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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Donarem
començament a la sessió plenària corresponent al dia d'avui, i
el primer punt de l'ordre del dia...

Prèviament anuncii que les votacions seran, per acord que
vàrem arribar a la Junta de Portaveu, fins i tot ho hem comentat
ara amb els portaveus, a partir de les dues de l'horabaixa,
inclosa la votació de la dita llei d'acompanyament, també serà
a partir de les dues de l'horabaixa.

I.- Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, del Projecte de llei RGE núm. 4495/00, de
diverses mesures tributàries, administratives i de funció
pública.

En primer lloc tractarem, evidentment, el primer punt de
l'ordre del dia, que és el debat del dictamen de la Comissió
d'Hisenda i Presssuposts del Projecte de llei 4495, de diverses
mesures tributàries, administratives i de funció pública. 

El Grup Parlamentari Popular manté les esmenes 5379, 5380,
81, 82, 83, 84 i 85, 5386, 87, 88 i 89. En primer lloc, per part del
Grup Popular, té la paraula el Sr. Joan Huguet i Rotger per
defensar les esmenes 5381 i 5383.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sr. President, senyores i senyors diputats, no sé si és un
honor, però supòs que sí, que per primera vegada pugui
encetar aquest debat de tràmit final del que es considera la llei
més important que any rere any fa tot l'Executiu, com és la Llei
de pressuposts. Presentam dues esmenes i tractam de defensar
dues esmenes que són molt concretes, i que, ara que ve època
de pau de concòrdia que no hauríem de perdre al llarg de tot
l'any, jo intentaré que la seva defensa no alteri cap tipus d'ànim
agressiu ni contradictori amb la meva exposició. 

Em creguin si els dic d'entrada que la primera esmena, sense
entrar en el fons de la qüestió de per què presentam aquesta
esmena, té un sentit marcadament institucional i té un sentit
marcadament constructiu per evitar que es puguin produir
problemes en un futur que ningú no desitja, amb independència
de quin fos el seu posicionament entorn a la Llei de consells
insulars. Centrat així el tema, amb aquesta qüestió, he de dir que
aquesta esmena d'aquesta disposició transitòria el que vol fer
precis ament és evitar que entri en vigor una llei totalment
mutilada, una llei de consells insulars totalment mutilada, i que
a més a més d'estar totalment mutilada temporalment, perquè
açò efectivament no es pot dir mentre no hi hagi una resolució
final, però a més a més, com dic, d'estar mutilada, a més a més
d'açò deroga la Llei de consells insulars anterior; per tant no
tenim un referent, per dir-ho d'alguna manera, subsidiari o de
substitució d'aquells aspectes que queden sense efecte de la
llei objecte d'aquesta esmena.

I per recordar i refrescar un poc la memòria, i perquè quedi
constància en el Diari de Sessions, s'ha de tenir en compte que
l'article 7, punts1, 3 i 5, d'òrgans de Govern, queden

recorreguts; l'article 8 lletra h, lletra v, punts 3 i 5, també, que
són competències del plenari; l'article 9, competències del
president; l'article 10, Comissió de Govern; l'article 12, creació
d'un nou Consell Executiu; l'article 13, departaments; l'article 14,
règim jurídic; l'article 15, funcionament; l'article 16, controls i
fiscalització; l'article 17, debat; l'article 18, punt 1, preguntes;
l'article 20; l'article 22... És a dir, tretze articles d'aquesta llei que
queden, temporalment -ho hem de dir així- queden
temporalment en suspens i que, per tant, no podran ser
d'aplicació. En no poder ser d'aplicació i en afectar òrgans
bàsics i necessaris de la nova estructura, queda una llei
totalment mutilada.

No passaria res, i jo ho dic així de clar i m'atrevesc a dir-ho,
no passaria res si no hi hagués aquella disposició final, que
aquesta sí que entrarà en vigor a partir del mes de gener quan
s'hagin complert els dos terminis, si no s'accepta aquesta
esmena, que deroga l'anterior llei de consells insulars, perquè
si no la derogués, aquests articles que en aquest moment estan
en suspensió podrien tenir referència i, en certa manera, i he fet
una comparació, tenen reflex en la llei anterior del 89. 

Per tant, que es vegi únicament i exclusiva aquesta esmena
com un tèntol de dir que, mentre no hi hagi pronunciament per
part del Tribunal Constitucional d'alçar o no alçar -en total es
tracta de tres mesos més- d'alçar o no alçar la suspensió
d'aquests articles a què jo ara els faig referència, no entrarà en
vigor la nova llei de consells insulars i, com diu la presidenta
del Consell Insular de Mallorca i com també han dit altres alts
càrrecs de l'actual equip de Govern, es podrà funcionar
exactament igual. Efectivament, ara funciona exactament igual
però ara aquesta llei no està en vigor, aquesta llei estarà en
vigor a partir del mes de gener; quan estigui en vigor a partir
del mes de gener no es podrà funcionar, entenem nosaltres,
encara que sigui com a mesura cautelar, exactament igual, i si és
així, idò no serveix per a res la llei que van fer. És a dir, tot té la
doble cara: si (...) que és exactament igual idò no sé quina llei
van fer o per què podia servir, quan tenim el tronc central de la
llei impugnat. Açò era aquesta esmena i res més. El debat d'una
futura llei, com que hem presentat una altra iniciativa en
previsió de si aquesta no s'accepta, ja el tornarem tenir, però
aquesta esmena només era un tèntol que allargava dos, tres
mesos més, mentre no s'hagués pronunciat el Tribunal
Constitucional. I punt, i no en faré cap més qüestió perquè és
una intervenció, després, dels altres grups de fixar posició.

I l'altra esmena -que ja veig que està aquí el llum vermell
encès, només 30 segons, Sr. President, 30 segons- l'altra
esmena fa referència a una disposició addicional tercera, que
era suprimir la disposició addicional tercera, perquè vostè
recordarà, Sr. Conseller d'Economia i Hisenda que aquest
diputat li va fer en el seu dia una pregunta sobre quan hi hauria
la llei de finançament, la llei definitiva de finançament dels
consells  insulars, una pregunta que no tenia cap més sentit que
puntualitzar que a partir de dia primer de gener del 2001, en
funció de la Llei d'acompanyament anterior havia d'entrar en
vigor la nova llei de finançació dels consells insulars, i vostè va
tenir a bé respondre, perquè no podia respondre d'altra manera,
dient: "Bé, nosaltres en aquest moment encara no tenim
elaborada la llei, estam pendents de veure com acabarà la Llei
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de consells insulars per si fixa  un nou termini per fer la llei de
finançació". Perfecte, açò des d'un posicionament parlamentari
és correcte. Què ha passat? Bé, idò, que la Llei de consells
insulars no fixa aquesta finançació, no fixa termini de
finançació; per tant, està claríssim que entraria en vigor si no
fos derogat aquest que fixava el 2001. Vostè aquí es cura en
salut i el fixa en el 2002. 

I miri, Sr. Mesquida, perquè vegi que les meves esmenes,
concretament aquestes dues, són estrictament i totalment
constructives, jo entenc la posició del Govern en aquest
moment, i tant és així que, Sr. President, aquesta darrera esmena
queda retirada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet, en nom del Grup Popular. A
continuació, la diputada Sra. Margalida Cabrer, perdó, no,
encara no, vaig massa aviat en el debat.

Torn de fixació de posicions respecte a aquesta esmena? Sr.
Alorda, en nom del Grup del PSM-Entesa Nacionalista té la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Supòs que em bastarà la meitat del
temps, perquè s'han retirat la meitat de les esmenes d'aquest
bloc. Senzillament per dir que pensam que aquesta obsessió
que té el Grup Popular per aturar la Llei de consells insulars, no
la veim, tot i el to constructiu, efectivament, que ha usat el Sr.
Huguet, com una postura institucional. Ens sap greu que no
haguem pogut pactar el model institucional d'aquest país  i, de
fet, si hi hagués hagut o haguéssim notat que realment el grup
majoritari de l'oposició, el partit més votat d'aquest país,
tengués una postura ferma i clara d'un altre model de país, crec
que hi hauríem d'haver dedicat més temps. De totes maneres no
és així, perquè es verbalitza sistemàticament un insularisme per
part del Partit Popular, tot i que després es torna enrere o no
s'acompanya amb les lleis o amb les mesures legislatives i
financeres que això fa necessari per implementar a la pràctica
aquest model.

En qualsevol cas he de dir que per ventura n'havíem de
parlar, però aquí. Aquesta cambra és allà on és raonable i on
s'ha de fer el repartiment del poder autonòmic, és aquí on s'ha
de decidir quines institucions han de gestionar el poder
autònomic, i aquesta cambra hauria de ser molt gelosa
d'aquesta autonomia. No és raonable que l'Estat, amb
independència del debat jurídic, que jo aquí no hi entraré,
políticament resulti inacceptable que miri d'interferir en quin
hagi de ser el repartiment, ja dic, el repartiment estatutari, que
nosaltres en tenim establertes les competències, sigui quin
sigui aquest repartiment. 

Però, en qualsevol cas, no passin pena: l'ordenament jurídic
mai no té llacunes, sempre s'integra i no hi ha dubte que tots els
interrogants jo crec que s'han anat (...) o el mateix Partit Popular

ha anat veient respostes a aquells que de tot d'una plantejava
amb més virulència. Certament els articles suspesos no ens
deixaran tot sols, hi ha realment una resposta jurídica en cada
moment i en cada situació i pensam que la nova llei continua
essent millor que l'antiga.

Per tant, no donarem suport a aquesta esmena i per tant
tampoc no entrarem en la que ha estat retirada per pura
congruència. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda, en nom del PSM-Entesa
Nacionalista.

A continuació la diputada Sra. Margalida Isabel Cabrer i
González defensarà la resta de les esmenes: 5379, 5380, 82, 84,
85, 86, 87, 88 i 89. Té la paraula la Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, fet el
debat de les esmenes corresponents al tema dels consells
insulars, em pertoca la defensa de la resta d'esmenes al Projecte
de llei de mesures fiscals, administratives i de funció pública.
Em pertoca, per tant, la defensa de les esmenes presentades pel
nostre grup de caire fiscal i de funció pública, i el primer que he
de dir és que, com ja vaig tenir ocasió de manifestar a l'esmena
a la totalitat, aquest projecte de llei mereix el nostre rebuig
perquè és una llei buida i sense cap contingut d'importància i,
per tant, nosaltres creim que desaprofita una ocasió per tal que
en aquesta comunitat autònoma continuem avançant en
l'autonomia financera amb mesures fiscals concretes i sobretot
beneficioses per als nostres ciutadans.

El primer que els he de dir és que ni a ponència ni a
comissió no ha estat acceptada cap de les nostres esmenes ni
cap intent de transacció de les mateixes, la qual cosa no fa més
que corroborar i confirmar que el govern de progrés només
progressa en l'autonomia financera quan es tracta d'apujar els
imposts, en això són experts, però tot el que siguin mesures de
deduccions socials a l'impost sobre la renda de les persones
físiques o a qualsevol altre dels imposts cedits, ni tan sols no
hi ha cap plantejament polític de futur d'avançar en res que no
sigui apujar els imposts o crear-ne de nous. 

Davant aquesta situació de retrocés, el Grup Parlamentari
Popular ha presentat un conjunt d'esmenes dirigides
precisament a fer noves propostes positives cap als nostres
ciutadans, mesures que estaven contemplades en el programa
electoral del Partit Popular i, vist que vostès no tenen ni
programa electoral, nosaltres que sí en tenim i, a més, va ser el
més votat amb diferència, farem almanco aquest exercici
comparatiu entre vostès i nosaltres. 

Proposam així, en primer lloc, la creació d'una nova deducció
a la renda per a mestresses de casa només si es tracta de rendes
baixes i només si tenen dos o més fills; proposam 20.000
pessetes  de deducció i creim que es tracta d'una bona
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deducció, ja aplicada a altres comunitats autònomes del Partit
Popular, com és el cas de València. En segon lloc proposam una
altra creació d'una deducció a l'impost sobre la renda pel
naixement o l'adopció de fills dins l'exercici; es tracta d'una
deducció a aplicar un sol pic, quan es produeix el naixement o
l'adopció i només, de nou, per a les famílies amb rendes baixes;
25.000 pessetes és la deducció que proposa el Partit Popular i
hem d'afegir que aquesta deducció està prevista pràcticament
a totes les comunitats  autònomes. En tercer lloc proposam una
altra deducció autonòmica a l'impost sobre la renda, que és per
donacions al patrimoni històric o cultural, o a l'I+D; proposam
un 10% de deducció de l'impost sobre la renda sobre les
quantitats  donades per aquest concepte a qualsevol
administració pública, i creim que aquesta deducció és fàcilment
assumible perquè el seu possible cost econòmic es veu
compensat per la donació que s'efectua per al patrimoni
històric, cultural o per a l'I+D. 

Aquestes tres  noves deduccions autonòmiques a l'impost
sobre la renda que proposam des del nostre grup creim que és
ara el moment adequat perquè s'aprovin, perquè en cas que
alguna d'elles fos aprovada, la seva aplicabilitat fiscal es faria
l'any 2002, que és quan la gent fa la declaració corresponent als
ingressos del 2001.

La quarta mesura de caire fiscal que creim que hauria de ser
objecte d'incorporació a aquest projecte de llei
d'acompanyament es tracta d'una mesura que en el nostre
programa electoral es contemplava com a fonamental, i és
precisament fer una regulació específica de l'empresa familiar a
l'àmbit de les Illes Balears, sector productiu aquest de gran
importància a la nostra terra i mereixedor d'una protecció que
garanteixi la seva competitivitat i, sobretot, que no desapareixi;
mesures fiscals, mesures formatives concretes i mesures
tecnològiques és el que proposam des del nostre grup. Es
tracta, per tant, d'una esmena per tal d'obligar el Govern de les
Illes Balears a estudiar i presentar un projecte de llei en un
termini de sis mesos per tal de fer una regulació específica
d'aquest sector productiu amb mesures que garanteixin la seva
protecció i la seva competitivitat.

I la darrera mesura de caire fiscal proposada com a esmena
parcial pel Grup Parlamentari Popular fa referència a l'impost de
transmissions patrimonials. Des del Grup Parlamentari Popular
no compartim la pujada de l'impost que va dur a terme el Govern
l'any passat, i no la compartim per dues raons; la primera,
perquè el nostre programa electoral contemplava precisament
el contrari del que vostès varen fer: nosaltres haguéssim baixat
l'impost pel que fa als immobles i sense que aquesta davallada
hagués suposat una incidència  especial sobre els ingressos de
la comunitat autònoma; i la segona raó per la qual no compartim
aquesta pujada d'un 6 a un 7% de l'impost de transmissions és
perquè creim que es tracta d'una pujada d'imposts injustificada.
Si aquest govern de progrés considera justificat apujar imposts
per pagar més burocràcia i més despesa corrent, és una
justificació que des del nostre grup no compartim: apujar
imposts, augmentar despesa corrent i abaixar inversions,
juntament amb un major endeutament, és una política
pressupostària  totalment contrària al que han estat els

pressuposts  d'aquesta comunitat autònoma amb el Partit
Popular i al que és el pressupost a nivell nacional.

En definitiva, totes les esmenes parcials presentades pel
nostre grup a la Llei d'acompanyament que ara s'aprovarà són
mesures fiscals que intenten obrir una via que vostès han
tancat, i per això proposam que es creï qualque deducció nova
a l'impost sobre la renda, que es faci una regulació específica de
l'empresa familiar i que es davalli la pujada injustificada de
l'impost de transmissions patrimonials.

Per últim, i pel que fa a aquest primer bloc d'esmenes que em
toca defensar, m'he de referir al tema de la funció pública. El
nostre grup ha presentat una esmena parcial per tal d'obligar el
Govern a fer un concurs oposició a l'Administració autonòmica.
Creim que ens trobam en aquest moment actual en una situació
un tant esquizofrènica: per una banda, el conseller d'Interior ha
anunciat oposicions lliures, com ja va anunciar l'any passat i
que no s'han fet, i l'any que ve ja ho veurem, perquè ja s'ha
anunciat un nou retard amb tota aquesta polèmica del català,
però en qualsevol cas allò important és que mentre el Sr.
Conseller anuncia oposicions lliures els tres consells insulars
del pacte de progrés fan concursos oposicions: tant el de
Menorca, com el d'Eivissa els han convocat aquest mateix
estiu; i, per altra part, tots els sindicats menys Comissions
Obreres demanen al Govern que es faci concurs oposició. Per
això, i sense perjudici del debat de l'esmena a la totalitat de la
secció 16 de la Conselleria d'Interior, creim que la Llei
d'acompanyament hauria de contenir un article que regulàs com
a mesures especial, perquè especial és la situació actual, que
l'any que ve el Govern convocarà un concurs oposició, i
aquesta mesura creim que ha d'estar a la llei per tal que aquest
parlament doni protecció a una situació de discriminació
absurda i sense cap lògica i doni pas a una situació de
coherència política i de justícia.

I en darrer lloc, i ja per acabar, hi ha un altre grup d'esmenes
dirigides a suprimir determinats articles d'aquesta llei referits al
procediment administratiu i, en concret, a l'aspecte dels terminis
i durada del procediment, que creim que és una regulació molt
confosa que atempta contra el principi de seguretat jurídica de
l'administrat. La llei de l'any passat ja va regular aquests
aspectes i ara vostès ho tornen a modificar perquè varen fer la
regulació de l'any passat malament. Per aquest motiu, i perquè
creim que la regulació nova que proposen no està clara,
demanam la supressió d'aquests articles i la seva regulació
específica a un altre projecte de llei que pugui ser objecte de
millor anàlisi en fase de ponència. 

En definitiva i com a resum, totes les esmenes fins ara
defensades crec que es  poden qualificar d'esmenes positives i
constructives que, per una banda, omplen aquest projecte de
llei d'acompanyament tan magre i, per altra banda, totes elles no
són més que mesures per tal de beneficiar els nostres
ciutadans, i per això demanam una reflexió per tal que almanco
en sigui acceptada alguna.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer, en nom del Grup Popular. Torn
de fixació de posicions? Sr. Alorda, en nom del Grup del PSM-
Entesa Nacionalista té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, no
donarem suport a les esmenes del Grup Popular i els estalviaré
els  motius perquè crec que els hem reiterat ja en el debat a la
totalitat, en ponència i en comissió.

