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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Bea Gamundí substitueix Maria Antònia Truyols.

LA SRA. SANS I REGIS:

Esperança Sans substitueix Antònia Martín.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sílvia Cano, Pilar Costa.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Maria Antònia García, Sebastià Sagreras.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Juan Manuel Gómez substitueix Patricia Guasp.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, però vostè hi és, vostè és membre de la Comissió
d’Hisenda. Gràcies, Sr. Gómez.

Moltes gràcies.

Compareixença de la consel l era de Presidència,
Cultura i Igualtat per tal d’explicar el Projecte de llei
RGE núm. 7788/19, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020
(escrit RGE núm. 7789/19).

L’ordre del dia consisteix en la compareixença de la
consellera de Presidència, Cultura i Igualtat per tal d’explicar
els pressuposts de la seva consellera per a l’any 2020, escrit
RGE núm. 7789/19.

Assisteix a la sessió la consellera de Presidència, Cultura
i Igualtat, la Sra. Pilar Costa i Serra, acompanyada de la Sra.
María Asunción Sáez Amer, secretària general; de la Sra.
Isabel Ramallo i Alcover, cap de Gabinet; de la Sra. Catalina
Solivellas i Rotger, delegada de la Presidència per a la Cultura;
del Sr. Miquel Àngel Coll i Canyelles, director general de
Relacions Institucionals i amb el Parlament;  del Sr. Álvaro
Gil i Amigo, director general de Comunicació; de la Sra.
Maria Durán i Ferrer, directora de l’Institut Balear de la Dona;
del Sr. Mateu Alexandre Malondra i Flaquer, director de
l’Institut d’Estudis Baleàrics, i del Sr. Pere Malondra i
Sánchez, gerent de la Fundació Orquestra Simfònica de les
Illes Balears.

Té la paraula per explicar els pressuposts la Sra.
Consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, per fer
l’exposició oral, sense limitació de temps, la Sra. Costa.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, molt bona tarda, diputades
i diputats. Després de la compareixença del vicepresident
Yllanes, amb aquesta intervenció en representació  de la
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, hem donat inici
a aquestes compareixences de totes les conselleries del
Govern per presentar aquests pressuposts generals de la
comunitat autònoma del 2020.

En el proper exercici de la comunitat autònoma, com
vostès saben, es disposarà d’un pressupost total de 5.893
milions d’euros, amb el qual el Govern demostra, de nou, el
seu compromís amb la cobertura de les polítiques socials. A
més a més, el pressupost del 2020 dota de contingut
econòmic necessari per a la seva consecució els acords de
governabilitat que des del Govern ens hem marcat per
consolidar l’avanç social i econòmic que ja vàrem iniciar a
l’any 2015 a les Illes i amb projecció fins a l’any 2023.

Abans d’entrar a analitzar aquest pressupost de la
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat hem de fer
menció de la nova composició del Govern i estructura de
l’administració de la comunitat autònoma: la que era abans la
Conselleria de Presidència assumeix ara les competències,
passa a ser la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat i,
per tant, com dic, assumeix aquestes competències en matèria
de cultura, a través de la delegació de la Presidència per a la
Cultura i deixa de gestionar, en comparació amb l’anterior
conselleria de la passada legislatura, les referents a acció
exterior, transparència i administració digital les quals passen
a les conselleries d’Hisenda i d’Administracions Públiques,
respectivament.

Les competències en matèria de Cultura de la que abans
era la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, aquesta
conselleria assumeix tot el vessant cultural, la que era la
Direcció General de Cultura, així com tots els ens, i la que era
la Direcció General de Normalització Lingüística la qual, com
saben, passa a ser gestionada per la Conselleria d’Educació,
Universitat i Recerca.

Així, correspon a aquesta Conselleria de Presidència,
Cultura i Igualtat, la gestió de les seccions 11 i 73, aquesta
darrera correspon a l’IB Dona; de les entitats públiques,
l’Institut d’Estudis Baleàrics, l’Institut d’Indústries Culturals
i les Fundacions Orquestra Simfònica de les Illes Balears i
Robert Graves.

Entrant en el pressupost ja concretament de la Conselleria
de Presidència, Cultura i Igualtat, tant de presidència com de
la mateixa conselleria per al 2020, hem de dir que el
pressupost és de 56.388.684 euros. Aquests recursos
econòmics inclouen els 8,4 milions d’euros procedents dels
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fons del Pla anual 2019 de l’Impost del Turisme Sostenible,
que correspon a la secció 37.

Aniré desgranant més endavant les xifres que desglossen
aquesta quantitat, però vull avançar-los que les modificacions
més significatives respecte del pressupost del que abans era
la Conselleria de Presidència, si bé es fa difícil fer una
comparació exacta, per la nova estructura tant de la conselleria
com del Govern, en general, però, com dic, aquestes
modificacions venen motivades bàsicament per l’assumpció
de les competències en matèria de cultura, atribuïdes, com
saben, a la passada legislatura a la Conselleria de Cultura,
Participació i Esports.

Aquests són també els primers pressuposts d’aquesta nova
conselleria que tenc l’honor d’encapçalar, una conselleria que
aglutina les competències de cultura, d’igualtat i les pròpies
d’una conselleria de Presidència, de caire més institucional i
coordinadora de les polítiques del Govern. Treballar aspectes
tan transversal en l’acció del Govern per aconseguir
l’eficiència i donar respostes cada vegada més adequades a les
necessitats dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears
suposa un nou repte engrescador, no només per a l’exercici
2020, sinó també per a tota la legislatura.

Començaré la meva anàlisi per la partida pressupostària
que la conselleria dedica a Cultura. La difusió i el foment de
la cultura, la promoció de la cultura balear a l’exterior o
l’atenció a biblioteques, arxius i museus, com a instruments
que són de difusió i de foment cultural centraran la nostra
atenció durant tot l’any 2020. En el proper exercici
continuarem amb el desplegament del Pla de Cultura amb tots
els mitjans de què disposam a la conselleria i per fer front a
aquestes tasques disposarem d’un pressupost de 33.804.000
euros els quals es gestionaran des de la Delegació de
Presidència per a la Cultura i les entitats públiques i
fundacions adscrites a la conselleria.

Amb aquestes recursos es cobreixen les activitats
derivades de les funcions que assumeix la Delegació de
Presidència per a la Cultura i els seus ens. En aquests
conceptes hem de dir que no hi ha a penes variacions respecte
del pressupost de l’any 2019, amb una excepció ben clara, que
és la incorporació dels projectes que venen finançats pel Fons
de l’Impost del Turisme Sostenible, que en el 2019 va ser
d’1.970.000 euros, i ara, en el 2020, passarà a ser de
8.486.000 euros. Amb aquests projectes el pressupost dedicat
a Cultura augmenta un 25,6% respecte de l’any 2019.

Es mantenen els  pressuposts dels equipaments culturals
que gestiona el Govern, en aquest cas són l’Arxiu General de
l’Administració , e l Museu Arqueològic d’Eivissa i
Formentera, l’Arxiu del Regne de Mallorca i la Biblioteca
Pública de Palma. Així mateix, també es mantenen les
despeses de personal adscrit al Museu de Mallorca, al Museu
de Menorca i Biblioteca Pública i Arxiu de Maó, la gestió dels
quals, com ja saben, està transferida als seus respectius
consells insulars, tant al de Mallorca com al de Menorca. I per
part del Govern gestionam en aquest cas el capítol 1, que són
les despeses de personal.

També mantenim el suport a institucions essencials per al
teixit cultural del nostre arxipèlag de les que formen part dels
seus patronats, a les quals donam suport institucional, com
puguin ser el Baluard Museu d’Art Contemporani, la Fundació
Museu i Centre Cultural de Formentera o el Teatre Principal
de Maó.

Dir que ara per a l’any 2020, per a l’any que ve està previst
avançar, a més, ja ho he dit en altres ocasions, en la
construcció de dues infraestructures estratègiques dins la
nostra política cultural, la primera, la del Centre Internacional
de Fotografia Toni Catany a Llucmajor, al llarg de l’any 2020
continuarem desenvolupant els treballs de construcció que han
estat adjudicats recentment per un valor d’1,9 milions d’euros
i que es troben en marxa a dia d’avui.

I per explicar-los quina és la segona d’aquestes
infraestructures clau per a la cultura de les Illes Balears hem
de parlar de l’Orquestra Simfònica de les Illes. Com ja he
explicat en aquest parlament, la Caixa de Música és un
equipament molt esperat que posarà solució al fet que la
Simfònica sigui encara l’única orquestra pública de l’Estat que
no té un espai propi per acollir la seva seu i, a més, que es veu
obligada a assajar a locals llogats. El cost total d’aquesta
infraestructura serà d’uns 10 milions d’euros dels quals 7,
concretament 7.079.000 euros seran finançats pel Fons del
Pla Anual 2019 de l’ITS, de l’impost del turisme sostenible.

D’altra banda, dir, com saben vostès, que Fundatur aporta
a aquest projecte 2  milions d’euros i el milió restant ve de
l’aportació d’anteriors ITS.

Faig un petit incís també per comentar-los que amb els
fons assignats a cultura, de l’ITS del 2019, a més de la Caixa
de Música, destinam també 1.400.000 euros a la compra d’un
solar a Vila, a l’antic hospital Dalt Vila per a la rehabilitació i
la museïtzació de les restes que hi ha en aquest solar. La
compra amb aquest jaciment pot considerar-se una actuació
prioritària ja que té  com a objectiu la recuperació i
conservació d’un important llegat històric i arqueològic a Dalt
Vila, uns vestigis que es troben en un espai històricament en
connexió amb els recintes fortificats de la ciutat d’Eivissa.

Tornant una altra vegada a l’Orquestra Simfònica, he de dir
que l’orquestra incrementa el seu pressupost fins arribar a la
quantia de 15.290.818 euros, i aquest increment s’explica,
evidentment, per la inversió en les obres de la nova seu, que
n’he fet menció abans, i també per a la millora i la
consolidació de la plantilla de la formació a la qual
s’incorporen 4 nous músics i una plaça de cap d’administració.
Amb els nous recursos, és voluntat de la Simfònica programar
més actuacions i també incrementar la seva presència i
concerts tant a la part forana de Mallorca com a totes i
cadascuna de les Illes.

Pel que fa a l’Institut d’Estudis Baleàrics, el seu pressupost
serà de 4.857.759 euros. Aquesta conselleria fa la mateixa
aportació que havia fet l’any passat i reafirma així la nostra
aposta pels creadors i la difusió del talent balears arreu del
món. A més a més, volem treballar perquè els recursos que hi
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destinem rendeixin més; ho farem simplificant els processos
burocràtics de les subvencions i optimitzant també els
recursos que s’hi destinen en funció  de les necessitats del
sector. Així mateix, també volem reforçar la Fira B amb un
nou format; la Mostra d’Arts en Viu, que la propera és a
l’octubre de l’any que ve, del 2020, tendrà un format de
jornades estrictament professionals; i ja en el març del 2021
es programaran espectacles oberts al públic i trobades
professionals d’artistes a programadors que permeti projectar
el talent balear fora de l’arxipèlag. A més a més, també es
preveuen tota una sèrie d’activitats de caire estrictament
professional, amb petites mostres al llarg de l’any dins el
circuït Talent Illes Balears.

Pel que fa a les atribucions de l’IEB, de l’Institut d’Estudis
Baleàrics, en matèria de difusió i coneixement de la llengua,
es mantendran les activitats previstes, tot i que una part dels
cursos de català i el material didàctic serà assumir
directament per la Direcció General de Política Lingüística,
d’aquí hauran vist una rebaixa en l’aportació que feia la
Direcció General de Política Lingüística amb 300.000 euros,
perquè, com dic, aquests cursos i el material didàctic els
gestionaran directament a la Direcció General de Política
Lingüística la qual depèn ara de la Conselleria d’Educació.

En el 2020, l’Institut d’Indústries Culturals consolidarà el
seu desplegament. La seva dotació per part de la conselleria és
d’1.150.000 euros, i a aquesta suma hi hem d’afegir, com ha
explicat el vicepresident a la seva compareixença anterior, una
partida de 500.000 que encara no s’havia pressupostat, perquè
es trobava pendent de l’execució en aquest cas que hi havia a
l’any 2019, però que en els pressuposts del 2020, com dic, es
produirà aquesta partida per part d’Indústria a l’Institut
d’Indústries Culturals.

