labora, contra la infraocupació, contra la infracontractació, no
és aplicar cap Gestapo, és donar a la gent la dignitat que es
mereix, és tornar a la gent allò que es mereix...

(Alguns aplaudiments)

... perquè la feina té un preu, i hem de tenir uns salaris dignes,
hem de tenir uns salaris dignes, i això s’ha d’anar...

Ja per acabar, perquè s’acaba el temps, parlaré de les
esmenes del Partit Popular. Del Partit Popular he de dir que,
com ja he avançat, hi ha tota una sèrie d’esmenes de què li vaig
oferir la transacció en comissió; no la va acceptar; jo
segueixo..., crec que haurien de mantenir la transacció a les
esmenes 14051 i 14052, referides..., canviant la xifra a 150.000
euros per un costat i a 100.000 per l’altre, com ja hem dit
abans; i li he de dir que no pot ser més perquè aquestes esmenes
tenen un problema, i és que aquestes esmenes afecten al capítol
1, i per tant tot el que és afectat al capítol 1 no ho podem
afectar, i torno a dir el mateix, és a dir, els salaris són
intocables, els salaris s’han de pagar, per tant no podem afectar
res que afecti els salaris. El Partit Popular afecta els salaris dels
funcionaris de la conselleria i es queda tan ample; no, no
podem tocar els salaris dels funcionaris, no podem eliminar,
com proposa aquí, els (...) d’indemnització per residència per
fer una esmena per reduir l’impacte dels costos de la insularitat.
Jo crec que això és totalment incongruent, i el personal es
mereix que...

I finalment ja per acabar he de dir que a l’esmena 14058,
que és la referida al Pla d’autònoms, que en un principi té una
dotació d’1 milió d’euros, nosaltres li proposam una transacció
que és desenvolupar aquest pla d’autoocupació amb
subvencions als nous autònoms pactades amb les patronals i els
sindicats per una quantia de 400.000 euros, que és una part de...

Per tant crec que, Sr. Tadeo, malgrat tot aquests pressuposts
són uns molt bons pressuposts; aquests pressuposts són uns
pressupostos que retornen la dignitat als treballadors, són uns
pressuposts que aposten per l’ocupació i aposten per la
diversificació econòmica. 

I per acabar li he de dir que sí, vostè ha dit aquí que el pacte
de progrés ha governat durant tres legislatures que són 12 anys;
jo li recordo que el Partit Popular en aquesta comunitat
autònoma no n’ha governat 12, n’ha governat 24; per tant ara
encara ens queden 12 mesos (...)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Casanova, vagi acabant.

(Alguns aplaudiments)

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Ara en torn de rèplica té la
paraula el Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
És clar, aquí parlam del tema de la sinistralitat laboral i és clar
que estam d’acord que hi hagi més inspectors i que hi hagi una
inspecció, Sr. Pep Castells, faltaria més. Jo no sé en quin
context, no sé en quin context ha fet, ja ho llegiré només per
curiositat, en quin context ha fet l’expressió que hagi pogut fer
el Sr. Camps, però clar que hi estam d’acord i que ha d’existir
i tant de bo vostès, que han governat molts anys a Menorca,
haguessin tengut aquesta inspecció dins el propi consell
insulars, vostès governant a Menorca tenien 60 persones amb

 



8466 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 149 / fascicle 1 / 18 de desembre de 2018 

contractes en frau de llei que nosaltres vàrem haver de
regularitzar en el seu moment. Vull dir, per què? Perquè no feia
falta ni la inspecció, només era voluntat política de donar
seguretat jurídica i seguretat laboral, seguretat econòmica a
treballadors funcionaris de la pròpia administració.

Per tant, no parlem de segons què ni si agafem... vostè em
diu: “vostè s’agafa a una cosa i no l’amolla”, vostè ha fet igual,
amb una paraula, ni tan sols del meu debat sinó del debat
anterior, que no sé què deu haver dit el Sr. Camps. A açò s’ha
agafat.

Vostès diuen, el conseller el primer i tots els portaveus: “no
hi ha fonament o argumentari per sostenir les esmenes a la
totalitat”, vostès troben que no, jo els diré que sí. Només pel fet
que pràcticament tots aquí reconeixen que no compleixen el
seu pacte de governabilitat en tema de sinistralitat laboral, que
seguim essent la comunitat autònoma amb la sinistralitat
laboral més elevada; que no compleixen el tema de la
diversificació econòmica, el seu argument que fa en tema de
turisme a mi no m’és vàlid perquè és un compromís seu que
varen agafar el tema de la diversificació econòmica, i hi ha una
esmena que va en aquesta direcció, li vaig explicar després de
la comissió, vostè diu que no i hi votaran en contra.