Només em detindré en una de les esmenes perquè crec que
és una provocació, és una mostra de l'alta graduació en cinisme
que és capaç de destil·lar el Partit Popular. Com es diria en
terminologia científica, demostra l'enorme barra política del
Partit Popular. En referesc, naturalment, a l'esmena que pretén
regular les oposicions de l'any 2001. La barra -m'entenguin bé-
no és ben bé de la proposta, sinó de qui la presenta i les seves
autèntiques motivacions. Per centrar la qüestió recordarem que
la Llei balear de funció pública, de fa més de 10 anys, considera
que el sistema d'oposició ha de ser el mètode ordinari d'accedir
a l'Administració, com preveuen totes les lleis de funció pública
que jo conegui. De fet, la mateixa Sra. Cabrer ens confessa
sense cap pudor que per a ella el sistema d'oposició és el més
ètic, el d'oposició (...), és a dir, fer uns exàmens i que guanyi el
millor. Però curiosament el PP ens proposa que per a l'any 2001
es prevegi un sistema especial; consisteix en obligar que com
a mínim el 35% dels punts possibles s'han de dedicar a valorar
l'antiguitat, i valorar l'antiguitat a la pròpia comunitat autònoma;
dic com a mínim perquè el Govern li pot atorgar més punts,
sense límit.

Vagi per endavant que des del nostre grup no participarem
en cap campanya de desprestigi del sistema del concurs
oposició, però a fi que no hi hagi malentesos volem deixar tres
punts  aclarits. El primer, el sistema de convocatòria i els seus
detalls, el tria el Govern prèvia negociació sindical, i no aquest
parlament. En segon lloc, una fase de concurs no s'ha de limitar
a valorar l'antiguitat, i molt menys l'antiguitat dins la mateixa
administració convocant, sinó que ha de tenir present tots els
currículums dels aspirants: la seva íntegra experiència laboral,
la formació i altres aptituds dels aspirants que siguin rellevants,
i sempre una valoració en termes raonables, i per dir-ho sense
embuts, 55% oposició, 45% concurs, no ens sembla que sigui
respectuós amb la igualtat d'oportunitats. 

Però sí que hem de compartir amb el PP que vivim una
situació especial, però discrepam, probablement, de les causes,
i si discrepam de les causes podem discrepar dels efectes; al
nostre parer la situació especial deriva de les continuades
pràctiques de nepotisme del govern del Partit Popular,
nepotisme, com vostès saben, de nepos nepotis, que tant pot
ser nét, com descendent en general o nebot; aquí jo crec que
seria més prudent, més adequat, parlar de fillols que de nebots,
perquè tothom sap qui és el seu padrino. El règim de favors
personals comença molt prest en la nostra gestió autonòmica,
des del primer moment es vesteix amb les robes de la caritat
cristiana: ajudar a qui ho necessita, als coneguts que ho

necessiten, per ser més precisos. Naturalment es tracta de
favors desinteressats, parlar de contrapartides seria massa
groller, però la gent no és esburbada i sap ser agraïda quan
toca. 

De fet, donar feina només ha estat un dels aspectes
d'aquesta política que ha fet del "tenir bo" la seva clau de volta;
l'important no és tenir dret a alguna cosa, és tenir bo amb
qualcú; l'important no són els mèrits ni les capacitats, sinó els
padrins. El món es divideix, efectivament, entre els que són dels
nostres i els  que no són dels nostres, una filosofia compartida
per l'il·lustríssim Sr. Ministre Cañete. Els avantatges de l'amistat
i de l'agraïment, tots els coneixem, d'entrada respecte i
comprensió; si, per dir alguna cosa, un veu uns talons d'un
concessionari d'un túnel, o que es desvia un correu electrònic,
procura no ficar-se allà on no el demanen i, a més, un està
convençut que sempre que el benefactor fa alguna cosa és que
els  seus motius tendrà. Al cap i a la fi que sigui estrany no vol
dir que sigui sospitós; però, sobretot, aquest bell do de
l'amistat du aparellada allò que els sicilians en diuen l'"omerta",
és a dir, la mil·lenària llei del silenci: mai no es pot incriminar un
amic, no seria ètic. Però els joves, potser a vegades no entenen
les subtileses del sistema de "fiolar", en el sentit de fer fillols,
sinó que s'estimen més afiliar, en el sentit de fer afiliats, afiliats
al partit, s'entén; el sistema degenera, i en compte d'ajudar als
amics i coneguts per generoses, tot i que fructíferes relacions
fiduciàries i d'amistat, es converteix en una oficina de
col·locació de correligionaris polítics.

En una perversa desviació del sistema, fins i tot n'hi ha que
reben encàrrecs diferents dels que figuren oficialment. Per
posar un exemple, al Sr. Rotger se li encomana..., la família, la
família popular, esser batle d'Inca; mentrestant se li dóna un
càrrec, un sou, el que sigui, perquè òbviament se li ha de
garantir que pugui viure amb dignitat mentre fa una feina tan
ingrata com estar a l'oposició o governar amb minoria, però a la
feina, el que és la feina, no només no importa que hi vagi, sinó
que és molt millor que no hi vagi, perquè la seva comanda és
esdevenir batle d'Inca. I ho fa molt bé, enhorabona, que ho
aconsegueix brillantment.

No, Sra. Cabrer. El motiu perquè vivim una situació especial
no són les limitacions de la Llei de pressupostos. Aquest
govern no fa oposicions o durant el seu temps no va fer
oposicions des de l'any 92. Han passat moltes lleis de
pressupostos, les darreres del Partit Popular.

Davant tot això, el parer del nostre partit, i vaig acabant, Sr.
President, és fer tabula rasa. Certament no parlam de tots els
interins, no tothom hi ha entrat igual, per ventura parlam d'un
10% del col·lectiu actual. Creim que allò important és donar al
concurs la potència, la força que li donaríem en una situació
normal. Ponderi, Sr. Costa, tots aquests elements en joc,
negociï lleialment amb els  representants socials i convoqui les
oposicions que consideri justes. Això sí, el més prest possible.
En qualsevol cas, faci el que faci, comptarà amb el nostre
suport.
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Acab, Sr. President, però necessit un minut per defensar
l'esmena in voce que li hem fet arribar sobre funcionarització
dels  treballadors dels consells, una mesura compartida per tots
els  grups. De fet, en el cas de Mallorca va assumir el compromís
el Sr. Joan Verger l'any 91, fa deu anys; ara només es tracta de
complir-lo i complir-lo amb les màximes garanties possibles.
Això no obstant, el PP ara s'hi oposa, s'oposa a la tramitació
perquè diu que vol contrapartides, vol contrapartides per una
cosa amb la qual està a favor. Jo els deman, senyors diputats i
diputades del PP que no mesclin ous amb caragols, els
demanam que s'ho repensin, no cometin la infàmia d'oposar-se
a allò amb què estan a favor per la mesquinesa de creure que
així ens perjudiquen, però sobretot els deman que si ho han de
menester, que si per descarregar la seva bilis i sentir-se a pler
necessiten fer alguna cosa, peguin a aquest diputat, ho facin al
nostre grup, ho facin al pacte de progrés, però no assestin el
cop a la barra d'altri. Creim que el personal laboral dels consells
no en té cap culpa, i vostès no tenen cap dret, no tenen cap
dret ni un, no tenen cap dret ni un, Sr. Fiol, a tractar els
treballadors com a carn per al seu canó. Facin, per tant, una
actuació responsable i deixin tramitar una esmena in voce que,
com vostès saben, la tenen des de fa més de mig any.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda, en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. Hi ha acceptació per part de tots els grups de
l'esmena in voce? Sra. Cabrer?

(Remor de veus)

No li toca cap torn més.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sr. President, jo crec que la intervenció del portaveu del
PSM no ha estat una (...) de postura de les nostres esmenes i jo
crec que ha estat un atac frontal al Partit Popular, i demanaríem
torn de contradicció.

EL SR. PRESIDENT:

Li puc donar un torn de rèplica i de contrarèplica. Té torn de
rèplica la Sra. Cabrer per cinc minuts. 

Sr. Pons..., perdó, vol intervenir en torn de fixació de
posicions?

EL SR. PONS I PONS:

Hi ha hagut una intervenció brillant per part del portaveu
del Grup PSM-Entesa Nacionalista...

EL SR. PRESIDENT:

Em pareix molt bé, Sr. Pons, l'únic que li deman...

EL SR. PONS I PONS:

...però que no ha esgotat el debat de la presentació de la
Sra. Cabrer.

EL SR. PRESIDENT:

L'únic que els deman, per favor, és que quan demani els
grups que volen intervenir en els torns respectius m'avisin per
poder ordenar el debat. Té la paraula el Sr. Pons per a fixació de
posicions en nom del Grup Socialista.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades i senyors diputats, he
d'intervenir i serà breu perquè és una referència a les esmenes
a les quals no ha fet referència el portaveu d'Entesa
Nacionalista, el Sr. Alorda.

Hi ha una cosa curiosa, que em sembla que val la pena fer-hi
una referència, al principi de la intervenció, i és l'acusació de
buidor d'una llei. Per tant, sembla que les esmenes haurien
d'estar orientades cap a omplir de continguts veritables una llei
d'acompanyament als pressuposts, però si miram quines són les
propostes  i esmenes presentades, veim que no és que sigui més
buidor, però la magror continuaria exactament igual, perquè,
què es pretén amb aquestes esmenes? Es pretén, primer de tot,
que les transmissions patrimonials, que hi havia un increment
d'un 1%, es retiri aquest 1% d'increment, que hauríem de tenir
en compte què és el que va succeir ara fa un any, quan es va
pensar amb els beneficis fiscals per adquirir habitatge els
menors de 32 anys, posem per cas, i en aquest de transmissions
patrimonials  augmentar-lo un punt almenys serveis per
equilibrar, però una cosa fonamental que no s'ha discutit aquí
però que fa molts d'anys es va discutir és la riquesa..., fins a
quin punt la transmissió a hereus o a d’altres és una funció que
s’hagi de protegir.

(...) en qualsevol sistema fiscal, sobretot des d’un punt de
vista progressista, no està en funció de les persones ni de la
seva situació, sinó en funció del que guanyen i ha de ser
progressiu, que pagui més el que més té. I aquí devora em
serveix per enllaçar amb les altres, si rebaixam, una mestressa de
casa, si rebaixam, en aquest cas de 2 milions de pessetes, és
que fa feina a casa seva, m’agradaria saber quin és l’IRPF real
que pugui pagar en una declaració. Si bonificam les famílies per
tenir o adoptar un fill, qualsevol que sigui la seva situació
econòmica; si bonificam aquelles persones que dediquen una
part dels seus guanys a protegir la cultura, els béns d’interès
cultural o la investigació, i en aquest cas darrer, amb molt més
motiu perquè la Llei d’IRPF del 98 o de no sé quan, sí, crec que
és del 98, ja recull que en el cas de les fundacions, que són
institucions de transparència fiscal, ja estan prou protegides
amb una rebaixa del 20% quant a destinar part o destinar els
seus fons a aquesta finalitat. Encara n’hem de tenir més a nivell
particular? Són igualitàries aquestes pretensions d’aconseguir
que pagui més qui més té?, o més bé és protecció a qui més té?
No aporta res i, a més, a l’hora de la quantificació faria un
record, només, un record a la llei del 98, on hi havia una sèrie de
bonificacions per les quals, segons el discurs i el Diari de
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Sessions havien de disminuir els ingressos en aquesta
comunitat per un valor de 600 milions de pessetes, a l’hora de
la realitat ha estat de 128. Si per omplir una llei feim unes
rebaixes d’imposts que cauen molt bé, no hi ha ningú que
vulgui pagar a Hisenda, a tothom li sembla que són doblers
tudats, sobretot quan toquen a un, però se sap perfectament
que el funcionament d’un estat democràtic es basa precisament
per la contribució de tots els ciutadans a sostenir aquest
“endemiatge” democràtic. Les esmenes, no crec jo, no creim
nosaltres, que col·laborin massa al finançament de la comunitat
autònoma i a la utilització correcta dels  diners que es pretenen,
per tant no és una qüestió de buidor, és una qüestió de falta
d’idees per omplir una llei que ja està bé així com està.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, sr. Pons, en nom del Grup Socialista. Torn
de rèplica, Sra. Cabrer, té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Alorda, aquí es pot fer un debat seriós de la funció pública o es
pot fer demagògia, atacant el Partit Popular, dir mentides, dir
falsedats i estar, simplement per un error seu, per un error seu.
Tot aquest empipament seu nosaltres sabem per què és, la gent
que ha participat a ponència i a comissió. Vostè no va entrar
una esmena dins el termini que tenia, per tant va cometre un
error o el seu grup, i és un tema de funcionarització dels
laborals del Consell Insular de Mallorca. Nosaltres, a ponència
i a comissió li vàrem dir que estàvem d’acord amb el contingut,
i així s’ha manifestat als consells insulars per consellers del
nostre partit, però li vàrem dir que crèiem que el que no està bé,
és que als consells insulars la posició sigui ajudar els interins,
ajudar els laborals, i que al Govern balear hi hagi hagut una
autèntica persecució ideològica que, gràcies a Déu, s’ha aturat
un poc i es va aturar, jo crec, que per denúncies que va fer
aquest partit, perquè era una autèntica vergonya, tenir la gent
i humiliar la gent com es va fer a un moment donat, crec que
equivocadament, quan els  interins han demostrat una feina, jo
crec que els consellers que fan feina amb ells saben la feina que
fan els interins, la preparació que tenen molts d’interins, i es
demostra precisament que en aquest parlament els lletrats que
s’han agafat hagin estat interins del Govern balear per la seva
preparació. Per tant, no es tracta d’atacar aquí la gent
personalment, a tot aquest col·lectius d’interins que ho estan
passant molt malament. Si feim un debat seriós, nosaltres
proposàvem que acceptassin la  nostra esmena, relativa que es
faci un concurs oposició al Govern balear. Vàrem dir que es
podia transaccionar l’esmena com volguessin, baixar la
puntuació, com han fet als consells insulars de Menorca i
d’Eivissa, on es puntua sobre un 25% i no sobre el 45% que
vostè va aplicar al Consell Insular de Mallorca o al qual el seu
grup va donar suport. Nosaltres estam oberts a aquesta
situació que, a més, és la situació a què tots els sindicats,
menys Comissions Obreres, donen suport.

Per tant, podem fer un debat seriós, de per què es fa aquesta
discriminació a tota l’administració d’aquesta comunitat
autònoma injustificada, de per què els 200, els 200 que depenen
d’un conseller seu, tenen un pacte d’estabilitat, tenen totes
aquestes reserves de plaça, i el personal no docent té aquesta
situació. Vostè diu, i xerra, i ataca, dels “enxufats”, el col·lectiu
d’interins és un col·lectiu molt gros de persones, de persones
que han accedit de molt distintes maneres, de persones
preparades i que no han tengut cap oportunitat de demostrar
els  seus mèrits a una oposició, no se’ls ha donat cap
oportunitat, ni el Partit Popular ni vostès que ara governen, que
aviat farà dos anys, tampoc no han fet cap oposició,
simplement han creat més interins. Per tant, nosaltres podem
assumir la nostra part de responsabilitat, que des de l’any 93 no
hi hagi oposicions, 93, fins al 99 que les vàrem deixar
convocades, i a tot això amb unes congelacions d’oferta
pública estatals, perquè això sí que hi era l’any 93 i 94, i no sé
quants d’anys més, però també vostès ja duen dos anys sense
fer més oposicions i hi ha més interins. Per tant, es pot fer un
debat seriós d’aquesta gent o es pot fer un debat demagògic,
jo puc entrar en un debat demagògic en aquest tema, també, i
parlar d’”enxufats” també del pacte de progrés, en podem xerrar
d’aquest tema, en podem xerrar, però crec que no ens acondueix
enlloc xerrar en aquest moment d’aquest tema.

Crec que des del nostre grup duim mesos sense parlar del
tema de la funció pública, precisament per despolititzar el tema
de la funció pública, perquè hi ha moltes famílies darrera
aquesta situació que s’ha polititzat pel pacte de progrés, i s’ha
criminalitzar a un col·lectiu de personal que jo crec que vostès
no tenen cap dret a fer el que han fet amb aquest col·lectiu de
persones, simplement amb l’etiqueta dels “enxufats” que és
mentida. I aquesta és la situació.

Ja li dic, vostè està enfadat, una rabieta de nin petit per una
esmena que nosaltres estam disposats a acceptar si tots els
portaveus aquí estiguessin d’acord a parlar de concurs
oposició per a aquest personal, quan ho reclamen tots els
sindicats, i quan és el que fa el pacte de progrés als consells
insulars, el conseller és aquí assegut, també, i podríem fer
aquesta xerrada, podríem aturar el plenari cinc o deu minuts,
sobre que hi hagi qualque acceptació que parli que es farà un
concurs oposició sense fixar la puntuació, ho deixam en mans
del Govern, però sí creim que ha d’estar en aquesta llei perquè
creim nosaltres que aquesta situació d’injustícia, almenys
aquest parlament, ha d’acabar amb aquesta situació d’injustícia.
Per tant, no té dret vostè ni a criticar al Sr. Rotger del nostre
grup, i menys quan en aquest parlament, es va fer una denúncia
i hi ha una comissió d’investigació creada pels tres “enxufats”
de l’Ibatur, tres, aquesta loteria, vostè no s’ha pronunciat sobre
aquests tres “enxufats” de l’Ibatur, vostè no s’ha pronunciat
sobre la número 1 del PSM de Santanyí, que està contractada
per una assistència tècnica de 2 milions per tres mesos, que és
també a la documentació que té el Partit Popular, 2 milions per
tres mesos a la número 1 de Santanyí; d’una cosina d’un
conseller que és laboral fixa a l’Institut Balear de l’Habitatge;
d’un secretari general tècnic que, amb aquest concurs de
trasllat, se li ha posar una plaça, venia de l’Estat d’una plaça de
lliure designació a Presidència, i ha passat a ser funcionari
d’aquesta comunitat autònoma amb un sistema de lliure
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designació, aquestes lliures designacions que es varen
polititzar totalment amb la darrera reforma de catàleg; podem
entrar en aquest tipus de debat, perquè nosaltres també tenim
molt a dir de la vostra gestió de personal, ...