L’ICIB, l’Institut d’Indústries Culturals, ha de ser un
catalitzador clau del nostre sector cultural, tal i com preveu el
Pla de Cultura i per això reforçam la seva plantilla. Hem
aprovat ja, recentment, la nova relació de llocs de treball,
l’RLT, a la qual hem incorporat un tècnic superior,
coordinador de l’àrea audiovisual i digital, i un auxiliar
administratiu. I també tenim en marxa el procés de selecció
del futur director o directora.

Abans de passar a la resta de direccions generals de la
conselleria, vull comentar-los una de les iniciatives que hem
posat en marxa en aquests primers mesos de legislatura i que
es fa pensant precisament en la dinamització i el futur del
nostre sector cultural. Hem engegat el procés per modificar
la Llei de mecenatge de les Illes Balears perquè volem
facilitar als ciutadans de les Illes el fet de fer donacions a
projectes o activitats culturals, organitzades per la comunitat
autònoma i els ens públics de Balears, i ampliam des de 600
a 1.200 euros la quantitat màxima a desgravar per a l’exercici
i millorarem el percentatge de deducció d’un 15 a un 25%. I
així mateix, dins aquesta Llei de mecenatge, amb la seva
modificació, eliminam el límit sobre la base imposable, és a
dir, en aquest cas la renda de les persones que fan el donatiu
ja no es té en compte a l’hora de fer aquestes donacions.
Incorporar les aportacions ciutadanes és una manera de fer

més sostenible l’acció cultural de l’arxipèlag i permet també
socialitzar-la i fer-la més compartida entre tots.

Detallat aquest pressupost de cultura, passam a revisar el
pressupost del Gabinet de Presidència. Dir que per a l’exercici
del 2020 la Presidència comparteix l’esforç pressupostari
exigit a totes les seccions i manté l’execució eficient de les
seves funcions i el pressupost destinat augmenta pràcticament
un 1%, fruit en part de restauracions i reformes que s’han de
fer tant a la Llotja de Mar com al mateix edifici del Consolat,
just per restaurar alguns vitralls de Sa Llotja, i per altra banda,
algunes millores tècniques a l’edifici del Consolat,
concretament a la Sala de Premsa.

Passam a la Secretaria General, on es preveu en aquest cas
un augment del 14% del pressupost del 2019, amb un total de
9.824.417 euros, que són fruit de la fusió del que abans era la
Secretaria de la Conselleria de Presidència, amb una part
proporcional del que era a la passada legislatura la Secretaria
de l’antiga Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

Respecte del manteniment del complex de Marivent,
continuam amb la línia de racionalització de la despesa
d’aquest equipament. En el 2020 aquesta despesa davalla un
10,7% i queda en 979.260 euros. Assolim la fita de
racionalitzar la despesa d’aquest centre de cost el qual, des de
l’any 2015 s’ha reduït en gairebé un 37%, un descens que ha
estat perfectament compatible amb el manteniment de les
instal·lacions i l’obertura dels jardins al públic.

Arribam a l’Advocacia de la Comunitat Autònoma, una
direcció, com saben vostès, amb una àrea de competència
totalment transversal que registra un increment de poc menys
d’un 1%. Com deia a l’inici, la Conselleria de Presidència,
Cultura i Igualtat presenta també tota una sèrie d’atribucions
noves i també hi ha hagut seccions que han estat transferides
a altres conselleries, com és el cas de Transparència,
Administració Electrònica i acció exterior. En el procés
d’aquesta reorganització interna, ara comptam amb el que és
la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el
Parlament, que resulta de la fusió del que abans eren dues
direccions generals diferents, la del Parlament per una banda
i la de Relacions Institucionals per una altra. Com dic, ara està
reorganitzada en una tota sola i a més, aquesta direcció general
a més de fer de corretja de transmissió entre el Parlament i el
Govern, porta les relacions institucionals de tot l’executiu.
Manté a més aquesta direcció general les seves línies d’ajudes
a les reials acadèmies de Balears, la col·laboració amb la
Fundació +34, que treballa oferint ajuda humanitària a
ciutadans de les Illes Balears que es troben empresonats a
l’estranger. I també manté les relacions amb les comunitats
balears a l’exterior, que a més els puc anunciar que a principis
d’any, el 2020, celebraran a Palma la reunió del Consell de
Comunitats Balears a l’Exterior.

La Direcció General de Relacions Institucionals i amb el
Parlament també té adscrit l’Institut d’Estudis Autonòmics,
que manté el mateix pressupost de l’any 2020. I finalment
esmentar que a l’organització de la Diada de les Illes Balears
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hi destinam el mateix pressupost, en aquest cas de 400.000
euros.

D’altra banda amb la Direcció General de Drets i
Diversitat, que és l’encarregada del desenvolupament
reglamentari de la Llei 8/2016, per defensar i garantir els
drets de les persones LGTBI, també es treballa des d’aquesta
direcció en el desplegament de la Llei d’accessibilitat
universal de les Illes Balears. Gestionarà un pressupost de
434.379 euros, destinats a donar suport als consells insulars
en la seva feina de l’atenció directa a les persones LGTBI,
perquè, com ja saben, es van traspassar les competències en
matèria LGTIB als consells insulars des del mes de gener
d’enguany, de 2019. Des de la Direcció General de Drets i
Diversitat també s’ajuda a les organitzacions sense ànim de
lucre de l’àmbit LGTIB i es contribueix a generar, evidenciar
de les condicions a les que ha de fer front la comunitat LGTIB
a les Illes Balears.

Passam ara a la Direcció General de Coordinació, que
manté una estreta col·laboració amb tots els departaments del
Govern, per garantir els compliments dels acords de
governabilitat, explicar que, donat que les atribucions de les
polítiques LGTBI i també en aquest cas l’administració
electrònica, que ja no estan assignades a aquesta direcció,
veim que hi ha un descens significatiu de la seva dotació
respecte de 2019, en concret baixa un 82%, com dic per una
banda perquè les polítiques LGTIB estan a una altra direcció
general i les d’administració electrònica també a una altra
direcció general i a una altra conselleria, que en aquest cas és
la d’Administracions Públiques.

Arribam ara a la Direcció General de Comunicació, que és
una àrea que experimenta una disminució del 7,5%, ja que ha
dut a terme una revisió de la despesa en serveis tècnics,
proveïts per altres empreses, serveis en la contractació dels
quals s’incorporen clàusules socials, seguint el suggeriment
del Sindicat de Periodistes, per tal d’aconseguir evitar la sots-
contractació de professionals en règim de precarietat en els
contractes i impulsar així una contractació ètica, social,
sostenible i integradora. Aquesta és una línia important de
l’acció de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat,
donat que permet informar els ciutadans, però també és un
instrument essencial per facilitar el progrés social de la nostra
comunitat; gràcies a campanyes de sensibilització del Govern,
es pot incidir i millorar la convivència, atenent temes com
puguin ser el medi ambient o la violència masclista.

Per últim he deixat una de les àrees també més important
dins la línia d’acció d’aquest Govern, que són les polítiques
d’igualtat efectiva entre homes i dones. Tots vostès ja
coneixen la feina ingent que es fa en aquest sentit per part de
l’Institut Balear de la Dona. Per a 2020 l’Institut Balear de la
Dona comptarà amb un pressupost de 5.712.783 euros, als
quals hem de sumar 15.000 euros més que es destinen al
consell de participació de la dona. Voldria destacar a més que
aquests són els primers pressuposts en matèria d’igualtat de
gènere que feim després que les competències en igualtat,
l’atenció directa hagin estat transferides als consells insulars
des del mes de gener del 2019. 

És per això que el pressupost que els presentam no inclou
els recursos per a l’atenció directa, que aquest any que ara
acaba va tenir un pressupost aproximat de poc més
d’1.400.000 euros. I tampoc no inclou el pressupost per als
pisos pont, que estaven prevists per a enguany i que ja s’ha
arribat a un acord amb el Consell de Mallorca, amb el de
Menorca i l’Ajuntament de Palma. Es manté però en aquest
pressupost, pel seu abast autonòmic, el servei d’assistència 24
hores a les víctimes de violència masclista, que en aquest cas,
en aquest pressupost de 2020 també s’amplia a les víctimes de
violència sexual i es veu reforçat també en les franges
nocturnes dels mesos de juny a octubre, amb una partida que
ha augmentat en 693.000 euros. 

La convocatòria de subvencions a corporacions locals
també en aquest cas puja més de mig milió d’euros, amb un
total d’1.149.000 euros per dotar de personal a les taules de
coordinació municipals, amb l’objectiu de dinamitzar i dur a
terme accions de prevenció de violències masclistes, de
prevenció i sensibilització de violència de gènere i la
realització d’estudis o mesures de sensibilització, prevenció
i ajuda a les víctimes de tracta i prostitució. Precisament en
aquesta línia hem incorporat en el pressupost de 2020 una
nova subvenció directa a Germanes Oblates, amb un import de
123.000 euros per posar a punt un nou pis d’acollida, amb vuit
places destinades a dones víctimes de tracta i prostitució. Amb
aquesta acció volem donar compliment al Pla de tracta de la
comunitat autònoma, que també ha previst 90.000 euros en
inversions per a accions de sensibilització. Ja saben que la
tracta de dones i nenes és un assumpte prioritari en aquest
govern, durant aquesta legislatura a més volem assolir
l’abolició de la prostitució i aconseguir que Balears sigui un
espai lliure de turisme sexual. El present pressupost reforça
la col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears, amb la
qual hi tenim ja un conveni i càtedra d’estudis de gènere,
ampliant-se enguany en 45.000 euros, que aniran adreçats a
desenvolupar nous programes formatius sobre la violència de
gènere i la coeducació.

I una altra de les línies prioritàries en el 2020 serà
precisament mantenir i augmentar el projecte de coeducació
a les Illes Balears. Per fer-ho hem destinat 240.000 euros, que
suposen un increment d’un 22% respecte del pressupost de
2019. Aquests recursos es destinaran a facilitar suport i
assessorament tècnic a les escoles interessades a implementar
la coeducació i a oferir formació específica sobre aquest tema
als docents i a les docents.

Aquest en definitiva és el resum d’aquest pressupost de la
Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat per a l’any 2020
i aprofit per agrair a tota la conselleria, a totes les direccions
generals, directores, directors i al gabinet, la feinada feta
durant tots aquests mesos i la que queda per fer per executar
totes les polítiques que proposam des de la conselleria.

I ara ja sí que qued a la disposició, Sra. Presidenta, per
respondre les preguntes que els diputats o diputades em
vulguin formular.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Costa. Llavors procedeix ara a la
suspensió de la sessió per un temps màxim de 45 minuts, per
tal que els grups parlamentaris puguin preparar la formulació
de preguntes o observacions; per la qual cosa es demana als
portaveus si volen una suspensió de la sessió, o si es pot
continuar. 

Tots d’acord, llavors continuam. Vull aclarir que en aquest
tipus de compareixença no hi haurà un diàleg interactiu, vostès
tendran 10 minuts en primer lloc per fer les preguntes o
observacions, la conselleria sí que podrà decidir si vol
contestar després, o en conjunt a totes les seves preguntes.
Llavors continuam i donam pas a la intervenció, bé a la Sra.
Consellera li vull preguntar si vol contestar globalment o
individualment les preguntes?

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Sí, puc contestar globalment.

LA SRA. PRESIDENTA.

Globalment, moltes gràcies, Sra. Consellera. Llavors,
donam pas a cadascun dels parlamentaris. Passam, en primer
lloc, al Grup Parlamentari Popular, la Sra. García. Té deu
minuts per fer la seva exposició.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, presidenta. Bones tardes, senyores i
senyors diputats. Benvinguda, Sra. Consellera, i moltes gràcies
per comparèixer i donar-nos explicacions del seu pressupost.
Moltes gràcies també al seu equip per acompanyar-li i donar-li
suport.