Amb el tema del comerç, aquí vostè em diu: “no, no, aquí
quasi tot el que s’ha presentat ha sortit per unanimitat”, no, la
darrera moció que hi va haver concretament en tema de comerç
que diuen no presentam... el conseller em deia: vostè no parla
de comerç; és que a les esmenes ja hem dit, i a comissió vam
votar les esmenes que hi ha en aquest sentit per a relleu
generacional o perquè no tanquin establiments emblemàtics,
considerats emblemàtics, i tal, han votat en contra i hi votaran
avui també, més tard hi votaran en contra. Vull dir, per tant,
aquestes esmenes hi són i aquella moció que tenia tal vegada
vuit punts en van votar només un favor, que ara també ha sortit
amb una esmena als pressuposts, que és el tema de
l’Observatori de Comerç. 

Però aquí al final el que hi ha és la concepció del model
econòmic que volem i com l’hem d’aconseguir. És clar, el
conseller té des de l’inici del mandat pressuposts, o el Govern,
més elevats a totes les conselleries, fins i tot l’informe de
conjuntura econòmica de l’any 2015, que encara hi havia una
part governada pel Partit Popular, ja deia que els increments
que hi havia per una major recaptació d’imposts sumaven,
arribaven a dos dígits; açò els suposa tenir ingressos i recursos
per poder gastar, ara, si vostès no fan polítiques en reformes
estructurals per fer que les empreses puguin generar
ocupabilitat, està molt bé que la generem des de
l’administració, però aquests joves qualificats que avui tenen
un lloc de feina gràcies a l’administració i gràcies als recursos
públics, que està molt bé, no li diré que no, com després
tendran un lloc de feina si no el generam? Com volem dur gent
que és fora, que se’n van anar, que és talent d’aquí, de Balears,
com volem fer que retornin? Vostè dirà, és que volem
transformar la Llei agrària, perquè he tret la Llei agrària?
Perquè a la Llei agrària nosaltres el que demanam és que
senzillament hi hagi més gent que pugui fer feina al camp, o se
li dóna una renda alternativa i així i tot sempre haurà d’estar
subvencionada o no n’hi haurà prou, i tal com va el camp es va
abandonant més. Açò és una realitat i açò passa a tots els
sectors productius. 

Vostè que és de Menorca i parlant de comerç, a Menorca
s’està amb la... no sé com ho va definir, es defineix a
l’avantprojecte del Pla director sectorial d’equipaments
comercials, que hi ha una “turistificació” del comerç. Els
comerços avui a Menorca han començat a tancar a la temporada
d’hivern, açò és gent que queda a l’atur, però és clar fa sis
mesos, sis trimestres, que l’economia ha baixat un punt i mig i
no li donam importància, val.

Què ha de fer el comerç? Jo li dic tres coses; el tema de la
sinistralitat laboral, som capdavanters, suficient per presentar
una esmena a la totalitat; el tema de la falsedat que vostès han
posat damunt la taula des de l’inici del mandat de la
diversificació econòmica i que no compleixen, és el segon punt,
i després un que jo considerar important perquè diem, no sé
quin portaveu ha dit: no, no, és que aquesta conselleria té molt
a veure amb el tema de l’evolució econòmica, el model
econòmic; no, no, doncs jo crec que és tot el contrari,
precisament les xifres d’atur baixaran no perquè la conselleria
faci polítiques actives d’ocupació probablement sinó perquè es
generi ocupabilitat, perquè totes aquelles persones que avui fan
feina gràcies a contractes, perquè hi ha els recursos públics i es
fa una determinada política, aquesta gent ha d’anar després al
sector privat, vostè ho sap. Vostè coneix com jo, segur, molta
gent, Sr. Conseller, que li acaben els contractes el mes de
gener, gent jove, i aquesta gent tendrà una formació? Sí, però
si el sector privat, si no aconseguim generar ocupabilitat en el
sector privat no es col·locarà, i això es fa amb reformes
estructurals que vostès han estat aturant.

Per tant, les esmenes a la totalitat, des del nostre punt de
vista, del nostre grup parlamentari estan plenament justificades
per aquestes tres coses que li he dit i per l’acció del Govern a
pràcticament totes les conselleries d’una manera transversal que
no fan per baixar les xifres d’atur cap on ho haurien de fer.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Torn del Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula el Sr. Salvador Aguilera. 