(Remor de veus)

..., però la nostra proposta jo crec que és una proposta
d’intentar arreglar aquests col·lectius, i en aquest sentit
nosaltres ja tant a ponència com a comissió, volíem un debat
seriós sobre aquest tema de funció pública, i simplement, Sr.
Alorda, nosaltres estam disposats a admetre la seva esmena,
podríem parlar un poc d’aquest tema. Jo sé que vostès estan,
el model del concurs oposició no és un model que desagradi ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Cabrer, vagi acabant, ha proposat una transacció, ...

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Proposaria aquesta transacció perquè crec que així es
donaria solució a molta gent que ha partit una persecució molt
injusta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. En torn de contrarèplica, Sr.
Alorda, en nom del Grup del PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Mirarem de ser seriosos i no entrar en
aquestes  darreres insinuacions, temps hi haurà per parlar-ne.
Dir que fer oposicions és un atac ideològic, la veritat és que és
mal d’entendre. En qualsevol cas, jo li reconec una cosa, estic
indignat, però vostè creu que és per una cosa i és per una altra,
és per la mesquinesa, la baixesa d’utilitzar la gent com a moneda
de canvi polític. Vostès han agafat dos temes que no tenen res
a veure i intenten mercadejar amb persones, no amb idees o
amb capacitat de pressió per salvar una cala en comptes d’un
horari comercial, que tampoc no ens sembla correcte mesclar
segons quins elements, no és aquí, vostès agafen persones,
gent amb  llinatges, i ho mesclen dins una freda política, en un
tema que estam d’acord, i agafen 240 persones que estan
pendents  d’un procés i les utilitzen per intentar treure una
contrapartida política, i això és immoral, això és una baixesa que
no sé com no se’n temen que, efectivament, n’hi ha que això
ens indigna, perquè és indignant, indignant. No mesclin els ous
amb els caragols.

Una prèvia. Al Consell Insular de Mallorca, i parl amb tota
aquesta tranquil·litat, perquè l’únic grup que no va donar
suport  a aquella convocatòria va ser el nostre, li record que
nosaltres no donàrem suport a aquella convocatòria,
bàsicament pel tema del català, tot sigui dit, però no li vàrem
donar suport. En qualsevol cas era un tema pacífic amb el qual
tothom estava d’acord. La comunitat no, la comunitat no ha fet

oposicions des de l’any 93, són molts d’anys, però és que jo
estic convençut i ja ho vaig en aquesta tribuna, quins eren els
motius pels quals no es feien aquestes oposicions, i són motius
que enorgullirien el mateix Maquiavel, sempre estam amb el
mateix cantet. Si convoques oposicions, resulta que qui les
treu, ben igual que les subvencions, sent la insana vanitat de
creure que ho ha fet per mèrits propis, i no ho agraeix; sempre,
a més a més, n’hi ha que queden fallons, n’hi ha que queden
molestos, fins i tot ofesos personalment, qualcú es pica contra
el convocant, perquè a qualsevol procés selectiu, i això és bo
sabreu, sempre, sempre n’hi ha que hi veuen bubotes, sempre.
Per tant, el que és més intel·ligent és cridar qualcú al teu
despatx, oferir-li una ajudeta o oferir-li un lloc interí, molt millor
si sempre és en precari, per tenir-lo en les teves mans. Aquesta
persona sempre se’n recorda de qui l’ha col·locat, és més, és
curiós el mecanisme psicològic que aquí es genera, un se’n
recorda que deu un favor, però acaba pensant que la plaça la té
per mèrits propis. Així és com ha funcionat aquesta comunitat
durant tots aquests anys i, per tant, per ser seriosos, no em
sembla seriós que vostès duguin aquest tema aquí.

Si estan a favor de la funcionarització, votin a favor de la
funcionarització, es més assenyat que votar a favor allò amb
què un està a favor. Es va dur a la Llei de consells insulars, es
va considerar fa mig any que era millor dur-lo a la Llei
d’acompanyament, no va venir amb el projecte de llei per mor
que estàvem calibrant si l’Ibas o les transferències en serveis
socials  havien de venir amb una llei a posta, efectivament no va
venir amb el projecte de llei, després hi va haver un error
burocràtic, me l’atribuesc plenament de posar a la llei una
esmena amb què tothom estava d’acord, que entràs un dia
després  del que teníem previst per a les esmenes a la llei
d’acompanyament. Hem vist entrar esmenes en ponència,
sobretot a la Llei d’acompanyament i a la Llei de pressuposts,
històricament jo crec que en aquest parlament mai no s’ha
aprovat una llei d’acompanyament sense esmenes en ponència
i en comissió, en qualsevol cas sempre s’havia donat el joc, la
chance que es presentassin, després es votaven a favor o en
contra, però sempre s’havia donat l’oportunitat. 

Vostès utilitzen una gent als consells per a una finalitat
bastarda, i jo crec que això és indignant.

El que li proposaria, Sra. Cabrer, és que retirin aquesta
esmena, facin-se aquest favor i facin-lo fins i tot als pocs, pocs
fillols que puguin tenir en aquest moment, perquè la veritat és
que han entrar en tal descrèdit aquesta causa que avui en són
uns mals advocats. Tant és així que jo estic convençut que la
seva intersecció els perjudica més que no els beneficia. Per tant,
retirin aquesta esmena, siguin conscients que són el principal
partit, el partit més votat d’aquest país, actuïn amb
responsabilitat i no es dediquin a la tràfic de funcionaris.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. 
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Arribats a aquest punt, el debat està substanciat i les
votacions corresponents a aquestes esmenes i a l’articulat de
la Llei les efectuarem a partir de l’hora dita, que serà a les 14,00
hores.

II.- Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, del Projecte de llei RGE núm. 4494/00, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2001.

Entraríem, a continuació, al punt segon i darrer de l’ordre del
dia, debat del dictamen de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts,
del Projecte de llei 4494, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2001. 

El primer debat és a l’articulat del dictamen del projecte de
llei, i hi ha les esmenes 4980, 4993, d’addició, 4978 de
modificació, 4977 i 79 de supressió, 4982 d’addició, 4983 de
modificació, 4984 i 85 de modificació, 4986 de supressió, 4995
d’addició a una nova disposició addicional, 4989 de
modificació, 4990 i 92 de supressió. Totes presentades pel Grup
Parlamentari Popular, que té un temps de deu minuts per
defensar-les. La Sra. Cabrer té la paraula en nom del Grup
Popular.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
començam amb aquest primer debat de la llei de pressuposts
per a l’any 2001, el debat d’una de les lleis més importants que
cada any es tramiten en aquest parlament, i precisament aquest
primer debat té per objecte analitzar les esmenes presentades
pel nostre grup al text articulat que ha de regir el contingut
general del pressupost. Encara que es tracta d’un text articulat
molt tècnic, i de vegades de difícil comprensió, es tracta d’un
articulat molt important ja que conté unes regles que si són
abusives, poden donar lloc a una autèntica tergiversació
pràctica del que ha aprovat un parlament.

Aspectes  com la regulació de les despeses plurianuals, dels
crèdits ampliables, dels avals a empreses públiques perquè
s’endeutin, de les transferències de crèdit, etc., són aspectes
que mal regulats poden suposar un frau al mateix pressupost
que s’aprova.

I curiosament, encara que cada any el pacte de progrés,
quan estava a l’oposició, demanava la supressió de molts
d’aquests  articles, ara, en canvi, no tan sols han mantengut
exactament igual la regulació anterior, sinó que tant l’any
passat com enguany, el text articulat conté modificacions al
nostre judici equivocades que van dirigides a fugir del rigor
pressupostari.

El primer que hem de dir és que aquest articulat conté un
article, l’article 12.4 que continua parlant de l’impost ecològic,
com si no hagués estat declarat inconstitucional. Efectivament,
quan el Govern va entrar al Parlament el projecte de
pressuposts, la sentència del Tribunal Constitucional encara no
s’havia dictat i, per tant, aquest article 12, així com la previsió
dels ingressos per a l’any que ve, de 3.300 milions en concepte

d’aquest impost, era correcte. Però un cop ha estat notificada
aquesta sentència, nosaltres creim que no té sentit aprovar
aquest pressupost sense que almenys hi hagi una previsió legal
que de qualque forma digui que aquest parlament sap que s’ha
dictat una sentència que ha anul·lat l’impost ecològic.

Des del Grup Parlamentari Popular no pretenem, en cap
moment, posar entrebancs que s’aprovin aquests pressuposts,
encara que conté irregularitats com és que s’ingressaran l’any
que ve 3.300 milions d’un impost que ja no existeix. Creim que
la sentència del Tribunal Constitucional s’ha notificat al pitjor
moment de l’any, que és precisament quan es troben en
tramitació parlamentària els pressuposts del 2001, cap culpa no
té el Govern, evidentment, però nosaltres sí creim, i així ho
vàrem manifestar durant la tramitació en comissió, la setmana
passada, que sense alterar aquesta previsió d’ingressos tan
irreal com és que es recaptaran 3.000 milions per aquest impost,
ja dic que sense alterar això, perquè per alterar-ho seria
necessari retirar aquest pressupost i tramitar-ne un de nou, sí
creim que no sembla lògic que el text articulat no digui res de
res que aquest parlament té coneixement oficial d’aquesta
sentència, i que dins el proper trimestre s’adoptaran les
mesures correctores necessàries.

En definitiva, creim que no és lògic que no es digui res de
res, encara que només sigui a efectes formals, i esper i desig
que es presenti qualque esmena in vocce per part dels  grups
que donen suport al Govern que ja vàrem dir que comptaven
amb el nostre suport per a la seva tramitació.

Dit això i passant a la defensa de les esmenes parcials
presentades  pel Grup Popular, poden ser agrupades de la
següent forma: un primer grup d’esmenes van dirigides al tema
dels  crèdits ampliables, com ja vaig dir i vaig manifestar a
l’esmena a la totalitat, les partides o crèdits ampliables són un
conjunt de partides pressupostàries que, com el seu nom indica
es poden anar ampliant amb doblers, sense necessitat de fer
cap baixa pressupostària, és a dir, es poden afegir doblers que
van directament al dèficit resultat de l’exercici. Es tracta, per
tant, d’una mesura excepcional perquè suposa deixar en mans
dels  responsables d’Hisenda un instrument de risc
pressupostari, i per això les partides ampliables solen ser una
sèrie de partides lògiques i limitatives perquè són excepcions
de la regla general, que qualsevol augment de crèdit a una
partida ha d’anar acompanyat de la consegüent baixa
pressupostària a una altra partida.

Idò bé, amb aquest pressupost s’han augmentat aquest
nombre d’excepcions, fins i tot es modifica la Llei de finances
per tal que totes les empreses públiques, tot el seu pressupost,
tengui caràcter ampliable. Amb aquestes mesures ens trobam
que més de 90.000 milions del pressupost, més de la meitat del
pressupost té caràcter ampliable, i precisament des del nostre
grup consideram que aquesta forma d’anar gastant el
pressupost, com si fos una targeta visa que suposa anar
gastant doblers sense saber si hi haurà crèdit o no, és molt
perillosa. Per això demanam la supressió de determinats crèdits
ampliables, així com la supressió d’aquesta modificació de la
Llei de finances que transforma en ampliables totes les
empreses públiques.
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Un segon grup d’esmena va dirigit al tema de l’endeutament
de les empreses públiques. Jo crec que ja és prou conegut que
el pressupost d’aquesta comunitat autònoma presenta un deute
encobert  a través de les seves empreses públiques, 19.000
milions de pessetes és l’autorització de nou endeutament que
poden fer aquestes empreses públiques, de tal forma que la
comunitat autònoma, com a tal, deixa d’aportar doblers a les
seves  empreses públiques, i aquestes faran les inversions a
càrrec de préstecs bancaris. Per posar només un exemple,
Serveis  Ferroviaris de Mallorca, farà totes les seves inversions
a càrrec de deute. Des del nostre grup consideram molt greu
aquest endeutament, la comunitat autònoma com a tal minva la
inversió i augmenta la despesa corrent, i endeuta les seves
empreses públiques. Deute que, evidentment, suposa una gran
herència per a les pròximes generacions. El desordre
pressupostari comença a ser preocupant en una comunitat
autònoma que, com la nostra, sempre ha estat exemplar amb el
Govern del Partit Popular en el tema de l’endeutament, que ha
fet que fins ara, ja dic, fins ara, estiguéssim com una de les
comunitats autònoma menys endeutades.

Creim que el pacte de progrés ha agafat el camí contrari.
Aquest pacte aposta per l’endeutament, precisament amb
l’argument que som una de les comunitats autònomes menys
endeutades, el que per al Partit Popular era un orgull, per a
vostès  és la forma fàcil de gastar doblers, i a tot això, a tot
aquest desbarat de l’endeutament de les empreses públiques,
hi hem d’afegir que l’any que ve, aquest parlament, tal com ha
anunciat el conseller d’Hisenda als mitjans de comunicació,
tramitarà una llei de crèdit extraordinari per fer front a part de
l’Isiquiema, almenys, ja que l’any que ve s’haurà de fer front a
un endeutament extraordinari, crec que enguany, a tot aquest
endeutament innecessari de les empreses públiques, vostès
haurien de corregir-ho un poc. En aquest sentit demanam que
acceptin les nostres esmenes parcials, que van dirigides
precisament a disminuir l’endeutament d’aquestes empreses,
perquè el deute no és bo, no és una bona mesura ni una bona
solució. És un remei fàcil i còmode, però és una herència de
futur molt perjudicial per als nostres fills; per això els demanam
una reflexió seriosa sobre aquest grup d’esmenes.

Un tercer grup d’esmenes va referit a les despeses
plurianuals, les despeses plurianuals són despeses que es
realitzen en diversos exercicis pressupostaris i precisament amb
la mesura que suposa comprometre exercicis futurs són
subjectes  a limitacions, de tal forma que aquestes despeses
plurianuals només poden comprometre doblers d’un màxim de
cinc exercicis pressupostaris i dins d’uns percentatges
determinats cada any. Aquestes limitacions són fonamentals
per controlar que els pressuposts dels pròxim any no quedin
totalment compromesos, sense cap control. Idò bé l’any passat
i enguany més, de nou transformen la regla general, de limitar
aquest tipus de despesa plurianual en excepcional, és a dir,
s’excepcionen els límits de les despeses plurianuals de tal forma
que el Consell de Govern pot exepcionar aquest límit com
vulgui i quan vulgui, fins i tot ni tan sols fa falta que miri cada
expedient de despesa concret, sinó que ho pot fer per un
conjunt d’expedient. Vostès s’han transformat d’una forma un
tant camaleònica, són experts a fugir sense cap complex del més

mínim rigor pressupostari i transformar totes les excepcions en
regles generals, i en ares d’evitar tot aquest desbarat, hem
presentat un conjunt d’esmenes de supressió d’aquestes
autoritzacions tan genèriques de despeses plurianuals.

Un quart grup d’esmenes és el relatiu al sou dels alts
càrrecs, com és sabut els alts càrrecs procedents de les illes
menors tenen dret a unes indemnitzacions per residència,
indemnitzacions que cada any fixava la Llei de pressupost, idò
bé, l’any passat la Llei de pressupost va establir que aquestes
quantitats  ja no les fixaria la Llei de pressupost, sinó que es
faria per decret de Consell de Govern que a més podria preveure
indemnitzacions per a d’altres supòsits diferents. Ja l’any
passat presentàrem una esmena, perquè consideram que tot el
que afecta el sou dels alts càrrecs, s’hauria de preveure a la Llei
de pressupost i no a un decret d’un consell de govern amb
consellers directament beneficiats per aquestes mesures. La
qüestió és que tanta previsió d’un decret, i resulta que durant
tot aquest any el Govern no ha estat capaç de dictar aquest
decret tan misteriós, i la qüestió és que l’actual projecte de llei
torna a fer la previsió que l’any que ve es farà un decret que
regularà les indemnitzacions dels
alts càrrecs procedents de les illes menors i preveurà altres
supòsits.

En qualsevol cas, des del nostre grup no consideram adient
aquesta autorització, que ja no sigui la Llei de pressuposts,
sinó un decret el que fixi les indemnitzacions d’alts càrrecs de
les illes menors, i més greu encara és que s’autoritzi ampliar-ho
a altres supòsits sense cap limitació. És evident que tot el que
sigui fixar els sous dels alts càrrecs ha d’estar contengut a la
Llei de pressuposts, perquè resulti il·lògic que sigui el propi
govern el que reguli indemnitzacions dels mateixos membres del
Govern. Per això hem presentat aquestes esmenes de supressió.

I la darrera esmena que em pertoca defensar, fa referència a
una esmena d’addició d’un nou article, relatiu als hospitals
General i Psiquiàtric. L’any passat, amb la Llei de pressupost es
va condonar al Consell Insular de Mallorca del pagament anual
de 1.000 milions a què estava obligat el consell en virtut del
conveni de cessió dels esmentats hospitals al Govern balear.
Idò bé, nosaltres creim que aquesta condonació de deute
només té sentit si la propietat dels hospitals passa a mans del
Govern balear, per compensar, precisament, aquesta pèrdua de
finançament. Ja l’any passat el conseller d’Hisenda va apuntar
aquesta possibilitat i que es crearia una comissió mixta per tal
d’estudiar-ho, idò bé, nosaltres hem presentat aquesta esmena
perquè creim que no té sentit que, per una banda, la consellera
de Sanitat parli d’una manca de finançament de la sanitat, quan
el mateix govern va condonar 1.000 milions sense ni tan sols
tenir la propietat d’aquests hospitals.