A les circumstàncies econòmiques que ja vaig tenir ocasió
de comentar-li durant la seva compareixença el passat 11 de
setembre, a la Comissió d’Assumptes Institucionals, li vaig
comentar qüestions relacionades amb indicadors clars de
desacceleració econòmica, disminució d’ingressos, més
deute, més dèficit, manca de finançament estatal, un REB
inexistent, un REB frau i ara hem defallit després de conèixer
els pressuposts de 2020 una recaptació fictícia, increment
d’un 16% de despesa d’alts càrrecs, desdotació de places de
funcionaris, disminució d’inversions en infraestructures
educatives per un valor quasi de 13 milions. Tot això ens
preocupa, al Partit Popular, perquè dibuixa un escenari
complex i sobretot de contracció  pressupostària en termes
generals que preocupen el Partit Popular, essencialment per
les retallades que això significarà a les quotes de benestar dels
ciutadans de les Illes Balears.

Però ara és tracta d’avaluar els pressuposts del seu
departament en relació amb les propostes programàtiques que
va anunciar dins la Comissió d’Assumptes Institucionals. 

Si li  pareix començaré en temes de l’IB Dona. Una
retallada significativa que pràcticament era o és d’1,5 milions,
però he entès després de les seves explicacions que ve
justificat pel traspàs d’unes certes competències. Però sense
ànim de posar en dubte les mesures de polítiques públiques i
d’igualtat que configuren el programa complet d’IB Dona, el
Partit Popular dóna suport plenament a aquestes iniciatives,
com li vaig comentar a l’anterior compareixença, però
consideram necessari una informació més detallada de les
despeses que figuren en aquest pressupost. 

Sent més precisa en aquest sentit li pregunto per diverses
partides. Del programa 323C, la partida 22509, altres
despeses diverses, que contempla la quantitat d’1.777.000
euros; la partida 22709, altres treballs, que recull la quantitat
de 593.169 euros, i la partida 6400, despeses en inversions de
caràcter immaterial per 285.000 euros. Insistesc, no estic
qüestionant les quanties d’aquestes partides, però sí que li
deman una major concreció i quin és l’objectiu de cada una
d’aquestes despeses. 

En relació amb la Direcció General de Comunicació, jo
entenc que el procés de comunicació necessita sots-
contractar serveis externs, experts en generació de continguts,
agències, mitjans, però em podria detallar per favor el que fa
referència al programa 151A, la partida 22602, publicitat i
propaganda, per 1.900.000 euros i la partida 22706, estudis i
treballs tècnics, per 584.000 euros? En les circumstàncies
econòmiques actuals 2,5 milions, més o manco, en aquestes
qüestions de publicitat, propaganda i estudis i treballs que no
estan detallats ens sembla molt important que vostè ens doni
explicacions sobre aquestes qüestions més concretes.

Quant a la Direcció General de Coordinació, i en la
mateixa línia d’inconcreció dels altres apartats, ens sorprenen
i ens criden l’atenció partides que recullen en el programa
121C. 

Per a reunions i conferències i cursos hi ha una partida de
20.000 euros i no entenem aquí quin sentit té, són reunions
que organitzarà la direcció general o són reunions en les quals
participaran els professionals adscrits a aquesta direcció
general? I els estudis de treballs tècnics per 20.000 euros, en
quina direcció aniran aquests estudis?

Quant a la Direcció General de Drets i Diversitats tornam
a identificar aquestes dues partides que consideram que són
genèriques, i el que li demanam és que ens pugui detallar
exactament aquestes reunions, conferències i cursos, que en
aquest cas concret arriben a 50.000 euros; 50.000 euros que
no tornam a saber si és que organitzarà aquest departament
seminaris, conferències, congressos, fòrums o hi participaran
ells? Podria detallar aquesta qüestió?

Igual que els treballs tècnics, que hi torna a haver una
partida idèntica a l’anterior direcció general de 20.000. No
sabem si són unes partides que són calaix de sastre  i  van
posant 20.000 aquí, 20.000 allà, o si pel contrari ja tenen una
línia exacta per dur a terme aquests estudis.
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Quant a la delegació de Presidència per la cultura. Miri, en
aquest cas, li he de dir que el Partit Popular hi està d’acord i
donarà suport a la iniciativa de l’Orquestra Simfònica perquè
evidentment necessita una infraestructura pròpia on pugui
desplegar to tes les seves activitats; el que passa és que el
Partit Popular no comparteix que part del finançament, aquests
7 milions, venguin de l’impost de turisme sostenible perquè
és una manera de desvirtuar els objectius d’aquest impost. Per
tant, veuríem bé que aquest finançament obtingués recursos
propis del Govern i no utilitzàs aquest impost de turisme
sostenible, que hauria de tenir una altra finalitat, per finançar
aquesta caixa de la música, que insistesc que nosaltres hi
estam d’acord que l’Orquestra Simfònica tengui la seva pròpia
infraestructura.

Altres qüestions que també li volia demanar són referents
a projectes, iniciatives que ens va comentar a la seva
compareixença i que no hem estat capaços d’identificar en els
pressuposts, que tal vegada estan ja dins una partida d’aquestes
que no són massa concretes, però voldria saber si hi ha una
partida dins el pressupost del pròxim any per dur a terme
aquestes activitats extraescolars que vostè ens va dir que
volien dur als centres de secundària de les Illes relacionades
amb les arts escèniques.

També en relació amb aquests tallers de teatre per a dones
i nines i nins, que estava recollit a la seva línia programàtica,
voldria saber si ja tenen concretades unes línies específiques. 

En definitiva, Sra. Consellera, el Partit Popular li demana
més concreció, li demana que pugui donar més informació
detallada de totes aquestes partides genèriques i que no
acabam d’entendre cap on van aquests recursos que -insistesc-
no els qüestionam, però sí que volem saber quin és el seu
objectiu.

I també el Partit Popular li demana un esforç especial, en
aquesta conjuntura complexa econòmica perquè impulsi tot un
conjunt d’eines perquè sigui més eficaç i més eficient la
utilització dels diners públics que faran durant aquesta
legislatura. 

Per la meva part, doncs, em reservaré el temps que em
resta després de les respostes que em pugui donar al final la
consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha possibilitat de reservar temps, després té un torn
de cinc minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Ja està, doncs aquí finalitzo la meva intervenció. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. García. A continuació té el torn de
paraula la representant del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, la Sra. Sans. 

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, presidenta. En primer lloc, gràcies per
comparèixer, benvinguda la consellera Costa i tot el seu equip. 

Malgrat que a les memòries de la secció i dels diferents
programes està tot bastant detallat, m’agradaria que ens pogués
detallar una mica més tota una sèrie de programes o
d’iniciatives que tenen, que posaran en marxa en els propers
pressuposts. Dins l’Institut Balear de la Dona, per una part hi
ha el tema del servei de l’ampliació del servei d’atenció
telefònica 24 hores, la qual cosa és una gran notícia que es
puguin atendre altres demandes més enllà del que seria la
violència de gènere i era per si podia aprofundir en aquesta
iniciativa.

Després quant a les subvencions nominatives, n’hi ha una
de 123.000 euros que anirà a conveni de col·laboració amb les
Germanes Oblates que, bé, cal dir que són diguem l’única
institució, per dir-ho d’alguna manera, que tenen habitatges per
atendre en el primer moment a les víctimes de tracta i
m’agradaria que pogués explicar una mica més la tasca que
desenvoluparan amb aquests 123.000 euros.

Després, quant a temes de cultura m’agradaria també que
pogués aprofundir una mica més en el que seria el pressupost
que tendrà per gestionar l’Institut d’Indústries Culturals.

Això és tot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sans. A continuació té el torn de
paraula el representant del Grup Parlamentari Ciudadanos Sr.
Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Juanma Gómez, gràcies, presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

He dit: Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

 Ah, no l’he sentida, perdó, gràcies, presidenta, parlau molt
fluixet per això no ho he sentit, jo som mig sord...

LA SRA. PRESIDENTA:

No es preocupi, Sr. Gómez.
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies. Consellera, gràcies, per la compareixença del
vostre gabinet i seva, sobretot jo aniré poc a poc perquè sí vull
fer aturada, ho mereixen l’equip i les partides pressupostàries
i la memòria presentada aquí. Per tant, procuraré fer un repàs
a cadascun dels centres de cost i de programes. 

Vostè sap que n’hi ha dos que específicament sí... faré
especial seguiment, que és els nostres balears a l’exterior, els
gran oblidats per les polítiques de la nostra comunitat
autònoma, no ho dic  per les subvencions, eh?, dic les
polítiques en general de la comunitat autònoma i evidentment
pel tema de diversitat i  igualtat que és un tema amb què el
nostre grup parlamentari tenim un compromís de seguiment i
sobretot de promoció i de projecció.

Hi ha dues partides sempre al pressupost que són, que trob
jo que són les menys especificades i que per part de la
transparència d’un govern i de rigor convé que sempre
esmenti, s’hi passa molt per damunt, no s’hi fa esment i crec
que una manera d’esbrinar-ho és la interacció dels grups
parlamentaris, el capítol 2. 

El capítol 2 d’un pressupost és fonamental perquè és un
moviment que té sempre l’executiu, diguéssim que és un
calaix amb bastant de maniobra, del qual l’execució
pressupostària no es fa seguiment fins que es vagin veient els
resultats, a diferència d’una convocatòria de subvenció o d’un
conveni de capítol 4 o capítol 7 dels quals evidentment es
visualitza la seva instrumentalització. Per tant, crec que és
important que ens doni un poc de visió del que preveu fer al
capítol 2 d’algunes de les conselleries, especialment a
l’arrodoniment de 20.000 euros als estudis o a la despesa
corrent. 

Concretament al capítol 2 del Consell de... del programa
referent als balears a l’exterior sempre s’especifica i es
pressuposta la celebració del Consell de Comunitats. Vostè
sap, consellera, que hi ha un parell d’executius i no només els
presidits en aquestes dues legislatures, sobretot l’anterior,
d’aquesta no en podem parlar perquè encara no s’ha celebrat,
on no s’ha celebrat el Consell de Comunitats anualment. Per
tant, hi ha una part aquí important de quasi 70.000 euros que
en l’exercici de 2019, si no se celebra el Consell de
Comunitats entenc jo que ve la Conselleria d’Hisenda i
Pressupsots i diu: “m’ho enduc”, o ha fet una modificació de
crèdit per destinar-ho a altres necessitats que el capítol 2
evidentment li ho permet, a capítol 4 i a capítol 7.

Jo voldria saber si l’execució pressupostària..., sé que no
és el pressupost per a 2020, però si vostè en el que queda de
2019 encara no li han bloquejat aquesta partida i encara la pot
destinar a alguna altra. Crec que és difícil, perquè hi ha..., no
hi ha temps de fer una convocatòria, però si ha pogut executar
aquest capítol 2. I entenc jo que executarà el capítol 2
d’aquestes comunitats balears a l’exterior perquè ha anunciat
vostè ja que se celebrarà dins els primers mesos del 2020 el
Consell de Comunitats. 

Aprofit per dir-li una cosa: dic que som els grans oblidats,
els nostres balears a l’exterior, perquè entenc que és un
operatiu complicat i la seva secretària general ho sap, el que
és organitzar amb una agència de viatges el trasllat de tots els
representants de les cases i centres balears a l’exterior, però
són balears a l’exterior, reconeguts a l’Estatut d’Autonomia,
els grans oblidats en aquest sentit i crec fonamental i
m’agradaria rebre el seu compromís que se celebrarà cada any
el Consell de Comunitats i almanco dins aquesta legislatura
una o dues vegades a qualsevol de les Illes, territori de la
comunitat autònoma, no només que es desplaci el director
general a alguna de les ciutats on hi ha centres balears a
l’exterior. 

Ho dic perquè és un consell consultiu i participatiu que té
la mateixa dignitat i la mateixa representativitat que pot tenir
qualsevol altre consell participatiu i consultiu que té la nostra
comunitat autònoma, de fet, d’altres en aquesta mateixa
conselleria.

He vist més que justificada la despesa de... em semblava
que ha esmentat vostè unes obres que afecten al Consolat, per
tant, obres, estaven a capítol 2, per tant, està més que
justificat, no tenc res a demanar.