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Continuem, Sr. Negueruela,
el que he comentat, a mi em preocupa moltíssim moltes
qüestions, però n’hi ha un parell interessants, d’una banda, que
parlem que els joves menors de 30 anys continuïn treballant
amb contractes de formació, de pràctiques, etc, i majors de 45
anys, per exemple, una cosa pitjor, que encara em falten vint
anys per jubilar-me parlem que no som útils per a la vida
laboral. Aquí és obvi que... i sobretot ja no parl de la llarga
duració, això és obvi que els empresaris aquí només la vida útil
de les persones són quinze anys en aquest sentit, haurem de
mirar aquesta qüestió.  

Sobre el tema del salari mínim interprofessional, Sr.
Negueruela i el Sr. Casanova també, encara no s’han aprovat
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els pressuposts i avui per avui tenim poc més de 700 euros i si
miram cap a fora justament fa uns dies el Govern francès ha
aprovat incrementar el salari en 100 euros, el salari mínim
interprofessional col·locant-lo en 1.600 euros. És a dir, quan
diguem que tenim una precarietat, Sr. Negueruela i tots els
diputats i diputades, parlam que a França el salari mínim
interprofessional és de 1.600 euros. Aquí deix aquesta qüestió. 

Sr. Negueruela, esper que el seu projecte de retorn de joves,
joves fins als quaranta anys, joves fins als quaranta anys, aquí
anem canviant la modificació i anam fent eufemismes, joves
fins als quaranta anys, ho torn a repetir, perquè el Pla de retorn
és aquesta qüestió, és a dir, que tal vegada hem de canviar la
nomenclatura dels joves, són fins als quaranta anys. És molt
trist i tant de bo poguéssim retrobar-lo.

Sr. Negueruela, m’agradaria que avui també transmetés a la
seva directora general de Treball, la Sra. Isabel Castro, que, bé,
bon dia, Sra. Castro, no l’havia vist, que fa mesos les “kellys”
d’Eivissa i Formentera l’esperen a vostè, amb vostè una reunió,
també els sindicats li han demanat una reunió i sembla ser que
és molt lluny Eivissa per anar-hi, que si també realment li
importen les Pitiüses al final podria anar-hi. Per tant, moltes
vegades parla que tot va bé i, en aquest cas, avui reivindico la
Pitiüsa, i concretament l’illa d’Eivissa.

En aquest sentit, Sr. Negueruela, també ens preocupa, però
sembla ser que, com que això és de l’administració estatal i no
és competència seva, que les persones hem vist durant aquests
dies, fa ja setmanes, a Eivissa, i aquests dies justament a
Mallorca, hem vist que la gent per demanar l’ajuda
corresponent a l’atur hi veiem cues, cues. Per tant, això no és
Treball, no, això és... no és la seva competència, bé, vostè ho
podrà traslladar, ho podrà traslladar vostè respecte d’això, no?

Ja per acabar, però bé, és obvi que aquí es renten les mans
quan parlem de treball... sí, bé, Sr. Negueruela, vostè pensarà
que és una qüestió de si les persones es queden a l’atur és
perquè no tenen treball, no?, sembla que no, no?

(Remor de veus)

No, possiblement ho dic perquè és una qüestió que sembla
des del Partit Socialista estam farts d’escoltar especialment
determinades qüestions que no tenim recursos humans ni
econòmics i veurem realment, com ens ha dit el Sr. Casanova,
si realment tots aquests inspectors a veure quants arriben a
l’illa d’Eivissa.

Ja per acabar, la diversificació del model econòmic del qual
parlam, com molt bé ha comentat el Sr. Melià, el tema de la
indústria, ni veiem indústria, ni veiem res, ni innovació com
després a la tarda parlarem, sobre el tema de la diversificació,
continuem amb el tema del monocultiu, en aquest sentit
m’imagín que des de la seva conselleria podrà fer polítiques
actives per canviar el model d’Eivissa i Formentera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Doncs passam al torn de
contrarèplica. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula el Sr. Alberto Jarabo.

EL SR. JARABO I VICENTE:

Sí, gràcies president. Simplement parlar des d’aquí per
mostrar de nou la nostra satisfacció que aquest pressupost torni
a ser expansiu un any més en aquesta comunitat autònoma i
més en polítiques d’ocupació i en polítiques de treball.

Sr. Tadeo, vostè reclama mesures i reformes estructurals. És
clar que ens agradaria que es poguessin implementar fortes
reformes estructurals, com és la derogació de la reforma
laboral, que es pogués aprovar un increment del salari mínim
que superés els 900 euros, crec que també seria una reforma
estructural important. Igual que l’increment en nombre
d’inspectors, que serà una competència estatal i que
evidentment s’ha arribat, sembla, a un acord també gràcies a la
nostra pressió allà, perquè pugui augmentar en 30 milions la
partida vinculada a inspectors de treball, que alguna cosa dic jo,
que ens beneficiaran a aquesta comunitat. Tot això són
transformacions estructurals amb les quals podrem estar
d’acord, no sé si vostès estan d’acord amb aquestes reformes
estructurals, Sr. Tadeo, no sé si es referia a aquestes mesures.