En definitiva i per concloure, creim que totes les esmenes
presentades  pel Grup Parlamentari Popular obeeixen a
aconseguir un major rigor pressupostari, un major control de
l’executiu en aspectes com les partides ampliables, les despeses
plurianuals  o les indemnitzacions d’alts càrrecs i un menor
endeutament de la nostra comunitat autònoma. I, al mateix
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temps, ens agradaria que aquesta llei contengués qualque
previsió o referència a l’anul·lació de l’impost ecològic.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer, en nom del Grup Popular. Torn
en contra, Sr- Diéguez, en nom del Grup Socialista, té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Quisiera comenzar por una precisión
de carácter político y es la siguiente. Se ha hecho referencia que
cuando el pacte de progreso estaba en la oposición, y quería
aclarar que el pacto de progreso nunca ha estado en la
oposición, es un pacto de gobierno que siempre ha estado
gobernando cuando ha sido tal pacto. Es un simple detalle.

Por continuar siguiente el guión que ha hecho la diputada
interviniente del Grupo Parlamentario Popular, decir que las
referencias al impuesto ecológico, se dice que existe una
sentencia sobre este impuesto ecológico, la sentencia sobre el
impuesto ecológico solamente existirá desde el momento en que
sea publicada en el Boletín Oficial del Estado, tal como
establece la Ley orgànica del Tribunal Constitucional. Por lo
tanto, en este momento no podemos decir en una ley, podemos
decirlo en una conversación de café, en una conversación fuera
de esta Cámara, pero no podemos decir en una ley que existe
una sentencia que legalmente no existe, porque hasta que no
sea publicada en el boletín, no existe; las sentencias, mientras
no son declaradas firmes, no existen, y esta sentencia, mientras
no esté publicada en el Boletín Oficial de Estado, no existe
oficialmente, otra cuestión son todas las consideraciones que
podamos hacer extraparlamentariamente, pero no desde un
punto de vista legal. Por otra parte no han hecho ustedes
ninguna propuesta, en fin, si no tienen alguna idea más al
respecto, dejaremos el tema mientras se les ocurra alguna otra
cosa mejor.

Por lo que respecta a las diferentes enmiendas que han ido
presentado, respecto de créditos ampliables, naturalmente no
podemos votar a favor de las enmiendas 4978, la 77, o la 79,
porque limitan los créditos ampliables en educación, medio
ambiente, etcétera, lo cual consideramos que no es bueno en
áreas tan sensibles como éstas. Hay otras enmiendas que
mantienen ustedes en este pleno, como la 4980, o la 4993 o la
4982, sobre las cuales aprobamos una transacción en ponencia,
ya en un primer momento, no comprendemos como una
enmienda sobre la que ha sido aprobada una transacción, se
mantiene todavía en el pleno, no nos parece cuando menos
correcto, ya que ha habido un esfuerzo político en llegar a un
acuerdo por esta parte, creemos que lo lógico hubiera sido que
las hubieran retirado.

 Lo que más me llama la atención, es que mantengan la
enmienda 4985, que han cambiado la redacción inicial, que
estaba equivocada, era una enmienda en la que se decía que se
tenia que poner 3.000.000 de pesetas para potenciar el tren, al

final pusieron 3.000 millones, parecía que era un error
informático, bien, de todas maneras nos parece que entre
dedicar 3.000, como propone el Grupo Parlamentario Popular o
dedicar 6.765, como propone el Gobierno, creemos que hay que
votar a favor de la propuesta del Gobierno, 6.765 millones para
el tren nos parece mucho mejor y nos llama la atención que
luego nos digan que son presupuestos poco inversores,
cuando ustedes  proponen reducir una inversión en servicios
ferroviarios en más de 3.500 millones de pesetas. También me
llama mucho la atención la enmienda 4986, que se refiere a que
intentan ustedes que suprimamos el aval de l’Ibaen, hombre,
este aval es para la construcción de las desaladoras, como le
podremos explicar al ministro cuando venga a la próxima feria
por aquí, que el Grupo Parlamentario Popular quiere que
quitemos el aval para la construcción de las desaladoras, ahora
que tan aficionado se ha vuelto últimamente, es realmente difícil
y por lo menos llamativo.

La 4995, ésta sí que esperaba que la retiraran después de
darse cuenta de la metedura de pata que significaba. Pretenden
que obliguemos por ley al Consell de Mallorca a que transfiera
la propiedad de sus hospitales a la comunidad autónoma, ... yo
creo que eso puede ser un patinazo, puede ser objeto de una
desiderata política, pero poner en una ley que se obliga al
Consell de Mallorca que transfiera la propiedad de sus
hospitales a la comunidad autónoma, me parece por lo menos
de salida, poco respetuoso hacia la autonomía local, cuanto
menos que debe tener, pongámoslo en minúscula, que debe
tener el Consell de Mallorca para tomar sus propias decisiones,
no le podemos obligar por ley, faltaría más.

Respecto de la 4989, en la que piden que se informe al
Parlamento sobre las ampliaciones de crédito, esto se hace y de
forma trimestral, entonces no podemos aprobar una enmienda
en la que dice lo que se está haciendo y de forma trimestral. 

En definitiva, estas enmiendas como se puede ver, algunas
son deficientes políticamente, como aquellas que se mantienen,
pese que haya habido una transacción, otras son deficientes,
desde un punto de vista técnico, como son las que se refieren
a los créditos ampliables, otras son deficientes desde un punto
de vista de lo que es el interés inversor de nuestra comunidad
autónoma, como es la que se refiere a reducir a menos de la
mitad la inversión en tren y otras simplemente son
desgraciadas, desde el punto de vista de su vejación, como la
que consiste en obligar al Consell de Mallorca a que transfiera
sus hospitales a la comunidad autónoma. Por eso naturalmente
no las aprobaremos.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez, en nom del Grup Socialista. En torn de
rèplica, Sra. Cabrer, té la paraula.
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LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Diéguez, del tema de Isiquiema, la sentencia existe, la sentencia
está ratificada formalmente a los Servicios Jurídicos del Govern
balear, y los Servicios Jurídicos del Govern Balear la han
notificado formalmente a este parlamento.

La sentencia no surgirá efecto hasta que no se publique, de
acuerdo, no voy a entrar en estos problemas. Lo que dice el
Partido Popular, lo dijo en comisión, se le planteó también al
conseller de Hacienda, es que creemos que aprobar estos
presupuestos, que prevén unos ingresos de 3.300 millones de
Isiquiema, que en el artículo 12.4 hablan de la futura sentencia
del Isiquiema como si no existiera, creemos que por lo menos a
efectos formales, es como en cierta forma decir que este
parlamento no pinta nada, que este parlamento va a aprobar
unos presupuestos, como si no existiera toda una sentencia del
Tribunal Constitucional. La realidad es que sin culpa del
Govern balear, porque efectivamente cuando se emplean los
presupuestos aquí eran correctos sin culpa del Govern,
estamos aprobando unos presupuestos con déficit, ésta es la
realidad, vamos a aprobar unos presupuestos con déficit de
3.300 millones de pesetas. 

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tendrán toda la
colaboración para hacer frente a este problema que ha
planteado el Isiquiema y desde este punto de vista, ya dijimos
que no plantearíamos ninguna batalla de que se retiraran
presupuestos para que se entraran unos nuevos, porque
creemos que es injusto y que el Gobierno tiene derecho a
aprobar estos presupuestos y  poder empezar a trabajar, pero la
realidad es que de la misma forma que decimos que no pedimos
que se retiren los presupuestos, ni que se cambie la cifra de
ingresos, porque ya se votara la totalidad, las cifras totales de
presupuestos se votaron en la totalidad y ahora ya no pueden
variar más que retirando los presupuestos. 

Sí pedimos que haya, por lo menos en el texto de la ley,
alguna referencia a que ha habido esta sentencia, a que el
Govern elaborará un plan para resolver estos presupuestos que
se van a aprobar de forma desequilibrada, en cuanto al fondo,
esto es así, creemos que lo más lógico es que haya alguna
referencia a un tema tan importante como es que se haya
anulado el impuesto ecológico, creemos que sino, es como
decir que este parlamento, pues la verdad es que no pinta nada
en lo que es una tramitación de los presupuestos, porque luego
el Gobierno podrá arreglarlo, yo creo que por lo menos a
efectos formales, por la dignidad de todos los representantes
de esta cámara, el texto de la ley tendría que contener alguna
referencia, aunque sea de tipo formal, que podríamos ponernos
de acuerdo todos los grupos de que conocemos esta sentencia
y que el próximo trimestre el Govern presentará en este
parlamento un plan que dé respuesta a todo que ha ocasionado
la anulación de este impuesto, simplemente es esto, pero ya
digo, toda la colaboración por parte de nuestro partido para
intentar arreglar el problema. 

Del tema de las enmiendas que se han incorporado y que
dice que (...) una transacción, Sr. Diéguez, en esto le tengo que

decir que no haga demagogia, ustedes entraron un texto de ley
de presupuestos, que faltaban una serie de artículos, porque se
entendían prorrogados los del ejercicio anterior, nosotros
creíamos que es mejor que estos artículos, que hablan de
incorporación de créditos, de transferencias estén cada año en
la ley de presupuestos, porque creemos que en técnica
presupuestaria es más correcta y presentamos nuestras
enmiendas. A ustedes les pareció bien que cada año estén
estos artículos, pero ustedes no querían el contenido del
artículo que presenta el Partido Popular, sino que querían otro
contenido concreto, se lo dejamos entrar, pero nosotros
evidentemente mantenemos la enmienda sobre cual hubiera
sido ese contenido si no hubiera sido aprobado, o si hubiera
gobernado el Partido Popular, por tanto, no haga demagogia
que es un tema de intentar que la ley quede mejor entre todos
los partidos y no diga que aquí es una incorrección del Partido
Popular y no hay ninguna incorrección por parte del Partido
Popular.

Del tema de la deuda de empresas públicas, tampoco haga
usted demagogia, dice que nosotros nos hemos quejado de
que baja la inversión y en cambio la inversión aumenta en las
empresas públicas. Por favor, una cosa..., vamos a ver, la
inversión en esta comunidad autónoma ha bajado, lo que es
más grave, la comunidad autónoma, su capítulo 7 de transferir
dinero a sus empresas públicas, para que éstas hagan
inversiones, la ha bajado y lo que hace que estas empresas
públicas se endeuden, que lo paguemos con deuda. 

Por lo tanto, si usted considera que con deuda aumenta la
inversión, porque aumenta la inversión en empresas públicas,
me parece vergonzoso, la crítica que ha hecho esta portavoz y
nuestro grupo es que los presupuestos de la comunidad
autónoma siguen subiendo el gasto corriente y disminuyen la
inversión y de esta inversión, no hablemos de la inversión
inmaterial, usted mire el presupuesto de empresas públicas, de
lo que es transferir dinero a sus empresas públicas para gasto
corriente, lo suben, pero lo que es transferir dinero a sus
empresas públicas para que hagan inversión, lo bajan y que
éstas se endeuden y ya digo que creemos que 19.000 millones
de nuevo endeudamiento en las empresas públicas es un error
muy grave y más cuando en esta comunidad autónoma el
próximo trimestre se va a tener que tramitar una ley de crédito
extraordinario, como ha anunciado el conseller de Hacienda. 

Por lo tanto, creo que en estos momentos todavía es más
preocupante que haya este endeudamiento de 19.000 millones,
porque si vamos endeudando esta comunidad autónoma, que
era de las menos endeudadas de España, no quieran vender
que la deuda es buena, la deuda es mala aquí y en cualquier
familia, en cualquier municipio y en cualquier institución y si
ustedes  van endeudando a esta comunidad autónoma y
lógicamente e injustificadamente como es en el tema de las
empresas públicas, cuando de verdad hay necesidad de
endeudar a esta comunidad autónoma, nos podemos encontrar
con que ya no podemos.

Por tanto, ya le digo, no haga demagogia, dice que
invierten, invierten con deuda, las empresas públicas, la verdad
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es que encuentro inaceptable este endeudamiento y respecto
al tema de los hospitales del Consell...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Cabrer, vagi acabant, està fora de temps.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Ya acabo, Sr. Presidente. Simplemente contestar al tema de
los hospitales del Consell, decir que por ley del presupuesto el
año pasado, se condonó al Consell Insular de Mallorca a pagar
1.000 millones del convenio que hacia con el Govern, decir que
en Comisión de Hacienda se le planteó al conseller de Hacienda
si hay en alguna comisión algunas excepciones para que la
propiedad de estos hospitales pasen a manos de Govern, que
es lo lógico. El conseller de Hacienda dijo que lo estudiarían,
como aquí no se ha estudiado nada y nosotros creemos que
esta descompensado y más cuando la consellera de Sanidad se
queja de un déficit de financiación, de problemas con las
camas, cuando se ha condonado 1.000 millones, creemos que
por lo menos, ya que se condona esta deuda, de alguna forma
la propiedad de estos hospitales, lo más lógico es que
estuvieran en manos del Govern balear.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer en nom del Grup Popular. En
torn de contrarèplica, Sr. Diéguez en nom del Grup Socialista té
la paraula per cinc minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente y solamente para resaltar en primer
lugar la paradoja, que se nos hable con respecto a lo que es el
impuesto ecológico, la intervención que ha hecho la
representante del Grupo Parlamentario Popular, diciendo que no
cuestiona efectos formales y no se respeta la forma, si estamos
hablando de problemas o cuestiones formales, por lo que
respecta a la ya famosa sentencia, lo primero que debemos
hacer es respetar la forma y la forma ¿qué nos dice? La forma
nos dice, que según la Ley orgánica del Tribunal
Constitucional, las sentencias se han de publicar en el Boletín
Oficial y mientras no se hayan publicado no existen
formalmente.

 O sea el problema de la fórmula resuelto, ¿problema del
fondo? El problema del fondo, ya sabe y le consta a la Sra.
Diputada que se están tomando las medidas, por parte del
Gobierno, el Gobierno lo primero que hizo fue iniciar contactos
entre otros, con el principal y único grupo de la oposición,
explicándole cuál es la situación, con una elegancia
desacostumbrada en esta comunidad autónoma y desde luego,
recabar, como no podía ser menos, la colaboración del Partido
Popular, que ojalá pudiera ser una colaboración de carácter
retroactivo y pudiéramos echar hacia atrás este reloj del tiempo
y no aprobar este impuesto que aprobaron con nuestra
oposición y que nos va a significar ahora un quebranto de

25.000 millones de pesetas. Si nos hubieran hecho caso en
aquel entonces cuando se les decía que aquel impuesto no lo
podían aprobar, ahora no estaríamos con este problema. De
todas maneras, bienvenido sea deseo de colaboración y
confiamos que entre todos podamos resolver ese gravísimo
problema que crearon en su momento. 

Sobre este punto acabamos el debate sin saber qué es lo
que quiere el Partido Popular que se haga, o que se diga, o que
se contenga en esta ley de presupuestos. Desde luego, con lo
que nunca podemos estar a favor es con que se contengan
referencias a una ley de la que no hay constancia oficial. 

Por lo que respecta a las enmiendas, que fueron
transaccionadas en su momento, efectivamente como se ha
dicho aquí, había dos opciones a la hora de redactar el texto
articulado de la ley de presupuestos, una opción era repetir el
texto articulado que había cada año y otra opción era no
hacerlo. El Partido Popular nos propuso que siguiéramos la
opción de que se repitiera ese texto articulado y lo aceptamos,
no es que nos dejaran meterlo a nosotros así, como nos ha
indicado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, sino que
nosotros aceptamos sus enmiendas y modificamos la ley en ese
sentido.

Por lo que respecta a la deuda de empresas públicas, pues
definitivamente tiene que aclararse si quieren que haya o no
quieren que haya dinero para desaladoras y si quieren que haya
dinero para desaladoras, pues a ver de dónde sale. 

Nos insiste una vez más en el tema de los hospitales del
Consell de Mallorca, que tienen que pasar al Govern, es una
cuestión política que se puede discutir y dentro del seno de las
relaciones del Gobierno de la comunidad autónoma y del
Consell, se pueden llegar a acuerdos, en esto podemos estar
perfectamente de acuerdo, incluso podemos considerar que
puede ser positivo que esos hospitales pasen a manos de
Govern, lo que no se puede hacer, por respeto a la ley, por
respeto con mayúsculas es incluir eso en la ley, es decir, por
ley decidimos que esos hospitales pasen.

 Entonces por ese respeto que nos merece la ley, con
independencia de las cuestiones de fondo, que tratarán Govern
y Consell cuando corresponda, con ese respeto que nos merece
la ley, ya digo, no podemos a favor de esa enmienda y creemos
que lo más normal hubiera sido, que después de patentizar la
voluntad de que le gustaría que fuera así, pues se hubiera
retirado por la formalidad del Diario de Sesiones para años
sucesivos.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez en nom del Grup Socialista.
Substanciat aquest debat, passam al debat número 2, que és un
debat de totalitat a la Secció 11, de la Conselleria de
Presidència.
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Hi ha una esmena la 5336, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, que té 10 minuts per a la seva defensa. 

Sr. Huguet té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
Honorable i respectat Conseller de Presidència, el nostre grup
ha presentat una esmena a la totalitat a la seva conselleria i jo
intentaré justificar-ho i com que el temps està molt taxat, cenyir-
me a tres o quatre qüestions, a les quals m’agradaria poder
aprofundir un poc i obtenir certa resposta.

Vostè sap o es diu que els pressuposts són les
matemàtiques de la política, però he de dir que els pressuposts
que vostè ens ha presentat són un mal exercici comptable i que
allò que denoten aquests pressuposts és una notable i
dramàtica absència d’idees. Per què deim açò? Miri, governar
no és fer un exercici, on col·locam les partides i on a tu et toca
tant i faig una distribució d’aquestes partides, governar és
marcar prioritats, marcar-se objectius, analitzar les actuacions
fetes en l’exercici anterior i intentar millorar aquestes
actuacions, rectificar en aquelles previsions que no s’han
pogut complir -i potser sabia que no es complirien- per poder
tenir nous objectius, poder impulsar noves polítiques. Ha de
saber, i som d’aquells que pens que potser el temps i la
democràcia parlamentària haurà de rectificar allò que són els
debats autèntics  d’exercicis pressupostaris i fer més debats de
liquidacions que no debats de pressupost, pressupost és
pressupostar previsió d’actuacions que es volen fer, allà on
realment després poden analitzar les polítiques fetes o no fetes,
hauria de ser un altre tipus de debat.