Però sí al programa 121B, de la direcció i serveis generals
de la conselleria, li deia que el capítol 2, és una de les nostres
preguntes, però el capítol 4 també, aquí hi ha la partida 48,
de... preferència a la família, institucions, entenc jo que aquest
1.131.000 euros serà mitjançant una convocatòria de
subvencions. No sé si té previst algun conveni instrumental o
algun subvenció nominativa. Entenc jo que si fos una
subvenció nominativa ja decidida estaria aquí amb el nom i
llinatges del destinatari, però tal vegada té previst alguna
subvenció nominativa i no la té inclosa dins una convocatòria.
Jo voldria saber aquest 48 del 121B a què anirà destinat,
l’objecte de la subvenció i la finalitat.

Crec que és un instrument important per a una
transformació social, la participació del teixit social, de les
entitats al 48, només li deman que ens pugui fer cinc cèntims
de quin és l’objecte i com s’instrumentalitzarà aquesta partida,
la 48.

Al programa 316A, de drets i diversitat, el mateix, hi ha
unes despeses... el capítol 2 parla de material i..., perdoni,
de..., concretament treballs realitzats, són 20.000, i estudis,
reunions i conferències. Jo voldria saber si és dins la
campanya de sensibilització o de formació, si aquesta
formació és interna o externa, és a dir, es donarà cap a entitats
o cap a tècnics fora de l’administració perquè entenc que el
(...) diversitat, la finalitat (...) la sensibilització, però també de
formació deu ser un dels objectius, però li insistesc que és
important detallar els capítols 2  de les partides
pressupostàries.

Veig una partida del capítol 4, de 175.000 euros, que
entenc que va a corporacions locals, també una convocatòria
per actuacions de les corporacions locals, però també hi ha
una 48 per a entitats. Voldria saber l’objecte i la finalitat
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també d’aquesta convocatòria -insistesc-, programa 316A,
capítol 4.

Permeti’m... que té un bon volum vostè de pressupost i de
centres de cost i programes... Dia de les Illes Balears també,
bé, li he de reconèixer i he de valorar positivament, i vostè i jo
ja hem tengut o ens ha arribat alguna comentari que hem fet,
que..., som al programa 231B, foment i relació amb les
comunitats balears a l’exterior, és un..., ja he tengut converses
amb el director general, és important i jo sé que de vegades
les comunitats balears a l’exterior per ventura no exhaureixen
tot el pressupost i és veritat que passa, però necessiten una
pedagogia. Jo li deman que faci un esforç el seu equip, la seva
secretaria general i també la direcció general en la pedagogia
i educació  pel que és la tramitació de... diguéssim els
impresos, els requisits d’aquestes convocatòries. No és que
no tenguin projectes per arribar a exhaurir el pressupost. És
que és molt difícil per a ells entendre el procediment a
l’Uruguai, a l’Argentina, a Cuba, a Dominicana o on es puguin
realitzar entendre el funcionament i el rigor que s’exigeix
aquí. Altres vegades es donava certa formació, és important
quan es desplaça el director general tal vegada l’acompanya
algun funcionari, perquè allà mateix els ho expliqui.

Estic satisfet que es mantingui aquesta partida, aquestes
partides pressupostàries tan necessàries per a la promoció i
com a ambaixadors de la cultura de la nostra comunitat
autònoma a l’exterior i molt amb les dificultats que alguna
comunitat... algun país a l’exterior que estan patint els nostres
balears.

En principi, si vostè ja m’esmenta que els altres capítols 2,
4 i 7 de les altres direccions generals, en els seus programes
ens farà cinc cèntims, de quins són els objectius de la
conselleria en aquestes convocatòries, jo en principi ja em
donaria per contestat.

Sí que hi ha una pregunta l’Institut d’Estudis Baleàrics, he
entès jo que es mantenia el pressupost que es feia respecte de
l’any 2019, amb 4.858.000 euros, si no ho he entès malament,
corregeixi’m, però que assumir una partida de 300.000 euros,
la Direcció General de Política Lingüística (...) el material
d’ensenyament del català. Em sembla que ha estat així, si no,
corregeixi’m, però si és així, si es manté el mateix pressupost
i la direcció general assumeix ja una despesa de 300.000
euros pròpia, entenc jo que ha augmentat qualque partida dins
aquest pressupost destinada a un programa, a una convocatòria
de subvencions o despeses. Volia també, per les notes que he
pres, un poc d’informació sobre això.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. A continuació té el torn de
paraula el representant del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies i  molt breument. Gràcies per aquesta
compareixença, tot i moltes vegades la dificultat que parlam
de pressupost i darrera el pressupost evidentment hi ha
moltíssima feina, moltíssims de matisos. Només em referiré
a dues qüestions, especialment una que entenc que pot ser un
dels objectius d’estratègia d’aquesta legislatura, que és el Pla
contra la prostitució i la tracta, on hi ha una assignació
important dins el pressupost i si em podria fer cinc cèntims de
les línies principals que es duran a terme dins aquest pla.

I després també el ple de comunitats balears a l’exterior
com es durà a terme.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Té el torn de paraula a
continuació el representant del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sra. Consellera,
por su comparecencia hoy aquí. Voy a ser muy breve y quiero
pedirle disculpas anticipadamente porque esto de conciliar la
vida familiar y el trabajo está muy complicado y me acaban de
avisar que tengo que volver a casa porque mi mujer está fuera
y la chica que me guarda los niños, me dice que no se
encuentra bien. Así que no se lo tome como una descortesía,
pero no me podré quedar a escuchar su respuesta.

Voy a ser ya le digo muy, muy breve. Los que procedemos
de la empresa privada, cuando vemos los presupuestos nos
cuesta muchísimo entender cómo necesitamos 28 millones de
euros para gestionar 20 millones de euros, es algo que nos
cuesta muchísimo entender. 

Por otra parte también decirle con respecto a la caja de
música, que es un proyecto parece emblemático de su
conselleria, de la misma forma que nosotros respaldamos y lo
hacemos de forma firme, la existencia de la Orquesta
Sinfónica, que estuvo a punto de desaparecer, afortunadamente
no fue así, no compartimos la necesidad de este proyecto,
habiendo como hay locales suficientes en estas islas, tanto
públicos como privados, para que la Orquesta Sinfónica pueda
dar sus conciertos, teniendo en cuenta que éstos tampoco son
excesivamente numerosos. Entonces a veces crear un nuevo
auditorio, por decirlo de alguna manera, para que la Orquesta
Sinfónica dé estos conciertos y deje de estar en el circuito,
que a veces ayuda mucho de empresas privadas para dar estos
conciertos, pues creo que no merecía la pena el gasto.

Y con respecto al Instituto Balear de la Dona, nosotros le
solicitamos y todavía no hemos obtenido respuesta, cuánto del
presupuesto del Institut Balear de la Dona iba destinado
realmente, por ejemplo a mujeres maltratadas y directamente
y no eran gastos de personal, etc., no conseguimos este dato.
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La primera vez que usted y yo tuvimos oportunidad de hablar
en una comparecencia, me invitó a ver el Instituto de la Dona
y a comprobar el trabajo que ahí se desarrollaba, yo hace
meses lo solicité por escrito, poder visitarlo , todavía no he
obtenido respuesta, espero que ésta llegue en breve.

Muchísimas gracias, Sra. Consellera, y de verdad lamento
muchísimo no poderme quedar a escuchar su respuesta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Rodríguez. A continuació passo la
paraula a la representant del Grup Parlamentari Pi Proposta
per les Illes Balears, suposo que és la Sra. Pons, perquè no
m’ha dit que substituïa ningú, suposo que és vostè. Té el torn
de paraula.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Consellera, moltíssimes gràcies
per ser aquí per contar-nos els  seus números i la seva
economia, que també és una mica la nostra, de cara a l’any
2020. Saludar al seu equip, cares conegudes moltes, de temps
enrere. En qualsevol cas hi ha moltes preguntes que s’han fet
aquí per part dels meus companys diputats i diputades que
també són dubtes que jo tenc, així que no els repetiré.

En qualsevol cas estam estudiant aquests números, és
complicat, és ver, entendre’ls moltes vegades, però sí que
faria un parell de reflexions, alguns dels meus companys ja les
han dit, però nosaltres també hi estan d’acord. Estam encantats
que l’Orquestra Simfònica tengui a la fi la seu, efectivament
eren els únics que no la tenien, nosaltres celebram molt aquest
fet i també que hagin pogut contractar o consolidar quatre
places més de músics i també qualque part de personal més
dins aquesta plantilla de l’Orquestra Simfònica, una de les
millors del món, per a nosaltres la millor.

De totes maneres sí que pensam que l’Impost de turisme
sostenible està parit, pensat i cobrat per a altres coses de tipus
mediambiental i tal vegada la partida pressupostària pensam
que hauria estat millor que l’haguessin treta d’una altra banda.
Ens preocupa que aquest impost de turisme sostenible estigui
pagant altres coses, ara parlam de l’Orquestra Simfònica, però
també altres qüestions que es veuran finançades a través
d’aquesta mal anomenada ecotaxa, i això ens preocupa, perquè
es tradueix pensam en una realitat i és que no hi ha doblers a
caixa i, per tant, per això l’han d’utilitzar en coses que no
dubtam que són necessàries i com li dic, celebram que
l’Orquestra Simfònica tengui a la fi ca seva, que serà ca nostra.

En qualsevol cas també tenc dubtes pel que fa a l’Institut
Balear de la Dona, celebram aquest telèfon de 24 hores, també
ens agradaria, com ha dit la nostra companya d’Unidas
Podemos, que ens expliqués una mica més com funcionarà.
Aquest nou pis de dones víctimes de tracta, que tendrà cabuda
per a vuit persones. No sabem, em sap greu la ignorància, el
desconeixement, si són els únics que hi ha, si n’hi ha molts, si
per a 8 dones és suficient, si és una mica ampliar-ho.

I després un tema que m’agradaria que m’expliqués una
mica, és aquest espai lliure de turisme sexual que són les
nostres illes, si és una declaració d’intencions, si és un brindis
al sol o si efectivament hem aconseguit que sigui lliure de
turisme sexual, perquè tenim la sensació que hi ha zones a les
nostres illes que són tot el contrari manco lliures d’aquest
turisme, fins i tot pensam que internacionalment començam
a ser coneguts, malauradament, per un indret i destinació de
turisme d’aquest tipus.

Sí, també m’agradaria demanar-li, consellera, si aquest
pressupost que avui ens presenta està garantit, si no hi haurà
ajusts, retallades, o sí, o si ja va a missa per dir-ho
planerament, o si pot tenir modificacions, ho desconec. És la
primera vegada que viure un pressupost des de dins, així és que
li deman des de la humilitat més absoluta.

I llavors voldria saber quin criteri se segueix per destinar
una quantia major o menor a les fundacions. És a dir, s i  es
revisen anualment, si s’hereta ja el pressupost que es destina
any rere any, si es miren; o sigui, quins són els criteris
efectivament que se segueixen per destinar aquests doblers.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. A continuació té el torn de
paraula el representant del Grup Mixt el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. I moltes gràcies també,
Sra. Consellera, per les seves explicacions. Jo faré preguntes
molt concretes sobre el pressupost. La primera, tal vegada
desviant-me un poc d’aquelles àrees substantives que depenen
de la seva conselleria, fa referència a la Direcció General de
Coordinació, perquè he llegit de forma molt satisfactòria, que
la Direcció General de Coordinació també s’encarrega de fer
un seguiment actiu de tots els projectes de l’impost de
turisme sostenible. Aleshores és fantàstic, perquè cada vegada
tenim més gent que s’ocupa de l’execució de l’impost del
turisme sostenible, a veure si entre tots som capaços realment
que l’execució d’aquests projectes pugui tirar endavant. 