I el que m’agradaria és que no qüestionés la feina feta en
sinistralitat laboral o en prevenció de sinistralitat laboral. Si
s’ha creat un institut com l’IBASSAL, que abans no existia,
entenc que és una mesura positiva i és una mesura que podria
estar fins i tot millor dotada, però 4 milions d’euros per
començar, crec que és positiva, igual que l’Oficina
Anticorrupció. Però en fi, jo me’n aniré per les branques com
vostè ha fet amb la Llei agrària, que no té res a veure amb el
que estic comentant aquí.

I per acabar, el petit comerç. No segueixi defensant aquesta
història del petit comerç, quan vostès han estat justament els
que més han afavorit amb una aliança forta, la implementació
aquí i la construcció de noves grans superfícies comercials. 

Per tant, desbaratats tots els seus arguments i les seves
esmenes a la totalitat, insisteixo, no tenen cap fonament ni en
aquest debat, ni en totes les iniciatives que vostè ha anat
presentant, crec que amb poc encert durant aquesta legislatura.
Així que posi’ns les piles i les reformes estructurals acabin
incorporant-se a les que nosaltres estem proposant.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jarabo. Doncs torn del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Sí respondré des d’aquí molt breument. A mi em sorprèn Sr.
Tadeo, que la justificació que vostè hagi esmentat per mantenir
les esmenes a la totalitat sigui que cregui que no s’han complert
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els acords pel canvi, cosa que no compartim evidentment, però
és que ens sorprèn que sigui la vara de mesurar del Partit
Popular per presentar esmenes en aquesta cambra. Però
benvinguts siguin si els semblen bé les mesures dels acords pel
canvi, benvingut sigui el Partit Popular si realment estan
d’acord amb les nostres propostes.

Res més, Sr. President. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Doncs torn del Grup Parlamentari
El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS?

Doncs torn del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, té la
paraula el Sr. Pep Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Per a la seva informació Sr. Tadeo,
el seu company de grup, en el debat sobre l’articulat de la Llei
de pressuposts, escolti, són diversos debats, però sempre
parlam del mateix, parlava referint-se a la política de treball i
ocupació, que perjudicàvem la competitivitat de les empreses,
gràcies o per culpa de la Gestapo del Sr. Negueruela, això és
que ha dit. Vostè si vol ho llegeix al Diari de Sessions, però
això és el que ha dit.

I passant al tema de la sinistralitat, el segon gran tema en el
que vostè ha basat la seva intervenció. Miri, la sinistralitat a les
Illes Balears té a veure i això és una cosa que més o manco
tothom ho sap, amb dos grans factors: un és la gran
dependència del sector de la construcció, ara no és que posi el
retrovisor, però quan va baixar la sinistralitat en aquestes illes
va ser quan es va aturar la construcció, en els anys 2007, 2008
i 2009, aquest és un factor. I l’altre factor és l’estacionalitat de
la nostra economia, la temporalitat, fins i tot la patronal
hotelera, si vostè ho parla amb ells li ho diran, fins i tot la
patronal hotelera es queixa que la gran estacionalitat fa que els
treballadors no es formin i no es preparin adequadament perquè
doncs, quan no estan contractats normalment el que fan és
tornar als seus llocs d’origen, o fan altres activitats, però en no
estar incorporats en la disciplina de l’empresa, normalment
s’obliden de fer la formació tant en seguretat, com la formació
general professional, que és un dels grans elements per lluitar
contra la sinistralitat.

Fixi-s’hi, la gran dependència de la construcció i
l’estacionalitat, com ho fem per lluitar contra això? Amb
mesures estructurals, és clar que sí, i mesures estructurals vol
dir fer una altra política turística, una altra política turística que
vostès no suporten. Per tant, vostès no suporten mesures
realment estructurals per eliminar aquesta alta sinistralitat.