Però sí que és cert que el parlamentarisme, i vostè ho sap,
sorgeix precisament de poder dur un control democràtic a allò
que és l’ús o l’abús dels fons públics. I perquè aquest control
es pugui dur, es fa necessari que els pressuposts siguin
elaborats en la total i absoluta transparència, que no hi hagi
racons, que no hi hagi partides que no se sap prou bé a què
venen o, allò que és pitjor, a què van o a què aniran, i tendrem
temps de fer-hi referència, i el seu pressupost, cregui’m si li dic
que està marcat d’aquests defectes que jo intent en aquest
moment, des d’un exercici de democràcia, no des d’un exercici
d’acritud, posar en dubte.

Nosaltres entenem que la seva conselleria gaudeix d’un fort
obstruccionisme de determinades partides, que fa que sigui
pràcticament impossible poder bussejar dins elles per saber
quin és el seu destí final. Hi ha una manca d’informació total i
absoluta, i més endavant en parlaré, i allò que veig, perquè ja
m’he acostumat al llarg d’aquest darrer any, és que vostè
utilitzarà una sèrie de partides per fer una sèrie de trucs
comptables, de fer autèntics malabarismes, en l’exercici, la
gestió del seu pressupost, són les llargues partides de
programes, d’estudis, etcètera, que després més o menys
ressaltarem i que moltes d’elles o estan duplicades o són
partides inflades per poder-les destinar a altres qüestions.

Miri, el pressupost hauria de dur, i sobretot després de les
expressions que va fer el conseller d’Hisenda, hauria de dur un
segell específic d’allò que és un pressupost d’aquest nou
govern. Potser que els segells específics, els anotem a allò que
no hauria de dur el pressupost, com puguin ser previsions, que
no es  realitzen ni es realitzaran, com pugui ser imputar partides
a les quals  els recursos ara mateix, en aquest moment, veim que
estaran minvats i que per tant s’exigiran noves actuacions, com
deia la nostre portaveu, etcètera. Però en tota la resta, vostè
s’ha limitat en el seu pressupost a administrar de forma
deficient el present, però sense preveure cap tipus d’actuació
de cara al futur, cap tipus d’actuació de cara al futur. Perquè si
vostè em vol dir que les actuacions de cara al futur són les
inversions en immobles o les inversions a Marivent, aquestes
vénen any rera any, és una política de continuïtat a allò que
s’ha anat fent.

Efectivament, recuperant lloguers que en certs edificis es
pagaven per noves inversions, però no deixa de ser més que
açò. Miri, jo crec que d’una manera clara hi ha aspectes que la
seva conselleria no acaba de superar en aquest any i mig. Jo
crec que la seva conselleria en aquest any i mig es coneix per la
conselleria de la roda de premsa i la propaganda. Efectivitat real
de les competències pròpies, que vostè n’és el responsable
com a conseller, fins en aquest moment libro blanco, vull dir
sense escriptura, molt ben enquadernat però el llibre en blanc.
Per exemple, em sap greu haver-me equivocat, però és que em
vaig equivocar per no arribar-hi, no perquè em passés, em vaig
equivocar per no arribar-hi, vaig dir que dia primer del 2001
seria quan tendria les primeres transferències al Consells
Insulars, no n’hi haurà cap, ni una. 

I açò sí que ho vull denunciar amb tota la cortesia
parlamentària que faci falta, han estat enganant mediàticament
la població, venen, tenc els retalls de premsa, tots els que
vostès vulguin, venen la  intenció com acció, venen la intenció
de transferir com una transferència ja feta, han venut la
transferència en matèria de carreteres, com si ja la tenguessin
als consells insulars. Han venut la transferència d’acció social,
com si ja la tenguessin als consells insulars. Han venut la
transferència d’ordenació del territori, com si ja la tenguessin
als  consells insulars, cap ni una, vostè em dirà estan en
tramitació, és cert, però miri per on, Sr. Conseller, aquesta
vegada ja no val l’excusa, és que l’oposició posa pals a les
rodes. No, la presidència d’aquestes comissions la tenen
vostès, tant la Comissió Tècnica Interinsular, com la Comissió
d’Assumptes Institucionals, com les presidències del plenari,
com el Govern. Per tant, l’oposició aquí fa d’oposició, no té
corresponsabilitat en si hi ha retard o no hi ha retard, per tant,
la seva gestió en aquest cas, suspès, potser que als exàmens de
febrer si s’han examinat podrem aprovar, però vostè a dia
d’avui, suspès. 

No entrarem a la Llei de Consells Insulars, perquè cada
vegada sembla que es provoca un estat d’erecció verbal, quan
un esmenta aquest tema, per tant, no hi vull entrar, però també
és un aspecte al qual tampoc no hem estat capaços de donar-li
solucions, ni sortides. És més, jo tenc la impressió que vostè ha
tirat la tovallola o la hi han feta tirar. Una conselleria de
Presidència, tal com està estructurada i treta d’Internet, un quan
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la veu i la mira diu, “aquesta és l’autèntica columna vertebral
del Govern, aquí ni vicepresidències, ni històries, aquí el
conseller de Presidència és l’autèntica columna vertebral del
Govern, que es dedicarà a coordinar el Govern i a aplicar
polítiques transversals amb les diferents conselleries”. Sap què
és açò de transversals amb les diferents conselleries? Allò de
transversals  res de res. No, no, mirin, no ha anat prou bé aquest
any d’experiència i per tant, nomenarem un director general,
específic per coordinar les polítiques del Govern, no ho van
preveure abans, jo crec que sí que estava previst, perquè
direccions generals n’hem tenim per vendre, que ho podria fer
perfectament.

Jo crec, Sr. Conseller, que vostè ha de reivindicar el seu
organigrama d’Internet, el que surt per Internet. Dir, “senyors
s’ha acabat aquí el bròquil i, aquí les polítiques es coordinen a
través de la Conselleria de Presidència, perquè aquest és
l’organigrama que ha donat el president del Govern i aquest és
el paper que assigna el Govern de la comunitat autònoma al
conseller de Presidència”. Açò que cada un vagi pel seu aire i
que quan s’asseuen al Consell de Govern són Govern, i quan
s’asseuen al despatx dels partits són partit, i opinen tot el
contrari d’allò que han dit al Consell de Govern, i la posició del
Consell de Govern en un projecte de llei, que és solidari de tots
els membres, perquè no hi ha votació, després matisar que al
despatx del president..., açò vostè hauria de posar ordre... 

Però per açò li dic que estam davant una conselleria de
“passa tu”, la qual cosa li deu agradar moltíssim, que no sé si
deu estar malalt o no, però no ha vengut avui, al Sr. Portella, de
dir “qui dia passa, any empeny”. Jo crec que açò l’està afectant,
qui dia passa any empeny, i vostè no és que empenyi molt, la
veritat, però va passant els dies.

Miri, Sr. Conseller, anem a allò concret, perquè això ja
comença a tornar un poc vermell, anem a allò concret. Em pot
dir vostè la quantitat global de publicitat que té prevista la seva
conselleria? I quines campanyes té previstes? Em pot dir vostè
quin són els sondejos d’opinió que té prevists la seva
conselleria i quin pressupost té? Em pot dir vostè com aquests
recursos es destinaran a la modernització de l’Administració
Pública i quin és el projecte global? A no ser que em digui que
açò ho té la Conselleria d’Hisenda, no han de confondre
modernització de l’Administració Pública amb millora del
sistema d’informatització, que és una summa de la
modernització, no és el total, total és una altra cosa. M’ha
d’explicar vostè quin són els convenis, no els que em va dir el
Sr. Conseller d’Obres Públiques, que va tenir a bé contestar
quin tipus de convenis tenen d’una vegada per totes. I si no,
contesti’m vostè a la petició d’informació que li he fet i digui
“cap ni una, partida zero”. Ni zapatero ni patatero, cero.
Partida per a convenis amb Carles III de la Presidència, zero;
estudis  encarregats, zero, em digui açò i ja estarà, ja no
insistirem més en aquest tema (...) Però com que hi ha partides
aquí amagades, volem saber quines són...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, vagi acabant per favor.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Acab tot d’una. Relacions amb l’exterior, em pot dir quina
és la quantitat global dels programes que pretén dur i quins són
aquests  programes? Totes aquestes qüestions fan que
nosaltres hàgim presentat una esmena a la totalitat, no una
esmena de supressió de la conselleria, Sr. Conseller, jo no som
tan arriscat com eren vostès quan estaven a l’oposició, que
demanaven supressió de conselleries, no totalitat, totalitat i
supressió de la conselleria, no, nosaltres presentam una esmena
a la totalitat, entesa aquesta per refer uns pressuposts, que
consideram que no són clars, que són obscurs i que tenen
elements que fan que sigui necessari la seva total i absoluta
revisió.

En la segona intervenció podrem entrar, segurament, perquè
açò té un debat de rèplica, segons em diu el president, podrem
entrar en més concrecions, però ara no tenc temps.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet, en nom del Grup Popular. Sr.
Conseller de Presidència, obre una qüestió incidental. Jo vull
dir en aquest punt, que el Govern m’ha demanat sense
renunciar a cap dels seus drets, que estiguin les llums enceses
per poder controlar ells també el temps que intervenen. Però no
significa que renunciïn a cap dret, això mateix.

Té la paraula, Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcías i
Coll):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Huguet, la veritat és que després d’haver-lo
escoltat, primer dir-li que és un gust debatre amb vostè, però em
preocupa la buidor en el fons de la seva exposició. 

I dic la buidor, perquè quan preparava un poc aquesta
intervenció llegia que l’esmena que plantejaven vostès, que
deia que la Conselleria de Presidència no respon a les
necessitats de la societat de les Illes Balears, això era
l’argument, supòs que l’argument repetitiu, que ho han utilitzat
en altres, però aquest era l’argument base, clar, i et planteges i
dius “bé, què deu plantejar el Partit Popular dins les seves
esmenes per considerar que allò que feim nosaltres no respon
a les necessitats d’aquesta societat?”, clar i mires les esmenes
i allò que proposa el Partit Popular, i la veritat és que quedes
astorat.

 Perquè el Partit Popular, si nosaltres no responem a les
necessitats  de societat de les Illes Balears, el Partit Popular molt
manco, perquè no té cap alternativa per donar resposta a
aquestes necessitats. Això dit des d’una posició que li vull dir
amb tota la tranquil·litat del món i sense cap acritud, com es
deia i com es pot utilitzar.
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Per què li dic això? Perquè vostè aquí i avui ha fet una
exposició, primer de moltes coses que podem estar d’acord,
lliçons de govern, ens ha donat lliçons de com es governa, no
es preocupi, que nosaltres en sabem de governar i allò que sí li
puc dir és que sabem com es fa un pressupost i sabem com es
desenvolupa un pressupost i sabem com hem de dur les
polítiques. Però per ventura, i en això pot estar tranquil, no feim
el mateix que vostès, perquè vostès ja ho varen demostrar i si
ho haguessin fet tan bé, no tendriem avui tantes dificultats com
tenim i en tenim moltes, vostès les lliçons les donin als seus
futurs afiliats, de com es governa, perquè vostès crec que
estaran molts d’anys, perquè en els anys que han estat no
varen poder donar solució als problemes de la nostra
comunitat, ni varen respondre a les necessitats de la societat
d’aquestes illes.

Per tant, em sembla molt bé que les doni aquí, queda molt
bonic, però no és coherent en allò que han fet durant aquests
anys, en allò que vostè ha dit. Després dóna lliçons de
parlamentarisme. Escolti, i després dins les lliçons, em diu que
al nostre pressupost hi ha molts de racons obscurs. Jo crec que
el parlamentarisme també es basa a seguir unes passes, dins un
parlament i haver-hi unes comissions, unes compareixences i
cada una d’aquestes passes serveixen per aclarir la tramitació
parlamentària, jo allò que li vull dir, Sr. Huguet, és que les
darreres preguntes que m’ha fet, hi va haver una comissió
parlamentària, on jo contestar totes les preguntes i li puc tornar
a contestar i les contestaré al final. 

Això són les passes que s’han de fer a un parlament. Però
també el parlamentarisme no pot ser allò de, viciem els sistemes,
si vostès no tenen fonaments per fer una esmena a la totalitat
no la facin. El parlamentarisme també significa això, jo crec que
vostès  no tenen fonaments, per fer una esmena a la totalitat i
vostè ha de sortir aquí i ha de vestir, perquè li toca, perquè li
toca que ha de tenir una esmena a la totalitat i per això  fan vuit
esmenes parcials o nou esmenes parcials que, a més, no crec
que s’hagin de debatre, es debatran després, tampoc no tenen,
ni són ni signifiquen cap esmena a la totalitat ni signifiquen
estar en contra del que fa fins i tot la mateixa conselleria
globalment, L’únic que podríem entendre i puc entendre és que
vostès no volen ni accepten la Direcció General de Presidència,
Direcció General de Presidència creada, em pens, en el 83 per
vostès, en el 83, des del principi, Direcció General de
Presidència que, curiós, enguany té 160 milions de pessetes, no
la volen, l’any passat l’argument per no voler-la era perquè
només tenia 35 milions de pessetes. La veritat és que no la
volen, per què?, perquè vostès consideren que el model que
vostès  tenien era l’adequat, nosaltres consideram que no ho és,
i per això hi ha l’alternança i per això hi ha diferents formes i
maneres de fer política i per això no som tots allà mateix. Per
tant, és el que li deia, el parlamentarisme significa també
respectar els tràmits i perquè vostè sàpiga que en aquests
moments, en aquests tràmits, no el tràmit de preguntes sinó el
tràmit de vots particulars, com en aquest moment planteja un
vot a la totalitat i perquè puguem entendre on va i on són les
diferències amb  aquesta esmena a la totalitat. I no les veig, no
les veig, Sr. Huguet, no les veig.

Després, bé jo no vull entrar en la disquisició, crec que és,
ho definiria com una mica maniàtic, per part del Sr. Huguet, tot
el tema de la Llei de consells. Sr. Huguet, el ridícul més gros
amb la Llei de consells l’han fet vostès com a grup parlamentari,
l’han fet vostès, perquè vostès saben i vostè, Sr. Huguet, sap
que estava disposat el nostre grup i els altres grups a poder
arribar a un acord amb la Llei de consells, i vostè a això ho sap,
i va demanar unes hores i després d’aquestes hores varen
haver de dir que no. Per tant, no torni a parlar del tema de la Llei
de consells, estàvem disposats a fer una llei de consells,
treballada on es toca treballar, dins el Parlament, que és allà on
s’havia treballat i allà on havien participat vostès i els nostres
grups, per poder arribar a un acord. Ara, vostès, per la posició
política que volen mantenir com a partit, en aquest cas no per
a bé de la comunitat, sinó com a partit, o per ambicions
personals  de qualque dirigent seu, vostès es varen negar i
varen voler plantejar-se el tema amb un possible debat al
Tribunal Constitucional, però això és la seva responsabilitat i la
nostra és la que és, i no torni a fer esmenes parcials, com he
sentit  el primer moment sobre temes de perill de la Llei de
consells, de si crear bubotes damunt competències que puguin
passar, que es puguin llevar als consells perquè no hi haurà
transparència, no cregui aquestes bubotes, vostè sap que
aquests temes no són així i, a més vostè va tenir l’oportunitat,
crec, perquè les seves posicions que també defensava
poguessin ser, amb un acord i amb consens, moltes d’elles
incorporades a la Llei de consells, i vostès varen ser els que no
ho varen voler, vostès.

I després fa tota una disquisició de la política transversal i
a més al mateix moment em diu que no feim polítiques
transversals, però al mateix moment em critica que hi hagi una
direcció general de Presidència i un secretari general, en aquest
cas, que faci unes feines de coordinació, en el que són
polítiques transversals i en el que són els programes
estratègics. Vostès ens esmenen tot el que són els programes
estratègics per fer aquestes polítiques transversals, diuen que
això no, no ho volen, amb les seves esmenes diuen que no ho
volen i, a més, és curiós. Una altra anècdota. Vostè diu que fer
un pressupost no és sumar i repartir, jo li assegur que el que
hem fet nosaltres no ho és, el que han fet vostès amb les
esmenes, sí, perquè en tenen una que reparteixen els 128
milions de pessetes, em pens, exactament ho reparteixen per
tres, els que té la Direcció General de Presidència els reparteixen
en tres i ho distribueixen dins programes que hi ha, a quatre
àrees concretes, això és el que fan, sense què?, sense res més,
Direcció General de Presidència, llevada, llevada, quan la lleven
també lleven tots els treballs estratègics, els treballs
transversals que vostè diu que són necessaris i que no feim,
vostès els  lleven, vostè ha dit que era necessari fer-los, però al
mateix temps els lleven amb una esmena, en què quedam?, si els
lleven amb una esmena no deuen considerar que siguin
necessaris, ho ha dit aquí. Jo sé que vostè per parlar i per
omplir el temps diu de vegades coses que després no són
coherents amb el que practiques, jo també per ventura ho puc
fer alguna vegada, però vostè ho fa més sovint que ningú.

La veritat és que dóna per poc la seva exposició. El que
tampoc no li puc admetre és que nosaltres facem trucs
comptables i tenguem doblers només pel que són inversions
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materials i també diuen el capítol d’estudis, aquesta és la seva
gran passió, però clar, és una passió d’enguany i de l’any
passat, no és  un passió de quan governaven, sap el 98 quants
de milions destinaven a inversions immaterials llevant tot el que
té a veure amb les direccions generals que ara estarien a
Benestar Social?, 176 milions més que nosaltres, el 98; aquesta
passió que ara posen contra dels estudis, l’havien d’haver
posada quan governaven, allà l’havien d’haver aplicada. Per
tant, anem a delimitar els camps.