Però ara no volia parlar d’això, sinó fer-li una consulta, ja
que vostè té aquesta direcció general, ho dic perquè jo a la
compareixença anterior del Sr. Yllanes, li he demanat si un
dels projectes que van ser seleccionats per finançar amb l’ITS
2019 que és un projecte que es diu cooperació i innovació,
concretament és el 16/2019, pertanyia a la seva conselleria,
sent com és cooperació i innovació, i em va dir que no, que no
pertanyia a la seva conselleria, i realment he pensat, no sé qui
em resoldrà aquest dubte i quan he vist que vostè tenia aquesta
direcció general que s’encarregava de fer el seguiment dels
projectes he pensat, doncs, tal vegada a través de la direcció
general vostè em podrà respondre a quina conselleria pertany
aquest projecte perquè jo la veritat és que estic bastant
interessat per saber en què consisteix; és un projecte que està
dotat amb 2 milions d’euros. Aquesta és la primera pregunta.
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Entrant ja més en matèria, anant cap al tema de cultura,
vostè sap que el nostre grup està interessat en saber si enguany
es consignarà una quantitat per donar suport a la candidatura de
Menorca Talaiòtica. Crec que a una reunió que vàrem tenir
vostè em va dir que sí, simplement volia demanar confirmació
que és una transferència que està prevista pels consells
insulars dintre del pressupost de la Delegació de Presidència
per la Cultura per import de 200.000 euros. Veig que hi ha una
transferència als consells insulars per import de 200.000
euros, li volia demanar si aquesta és la quantitat que té previst
per a Menorca Talaiòtica o és una altra i en quina partida del
pressupost es troba. Com sap aquest és un dels apunts del
nostre acord d’investidura.

Canviant de tema, li volia demanar sobre un conveni per
dotar el Consell de Menorca d’una oficina d’accessibilitat.
Aquest és un compromís que deriva de la Llei d’accessibilitat
que, evidentment, originalment era un tema que depenia de la
Conselleria de Territori, però que per motius que jo desconec
va acabar entrant dintre de l’àmbit de la Conselleria de
Presidència, que era per ajudar al Consell de Menorca, no sé
si als altres consells també, a complir amb què establia la Llei
d’accessibilitat, es preveien uns convenis que anaven associats
a unes subvencions per un import, si no estic mal informat, en
el cas de Menorca de 45.000 euros per posar en marxa una
oficina d’accessibilitat. Jo volia saber si aquest compromís
s’ha contemplat en aquest pressupost tenint en compte que el
conveni al qual li faig referència està redactat, està fet, però
no està signat. Per tant, volia saber si es preveia aquesta
despesa.

Després, entrant en temes de comunicació, bé, del Gabinet
de Presidència i de Comunicació, jo li volia demanar respecte
del pressupost del Gabinet de la Presidència sobre el personal
adscrit a aquest gabinet i simplement, diguem, sense fer cap
judici evidentment ni prejudici sobre les tasques d’aquest
personal, però veig que, interpreto per les quantitats
consignades, que el personal eventual del gabinet de
Presidència deu estar format per unes set persones, uns
353.000 euros, m’imagín que són unes set persones, personal
eventual, i  e l personal laboral fix amb una dotació total de
651.000 euros, m’imagino que entre deu i catorze persones.
Bé, jo simplement li volia demanar, perquè evidentment això
és una cosa que jo li podria haver demanat a través d’una
pregunta escrita i vostè me l’hagués pogut contestar de forma
més adequada, però si vostè em pot fer, evidentment amb el
suport del personal de la seva conselleria que és aquí present,
dir, aquestes persones, aquestes set persones de personal
eventual i aquestes, jo dic, entre deu i catorze persones de
laboral fix quantes es dediquen a tasques de comunicació
dintre del que es personal de Presidència, del Gabinet de
Presidència, quantes es dediquen a personal de comunicació?

I continuant amb el tema de comunicació, i és la darrera
qüestió que li plantejo, m’he fixat amb el pressupost de
publicitat i propaganda que enguany ascendeix a 1,9 milions,
igual que l’any passat, aquesta quantitat és una quantitat que va
anar augmentat la legislatura passada, de fet el 2016 vàrem
començar amb 0,2 milions, una quantitat bastant limitada des
del meu punt de vista; això ha anat creixent, això és una

dinàmica habitual al llarg de la legislatura, però jo pensava que
tal vegada sent com era aquest el primer any de legislatura pot
ser, i tenint en compte quin és el context pressupostari que
tenim, aquesta era una partida bastant susceptible de ser
reduïda. A mi m’agradaria una valoració seva del manteniment
d’aquests 1,9 milions en publicitat i propaganda, si vostè no
creu que aquesta quantitat podria reduir-se i destinar part
d’aquests imports a necessitats més peremptòries. 

I això és tot. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ja per últim, té la paraula...,
no sé qui defensarà per part del Grup Socialista, Sra.
Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ.

Sí, moltes gràcies, presidenta. Abans d’entrar en la
intervenció era per si som a temps a fer una rectificació en
tema de substitucions. Hi ha hagut un malentès i jo mateixa
Pilar Carbonero substituirà Maria Antònia Truyols, una
companya meva ho havia dit. Molt bé.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Carbonero. Li don la paraula.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Feta aquesta rectificació, agrair
a la consellera, moltes gràcies, consellera i a tot el seu equip,
per ser aquí avui a explicar les línies del pressupost. Nosaltres
hem fet una anàlisi i, bé, el pressupost segueix amb les línies
programàtiques pel que fa a aquesta conselleria, Presidència,
Cultura i Igualtat, és una conselleria important, consideram
que dins les línies programàtiques importants en igualtat de
gènere, atenció a les víctimes de violència masclista i
violència sexual i també el repte del Pla de tracta, abolició de
la prostitució , son reptes importants i els donam molts
d’ànims perquè això es pugui aconseguir.

Dins del tema de la cultura també seguim totes les línies
programàtiques, com he dit, i també dels pactes dels acords de
Bellver, tenim projectes importants en infraestructures, però
també posaríem l’accent nosaltres sobre el talent de les Illes
Balears, el que fa, l’impuls a través dels instituts, de l’Institut
d’Estudis Balears, l’Institut d’Indústries Culturals i les
fundacions. 

En aquest sentit nosaltres centrarem una pregunta, per no
repetir-nos també amb altres qüestions, pel que fa a l’Institut
d’Indústries Culturals. Consideram que les Illes Balears és una
comunitat que té molta activitat cultural, parlam de més de
9.000 treballadors en el sector i més de 3.000 empreses
registrades en aquest sector, creim que aquest institut pot ser
una eina molt important per enfortir el sector cultural, per
acompanyar-lo i també per assessorar-los. Consideram que
aquesta línia és molt important i, per tant, voldríem fer una
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pregunta molt concreta de com es pensa desenvolupar amb el
pressupost; bé, ara està en una fase molt prèvia d’estructuració
de la infraestructura de l’institut, però a veure la conselleria a
veure quines línies té previstes per consolidar aquest institut
i per fer, per impregnar totes les Illes, parlam de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, totes les indústries culturals.

I això seria tot. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sra. Carbonero. Ara passarem el torn de
paraula a la consellera perquè doni resposta a les observacions
o preguntes que han fet els diferents grups parlamentaris. Sra.
Costa, té el torn de paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies a les senyores
diputades i als senyors diputats. Intentaré respondre els seus
dubtes o preguntes i em perdonaran si a alguna tal vegada no he
agafat suficientment ràpid el nombre de partida i, per tant,
tenim una rèplica, si alguna partida em deix de les que m’han
fet alguna pregunta o tenien vostès algun dubte. 

En primer lloc, dir-li a la portaveu del Grup Parlamentari
Popular que, bé, efectivament m’ha repetit algun dels
arguments que ja va fer a la compareixença i, amb tots els
meus respectes, que jo nomeno com a frases fetes o
d’argumentari tipus “estam davant d’una desacceleració
econòmica”, “vostès fan retallades” o “hi ha desdotament de
places de funcionaris”, algunes de les coses que vostè m’ha
dit. Bé, idò jo li  dic  ara, no és que afecti només la meva
conselleria sinó tot el pressupost del Govern que no hi ha una
sola plaça desdotada en el pressupost de l’any 2020. Aquest
matí en el Ple del Parlament hem tornat a sentir una
interpel·lació del Grup Parlamentari Popular en aquest sentit
i, bé, si en tenen alguna prova o alguns exemples ens ho poden
portar quan vegin vostès bé el pressupost, però torn a reiterar,
no es desdota una sola plaça de cara al pressupost de 2020.

Entrant ja a algunes de les preguntes que em feien o de
partides, dir-los que efectivament hi ha partides en aquest cas
de l’IB Dona, a les quals feia referència, que baixen per mor...,
no és que baixi la partida sinó que s’ha traspassat als consells
insulars com a conseqüència del traspàs de competències que
es va fer l’any 2019, enguany, des de gener de 2019. Idò,
algunes de les partides concretes a les quals m’ha fet vostè
referència, que crec que algun altre grup parlamentari també
n’ha fet, es refereix en aquest cas al programa 323C, 22609,
al servei 24 hores, al servei 24 hores telefònic, que a més
puja, s’augmenta la partida perquè ampliam el servei per donar
servei també a víctimes d’agressions sexuals i també s’amplia
aquest servei d’atenció telefònic 24 hores als mesos, com he
dit abans, entre juny i octubre en hores nocturnes perquè
coincideix, diguem, en la temporada turística que és on hem
detectat que a més es produeixen més telefonades també que
no als  mesos d’hivern. Això també ha suposat que hagi
augmentat la partida en aquest cas de l’IB Dona.

Una altra de les preguntes que em feien respecte de
comunicació, també per part de diferents grups parlamentaris,
els he de dir que la partida d’insercions de publicitat
institucional als mitjans de comunicació estan reglades segons
criteris d’audiència i així ho feim, que si pateix una baixada
aquesta partida que fa referència a comunicació del Govern
perquè passa d’1,7 milions d’euros a 1,5.

Hi ha, que es repeteix en les diferents direccions generals,
una nomenclatura pressupostària moltes vegades que es parla
d’estudis tècnics, no són contractacions d’estudis pròpiament
dits , s inó que es refereix en el cas de comunicació a les
agències de teletips, per exemple, les contractacions que es
fan, dossiers de premsa, manteniment en aquest cas també de
la web i producció de continguts informatius. És a dir, a
vegades aquestes nomenclatures que surten al pressupost no
vol dir estrictament que es facin contractacions d’estudis
talment.

Per altra banda, em feia vostè també algunes preguntes...,
ah, sí, respecte del capítol 2 o la partida de reunions i cursos
respecte tant de la Direcció General de Coordinació com de
drets i diversitat, efectivament està prevista tant per a
formació fins i tot interna dels empleats públics, no es
refereix tant, diguem, a reunions o viatges que facem els
càrrecs institucionals, sinó per part dels empleats públics en
aquest cas.

Per altra banda els he de dir que el projecte de l’Orquestra
Simfònica crec que és un projecte estratègic del qual ens
hauríem de sentir tots orgullosos i així la majoria de grups ho
han manifestat, si bé posen alguns algun emperò quant a la
construcció, a l’obra d’aquesta caixa de música o qüestionen
com fa el Partit Popular la partida pressupostària d’on farem
la major inversió, en aquest cas a través de l’impost de turisme
sostenible. Jo els he de dir que respect, per suposat, la crítica,
els convidaria a dir de quines partides els traurien del
pressupost que tenim ara ordinari, la qual cosa voldria dir que
si necessites 10 milions per a la construcció de l’Orquestra
Simfònica els hem de treure en aquest cas d’alguna altra
partida.

I en tot cas no compartesc tampoc aquest discurs com si
l’Impost de turisme sostenible fossin uns ingressos d’algun
altre administració i que no formen part dels ingressos que té
la mateixa comunitat autònoma i la mateixa llei de l’Impost de
turisme sostenible preveu perfectament quins són els
objectius i a què anirà destinat aquest impost de turisme
sostenible. 

He de dir que estam molt satisfets de poder garantir per
primera vegada íntegrament el pressupost de l’Orquestra
Simfònica, el projecte del qual esperem que ja abans que acabi
enguany ens entregaran el projecte executiu i es puguin licitar
les obres a partir de l’any que ve. Com dic, garantim amb
aquests pressupostos els ingressos o la partida econòmica
íntegra per a aquest projecte que és estratègic de l’Orquestra
Simfònica.
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Per altra banda quant a les activitats escolars, em parlava el
Grup Parlamentari Popular crec que era, sí, sobre els tallers
de teatre, efectivament hi havia una part que ja es volia..., que
s’executarà dins..., estava previst dins enguany, dins el 2019,
s’ha arribat a un acord amb la Conselleria d’Educació per als
centres escolars als quals s’impartiran, diguem, aquests tallers
i es fa dins la partida de Viu la Cultura, que és la 22706, que
també posa “estudis i treballs”, però que no són tècnicament
o no són literalment el que són estudis i treballs.

Entenc a vegades aquesta confusió que comporta aquesta
nomenclatura de les partides.