I encara li diré una altra cosa sobre les mesures estructurals,
vostè alguna vegada o recentment, segur que ha parlat amb
molts empresaris, els ha preguntat als empresaris quina és la
principal mesura que esperen del Govern per millorar la
competitivitat de les seves empreses? Vostè ha demanat això
alguna vegada als empresaris? Segur que ho ha demanat alguna
vegada, però si no ho ha fet recentment li diré què contesten:
formació, volen treballadors formats, volen treballadors
preparats. Per tant, quan vostè contraposa les necessitats

d’ocupabilitat de les empreses amb les polítiques que ha seguit
la conselleria, que és preparar gent que ha quedat expulsada del
mercat de treball, o gent que té un futur brillant, perquè acaba
de sortir de la universitat i es pot incorporar a les empreses,
quan la conselleria fa aquestes polítiques i no només la
conselleria del Sr. Negueruela, sinó també la Conselleria
d’Educació, que en aquests moments no hi és el Sr. Conseller,
això són mesures estructurals per afavorir la diversificació i per
reduir la sinistralitat. Això són mesures estructurals i
evidentment aquestes mesures estructurals no donen resultat en
quatre dies.

En definitiva, jo també congratular-me, com la Sra.
Campomar, que les seves esmenes a la totalitat vagin
bàsicament dirigides a garantir que segueixen els acords pel
canvi. Està molt bé que tinguem un policia que vigili des de
l’oposició que siguem fidels als nostres propis compromisos. Jo
crec amb allò que li he dit de les mesures estructurals, que crec
que s’estan duent a terme des d’aquesta conselleria, que sí que
som fidels amb aquests compromisos.

I respecte de les esmenes parcials, que gairebé no n’he
pogut parlar, perquè de fet vostè tampoc n’ha parlat, vostè
m’acusava que jo m’agafo a un ferro roent també, escolti, és
que qui fa esmenes a la totalitat és vostè, per tant, jo debato
amb vostè i si vostè presenta aquestes esmenes a la totalitat,
amb aquests arguments jo debato d’aquests arguments, no en
debato d’altres.

I pel que li deia de les esmenes parcials, bàsicament el que
fan és fer seguidisme de les polítiques que s’han fet a la
conselleria, perquè vostè presenta esmenes sobre els aturats de
llarga durada, sobre les víctimes de violència de gènere, que
abans hi he fet referència, sobre la conciliació de la vida
laboral, sobre la dotació en matèria d’indústria. Perdoni que
parli de les seves esmenes parcials, en comissió no li va agradar
gens que ho fes, però bé, si cal també ho podem fer.

En definitiva, seguidisme de les polítiques que ja s’estan
fent i de les convocatòries que ja té en marxa la conselleria i per
això no veiem cap sentit de votar-les a favor.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Doncs torn del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Enric Casanova.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Jo també vull ser breu, parlaré des
d’aquí. Únicament dir-li al Sr. Tadeo que es basa en no retirar
l’esmena a la totalitat en el tema de la sinistralitat. La
sinistralitat no s’ha reduït el que es pretenia, bé, jo també li vull
dir una cosa, si hi ha una lluita decidida a la sinistralitat, hi ha
una lluita decidida a la reducció de les malalties de caràcter
professional, hi ha una aposta per fer reducció de la sinistralitat
laboral. I jo li vull recordar els plans de xoc contra la
sinistralitat laboral els han fet sempre governs progressistes. El
pla de xoc contra la sinistralitat que hi havia el 2011, quan va
arribar el Partit Popular el va...  Per tant, ser l’adalil de la
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sinistralitat i ara dir que no vol retirar una esmena perquè no es
lluita prou contra la sinistralitat, quan ve d’un moment en què
no es lluitava gens contra la sinistralitat no és de rebut.

I després l’altre element és el tema de la diversificació
econòmica. La diversificació econòmica que es basa en què no
s’ha impulsat prou el sector secundari, no s’ha impulsat prou
el sector primari, ara parla de la Llei agrària, perquè la Llei
agrària no s’impulsa prou; jo el que li vull parlar també és que
dintre de la diversificació, dintre de l’impuls del sector terciari,
el sector terciari no és sols és el turisme i hi ha un element en
què s’està treballant i molt de valent des d’aquest Govern i des
de diferents governs que és el tema de la desestacionalització,
desestacionalitzar també vol dir diversificar perquè
desestacionalitzar és oferir nous productes que impliquen nous
sectors econòmics en el sector turístic.

Per tant, crec que no té raó de ser i n’hi ha -i torn a repetir-,
hi ha esmenes a la totalitat com és l’esmena a la totalitat a
l’Escola d’Hoteleria, com és l’esmena a la totalitat a
l’IBESTAT que no té sentit de ser perquè no hi ha fet ni una
esmena parcial. Per tant, el que caldria seria retirar-les perquè
així queda.