En segon lloc, vostès també manifesten i diuen que hi ha
trucs comptables. Mirin, jo els he contestat totes les preguntes
que m’han fet per activa i per passiva, i li puc explicar esmena
per esmena el que vostès esmenen, què és el que lleven, hi
entrarem després en aquest debat, esmena per esmena què és
el que lleven, o supòs que li contestaran els diferents grups
parlamentaris. No feim cap truc comptable, el que passa és que,
clar, un que hi ha estat tants d’anys governant i tants d’anys
al govern es pensa que tots són iguals, i que el que feien ells,
els altres també ho faran. Per tant, aquesta inèrcia els fa caure
en aquestes pròpies trampes on vostès cauen.

Jo crec que les preguntes que m’ha fet són més d’opinió, és
clar, els  hem donat tota la documentació i els hem dit quina és,
perquè, a més, hi ha un contracte d’una empresa, un seguiment,
de quines quantitats hi ha anualment per fer, perquè, a més, ha
sortit a concurs públic i nosaltres també li hem passat la
documentació, no ho repetesc aquí perquè vostè ho té, li hem
passat la documentació. I després em diu, clar, a modernització
què hi ha?, la setmana passada, al Consell de Govern vàrem
aprovar un pla de modernització que és transversal, hi
participen diferents conselleries, l’aprovàrem la setmana
passada, un pla de modernització, i no significa posar
ordinadors, per tant, jo crec que a vostè li manca una mica
d’informació perquè no és capaç de seguir, tan sols, els acords
de Consell de Govern, Sr. Huguet.

Després em diu -i vaig acabant-, el conveni de Carles III, la
veritat és que està obsessionat amb aquest tema, nosaltres  no
tenim cap conveni en concret amb Carles III, nosaltres no tenim
cap conveni amb Carles III, la nostra conselleria no té cap
conveni amb Carles III, amb la Universitat Carles III. Vol que li
digui més clar?, no té cap conveni amb la Universitat Carles III,
que determinats catedràtics de la Universitat Carles III han
pogut fer algun estudi per a aquest govern?, sí, però no tenim
cap conveni amb la Universitat Carles III. Jo no sé què vol ni
què pretén amb aquesta obsessió sobre la Universitat Carles III.

I després, miri, em diu “quina quantitat exacta té el Govern
a relacions exteriors?”, miri, de memòria, de memòria, té 40
milions més que el que tenia el Partit Popular, 40 milions més. I
què?, què pensa fer? Escolti, Sr. Huguet, vaig comparèixer a
una comissió d’aquest parlament, a petició pròpia, per explicar
tot un programa sobre el que pensava fer, a petició pròpia es va
explicar i, a més, al seu portaveu li va semblar un bon camí, una
bona via i que fèiem una bona feina ... Va estar d’acord el seu
portaveu, no era vostè, vostè l’alliçoni i li digui el que ha de fer,
però li va semblar bé, i va ser a petició pròpia. Per tant, crec
que, Sr. Huguet, el que sí necessita, com crec és, primera, un
seguiment més continu de les matèries i amb molta més

solvència, perquè vostè està avesat a parèixer, a parèixer un
bon parlamentari i, per tant, amb les seves dots de parlamentari
no li falta, de vegada, introduir-se en totes les matèries en
concret i tenir un estudi profund d’aquestes matèries; per tant,
ho supera, ho vol superar amb la seva posada en escena en
aquesta tribuna. Ho fa constantment, jo li deman que s’ho
estudiï més, que en lloc de tanta posada en escena, dediqui més
colzes i faci un poc més de feina i veurà que les coses no són
així com les diu, sinó que són d’una altra manera. I segona,
vostè sap que aquests temes de què hem estat parlant,
aquestes  propostes que vostè ha fet, aquestes preguntes que
ha fet, han estat contestades a les comissions, una esmena a la
totalitat no pot dur en si preguntes que han estat plantejades
i contestades a la comissió, crec que això, per a bé del
parlamentarisme, i vostè el vol salvaguardar en tot moment, i
vostè considera que és una essència, i a més ho ha inventat i
ara ens diu que hem de fet debat de liquidació, en lloc de debat
de pressuposts, estam disposats a fer-ne, jo no em neg mai a fer
cap tipus de debat, perquè crec que es poden fer i es donen els
casos també a la comissió de pressuposts, perquè vostè ho ha
exposat quan parlava, per ocupar espai i temps, perquè, la
veritat és que crec que ho feina per ocupar espai i temps,
parlava d’això, però no hi havia res més, és buit.

Jo li deman, amb tota la cordialitat del món, i crec que el
debat és positiu per (...), és que quan facem aquests debats,
aprofundim més, no anem tant per les branques, sinó més a les
rels i al tronc, i si és cert que vostès consideren que nosaltres
mereixem una esmena a la totalitat, plantengin unes esmenes
que tenguin relació que necessitam una esmena a la totalitat, no
ens plantegin quatre esmenes que no s’aguanten per omplir
l’expedient.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Sr. Huguet, té
la paraula per replicar.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
Sr. Conseller de Presidència. Una prèvia, qui vol aplicar que els
polítics siguin “entretenedors de la societat” és el
vicepresident, no som jo, jo no venc aquí a entretenir la
societat, és el seu vicepresident que aconsella que s’han de
convertir en autèntics “entretenedors de la societat”, no, jo crec
que efectivament la tenen ben “entretenida” la societat balear,
eh?, la tenen ben entretenguda, ben entretenguda la tenen.
Gràcies, Sr. Pons, per aquesta correcció vocalitzada que em fa,
ben entretenguda.

Miri, si algú repassa el Diari de Sessions d’aquesta esmena
a la totalitat jo li vull admetre una cosa, segons el
posicionament inicial, ve la resposta, si vostè troba que el
posicionament inicial ha estat un posicionament mancat de
recursos, la seva resposta és que no hagin tengut recursos, la
seva resposta és que és una resposta pobra, i pobra vol dir falta
de recursos per sobreviure, i a vostè li han faltat recursos per
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rebatre les meves intervencions i per contestar les preguntes,
i hi aprofundiré molt breument, però és que també s’ha produït
un buit, un buit vol dir que no hi ha contingut. Vostè no ha
trobat contingut a la nostra esmena a la totalitat, i la nostra
esmena a la totalitat té molt de contingut, Sr. Conseller. Té tant
de contingut com és que la seva conselleria ni tan sols s’ha
preocupat de fer una rectificació de la memòria, ni tan sols s’ha
preocupat d’açò. L’any passat, sap que em va dir, Sr.
Conseller?, “no sé de què es queixa la memòria de la meva
conselleria és la mateixa que la memòria que va fer el Partit
Popular en el darrer pressupost, en els pròxims pressuposts de
l’any 2001, ja farem la nostra memòria, ja plantejarem la nostra
política”, mutatis mutandis, calcada, açò sí, ha canviat la
tipografia de la lletra, però les paraules les mateixes, els punts
els mateixos, els punts i a part els mateixos, les comes les
mateixes, a mi potser que em costi estudiat un poc, a la meva
edat, no?, però procur llegir-ho, la mateixa, perdoni, Sr.
Conseller, açò és un cop i un altre, demostri’m que no és ver el
que jo dic, la mateixa, la memòria de Secretaria General Tècnica
a la conselleria, exactament el mateix que la pàgina 57 dels
pressuposts del 2000. Continuam, Sr. Conseller? La memòria de
la Direcció General de Comunicació, pàgina 71 de la memòria del
2000, la mateixa, fotocopiada, per tant no s’estranyi si jo li dic
que present una esmena a la  totalitat perquè vostès canviïn de
política i apliquin la seva política i marquin nous objectius,
perquè el que no pot fer vostè és voler recuperar els objectius
del govern anterior, sortir aquí a escenificar, per escenificar,
tots escenificarem, que tots els mals eren dels governs passats
i que, per tant, vostès aplicant les mateixes polítiques, ho
gestionen millor. No, miri, per aquest camí no anam enlloc.

I jo el que no he volgut fer, en cap cas, era donar lliçons i
molt menys crec que puc fer, i és la meva obligació i crec que
açò correspon als grups parlamentaris, en aquest cas l’únic
grup parlamentari de l’oposició, posicionar-se amb arguments
i dir el que pensen que nosaltres faríem, i açò el que deia vostè,
no ens ho pot llevar, que a vostè l’únic recurs que li queda és
posar una altra vegada el ventilador en marxa i atacar el passat,
“vostès  han tengut setze anys, vostès no van fer res, vostès
...”, molt bé, no en vam saber, som dolents, estan endemoniats,
vam deixar fet el solar un desastre, perfecte, i a partir d’aquí,
què, què han fet vostès?, és cert o no és cert que no han fet ni
una sola transferència?, és cert o no és cert que vostès (...)
estiguessin fetes?, amb açò no em pot culpar, se n’ha guardat
com de caure d’entrar en aquest tema, se n’ha guardat com de
caure.

Amb aquests nous programes, quins són els nous
programes que vol aplicar la conselleria?, vostès no me’ls ha
explicat, l’esmena a la totalitat suposa que és a la totalitat de
tota la conselleria, amb  independència de les esmenes parcials,
és que s’ha de refer tot, si és que vostè vol que a la seva
conselleria, el que surt a Internet es correspongui amb el seu
pressupost, ha de refer tot el pressupost, perquè no es
compleixen aquests objectius, vostè fa un pressupost on suma
partides, res més, res més. I, si no, expliqui’m, quan jo li dic que
hi ha cert obscurantisme, expliqui’m vostè clarament amb què
es gastarà la Direcció General de Presidència, perdoni, la
Direcció General de Presidència, Planificació, organització i
coordinació de la (...), Direcció General de Presidència, 37

milions de pessetes que estan en aquests estudis, en tenim 37
per una banda, en tenim 56 per una altra, en tenim 36 per al
butlletí oficial, d’estudis, no de publicació, que la publicació és
a una altra banda, són totes aquestes qüestions que no vénen
explicades, Sr. Conseller. Són totes aquestes qüestions que
motiven la nostra esmena a la totalitat, i estam amb tot el dret de
poder plantejar una esmena a la totalitat, una esmena a la
totalitat, nosaltres no cometem la gosadia que vostès han
comès al llarg d’una sèrie d’anys que han estat a l’oposició de
presentar -i li promet que acab, Sr. President, que ha estat ja
molt generós amb mi- no esmena a la totalitat, esmena a la
totalitat i supressió de les conselleries, que era el que vostès
feien. Nosaltres no volem que vostè desaparegui, al contrari,
creim que és la columna vertebral d’aquest govern i que va molt
bé que hi sigui, però que hi sigui per al que hi sigui, per a la
coordinació efectiva, no per a la roda de premsa, venda de
sondejos i publicitat.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet, en nom del Grup Popular. Sr.
Conseller de Presidència, per tancar la qüestió incidental, té la
paraula.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antoni Garcías i
Coll):

Gràcies, sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Huguet, la veritat és que començam bé aquest
debat, però dir-li que, clar, vostè diu que està buit, sense
contingut, i vostè mateix ha dit és que (...) buit i sense
contingut, per tant, la veritat, vostè ha començat així, per tant,
si la resposta meva ha estat buida i sense contingut, ha estat a
la seva exposició que ha estat buida i sense contingut. 

Jo tampoc no crec el que diu vostè, no tengui contingut, el
que sí crec que té poca relació amb el que després, amb el que
diu vostè quan puja i escenifica aquí a la tribuna, té poca
relació després amb el que proposen. Això també m’ho
permetrà, és el meu legítim dret a poder-ho expressar, com és el
seu de presentar les esmenes. I jo li he dit, hi ha tot unes passes
al Parlament per les quals es va donar compte i es varen
contestar totes les preguntes sobre les diferents partides, vostè
ara m’ha posar un exemple i me n’ha dit una, amb què es
gasten?, jo la vaig contestar clarament, però vostès ho esmenen
i tanmateix no ho volen entendre amb què es gasten, està ben
especificat i ben clar.

I després diu, miri, “vostès no tenen nous objectius, no fan
noves polítiques”, li poc un exemple, nosaltres hem plantejat i
ja li he dit abans tot un programa diferent del que eren les
relacions dels temes a l’exterior, totalment diferent, totalment
diferent, i, a més, el vàrem dur, totalment diferent, no pot ser mai
tot diferent, però per què ho fa?, és a dir, no ho podem llevar,
tenim una llei que va aprovar aquest parlament amb tota la
relació de les cases a l’exterior, amb tot el que és relació de les
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cases a l’exterior, el tenim i no ho podem obviar, és que vostè
sap que hi ha programes, un els fa d’una manera i un altre de
l’altra, però hi ha el tronc que fa que sigui necessari i l’has de
mantenir, per què?, perquè se sustenta darrera una llei. I
després  diu, miri, “no, és que el que vostès fan en patrimoni, no
passa res, compren un edifici, en lloc d’anar de lloguer”, per
què no ho varen fer vostès?, i ara això sense cap tipus de
maldat, per què no ho varen fer vostès?, si això no significa res,
perquè vostès decidien i tenien una política de lloguers, per
què tenien la política de lloguers?, per què feien aquesta
política? Devia ser per qualque raó, és a dir, no és un canvi que
nosaltres decidim i manifestem des del primer moment que
volem que dins aquesta legislatura, dins aquesta legislatura la
quantitat, almenys hi hagi la quantitat reduïda a més de la
meitat del que es paga en lloguers i s’hagi convertit en compra
de patrimoni, i, a més, dins el primer any ho hàgim fet, dins el
primer any ja ho hem fet, amb quinze mesos això ja està
complert, això per a vostè no té cap valor, ara, vostès amb setze
anys ens varen omplir de lloguer, però això no significa res, no
és eficàcia ni és efectivitat, això no significa res, ho ha dit també
a l’altra intervenció i ara li pos aquests dos exemples, li vull
només posar aquests dos exemples, perquè tampoc no tenim tot
el temps del món per veure que, amb coses que s’han de fer,
que tant han de fer vostès com hem de fer nosaltres, hi ha
diferències, i moltes diferències, i aquestes són les diferències
que fan que vostès ho feien d’una manera i nosaltres ho feim
d’una altra, i que nosaltres, estant al Govern, hem de continuar
mantenint una direcció general de Patrimoni i tot un treball amb
l’exterior, i ho podem fer uns i uns altres, però ..., i això no
mereix una esmena a la totalitat, això mereix una esmena a la
totalitat, per a vostès mereix una esmena a la totalitat, però
supòs que no té raó que tengui una esmena a la totalitat,
perquè tan uns com els altres ho haurien de fer, el que sí és la
manera diferent de fer-ho, i amb això vostè no debat res, en això
no hi entra, que són les polítiques, per què?, per ventura és
perquè, com que hem participat a altres comissions i ho hem
manifestat i vostès hi estan d’acord, els sembla bé, però també
estaven d’acord amb el que feien abans i ho devien fer per unes
raons, o no?, o ho feien perquè sumava, perquè ja ho veurem i
perquè ..., per què?, home, si feien lloguers ho devien fer per
alguna cosa, hi devia haver una política, perquè és el que em
demana a mi, en nosaltres n’hi ha una, de política, i a més
presentada en aquest parlament i ja (...) de patrimoni s’ha
complert. Per tant, com li deia abans, Sr. Huguet, vostè, i no és
negatiu, no vull que ho tengui com a negatiu, perquè puja aquí
dalt i sap teatralitzar bé les seves intervencions, i sap donar-los,
una cosa sense contingut la sap vestir bé, enhorabona, però
clar, com li he dit abans, estudiï un poc més, aprofundeixi un
poc més i, per ventura, els debats tendran més, podríem dir,
podran tenir per a nosaltres, per al Govern, podran tenir més
contingut i més atenció al que vostè diu.

I per acabar, perquè li vull dir, el seu gran èxit d’oposició,
les transferències no estaran l’any 2001, ja ho ha aconseguit, ja
ho ha aconseguit, (...) de la seva frase, vostè la sabia aquesta
frase, ho sabia perquè du molts d’anys de parlamentari i sabia
el que costa un procés de transferències i sabia ..., vostè sabia,
és igual, nosaltres tenim promès i tenim el compromís del que
transferirem, però jo li dic que ha estat un èxit seu, fins i tot
quan li don l’enhorabona dels èxits seus, del que encerta, no

m’ho accepta?, és ver, accepti que ha estat un èxit seu, no es
preocupi, ha estat un èxit seu, vostè ho va encertar, per què?,
perquè vostè (...) parlamentari i ho sabia, a mi tampoc no em
preocupava, a mi el que sí em preocupa són aquestes
transferències que farem i els treballs que feim amb les
transferències, això és el que a mi em preocupa, i el que feim és
no el que feien vostès, nosaltres les transferències les feim
acordades amb els consells, amb tots els consells, treballades
amb tots els  consells i les transferències, no com ara ens passa,
que hi ha consells que no han volgut, perquè vostès els férem
passar, i quan les transferim, les transferim ben dotades, amb un
acord polític, ben dotades, i les transferim ben fetes, perquè en
tendrem alguna de les que varen fer vostès, que ja li explicaré
qualque dia, que crec que l’haurem de modificar perquè no
estava correctament feta. I no passa res, perquè tothom pot
cometre errors. I això ens du un temps, i crec que al final
l’important és que estiguin ben dotades, estiguin acordades i
que els consells hi estiguin d’acord, i aquesta feina ens du un
temps, i ara en tenim dues, i no es preocupi, en tenim dues aquí,
dins la Cambra, que dins aquest any que ve en tendrem més i
acabarem amb el que era el compromís del pacte de govern, i el
complirem, i sé cert que si no el complim, vostè, complint i tot
posarà el crit al cel, complint i tot, si no el complim, vaja, el
sentiran a tot el món.