Llavors per altra banda, vull fer referència a..., em deia la
representant de Podemos sobre, efectivament, la partida que
ha augmentat del servei de 24 hores, ho he dit abans, té una
pujada important precisament per ampliar al servei de 24
hores, tant a les víctimes d’agressions sexuals com en aquests
tres mesos de juny a octubre a la nit, que ampliam aquest
horari que ja s’ha començat a fer enguany i el farem també a
partir de l’any que ve.

I la partida nova, diguem, que incorporam per a l’any que ve
de 123.000 euros, que és aquest conveni amb les Germanes
Oblates amb el Casal Petit, m’ho han preguntat diversos grups
parlamentaris, suposa en aquest cas vuit places noves, és a dir,
un nou habitatge, un nou pis que serà possible gràcies a aquest
conveni que firmarem el Govern de les Illes Balears amb les
Germanes Oblates. Ja teníem col·laboració amb les Germanes
Oblates precisament per a les víctimes de tracta o les dones
que volen sortir de la prostitució, però fèiem, diguem, 
col·laboracions més petites i aquesta aportació de 123.000
euros ens permetrà tenir vuit places més noves per a to tes
aquelles dones que volen sortir de la prostitució o que són
víctimes de tracta.

Em feia també la reflexió la Sra. Pons, si tenir unes illes
lliures de turisme sexual o la declaració  que feim des del
Govern clarament que som abolicionistes respecte de la
prostitució, si això és merament una declaració d’intencions
o si hi ha una aposta concreta, som efectivament ambiciosos
en l’objectiu, som també realistes del que tenim i de la
dificultat  que suposa lluitar contra una xacra que no és que
només la tenguem aquí, el cas de la tracta i la prostitució
després del tràfic d’armes és el negoci més multimilionari que
hi ha al món i per tant, des de Balears podem posar el nostre
granet d’arena a pesar de les dificultats a què ens enfrontam,
però també volem donar la possibilitat a aquestes dones, que
som conscients que també volen sortir d’aquesta xarxa de
tracta o de la prostitució, que tenguin una sortida precisament
quan volen deixar el que és..., el que nosaltres consideram
també una violència expressament contra les dones.

Per altra banda..., sí, em demanaven també diversos
portaveus dels grups parlamentaris, concretament també
Podemos respecte de les partides pressupostàries de l’ICIB,
de l’Institut d’Indústries Culturals, i efectivament he fet
referència a l’aportació que feim des del Govern de les Illes
que és d’1.150.000 euros, però hem de tenir en compte que hi
ha dues partides que a pesar que no surten expressament

perquè en aquest cas estaven, diguem, en converses amb la
Direcció General de Promoció Industrial que a més el
vicepresident del Govern que abans ha intervingut, abans que
jo en aquesta comissió, ha confirmat que hi haurà la
possibilitat de fer aquesta transferència per part de la Direcció
de Política Industrial a l’Institut d’Indústries Culturals, a
l’ICIB i, per tant, podrem augmentar aquestes partides i així
també poder continuar amb les línies de subvencions que
s’havien ja començat enguany, tant pel que fa referència a
ajudes de producció com en una línia d’ajudes de mobilitat per
part de l’ICIB.

Un altre dels portaveus, en aquest cas el Sr. Portaveu de
Ciutadans em demanava com ha fet en altres ocasions sobre
les comunitats balears a l’exterior, precisament li he de dir
que... perquè donam suport des del Govern a les comunitats
balears a l’exterior, vostè veu perfectament el pressupost, i
també se li ha explicat en altres ocasions que posam el
pressupost precisament ajustat exactament a la realitat de
l’experiència que hem tengut aquests tres anys.

Compartesc amb vostè que moltes vegades o bé per
desconeixement, la distància, les dificultats, la burocràcia de
l’administració, nosaltres sempre ens posam a disposició
perquè puguin demanar les ajudes necessàries en alguns casos
ve de subvencions, altres per realitzar obres a les seus allà, al
país en què es troben en aquest moment i, efectivament, li
confirm el que ja he dit abans, que se celebrarà en el mes de
gener, ja segurament, si acabam de tancar les dates que vagin
bé, en tot cas serà a principis de l’any 2020 la celebració de
les comunitats balears a l’exterior, que se celebri aquí a
Palma, a principis de l’any 2020.

I jo crec que també és una mostra del suport per part del
Govern de les Illes. Em deia vostè: “i volem que es
comprometi que això passi cada any i...”, bé, jo ara em
compromet en aquest cas. Evidentment el suport per part de
les comunitats a l’exterior és absolut a aquest govern. Jo ara
faig una explicació del pressupost de cara a l’any que ve i, per
tant, com li he dit, el nostre compromís en aquest sentit.

Haurà vist vostè als capítols dels pressuposts que hi ha una
part que és per a activitats i una altra que és per a obres.

M’ha demanat també abans una partida en aquest cas de
serveis generals, crec que era del capítol 4, que és una partida
que puja més d’1 milió d’euros, és una partida que tenim
anualment per al Projecte Home, que és aquí a la Conselleria
de Presidència, que és el de Projecte Home i Projecte Jove,
són dos tipus de projectes que són dins el Projecte Home que
tothom coneix.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, m’han demanat també les partides que fan referència a
la Direcció General de Drets i  Diversitat, també ho feia el
portaveu de MÉS per Menorca; hi ha unes partides en aquest
cas tan a ajuntaments, que són ajudes a accessibilitat, que,
efectivament -com deia el portaveu Sr. Castells de MÉS per
Menorca- es refereix a aquests convenis que teníem previst
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firmar amb els diferents consells insulars. He de dir que a
hores d’ara encara no s’ha fet la firma d’aquests convenis. El
que tenim més avançat, que teníem pràcticament tancat era
justament amb el Consell de Menorca, que jo mateixa fa
poques setmanes vaig tenir ocasió en una visita al Consell de
Menorca de parlar amb el consell i, per tant, continuarem amb
aquesta ajuda als consells insulars per tot el que fa referència
als projectes d’accessibilitat, que, a més, he de dir que
Menorca, també l’Ajuntament de Palma, però especialment el
Consell de Menorca tenia ja un projecte molt avançat
precisament i d'aquí va sorgir aquesta idea de la firma del
conveni amb el Govern de les Illes.

Continuarem amb el pressupost de l’any que ve. Crec que
també que és la partida... bé, és al programa 46, crec recordar
que era, ho he apuntat aquí, de les ajudes a accessibilitat, i la
partida també en aquest cas 48 que fa referència al suport que
donam a entitats LGTBI, que m’ho demanava també el portaveu
de Ciutadans.

Per altra banda, m’havien demanat també respecte de la
partida de l’Institut d’Estudis Baleàrics, potser no ho he acabat
d’explicar bé, quan he dit que hi ha una partida, una davallada
de 300.000 euros, en aquest cas és una davallada de 300.000
euros que la Direcció General de Política Lingüística
transferia a l’Institut d’Estudis Baleàrics, era una partida total
de 850.000 euros, i el que fem a l’any 2020 és que aquesta
transferència serà de 550.000.

Per tant, davallen aquests 300.000 euros a l’Institut
d’Estudis Baleàrics, però que la mateixa Direcció General de
Política Lingüística utilitzarà aquests recursos propis o  els
que tengui la Direcció de Política Lingüística en les activitats
a què abans ja he fet referència.

Crec que al Pla de tracta m’hi he referit també una mica,
que m’hi feia referència el portaveu del Grup Parlamentari de
MÉS per Mallorca, també agraesc les seves intervencions.
Crec que aquesta passada legislatura en què vàrem ja signar el
protocol del P la de tracta, amb implicació de totes les
administracions, també de les forces i cossos de seguretat de
l’Estat amb la seva implicació, jo crec que és un objectiu en
aquesta legislatura el desenvolupament d’aquest pla. No
podem donar l’esquena ni tancar els ulls a una realitat que
existeix també aquí a les nostres illes i  a pesar que la
problemàtica és desgraciadament universal i molt gran; com
dic, no volem tancar els ulls a aquesta realitat i aportar el
nostre gra d’arena per lluitar contra la prostitució, en el sentit
d’advocar per l’abolició de la prostitució i, per suposat, també
en contra de la tracta de dones i nenes.

Bé, em sap greu, ara el portaveu del Grup Parlamentari
VOX que no hi és, ja li contestaré, però bàsicament el que em
demanava era respecte de la Caixa de Música, no puc
compartir les afirmacions que aquí s’han fet, que no eren
necessàries les obres, etc., la Caixa de Música perquè, com
dic, tenim l’única orquestra d’aquest país que no té una seu, és
una reivindicació històrica i ara, per primera vegada, tenim
resolt el..., tendrem un projecte en poques setmanes i tenim
resolt el tema pressupostari que no era fàcil ja que parlam

d’una obra de prop de 10 milions d’euros. I tampoc no puc
compartir, però ja li ho faré saber personalment al portaveu
del Grup Parlamentari VOX, quan es posa en dubte que el
pressupost que es destina a la igualtat entre homes i dones,
que el pressupost que es destina en contra de la violència
masclista, es doni a entendre que hi ha algun tipus de
pressupost que va directament a les dones i un altre pressupost
que no se sap on va.

Crec que és no només tenir molt poca sensibilitat, sinó un
desconeixement absolut de la realitat, perquè les persones,
des del personal públic, els empleats, les empleades públiques
i els empleats públics de l’Institut Balear de la Dona i els
professionals que hi fan feina és també atenció directa a les
dones des de l’acompanyament psicològic, jurídic, etc., i això
són també partides que arriben directament a les dones.

Per altra banda, la Sra. Pons, portaveu del Grup
Parlamentari El Pi, bé, no reiteraré tot el tema del Pla de
tracta que reiter que el conveni amb les Germanes Oblates
precisament és per posar un espai nou, en aquest cas un pis
nou amb noves places, en aquest cas són 8 places. 

No es preocupi, Sra. Pons, que jo ja he mirat molts de
pressuposts i seguesc tenint molt de mals de caps de vegades
no només per quadrar comptes, sinó per traduir moltes de les
partides pressupostàries que veiem al pressupost.

Em feia també una pregunta respecte de les fundacions, de
quina manera es decideix la quantia que s’hi aporta, li he de dir
que no només a les fundacions, sinó també a altres entitats, si
hi ha o bé un patronat, un consell d’administració o..., depèn de
l’organisme de què parlem, en el cas de les fundacions,
patronats, allà on s’acorda el pressupost de les diferents
administracions que en formam part i, bé, tenen relacionat al
pressupost d’enguany o vaja, de l’any que ve les aportacions
que es fan que són molt semblants a les d’enguany del 2019.

També voldria fer menció al fet que moltes d’aquestes
aportacions ja no només en les fundacions, sinó en altres
partides pressupostàries si les comparàssim amb l’any 2018,
i ara tampoc no voldria allargar-me molt més, no?, amb el
2017, i si anàssim més endarrere encara molt més, veurem
com els darrers anys han patit una pujada prou elevada, cosa
que és positiva, evidentment no sempre es pot pujar amb la
mateixa progressió, però que sí ens mostram satisfets de
poder com a mínim mantenir i en alguns casos augmentar
algunes d’aquestes partides especialment en cultura i en
igualtat.

Em comentava també el portaveu de MÉS per Menorca, el
Sr. Castells, si respecte a..., m’ha parlat d’un projecte concret
de l’ITS. Jo ara, em sap greu, no li puc contestar en aquests
moments, però li contestarem, perquè no tenc davant tots els
projectes que es varen presentar o que es varen aprovar a la
Comissió de l’Impost de Turisme Sostenible. 

És cert que des de la Direcció General de Coordinació es
col·labora amb l’Agència de Turisme, amb l’AETIB,
precisament amb el seguiment d’aquests projectes i es fa feina
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conjuntament, encara que el pes i el gruix dels projectes i de
la seva execució i seguiment la faci l’AETIB. 