I ja per acabar, s’ha parlat aquí de les polítiques actives, jo
crec que el Sr. Aguilera ha parlat d’aquelles polítiques dels
joves, de més de 40 anys per retorn. Jo li vull recordar que
aquests joves quan se’n varen anar no tenien 40 anys, eren
joves i eren joves que havien estudiat aquí i eren... i són talent
que teníem aquí i que varen haver de partir. I per tant, és de
justícia tornar i intentar que aquests joves, perquè eren joves
quan se’n varen anar, tornin i se`ls qualifiqui com a torn. I a
més a més he de dir que les polítiques actives sí que es fan i el
SOIB, l’increment del SOIB són polítiques actives per retornar
la dignitat als treballadors, polítiques actives en formació i
polítiques actives en orientació, perquè l’orientació i
l’establiment de les carreres professionals de les persones és
imprescindible perquè tots puguin millorar els seus llocs de
feina i la seva ocupabilitat, perquè una de les obligacions del
SOIB és augmentar l’ocupabilitat dels treballadors, de tots i de
cadascun dels treballadors d’aquestes Illes Balears. I és el que
fa el SOIB, apostar per l’ocupabilitat i millorar la relació entre
l’ocupabilitat de les persones i les necessitats de les empreses.

Res més, moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Passam a les votacions, una vegada acabat el debat. Doncs
passam al debat número 1, de l’articulat del dictamen del
projecte de llei. Al debat número 1 de l’articulat del dictamen
del projecte de llei, s’han emès tres esmenes de nova
incorporació, per tant, es necessita la unanimitat de totes les
diputades i els diputats de la Cambra, n’hi ha una emesa pel Sr.
Antoni Reus, sobre l’Orquestra Simfònica, si de cas... si el Sr.
Reus si la vol llegir així com és l’esmena, perquè almenys en
quedi constància al Diari de Sessions.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, seria: nova disposició final, modificació del Decret
11/2007, de 24 de març, s’afegeix un paràgraf quart a la
disposició addicional quarta del Decret 11/2017, de 24 de març,
amb la redacció següent: “4. En el cas del personal de les
categories professionals artístiques de l’especialitat
d’Interpretació de la Fundació Orquestra Simfònica Illes
Balears, la creació de la qual fou autoritzada per l’Acord del
Consell de Govern, de 19 de desembre de 2014, publicat al
Butlletí Oficial de les Illes Balears, núm. 174, de 20 de
desembre de 2014, el moment per a l’acreditació del nivell de
català que correspongui serà el de l’efectiva incorporació al lloc
de feina. Si en el moment de la incorporació no pot acreditar el
nivell exigit de coneixements de llengua catalana dins el seu
contracte es farà constar que queda obligat a assolir i acreditar
el nivell mínim de català en el termini d’un any i dins els dos
anys successius el nivell de català corresponent al lloc de
treball. Si no han obtingut el corresponent nivell de català, una
vegada transcorreguts aquests terminis seran remoguts del lloc
de treball per manca d’adequació a les funcions d’aquest,
mitjançant un procediment contradictori i oïda la Junta de
Personal corresponent. No serà exigible el nivell de català en
les contractacions a les categories i especialitats indicades per
a períodes inferiors a un any. En qualsevol cas, tenir un nivell
de català superior a l’exigit sempre ha de constituir un mèrit a
valorar en el procediment de previsió.”

EL SR. PRESIDENT:

Pel que he entès durant el debat en l’esmena que ha
proposat el Sr. Antoni Reus hi ha unanimitat de tots els diputats
i diputades de la Cambra, no és cert?

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

En la que ha proposat el Sr. Nel Martí de MÉS per
Menorca, no hi ha unanimitat de la Cambra, no és cert?, en les
dues que ha proposat.

(Remor de veus)

Doncs... algú s’hi oposa?... a les...

(Remor de veus)

..., entenc que sí.

(Remor de veus)

Doncs passam a la votació, passam a la votació primer de
la que ha cantat ara mateix el Sr. Antoni Reus, de MÉS per
Mallorca. Votam.

Doncs, 56 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.

Doncs ara passam a la votació de l’esmena 13734/18, del
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS. Votam.

23 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

Grup Parlamentari Popular, 13839. Votam.

18 vots a favor; 32 en contra i 7 abstencions.

 



8470 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 149 / fascicle 1 / 18 de desembre de 2018 

13840. Votam.

18 vots a favor; 32 en contra i 7 abstencions.

13841. Votam.

20 vots a favor; 32 en contra i 5 abstencions.

13842. Votam.

19 vots a favor; 32 en contra i 5 abstencions.

13843. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

13844. Votam.

18 vots a favor; 34 en contra i 5 abstencions.

13845. Votam.

19 vots a favor; 33 en contra i 5 abstencions.

13846. Votam.

21 vots a favor; 32 en contra i 4 abstencions.

13847. Votam.

18 vots a favor; 34 en contra i 5 abstencions.

13848. Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 3 abstencions.

13849. Votam.

18 vots a favor; 34 en contra i 5 abstencions.