També he parlat de transferències i no em preocupa gens,
ni poc, ni molt. Jo crec que, Sr. Huguet, com li he dit abans, per
ventura la buidor ve donada perquè aquesta esmena seva no
mereixia una esmena a la totalitat i ens ha creat aquesta buidor,
que hi hem invertit quaranta-cinc minuts, però que jo crec que
sempre és bo i un parlament servei per a això, encara que sigui
buidor, entre tots dos, debatre una secció tan important com
aquesta perquè, com deia vostè, som una columna vertebral
d’aquest govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Tancada la
qüestió incidental, correspon un torn en contra, grups que
vulguin intervenir? El Sr. Fernández Terrés, en nom del Grup
Socialista, té la paraula.

EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
Después de oír las explicaciones y las justificaciones que ha
efectuado el Partido Popular, tanto hoy como a lo largo de la
tramitación parlamentaria, creo que en este caso no existe
mucho sentido o no son muy creíbles las alternativas que se
han planteado. Una cosa es la intervención en el plenario y otra
cosa es todo lo  que se ha hecho por parte del Partido Popular
en las diferentes comisiones y ponencias. La argumentación
que sustenta la enmienda a la totalidad, si se ven luego las
enmiendas concretas, se sustentan fundamentalmente en la
supresión de una dirección general, la Dirección General de
Presidencia, y nosotros entendemos que eso no puede
sustentar una enmienda a la totalidad.
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Ni en la comparecencia del conseller en comisión, ni en la
ponencia, ni en la comisión que dictaminó, en ninguno de esos
casos se ha aportado nada positivo, todo ha sido negativo, ha
sido una crítica siempre destructiva, entendemos que así no se
aporta nada nuevo o no se mejoran las cuentas de los
presupuestos. Lo que sí creemos es que repetir
machaconamente que se suprima algo, por ejemplo la Dirección
General de Presidencia, que se ha repetido y se repite a lo largo
del texto de las enmiendas, por mucho que se repita
machaconamente no va a hacer realidad la cuestión y, como
acaba de decir mi compañero conseller, va a seguir durante
mucho tiempo.

Por ley, el organigrama de un gobierno le corresponde
efectuarlo al presidente, no le corresponde a la oposición
hacerlo a través de una enmienda al presupuesto. Y la Dirección
General de Presidencia, al igual que la Dirección General de
Relaciones Institucionales o la Dirección General de Patrimonio
o la Dirección General de Relaciones con el Parlamento, cumple
unas funciones que entendemos que están perfectamente
identificadas y delimitadas en el presupuesto que ha
presentado el Gobierno para el año 2000, funciones que sí
contribuyen, juntamente con las de otras consellerias, a dar
solución a las necesidades sociales de las Islas Baleares, por el
contrario, ustedes, en su enmienda a la totalidad y en sus
enmiendas globales, no hablan para nada, por ejemplo, de
impulsar proyectos estratégicos que beneficien al conjunto de
los ciudadanos. No hablan para nada de establecer unas
relaciones mejores, más fluidas o más cercanas con la
Administración de Justicia, no quieren ni oír hablar de dar a
conocer por parte del Gobierno su acción ejecutivo a la
ciudadanía, mucho menos quieren oír hablar de que el Gobierno
regularmente tenga conocimiento de las inquietudes y
carencias de la sociedad. Tampoco quieren hablar de coordinar
la acción del Gobierno, ni siquiera de mejorar la edición del
boletín oficial, es que ni siquiera quieren conocer el patrimonio
de la comunidad, sí, Sr. Huguet, después de dieciséis años,
todavía no conocemos el inventario de la comunidad, todavía
no lo conocemos. De todas estas funciones y de las funciones
que ha ido desarrollando y manifestando el conseller de
Presidencia a lo largo de la tramitación presupuestaria, ustedes,
en general, no han querido hablar.

¿Qué línea política se puede debatir cuando se establece
una enmienda a la totalidad que se basa, únicamente, en la
destrucción?, yo creo que ninguna, ¿qué necesidades sociales
se pueden cubrir con la supresión de una dirección general?,
ninguna, ¿qué necesidades prioritarias se pueden cubrir, por
ejemplo, poniendo dinero para ayudar al cumplimiento de las
penas de los presos de Baleares en el exterior?, ninguna por lo
menos prioritariamente, en cualquier caso ésa sería una acción
que debería desarrollar el Gobierno central. Y hablando de
Gobierno central, por ejemplo me hubiera gustado ver que
hubiera habido enmiendas del Partido Popular a los
presupuestos generales del Estado para dotar de contenido un
poquillo, por lo menos, al Régimen Especial, que no la ha
habido.

Estoy convencido de que cualquier presupuesto es
mejorable, cualquier presupuesto o cualquier cosa, y estoy

convencido de que ustedes hubieran podido mejorar este
presupuesto. Ahora, con enmiendas sin contenido, con
enmiendas si base, con enmiendas que sólo que van a hacer
una crítica destructiva no lo creo.

El Gobierno ha presentado unos presupuestos después de
haber hecho los deberes, de haber analizado las necesidades
sociales de Baleares, y después, después de debatido,
posteriormente se ha optado entre cubrir diversas materias;
gobernar, como usted decía, y yo lo comparto, es elegir entre
diferentes opciones, y eso es lo que ha hecho el Govern, pero
lo que no ha hecho es rellenar las casillas del presupuesto y
después dotarlas de una argumentación que no tiene
demasiada base y que sólo se basa en la supresión de una ley
de acción general. 

Dada la escasez de recursos económicos que existe, para
tratar de dar soluciones a los problemas, escasez que el Partido
Popular a veces da la impresión que se empeña en profundizar,
como por ejemplo con los recortes de los presupuestos
generales del Estado, o con la futura ley de estabilización, o sin
dotar ni un duro el Régimen Especial, creemos que a pesar de
toda esa escasez el Gobierno ha presentado los mejores
presupuestos posibles para el año 2001. La función que
ustedes como  oposición yo entiendo que hubiera podido ser
de mejorar en este caso en esta sección, no creo que hayan
contribuido demasiado, no creo que hayan hecho ustedes
excesivamente bien los deberes.

Así, desde nuestra posición, desde nuestro grupo,
entendemos que hemos de rechazar de plano la enmienda
presentada a la totalidad y eso es lo que manifiesto en nombre
de mi grupo parlamentario.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fernández Terrés, en nom del Grup
Socialista. Passam al torn de rèplica. Sr. Huguet, té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Després de la seva
demostrada generositat en el primer debat, intervendré des
d’aquí i seré molt breu. 

Miri, Sr. Portaveu del Grup Parlamentari Socialista, o en
aquest cas de tot el pacte de progrés, només faltaria que
aquests no fossin els  millors pressuposts que ha presentat el
pacte de progrés per als grups parlamentaris que donen suport
al Govern de progrés, és que jo d’açò no en tenc cap dubte,
que són els millors, perquè sinó no els  hagués presentat, però
vostè ha d’admetre que per a nosaltres aquests no siguin els
millors i per tant aquí es confronten uns pressuposts amb unes
altres iniciatives, i el grup que està a l’oposició en un debat de
pressuposts no té ni l’obligació, ni és una pràctica
parlamentària habitual presentar pressuposts alternatius, ni
aquí ni a cap parlament del món. Quan el seu grup a Madrid
presenta una esmena a la totalitat, sigui a qualsevol ministeri o
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sigui a la totalitat dels pressuposts generals de l’Estat, no va
acompanyat d’un pressupost alternatiu del seu ministeri, tracta
d’aprofundir dins les mancances que té cada un dels ministeris
i per açò diu que presenta una esmena a la totalitat. Aquest és
el nostre paper. Aquest fet que vostè expressa aquí a vegades
se sol donar a certes corporacions locals i encara..., i encara...,
quan en els grups tenen gent que sap com funcionen uns
pressuposts. 

Per tant, la nostra obligació no és presentar un pressupost
alternatiu. La nostra obligació és analitzar els pressuposts que
presenta el Govern, que són els millors que pot presentar
aquest govern, no hi ha cap dubte, en relació al que nosaltres
faríem, i vostè no em pot desqualificar una esmena a la totalitat
dient que jo bas l’esmena a la totalitat en fer desaparèixer una
conselleria o de fer desaparèixer la Direcció General de
Presidència perquè no és cert, perquè no és cert, i vostès, per
debatre i per rebatre la nostra esmena a la totalitat, han volgut
o han hagut de posar mà a les esmenes parcials que veurem
després, i veurà vostè que són parcials. L’esmena a la totalitat
és a la totalitat de la conselleria, que nosaltres consideram que
es necessita refer per fer una nova redistribució dels recursos,
però amb caràcter global; per fer un nou disseny de polítiques,
però un nou disseny que es correspongui amb allò que el pacte
vol, no que es correspongui amb paraules de dir “nosaltres
farem un disseny”, malgrat que, com jo li he demostrat..., és que
jo li he demostrat, mutatis mutandis, fotocòpia del mateix de
l’any 1999, és a dir, 2000, pressupost 2000, que a la vegada era
fotocòpia dels que venien amb anterioritat, les memòries,
exactament les mateixes. Punts, comes, aparts..., ha canviat la
tipografia de la lletra. 

Amb aquests vímets vostès han de fer un paner, i nosaltres
el que li deim és que canviïn aquests vímets si volen fer un nou
paner, i que expliquin realment com una conselleria..., perquè no
poden englobar totes les partides; en què s’invertiran -miri que
parl d’invertir, no de gastar, perquè no m’acaba d’agradar prou
açò- en què invertiran els  235 milions de pessetes en estudis i
treballs  tècnics d’una sola conselleria? On hi ha estudis i
treballs  tècnics?, que nosaltres intuïm que poden ser els
mateixos o que s’han hagut de dividir les partides per després
sumar-les, simplement, i crec que açò l’oposició té tot el dret de
poder-ho dir i poder-ho expressar, com vostès tenen tot el dret
de poder dir i poder expressar que açò no és ver, que “vostès
no es preocupin, senyors del PP, nosaltres som molt millors que
vostès, gestionam molt més i en 16 anys vostès van ser un
desastre”. D’acord, però en aquest moment a qui correspon és
a vostès, no a nosaltres.

Bé, i el darrer que em faltava sentir, no és per obrir cap
qüestió incidental, és que el mèrit que no hi hagi transferències
als  consells insulars sigui nostre. No, cap mèrit, no el volem,
aquest mèrit, eh?, les vam votar a favor. No, no, el mèrit del
retard és seu, no del PP.

Res més i moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet, en nom del Grup Popular. En
torn de contrarèplica el Sr. Fernández Terrés té la paraula.

EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:

Sí, Sr. Presidente, muchas gracias. Sr. Huguet, queda muy
bien lo que usted acaba de decir, pero la realidad es: mirese
usted sus propias enmiendas; el 50% de las enmiendas a la
globalidad que sustentan..., la enmienda a la totalidad digo yo
que algo tendrán que ver con la enmienda a la totalidad las
enmiendas a la globalidad de la propia sección, ¿o es que no
tienen nada que ver?; pues el 50% o casi el 50% se basan en la
supresión de una dirección general. Dígame usted que
alternativa creíble o válida es ésa.

En cuanto a estudios, usted dice que no saben..., yo creo
que ya se ha explicado en comisión, si no al Diario de Sesiones
me remito, en que el conseller en las diferentes comparecencias
lo explicó. En cualquier caso, si mal no recuerdo, en el año 1998
ustedes  en esa materia gastaron 670 millones; hace tres años
gastaron 670 millones, 159 más que lo presupuestado este año.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fernández Terrés, en nom del Grup
Socialista.

Substanciat aquest debat, passam al debat número 3; és un
debat de globalitat que afecta la resta d’esmenes del debat
anterior. Les esmenes són: al programa 112C, de relacions i
cooperació amb altres administracions públiques i ens públics,
l’esmena 5266; al programa 131B, foment de relacions amb les
comunitats balears radicades a l’exterior, l’esmena 5367; al
programa 463B, serveis d’atenció al ciutadà i assistència a les
víctimes del delicte, l’esmena 526 fou rectificada pel grup
proposant en el sentit de considerar-la d’afectació en lloc
d’addició, de manera que els 8 milions de pessetes de baixa han
de ser adreçats a la secció 11, centre de cost 11701, programa
463B, subconcepte 64000. L’esmena 5268 fou rectificada pel
grup proposant en el sentit que la baixa de 21.500.000 pessetes
s’ha d’adreçar al subconcepte 22706. I les esmenes 5269 i 5270
estan encara actives. Al programa 612G, organització i gestió
del patrimoni de la comunitat autònoma, s’hi mantenen les
esmenes 5263 i 5264. 

Per a la defensa conjunta de totes aquestes  esmenes, el Sr.
Huguet, en nom del Grup Popular, té la paraula per cinc minuts.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
quasi quasi aquest debat ja  s’ha substanciat amb el conseller
i amb el portaveu dels  grups que donen suport al Govern. Jo
l’únic que he de fer és fer una petita precisió i és la següent: no
hi ha esmenes de globalitat, és el debat, que és de globalitat; el
qualificatiu és del debat, les esmenes són esmenes parcials que
s’agrupen i per açò es diu que és un debat de globalitat, però
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no és una esmena de globalitat que es pugui confondre amb
una esmena de totalitat. Primera qüestió.

Quin és el bessó que nosaltres plantejam? Miri, nosaltres li
hem dit clarament. Aquesta conselleria té Direcció General de
Relacions Institucionals. Entenem per relacions institucionals,
tret que hi hagi ara una nova qualificació o classificació, les
relacions que té tot govern amb les altres administracions,
relacions institucionals. Hi ha una Direcció General de
Relacions amb el Parlament, específica, i hi ha una Direcció
General de Relacions amb Europa. En què queda la relació de
Relacions Institucionals? És una duplicitat. 

Si a açò, a més a més, hi afegim la Direcció General de
Presidència, creada ex novo a nom i imitació del que hi havia
abans, que era per coordinar totes les conselleries, aquesta
feina nosaltres entenem que la pot fer perfectament qualsevol
de les direccions generals que abans he esmentat, i ha posat les
relacions amb el Parlament que pugui dur també la Direcció
General de Presidència, i aquest és el sentit de la nostra esmena,
perquè consideram que aquesta és una conselleria on el gran
increment d’alts càrrecs per fer quasi quasi les mateixes
funcions no està justificat, que hi ha moltes d’aquestes
funcions que es podrien fer per una única persona, per una
única persona, i l’experiència -perdoni que faci ús en aquest cas
de l’experiència- em demostra que la importància d’una
conselleria, o que la importància d’una acció general no té
perquè ser directament proporcional al seu pressupost. Hi pot
haver direccions generals que tenguin un elevadíssim
pressupost i que simplement sigui una direcció general de
despesa, i que simplement sigui una direcció general de posar
endavant uns projectes, i segurament tendrà menys feina que
una direcció general que pugui tenir molt poc pressupost però
que sigui d’autèntica coordinació i d’autèntica relació; és que
és possible, jo no em fix en aquestes coses, jo en el que sí em
fix és que hi ha funcions dins aquesta conselleria que estan
superposades  i que, per tant, ha de poder admetre que
nosaltres entenguem que açò, més que un criteri d’optimització
de recursos i de persones, obeeix a altre tipus de criteris, ja ho
vam manifestar. 

És a dir, el criteri d’aquest govern no respon a un criteri
d’eficàcia i eficiència, inicialment, el criteri de govern correspon
oficialment -dic oficialment perquè està escrit en un pacte-
correspon a un repartiment de conselleries. Tantes conselleries
han de menester perquè tothom hi pugui entrar i perquè tothom
hi pugui tenir el seu hortet, i amb açò adeqüen un govern.
Perfecte. Totalment legal, totalment legítim i en aquest debat no
hi hem de tornar entrar perquè ja el vam tenir. La Conselleria de
Presidència sembla que ha hagut de fer exactament el mateix
dins el seu camp, i aquesta és la nostra esmena de desaparició
d’una direcció general. 

Que açò no és el fonament suficient per a una esmena a la
totalitat? No, absolutament no, no és suficient, clar que no,
però és que l’esmena a la totalitat que havíem debatut abans, i
no hi tornem a entrar, era la totalitat de la conselleria, que jo he
intentat explicar el nostre posicionament. En aquest cas ens
hem ajustat a dues coses: a aquesta direcció general i a les
partides del que són els  programes d’estudis i treballs tècnics,

i a fer després una distribució, distribució que alguna d’elles he
de reconèixer que no és iniciativa nostra, que és iniciativa del
senador d’aquesta cambra, en representació d’aquesta cambra,
en la seva compareixença: el tema dels presos; nosaltres l’hem
inclòs en una esmena, amb la seva compareixença, i nosaltres
la recollim aquí i la introduïm, com el tema dels Jutjats d’Eivissa,
com aquest programa tan estimat, i tan defensat, i vostè ho sap,
per l’actual batle d’Alaior, en el tema del Pati de sa Lluna.
Recollim recursos innecessaris per aplicar-los a aquesta
compra. 

I en açò sí que els he de donar la raó en una cosa, Sr. Fèlix
Fernández o Sr. Conseller, aquí sí que he volgut ser molt
prudent perquè jo sí que vaig patir durant vuit anys, vaig patir
durant vuit anys el que era agafar uns pressuposts en aquesta
casa i seccionar-los de dalt a baix en partidetes a l’ajuntament
de tal, a l’ajuntament de no sé què, a l’ajuntament de no sé
quants, a l’ajuntament de... No, no, en aquest cas d’aquesta
conselleria en concret, una partida global perquè creim que és
més eficaç i més eficient una partida forta de 140 milions de
pessetes  per a una adquisició d’un patrimoni que és necessari,
i que difícilment entre consell i ajuntament podran sortir-se’n.
Que vostès em volen transaccionar aquesta esmena i dir:
“Home, Joan, 140 és massa; per què no ho deixam en 50 i feim
tres..., o tres pagaments diferents, ens comprometem l’any que
ve i el pròxim?” Perfecte, en podem parlar.