Respecte de la partida per donar suport al projecte de
Menorca Talaiòtica, com vostè sap molt bé perquè a més
també hem tengut converses amb el Consell Insular de
Menorca, continuarà el nostre suport amb la partida que vostè
m’ha fet referència, efectivament és una partida de 2 milions
i poc que hi ha en el pressupost. Si bé és cert, també li he de
dir, que està pendent que tanquem, diguem, aquest acord
polític i econòmic amb el Consell de Menorca respecte del
suport econòmic a Menorca Talaiòtica, perquè el suport
polític està fora de tot dubte perquè col·laboram
coordinadament de forma molt satisfactòria. Ara fa poques
setmanes també vàrem tenir ocasió de viatjar precisament a
Madrid, al Consejo Nacional, on hi va haver una reunió
precisament on es debatia i es parlava de futures
convocatòries de Patrimoni de la Humanitat i on el Govern,
conjuntament amb el Consell de Menorca, defensam la
candidatura de Menorca Talaiòtica.

M’han demanat també, crec que era també el Sr. Castells,
respecte del personal eventual en el Consolat estrictament de
comunicació, ara, també li he de dir que li dic de memòria
perquè no tenc la relació de les funcions de cadascuna
d’aquestes persones, però crec que recordar que estrictament
a comunicació hi deu haver una o dues persones perquè hi ha
un cap, no sé si es diu cap de comunicació o cap de premsa, i
una altra persona. Crec que el gruix en tot cas de la
comunicació del Govern està dins la Direcció General de
Comunicació, que jo mateixa dirigeix dins de la Conselleria
de Presidència, Cultura i Igualtat.

Per últim, també agrair a la portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, que també m’ha fet menció dels temes que jo crec
que he anat responent a altres grups parlamentaris, crec que
són dos temes importants com és el Pla de tracta,
efectivament, i de l’Institut d’Indústries Culturals, de l’ICIB,
que, malgrat ser un institut molt jove, per a l’any que ve no
només podrem mantenir el pressupost sinó que finalment,
gràcies a la col·laboració amb Indústria i també amb la
Conselleria de Turisme, podrem augmentar el seu pressupost.

Qued a la seva disposició perquè segurament que alguna
cosa els podré ampliar o que m’hagi deixat, deman disculpes
i esper que a la segona intervenció ho puguem acabar d’aclarir.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Costa. En torn de rèplica tornarem a
passar la paraula als representants dels diferents grups
parlamentaris per un temps de cinc minuts. En primer lloc, té
la paraula el Grup Parlamentari Popular, el Sr. Costa aquesta
vegada.

EL SR. COSTA I COSTA:

Bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, des del Grup
Parlamentari Popular tenim algunes discrepàncies en relació
amb el que ens ha comentat, Sra. Consellera. En primer lloc,
tenim una certa discrepància, jo crec que fonamentada, amb el
que ens ha comentat dels 10 milions d’euros del pressupost
assignat a la Caixa de la Música. Vostè diu, és una prioritat, bé,
idò, des del Grup Parlamentari Popular ja li manifestam que
les prioritats que considera el Partit Popular dins del fons del
turisme sostenible són dues: turisme i medi ambient. Fora de
turisme i medi ambient consideram que no s’ha de fer servir
ni un euro del fons de turisme sostenible. Per tant, si vostès
no són capaços d’encaixar aquests 10 milions d’euros amb
fons propis de la comunitat autònoma, que és la seva
responsabilitat, no la del Grup Parlamentari Popular, sinó la
seva responsabilitat, doncs, és un projecte que consideram que
és més prioritari fer una depuradora o fer un pla d’inversions
a zones turístiques, de reconversió o embelliment de zones
turístiques, que no aquest projecte, li diem així de clar.

Per tant, si no aconseguim que les esmenes a la totalitat
que presentarà el Partit Popular o l’esmena a la totalitat que
presentarà el Partit Popular prosperi, doncs, ja li dic que hi
haurà esmenes a la partida del fons de turisme sostenible
perquè, repeteix, consideram que el fons de turisme
sostenible no pot servir per tapar forats que s’han de finançar
amb fons propis de la comunitat autònoma, i sí s’han de fer
servir per finançar projectes en matèria de turisme i medi
ambient. I així ho consideram des del Partit Popular i aquesta
és la postura que mantindrem contínuament.

Per altra banda, resulta, el Sr. Yllanes a l’anterior
compareixença ha vengut i el primer que ha dit és: “les
circumstàncies econòmiques ens obliguen a retallar un 6% el
pressupost de la conselleria”, jo no l’he sentida a vostè, Sra.
Costa, que ens digui vostè..., ben el contrari, a vostè li va molt
bé el nou pressupost, vostè  incrementa el pressupost
pràcticament a totes les partides, segons he entès; a les
conselleries del Partit Socialista sembla que els funciona molt
bé el pressupost de 2020, no sé si els funcionarà tan bé a les
de Podemos i a les de MÉS per Mallorca. Jo crec que..., no sé
si els anirà tan bé a aquestes conselleries, aparentment, eh!

Per retallar no ha cregut ni tan sols convenient retallar ni
l’1 ,9milions d’euros que vostè ha assignat a publicitat i
propaganda. Bé, tal vegada hauria estat un detall, no?, que
aquesta partida doncs s'hagués minvat un poquet, dic jo, perquè
les circumstàncies que ens acompanyen no sempre són les
millors.

Per altra banda, vostè diu: “nosaltres no hem desdotat ni
una plaça”. Home, potser és cert, no ho discutiré, però li vull
dir una cosa, vostès han augmentat el capítol 1, de personal,
per a l’any 2020 un 1,8%. Em dirà: home, ja augmenta un
1,8%; sí, però és que vostès el 2018 varen incrementar un 8%
el capítol 1 d’aquesta comunitat autònoma; a l’any 2019 han
pressupostat un 6%, 6,02% més, i ara el 2020 ens
pressuposten un 1,8% més. Què li vull dir amb això? Vull dir
que si no les han desdotades les places jo li recomanaria que
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no les cobreixin perquè, si no, no tendran ni per pujar el sou
als funcionaris d’aquesta comunitat autònoma, amb aquest
marge d’increment no hi ha ni per pujar el sou dels
funcionaris. 

Per tant, si vostès les cobreixen, home, no ens agradaria
que ens fessin com feien en el seu moment que les partides de
personal de certes conselleries, em refereix a personal docent
i a personal sanitari, fossin insuficients i s’haguessin d’ampliar
a finals d’any. Ho dic perquè això en el passat succeïa, no ens
agradaria que tornàs a succeir, que els pressuposts que s’han
assignat a personal han de ser adequats i suficients. En
conseqüència, si vostès no han desdotat ens ho podem creure.
Ara bé, si mantenen la dotació pressupostària per les places i
les cobreixen...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queda mig minut.

EL SR. COSTA I COSTA:

... jo no sé com pagaran les nòmines. I poca cosa més.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. A continuació donarem la
paraula a la representant del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, la Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

No faré ús de la rèplica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sans. A continuació té la paraula el
representant del Grup Parlamentari Ciudadanos, Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA.

Gràcies, presidenta. A col·lació de la part d’ingressos he
parlat de despeses, és ver, no és que se m’hagi oblidat, però
m’interessava molt l’execució del pressupost, entenc que les
despeses són la destinació dels programes. 

Li demanaré, consellera, que m’especifiqui el 316A, el
programa 316A, a la partida de capítol 4, 75.000 euros, quin
és l’objecte de la convocatòria i el possible beneficiari,
evidentment és a tercers, són famílies i entitats, però he entès
que evidentment són temes d’igualtat, però voldria saber si són
unes entitats molt concretes o és una convocatòria oberta. 
Els 75.000 euros perquè entenc que són a entitats locals,
evidentment va destinat a consells insulars o a ajuntaments o
a entitats locals menors. Programa 316A, capítol 4, 75.000
euros a entitats d’igualtat, crec que era, si no m’equivoc,
perdoni, igual no era la d’igualtat i la d’igualtat 331B. Punyeta,

ara no ho tenc, però vaja, qualque director li passarà la
“xuleta”.

El 131B, capítol 4, també hi ha una altra convocatòria de
48.000 euros i volia saber l’objecte de la convocatòria que té
prevista. 

En referència, jo m’imaginava, el 121B, això del milió i
cent i busques mil d’euros que era això del Projecte Home,
com cada any, em pareix més que..., era un compromís no
només del Govern sinó de la societat i una cosa més que
assolida. 

Quant a l’impost, els ingressos prevists, aquí sí que hi ha
un problema perquè no ens posarem d’acord no tan sols amb
el que ha de ser destinat o al que entenem els grups
parlamentaris  que ha de ser destinat l’impost de turisme
sostenible, sinó amb el risc d’establir una provisió d’ingressos
per a uns projectes concrets o finalistes com són amb la
incertesa dels ingressos que hi pugui haver, tal com va
anunciar la consellera d’Hisenda, amb uns pressuposts prevists
que tendrem més ingressos per l’Impost del Turisme
Sostenible, en dues situacions clares: una compartida pel
Govern i el major nombre de grups de l’oposició, que hi ha
una desacceleració de l’economia, per tant, de la productivitat,
per tant, fins i tot, possiblement, ja nosaltres a nivell de
despesa, sinó que involucra a nivell d’Europa, entenc jo que no
necessàriament hi haurà almanco el mateix moviment turístic
i d’ingressos, això per una banda.

I per l’altra, i és el que més ens va... insistesc, a segons
quins grups, alguns grups de l’oposició, entre els quals el meu,
l’altre dia, quan la vicepresidenta primera de la Mesa del
Parlament i, a la vegada, diputada d’Unidas Podemos, va dir,
literalment: “se acerca una recesión”. Nosaltres no hem parlat
mai de recessió, però al Diari de Sessions de la setmana
passada, “recesión”, és clar, (...), amb més preocupació tal
vegada; els grups que formen part del Govern, si tenen més
informació que nosaltres econòmica i de situació de previsió
quan una diputada esmenta la situació de recessió, era una
intervenció em sembla d’ella, d’aquesta diputada, en el tema
d’habitatge a Eivissa, si no m’equivoc.

Per tant, crec que ha de ser prudent, consellera, amb la
previsió que té a segons quins projectes a l’hora de destinar
l’Impost del Turisme Sostenible.

Jo  també crec que tal vegada de qualque moviment de
partides, especialment de capítol 2, i qualcuna de capítol 6, de
projectes d’inversió propis, sí que l’ha de tenir un poc... no li
dic congelada, però sí prudent, per poder destinar precisament
partides d’aquest àmbit a aquests altres projectes si els
ingressos minven i no els ho poden destinar; sobretot perquè
són projectes també de gran envergadura. No qüestion els
projectes que vostè ha esmentat aquí, ni la Caixa de Música, ni
res, dic que molta prudència en els que vostè contempla que
siguin finançats a través de l’ITS, l’Impost del Turisme
Sostenible.
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I per la meva part no hi hauria cap altra pregunta, si em pot
contestar a aquestes dues partides que abans o no les he
apuntades o no m’ha arribat a contestar, i donaria la meva
intervenció per contestada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. A continuació, té la paraula el
representant del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr.
Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, presidenta. Només molt breument,
sobretot per donar les gràcies a tot l’equip de la consellera i
a la consellera mateix. És a dir, va aprovar uns pressuposts en
circumstàncies d’avui en dia, evidentment no és una feina
fàcil, suposo que deu ser equiparable a un joc que es diu
Tetris, i que darrera hi ha moltíssimes hores de feina,
segurament hi ha molts d’estires i amolles i, a més, en un
context on no és fàcil, on segurament hauran quedat més
projectes per fer que no els que les circumstàncies
econòmiques permeten que es puguin fer. Evidentment, tot
això que parlam de l’Impost del Turisme Sostenible, si és
oportú o no ho és, bé, escolta, sí, s’hagués pogut finançar a
través, per exemple, d’inversions estatutàries si a l’any 2011
no haguessin deixat de venir.

Evidentment, el finançament de la comunitat autònoma per
poder dur a terme altres alternatives es troba damunt la taula
i és un dels objectius estructurals d’aquesta legislatura que
haurem de resoldre, perquè si no cada any ens trobarem
exactament dins la mateixa circumstància, i això de l’Impost
del Turisme Sostenible, si és o no és turístic el tema de la
Caixa de Música, si és oportú o no, jo crec que és un dels
projectes que es reivindica des de fa estona, i més tenint en
compte, sobretot, que no és un espai tant per fer concerts,
sinó d’assajos adaptats a una de les institucions més
prestigioses i de més projecció exterior, que és l’Orquestra
Simfònica de les Illes Balears la qual té molt a veure amb el
turisme, jo crec, especialment si volem apostar per un turisme
a nivell cultural.