13850. Votam.

18 vots a favor; 34 en contra i 5 abstencions.

13851. Votam.

18 vots a favor; 34 en contra i 5 abstencions.

13852. Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 3 abstencions.

13853. Votam.

20 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

13854. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

13855. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

13856. Votam.

21 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

13857. Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 3 abstencions.

13858. Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 3 abstencions.

13859. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

13860.Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 3 abstencions.

13861. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

13862. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

13863. Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 3 abstencions.

13864. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

13865. Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

13866. Votam.

18 vots a favor; 34 en contra i 5 abstencions.

13867. Votam.

18 vots a favor; 34 en contra i 5 abstencions.

13868. Votam.

18 vots a favor; 34 en contra i 5 abstencions.

13869. Votam.

18 vots a favor; 36 en contra i 3 abstencions.

13870. Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 3 abstencions.

13871. Votam.

18 vots a favor; 34 en contra i 5 abstencions.
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13872. Votam.

18 vots a favor; 34 en contra i 5 abstencions.

13873. Votam.

18 vots a favor; 34 en contra i 5 abstencions.

13875. Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 3 abstencions.

13876. Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 3 abstencions.

13877. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

13878. Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 3 abstencions.

13879. Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 3 abstencions.

13881. Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 2 abstencions.

13882. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

13883. Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 3 abstencions.

13884. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

13885. Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 3 abstencions.

13886. Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 3 abstencions.

13887. Votam.

20 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

13888. Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 3 abstencions.

13889. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

13890. Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 3 abstencions.

13891. Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 3 abstencions.

13892. Votam.

20 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

13893. Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 3 abstencions.

13894. Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 3 abstencions.

13895. Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 3 abstencions.

13896. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

13897. Votam.

18 vots a favor; 33 en contra i 6 abstencions.

13898. Votam.

19 vots a favor; 33 en contra i 5 abstencions.

13899. Votam.

18 vots a favor; 34 en contra i 5 abstencions.

13900. Votam.

18 vots a favor; 33 en contra i 6 abstencions.

13901. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

13902. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

13903. Votam.

19 vots a favor; 33 en contra i 5 abstencions.

13904. Votam.

18 vots a favor; 33 en contra i 6 abstencions.

13905. Votam.

19 vots a favor; 33 en contra i 5 abstencions.
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13906. Votam.

18 vots a favor; 32 en contra i 6 abstencions.

13907. Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 3 abstencions.

13908. Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 3 abstencions.

A continuació passarem a la votació de les esmenes del
Grup Parlamentari Mixt, de la Sra. Consuelo Huertas.

14334. Votam.

21 vots a favor; 31 en contra i 5 abstencions.

14335. Votam.

3 vots a favor; 31 en contra i 23 abstencions.

14336. Votam.

3 vots a favor; 31 en contra i 23 abstencions.

14337. Votam.

2 vots a favor; 31 en contra i 23 abstencions.

14338. Votam.

5 vots a favor; 49 en contra i 3 abstencions.

14339. Votam.

22 vots a favor; 31 en contra i 4 abstencions.

14340. Votam.

3 vots a favor; 31 en contra i 23 abstencions.

14341. Votam.

2 vots a favor; 49 en contra i 6 abstencions.

14342. Votam.

22 vots a favor; 30 en contra i 3 abstencions.

14343. Votam.

21 vots a favor; 31 en contra i 5 abstencions.

14344. Votam.

3 vots a favor; 33 en contra i 21 abstencions.

14345. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.

14346. Votam.

3 vots a favor; 49 en contra i 5 abstencions.

14349. Votam.

23 vots a favor; 31 en contra i 3 abstencions.

A continuació passam a la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt, Ciutadans.

14350. Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

14351. Votam.

22 vots a favor; 32 en contra i 3 abstencions.

14352. Votam.

20 vots a favor; 34 en contra i 3 abstencions.

14353. Votam.

19 vots a favor; 33 en contra i 4 abstencions.

14354. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

14355. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

14356. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

14357. Votam.

22 vots a favor; 34 en contra i 1 abstenció.

14358. Votam.

22 vots a favor; 30 en contra i 5 abstencions.

14359. Votam.

20 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

Votació de l’esmena 14363/18, del Grup Parlamentari Mixt,
del Sr. Salvador Aguilera. Votam.

3 vots a favor; 30 en contra i 23 abstencions.

Doncs ara passaríem a la votació dels articles i les
disposicions als quals es mantenen esmenes.

Aquí ja ens han demanat votació separada..., una votació
separada. Si algun grup no la demana farem dues votacions. 
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Doncs passam a la votació dels articles 10, 15, 17, 21, 26,
27, 28, 34 i 43, de la disposició final primera i de l’exposició
de motius. Votam.

33 vots a favor; 21 en contra i 3 abstencions.

Passam ara a votació dels articles 7, 9, 11, 16, 22, 24, 25,
31, 32, 33, 36, 42, de les disposicions addicionals primera i
sisena; de la disposició derogatòria i de les disposicions finals
segona, sisena, setena, quinzena, setzena, dinovena i vintena.
Votam.

34 vots a favor; 20 en contra i 3 abstencions.

Passam a la votació de l’article 29. Votam.

34 vots a favor; 20 en contra i 3 abstencions.

Votació dels articles i les disposicions als quals no es
mantenen esmenes, que són..., votació conjunta del títol del
projecte de llei, de les denominacions del títol primer i del
capítol primer del títol primer; dels articles 1, 2, 3 i 4; de la
denominació del capítol II i el títol primer; article 5;
denominació del capítol III i del títol I; els articles 6 i 8;
denominació del capítol quart i el títol primer; de les
denominacions dels títols II i III; del capítol I del títol III; dels
articles 12, 13, 14, 18, 19, 20 i 23; de les denominacions del
capítol II i del títol III; dels articles 30 i 20; de les
denominacions del títol quart i del capítol primer del títol quart;
de l’article 37; denominació del capítol II i del títol quart; dels
articles 38 i 39; de la denominació del títol cinquè; dels articles
40 i 41; de la denominació del títol sisè; de l’article 44; de la
denominació del títol setè; de l’article 45; de les disposicions
addicionals segona, tercera, quarta, cinquena, sisena bis i
setena ter; de les disposicions finals tercera, quarta, cinquena,
vuitena, novena, desena, onzena, dotzena, tretzena, catorzena,
dissetena, divuitena, dinovena bis, dinovena ter, dinovena
quater i dinovena quinquies, i dels annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21, i de l’article
35. Votam.

36 vots a favor; cap en contra i 20 abstencions.

Doncs esmenes presentades a les seccions, entitats
públiques i empresarials, societats mercantils públiques,
fundacions, consorcis, ib-salut i Agència Tributària. Debat
número 2, de totalitat i globalitat, agrupació de la secció 19,
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, amb les seccions i
entitats afins.

Abans de passar a les votacions, s’han transaccionat tres
esmenes, no és cert? Estau d’acord amb la transacció de les
esmenes?

Doncs, en primer lloc votarem les esmenes del Grup
Parlamentari Popular.

13909. Votam.

18 vots a favor; 37 en contra i 2 abstencions.

13910. Votam.

18 vots a favor; 37 en contra i 2 abstencions.

13911. Votam.

18 vots a favor; 36 en contra i 2 abstencions.

13912. Votam.

18 vots a favor; 37 en contra i 2 abstencions.

13913. Votam.

18 vots a favor; 37 en contra i 2 abstencions.

14037. Votam.

24 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

14038. Votam.

20 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

14039. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

14040. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

14042. Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i 1 abstenció.

14046. Votam.

23 vots a favor; 32 en contra i 2 abstencions.

14047. Votam.

18 vots a favor; 34 en contra i 5 abstencions.

14048. Votam.

18 vots a favor; 34 en contra i 5 abstencions.

14049. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 2 abstencions.

14049. Votam. Perdó, 50. Tornam repetir. Repetim la
votació.

14050. Votam.

21 vots a favor; 34 en contra i 2 abstencions.

Passam a la votació de la 14051, transaccionada. Votam.

54 vots a favor; 3 en contra i cap abstenció.

La 14052, transaccionada. Votam.
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57 vots a favor; cap en contra i cap abstenció.

14053. Votam.

24 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

14054. Votam.

24 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

14055. Votam.

24 vots a favor; 33 en contra i cap abstenció.

14057. Votam.

21 vots a favor; 33 en contra i 3 abstencions.

La 14058, transaccionada. Votam.

57 vots a favor, cap en contra i cap abstenció.

14221. Votam.

19 vots a favor; 33 en contra i 5 abstencions.

A continuació votació de l’esmena 14371 del Grup
Parlamentari Mixt, de la Sra. Consuelo Huertas. Votam.

4 vots a favor; 32 en contra i 21 abstencions.

Votació de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt, del Sr.
Salvador Aguilera.

14512. Votam.

3 vots a favor; 34 en contra i 19 abstencions.

14513. Votam.

5 vots a favor; 31 en contra i 21 abstencions.

La 14514. Votam.

6 vots a favor; 31 en contra i 20 abstencions.

Fem un recés fins a les quatre i mitja.

(Remor de veus)

Les quatre i quart, idò. Les quatre i quart.
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