Per tant, senzillament això, donar l’enhorabona a tot
l’equip per tota aquesta feina, per totes aquestes hores i
endavant.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. El senyor representant de
VOX-Actua, com ha dit, es troba absent.

Llavors passam el torn de paraula a la representant del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que nosaltres també hem
donat el suport, però si de cas hi ha una mica de dubte, estam
encantats que aquesta Caixa de Música sigui ja patrimoni
d’aquesta terra i que l’Orquestra Simfònica tengui el lloc que
li pertoca, que són extraordinaris, ho hem dit abans. Hem
qüestionat l’Impost del Turisme Sostenible perquè,
efectivament, pensam que si es financen, i ho torn repetir,
diferents projectes que originàriament no tenen a veure amb
el que va ser pensada aquesta ecotaxa o aquest impost, és
perquè no hi ha doblers a caixa, i això és el que realment ens
preocupa.

M’ha contestat gairebé tot, jo li don les gràcies,
consellera, el que passa és que hi ha una cosa que jo no tenc
clara, ha dit aquest nou pis de dones, 8 dones víctimes de
tracta, aquesta col·laboració que havien tengut amb les
Germanes Oblates, m’agradaria saber quants n’hi ha ara mateix
i quantes places tenim a Balears, que no ho sé, no sé si ara
mateix som a aquest capítol, però si ho sap, m’agradaria saber-
ho.

I després també li he demanat, i m’agradaria que em
contestàs si aquest pressupost està garantit o no està garantit,
és a dir, si això va a missa, si s’aprova, o si pot tenir llavors
reajusts en qüestió o en funció del que passi a Madrid, si el
finançament no és el que pertoca, bé, vostè ja m’entén.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. A continuació té el torn de
paraula el representant del Grup Mixt, el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, continuant amb el fil
del que deia la Sra. Pons, nosaltres no estam encantats que es
dediquin aquests imports a la Caixa de Música, tot i que em
sembla bé que s’inverteixi en l’Orquestra Simfònica de les
Illes Balears, però creiem que precisament l’Orquestra
Simfònica de les Illes Balears potser hauria de tenir seus més
modestes a les diferents illes i actuar a les diferents illes i que
realment fos una Orquestra Simfònica de les Illes Balears.
Ara, si a més a més resulta que això ho paguem amb els fons
de l’Impost del Turisme Sostenible, jo ara no m’allargaré, Sra.
Costa, perquè sap perfectament quina és la meva opinió sobre
aquest tema.

A banda d’això, simplement agrair-li les respostes que
m’ha donat, excepte en una qüestió que no me l’ha respost, que
jo li he demanat una valoració de la despesa en publicitat i
propaganda, que jo li he dit que era d’1,9 milions, vostè ha dit
1,5; m’imagino que és que l’1,9 que apareix en el pressupost
hi deu haver un 1,5 en publicitat i 0,4 en alguna altra cosa;
perquè jo li deia si no trobava que era una partida que, atesa la
situació de contenció pressupostària, era una partida en la que
realment potser estàvem perdent l’oportunitat de rebaixar-la
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una mica per gastar en altres despeses, tal vegada en aquest
context o en aquesta conjuntura, doncs més necessàries.

No vull fer la típica demagògia de dir que no s’ha de
publicitat i propaganda, Sra. Consellera, perquè crec que
evidentment qualsevol govern l’ha de fer i s’ha d’informar els
ciutadans del que fa, simplement és una valoració de... pensava
que seria una de les partides que s’hagués, que s’hauria revisat
a la baixa, atès el context. És per això que li demanava una
valoració que em sembla que no m’ha respost.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara té el torn de paraula la
representant del Grup Parlamentari Socialista, la Sra.
Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No en farem ús del nostre
torn. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Carbonero. Llavors, passem al torn de
contrarèplica i passarem la paraula a la consellera, la Sra.
Costa.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta, moltes gràcies, Sres. Diputades.
Sr. Diputat del Grup Parlamentari Popular, benvingut al final
del debat, m’ha fet vostè, bé, valoracions segurament més
genèriques del pressupost en general, estic satisfeta que a la
fi, s’han torbat uns quants dies, reconegui que no s’ha desdotat
una sola plaça, malgrat que avui han tengut una interpel·lació
respecte de la desdotació de places. No, vostès han dit avui en
altres preguntes en aquest parlament que el Govern desdotava
places d’empleats públics, ho torn a reiterar, no és cert, no
desdotam una sola plaça d’empleat públic.

Per altra banda, dir-li, Sr. Costa, hi ha moltes inversions
que són importants, em parla vostè que prefereix una
depuradora a l’Orquestra Simfònica, bé, jo és que crec que fer
algunes comparances és innecessari, moltes inversions són
evidentment necessàries en aquesta comunitat autònoma, i per
a aquest govern l’Orquestra Simfònica és un projecte
estratègic i, efectivament, apostam per la construcció
d’aquesta Orquestra Simfònica. Em sap greu, perquè ha acabat
vostè espenyant la intervenció de la seva companya, que havia
defensat, com a Grup Parlamentari Popular l’Orquestra
Simfònica i vostè ha acabat posant en dubte que sigui
necessària la construcció de l’Orquestra Simfònica aquí, a les
Illes Balears, amb el mateix discurs que ens ha fet el portaveu
de VOX, que deia que, bé, que total per actuar poques vegades.

Jo els vull recordar també, per si no ho saben, que no és
només per actuar, que també, sinó que serà la seu també
d’assajos de l’Orquestra Simfònica la qual, torn a reiterar, és
l’única de tota Espanya que no té una seu.

Per altra banda, benvinguts, senyors i senyores del Partit
Popular, al debat de l’Impost del Turisme Sostenible, perquè
si per vostès fora, Sr. Costa, per a depuradores tendria vostè
zero euros, perquè vostès es van carregar l’ecotaxa, amb la
qual cosa vàrem deixar de percebre en aquesta comunitat
autònoma més de mil milions d’euros, que això es diu ràpid;
i segon, no tendríem en aquests moments un Impost del
Turisme Sostenible que suposa uns ingressos, que són
ingressos propis d’aquesta comunitat autònoma, per tant, amb
tots els meus respectes, no comparteix aquest discurs que si
es finança amb l’Impost del Turisme Sostenible no es finança
amb ingressos propis de la comunitat autònoma, els vull
recordar que aquest és un impost que ha aprovat amb una llei
aquest Parlament de les Illes Balears i que ha impulsat el
Govern, i que si pel Partit Popular fora tendria zero euros
d’ingressos en concepte de l’Impost del Turisme Sostenible.

I bé, per al debat polític estan bé les bromes entre les
conselleries, si són de Podemos, de MÉS per Mallorca o del
PSIB, suposo que avui per a vostès tampoc no és un bon dia,
després de l’acord polític entre Podemos i el Partit Socialista
a nivell espanyol, i per fer una broma ja està bé, però, com sap
vostè, el projecte de pressuposts del 2020 l’hem aprovat ja en
el Consell de Govern, en aquest cas els tres partits que
conformam el Govern, i ara es troba en tramitació
parlamentària aquí, en el Parlament de les Illes Balears.

Per tenir frases fetes o argumentari catastrofista està molt
bé, però no respon a la realitat i vostè ho sap perfectament, Sr.
Costa, s’ha de ser, amb tots els meus respectes, molt agosarat
perquè vostè vengui aquí a parlar de la preocupació de si
podrem finançar o pagar el personal sanitari docent, quan
vostè ha format part de l’únic Govern que ha passat per aquesta
terra que varen acomiadar més de mil sanitaris i prop de mil
professors, aquesta és l’herència que ens va deixar el Partit
Popular en aquest cas a l’any 2015. I malgrat que ens trobam
en una situació, no de retallades, per molt que vostès ho
repeteixin, perquè, per exemple, de cara a l’any 2020 s’ha
previst ja la incorporació en aquest curs 2019-2020 de més de
320 professors. Per tant, jo crec que això hauria de ser un
motiu d’alegria, jo entenc que són a l’oposició i han de
destacar vostès el que troben vostès que és negatiu, però bé,
les dades canten, Sr. Costa. I en aquest cas una cosa és fer el
discurs catastrofista i l’altra és que l’avalin les xifres que en
aquest cas no només no l’avalen, sinó que són mal companyes
per a vostès quan representen les retallades en personal
sanitari docent, al qual vostè justament m’ha fet referència.

El portaveu de Ciutadans m’ha tornat esmentar també el
tema de l’execució dels pressuposts d’enguany, això dóna per
a un altre debat, perquè som aquí per explicar el pressupost del
2020. I esper que si he apuntat bé les partides a les quals vostè
em feia referència, perquè és que són direccions generals
diferents, per això a la primera intervenció o bé jo no he pres
bé nota, una és la partida 131B del capítol 4, són les ajudes o
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el suport econòmic que es dóna a les reials acadèmies, que
depèn de la Direcció General de Relacions Institucionals, ara
Institucionals i de Relacions també amb el Parlament, aquesta
és la partida 131 del capítol 4.

I per altra banda, de capítol 4 m’ha esmentat vostè també,
en aquest cas de la Direcció General de Drets i Diversitat, una
partida que són subvencions a associacions per a activitats i
sensibilització del col·lectiu LGTBI, en aquest cas de capítol
4, una partida, si ho he anotat bé, de 75.000 euros.

I dir-los també, n’han fet menció diversos portaveus dels
grups parlamentaris, que quan presentam aquest projecte de
pressuposts és evidentment perquè les partides estan
garantides, faltaria més, sense perjudici que en l’execució hi
pugui haver qualsevol modificació ordinària que passa amb
l’execució de qualsevol pressupost. Però estiguin tranquils
que aquests projectes, em parlava el portaveu de Ciutadans,
justament amb els ingressos de l’Impost del Turisme
Sostenible, i si aquests projectes tendrien garantit el seu
finançament, sí, el tendran garantit, precisament amb els
ingressos de l’Impost del Turisme Sostenible.

Quant al nombre de places del Pla de tracta o aquest
conveni nou que fem amb les Germanes Oblates que són per
a 8 noves places, i en aquests moments ja les Germanes
Oblates gestionen 6 places, per tant, tendrem un total de 14.

I per últim, la valoració que em demanava el portaveu de
MÉS per Menorca, del Sr. Castells, respecte de la partida de
comunicació, publicitat i propaganda, que sol ser recurrent a
tots els pressuposts, jo vull recordar, des del meu punt de
vista, i la meva opinió és que està absolutament ajustat amb un
pressupost de més de 5.000 milions d’euros que té aquesta
comunitat, i vull recordar que en aquesta partida hi ha també
campanyes publicitàries que són importants, podem parlar
d’igualtat, de les campanyes contra la grip, de sensibilització,
de medi ambient, d’estalvi d’aigua; és a dir, innumerables
campanyes, que tot això també forma part de la Direcció
General de Comunicació. Si pot ser més baixa? Com tot,
podria ser més elevada o més baixa segons el color amb el
qual ho miren; des del Govern pensam que és adequada i
proporcional, un pressupost general de més de 5.000 milions
d’euros. I també recordar que respecte d’altres anys o altres
legislatures el que s’ha fet és concentrar les partides de
publicitat a la Direcció General de Comunicació, que, per
exemple, fa dues legislatures endarrera el que es feia era
repartir, diguem, aquestes partides entre  diferents
conselleries, o bé perquè es gestionaven des de cada
conselleria, o bé perquè des d’un punt de vista polític es
pensava que així era una manera de trossejar la publicitat
perquè no fos tan criticable públicament.

Jo crec que les coses han de ser transparents, explicar a
què es destinen aquestes partides i la gestió pensam que és
més eficient amb la seva concentració a la Direcció General
de Comunicació.

Esper haver contestat totes i  cadascuna de les seves
preguntes i agraeix als portaveus i a les portaveus de tots els

grups parlamentaris, també en aquest cas, encara que no hagin
fet la rèplica MÉS per Mallorca, Podem i el Partit Socialista,
el seu suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Una vegada acabat el debat, volem agrair,
com no pot ser d’una altra manera, la presència de la
consellera de Presidència, Cultura i Igualtat i dels seus
acompanyants.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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