Com veu, jo he intentat o hem intentat, perdó, el nostre
grup, que les nostres esmenes siguin perfectament assumibles.
Llevat d’una, indiscutiblement, jo m’avançaré, m’avançaré
abans que vostès m’ho puguin dir: llevat d’una que és política.
L’esmena política no és assumible perquè és política, i per tant
hi ha una política i una altra, però les altres, les que són de
secció i de repartiment d’aquest sobrant que nosaltres entenem
que hi ha en estudis i treballs, crec que són perfectament
assumibles i jo els  demanaria que alguna d’elles fos aprovada.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet, per la seva defensa de les
esmenes en nom del Grup Popular. Torn de fixació de
posicions? Sr. Fernández Terrés té la paraula en nom del Grup
Socialista.

EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:

Sí, Sr. Presidente, muchas gracias. Señoras y señores
diputados, para ir acelerando un poco porque ya hemos tenido
el debate suficiente, yo creo, en el de totalidad, y ya ha
quedado aclarado, especificaré desde nuestro punto de vista
sobre las enmiendas presentadas de globalidad, que espero que
sean de globalidad y que no hayan sido en globo, Sr. Huguet.

Las enmiendas 5226, 5227 y 5268, de 46 millones cada una
que hacen referencia a la supresión de la Dirección General de
Presidencia, ya las hemos contestado anteriormente: las
rechazaremos porque no responden al organigrama que por ley
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corresponde hacer al presidente del Gobierno, y es el que él ha
considerado más adecuado en estas circunstancias.

En cuanto a la enmienda 5269, de 53 millones, referente a la
violencia doméstica, ya entendemos que ya está contemplada
esta acción en otras partidas de otras consellerias y además ya
se están realizando acciones concretas en este sentido. Por
tanto también la rechazaríamos, al igual que la número 5270, de
23 millones, destinada a los presos en el exterior, que ya hemos
dicho anteriormente que entendemos que corresponde al
Gobierno central asumir esa acción en todo caso.

Sin embargo en la número 5226 ofrecemos una transacción,
como ya hicimos en comisión, y les proponemos dejar una
partida abierta simbólica de 1.000 pesetas en el programa 463B,
subconcepto 64000, y de este modo podríamos armonizar la
oficina de asistencia de víctimas al delito en Ibiza con la que ya
está en funcionament, con la oficina que ya existe en los
Juzgados, si mal no lo tengo entendido, en la misma ciudad de
Ibiza. Así les propondríamos esta transacción de la número
5226.

Y finalmente, respecto a las números 5263 i 5264, que hacen
referencia a la mayor aportación en patrimonio o
ayuntamientos, ya nos gustaría a nosotros poder contemplar
las necesidades de todos los ayuntamientos y todas las
necesidades de patrimonio, pero como le he dicho
anteriormente, gobernar es elegir posibilidades y lo que no
podemos hacer ahora es aceptar mayores aportaciones que
supondrían una discriminación, porque la necesidad de todos
los ayuntamientos es bien evidente en todos los municipios.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fernández Terrés en nom del Grup
Socialista. El Sr. Huguet accepta la transacció?

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, per anunciar que estam
encantats  d’acceptar aquesta transacció amb un petit matís que
em fan saber, tot sigui dit de passada, i és que aquesta oficina
s’ha d’obrir en els Jutjats, que no és en el Jutjats allà on està
oberta aquesta oficina, però bé, en tot cas ja en podríem parlar
perquè sabem que açò entra dins una negociació amb una altra
Administració. De totes maneres sí acceptam aquesta
transacció.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet, en nom del Grup Popular.

Passam a continuació al debat número 4. És un debat de
totalitat, és a la secció 12, la Conselleria de Turisme i l’ens de
dret públic 81, Institut Balear de Turisme.

La defensa de les esmenes 5010 a la secció 12 i 5343 a
l’Institut Balear de Turisme, per a la defensa d’aquestes
esmenes té la paraula el Sr. Flaquer en nom del Grup Popular.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el Grup
Parlamentari Popular defensa dues esmenes agrupades en
aquest debat de totalitat, una a la secció 12, Conselleria de
Turisme, la número 5010, i una altra a l’empresa pública Ibatur
número 5343 i que explicaré per separat.

En relació a la secció 12, esmena 5010, l’esmena de totalitat
es justifica per allò que en la compareixença del conseller ja
vàrem qualificar com uns pressuposts de la conselleria
insuficients, inconcrets i, a la vegada, i explicaré també per què,
perillosos. 

Insuficients perquè, malgrat l’increment de 3.800 milions de
l’any 2000 a 4.326 milions previstos per a l’any 2001, aquest
increment de 526 milions de pessetes és un increment que
nosaltres entenem que en realitat amaga una situació de
congelació de les partides pressupostàries a la Conselleria de
Turisme, i ho deim així perquè aquest increment de al voltant de
500 milions de pessetes a la Conselleria de Turisme, queda
pràcticament agafat per un increment de personal d’un 9,2%, un
increment que jo crec que no s’havia produït mai a la
Conselleria de Turisme, i 400 milions de pessetes que acaben de
completar aquest increment que venien ja fixats per la compra
de les finques d’Albarca i Es Verger i que s’incorporen a una
partida pressupostària d’aquesta conselleria amb una de les
partides anuals d’aquest pagament.

En conseqüència, insistesc, si deduïm l’increment de la
despesa de personal de prop del 10% i deduïm aquests 400
milions de pessetes de la compra, del pagament de la primera
anualitat de la compra d’Albarca i Es Verger, podem comprovar
perfectament com els  pressuposts de la Conselleria de Turisme
s’han mantingut en relació als de l’any passat, i hem de pensar
que l’any passat, l’any 2000, aquest any que tancam, varen ser
uns pressuposts dràsticament reduïts en relació als del 99 i que
varen ser objecte de crítica no només per aquest parlamentari
en el debat de l’esmena a la totalitat de l’any passat, sinó fins
i tot pel mateix sector, que va veure com per primera vegada en
molts d’anys els pressuposts de la Conselleria de Turisme eren
reduïts.

Entenem, en conseqüència, que els pressuposts prevists
per a l’any 2001 a la Conselleria de Turisme són absolutament
insuficients per aconseguir els objectius esmentats a  la
memòria, entre ells aquesta nova estratègia competitiva per al
turisme balear, que només s’anuncia però que es concreta molt
poc, com veurem a continuació.

Però els pressuposts, com els deia, no només són
insuficients sinó que, sobretot, especialment, i aquesta és la
crítica més important, són uns pressuposts inconcrets. Sense
cap dubte, la crítica més important a la secció número 12, a la
previsió pressupostària de la Conselleria de Turisme, és la seva
inconcreció. Més de 700 milions de pessetes destinats a
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inversió immaterial, una inversió que tots els diputats d’aquesta
cambra saben perfectament en què consisteix: consisteix,
senzillament, en el fet que el Govern, en aquest cas el conseller,
podrà fer ús d’aquests més de 700 milions de pessetes en allò
que en cada moment estimi més oportú, sense que hi hagi un
control allà on hi ha de ser, que és aquí, en el Parlament, amb la
discussió, elaboració i aprovació d’aquests pressuposts. És
vertaderament inadmissible que d’uns pressuposts de 4.300
milions de pessetes, dels quals hem de descomptar els 1.500
que van directament a Ibatur, és a dir, d’un pressupost de 2.800
milions de pessetes, se’n deixin més de 700 en mans del
conseller en inversió immaterial perquè pugui fer el que vulgui
sense donar comptes a ningú de la inversió i de la despesa
d’aquestes partides.

A més, és un pressupost que es caracteritza, a més
d’aquesta inconcreció, per les elevades partides destinades a
estudis  i a treballs tècnics, que estam convençuts que no
només seran els que apareixen formalment com a estudis i
treballs  tècnics, sinó que dins el que és inversió immaterial
moltes d’aquestes partides d’inversió immaterial seran
destinades també a estudis  i treballs tècnics. La Sra. Cabrer va
dir en el debat del pressupost fa unes setmanes, que amb tots
els estudis, amb tots els treballs tècnics que té pressupostats
el Govern podrien fer un museu. Jo proposaria que la
Conselleria de Turisme en tengués una secció destacada,
d’aquest museu, perquè, Sr. Conseller, no sé què arribarà a fer
vostè amb els estudis, i ja el vàrem advertir, a la seva
compareixença, que haurem d’estudiar i seguir amb lupa a qui
adjudica vostè tots aquests estudis, i haurem de conèixer
quines són les implicacions de determinats alts càrrecs d’una
època (...) de l’Administració socialista en determinades
empreses que avui estan duent a terme estudis per a la seva
conselleria. Jo li demanaria, Sr. Conseller, que deixi d’estudiar,
deixi d’encomanar estudis i treballs tècnics, i per primera
vegada comenci ja a posar fil a l’agulla, comenci a fer feina en
benefici de la nostra principal indústria.

Creim, Sr. Conseller, li ho vaig dir el dia de la compareixença
i li ho dic amb el millor dels tons, que és inadmissible que vostè
es gasti 66 milions de pessetes, 66 milions de pessetes en un
estudi a una empresa perquè li organitzi un institut balear de
qualitat turística. El Sr. González Ortea, el Sr. Cladera, jo mateix,
hem estat consellers de turisme i mai no hem malgastat
aquestes  quantitats per a aquestes qüestions que vostè fa. No
faci capades, Sr. Conseller; a la rèplica en tot cas treuré el full
del diari, del Butlletí Oficial, on vostè mateix figura signant
l’adjudicació d’aquest estudi per 66 milions de pessetes a una
empresa per, senzillament, organitzar-li, a vostè, un institut
balear de qualitat turística, de manera que no em trec res sinó
que està perfectament a tots els papers. En canvi vostè no
dedica ni una pesseta damunt els pressuposts, ni una, al que és
l’esponjament. No hi ha recursos destinats específicament en
els pressuposts, a les partides, a la  política d’esponjament que
nosaltres entenem que és una política adequada. 

I deia que eren inconcrets, insuficients i també perillosos
perquè rompen una dinàmica que s’havia marcat des de sempre
la Conselleria de Turisme, que era la contenció de la despesa de
personal i la contenció, o la pràcticament inexistència

d’inversions immaterials. Avui vostè ens du aquí uns
pressuposts  que es caracteritzen fonamentalment, insistesc, per
inversió immaterial, més de 700 milions de pessetes i, a més, per
un increment de prop del 10% del personal.

I presentam també, com dèiem abans, una esmena a
l’Institut Balear de Turisme, Ibatur, esmena 5343, que per segon
any consecutiu manté els seus pressuposts de 1.500 milions de
pessetes, uns pressuposts que si l’any passat eren insuficients,
continuam considerant que ho són també per a l’any que ve, i
especialment per allò que entenem que ha de ser la missió i la
finalitat més important de l’Ibatur durant aquests pròxims anys,
sobretot tenint en compte que hem tingut un hivern
vertaderament negatiu en relació al que havien estat hiverns
anteriors on, per primera vegada en molts d’anys, s’ha romput
una tònica de creixement dins els mesos de temporada baixa.

Sr. Conseller, dins el que són partides orientades
específicament a la desestacionalització, que hauria de ser
l’objectiu principal de l’Ibatur, només trobam una partida dins
el que són els  seus objectius destinada a l’hivern a Mallorca,
que nosaltres naturalment compartim, però només per una
quantia de 100 milions de pessetes, i per a promoció de nous
productes  com a eines desestacionalitzadores, veim un conjunt
de 60 milions de pessetes. Entenem que és absolutament
insuficient fins i tot comprovar d’una manera desalentadora
quins són els objectius de la seva memòria explicativa dels
pressuposts de l’Ibatur. En aquests objectius no es parla per a
res de la desestacionalització, es fixen fins a set objectius i dins
aquests  set objectius per a res no s’anomena, insistesc, el tema
de la desestacionalització. Això  sí, parla en primer lloc de nova
imatge corporativa de l’Ibatur, no sabem per què l’han de
canviar, suposam que per comanar un altre estudi a qualque
altre empresa amiga; parla d’optimitzar la presència de Balears
a les fires, és molt vague, això, és una cosa molt inconcreta;
renovar publicacions i fulletons, res de l’altre món, Sr.
Conseller; consolidar els estudis, imagín que qualcú estarà
content de veure-ho dins aquesta memòria, continuam amb els
estudis  i ampliant aquest museu d’estudis del Govern;
promocionar el producte balear, esperem que..., o tanta sort que
encara no se’ls ha acudit promocionar el producte canari o
català, crec que és una obvietat que Ibatur es dediqui a
promocionar el producte balear; promoure l’oferta cultural, que
ja l’hi he dit, amb 60 milions de pessetes com a eina de
desestacionalització; i finalment qüestions de reestructuració
i modernització interna de l’Institut.

Sr. Conseller, ens pareix certament lamentable que només
160 milions de 1.500 estiguin específicament orientats a
l’activitat desestacionalitzadora, i ens pareix certament
lamentable que dins els objectius d’aquesta empresa pública
com és l’Ibatur no es faci la més mínima referència a allò que
consideram que és el més important, que és la
desestacionalització turística.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta aquestes dues esmenes a la totalitat del pressupost de
la Conselleria de Turisme i de l’Ibatur. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Flaquer, en nom del Grup Popular. El Sr.
Conseller de Turisme obre una qüestió incidental i té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Sr. President, senyors diputats, Sr. Flaquer, com vostè bé
diu tornam a repetir una altra vegada el mateix debat que vàrem
tenir a la comissió. Jo crec que si no m’hi obliga res més ho
tornarem a repetir; em pensava que havia quedat clar, ja, però
en tot cas en tornarem a parlar una altra vegada.

Insuficient. Aquí només hi ha una realitat. La realitat és que
aquests  pressuposts, en relació a l’any passat, pugen el 12,7%,
i aquesta és l’única realitat que hi ha. La inversió per a Albarca
evidentment és una inversió que arrossegam, crec que és una
inversió calculada perfectament bé a tres anys, creim que és un
element important per anar creant una xarxa d’espais naturals,
i creim que és un element important per fer un producte
desestacionalitzador. Creim que és un element important per
anar creant les condicions perquè les nostres empreses puguin
anar creant productes diferenciats. Diferenciar vol dir
desestacionalitzar, cosa que fins ara no se n’havia parlat mai, de
diferenciar. Productes diferenciats, productes que no només
anem exactament sempre a allò mateix, sinó poder anar a altres
segments de producte que són els que podran venir en
temporada mitja i en temporada baixa. 

De totes maneres li diré que Albarca 400 milions cada any,
400 milions molt ben gastats en una finca ben comprada i de
cada vegada més ben comprada, sobretot si la  comparam amb
els preus que paga darrerament el Ministeri de Medi Ambient.

Per tant, vostè el que té és la visió de cada any, d’anar
criticant un pressupost, que és la seva obligació i
indubtablement la meva visió és fer política, com a mínim, per a
una legislatura, no per a un any, que és el que vostè em vol
marcar. Amb tots els altres capítols els pressuposts creixen,
creixen en el capítol 1, efectivament, creixen en el capítol 1
perquè resulta, i vostè ho sap perfectament bé perquè estava en
aquesta conselleria, que la part de personal de la conselleria
estava amagada dins projectes d’inversió, vostè ho sap
perfectament bé, sí senyor, la part de personal estava amagada
dins els projectes d’inversions, vostè ho sap tan perfectament
bé com jo.

Inconcreció, miri, jo crec que dins la conselleria on
efectivament hi ha 635 milions de pessetes dedicats a
destinacions turístiques, hi ha 150 milions per fer feina amb la
Felib, a través d’un conveni, hi ha 300 milions destinats a
destinacions turístiques, hi ha 60 milions destinats al Pla Mirall,
hi ha 125 milions destinats a través de Sóller, això suma 635
milions de pessetes, concrets i per anar actuant damunt els (...)
turístics. Dins aquests 600 milions de pessetes, hi ha la
possibilitat d’esponjament, esponjament que no crec que sigui
el dia millor per parlar d’esponjament per part de vostè, perquè
ahir es va fer un esponjament, efectivament, a través del Pla
d’ordenació de l’oferta turística que simplement ha estat la
voluntat d’aplicar un pla d’ordenació de l’oferta turística, cosa
que vostè no va tenir mai, sembla mentida que hagin hagut de
passar vuit anys o set anys per poder fer una operació d’aquest

tipus. Si aconseguim fer operacions d’aquest tipus, tampoc no
farà falta posar molts de recursos per a plans d’esponjament.

Amb vostè sempre em passa una cosa molt curiosa, i és que
llegeix, i quan llegeix, ja li vaig dir un dia, no sé què fa o què
pensa mentre llegeix, 66 milions de pessetes per IBQ, qui li ha
dit que és un estudi per a IBQ?, són 66 milions de pessetes per
implementar un institut balear de qualitat turística, 66 milions de
pessetes  que, a més, vostè ho hauria de saber perfectament bé,
perquè aquest institut balear de qualitat turística va ser una
qüestió que es va parlar dins la Comissió mixta de Turisme, amb
la secretària d’Estat, la Sra. Pisonero i jo, i vostè hi era present,
i sap perfectament bé que és la implementació i la creació d’un
institut aquí, i no és un estudi, és la implementació, la
implementació d’un institut que, li diré una altra cosa, és
conseqüència immediata de la política que està fent
l’Administració Central en matèria de qualitat, política que
vostè sap, perquè supòs que ho haurà llegit, que dins el procés
de creació i d’implantació de l’Institut Espanyol de Qualitat hi
havia la regionalització de l’institut, i aquest és un procés, és la
primera comunitat que ho fa, perquè jo hi crec, en la qualitat,
crec en l’institut de la qualitat, no només hi crec, sinó que va
ser un projecte que es va tirar quan el Partit Socialista era al
Govern de Madrid, i jo en aquell moment era director general
d’Estratègia Turística, i vostès, d’aquest projecte, la Secretaria
d’Estat de Turisme n’ha viscut quatre anys. Vostè també hi
hauria d’estar d’acord, perquè ha estat l’única política que ha
fet el Govern central en matèria turística durant quatre anys, la
creació i la implantació d’un institut de qualitat que preveu la
implantació a nivell regional, i això és la concreció d’una
política que pensàvem que compartíem, perquè l’havia creat un
govern socialista i vostès, durant quatre anys, l’han
mantenguda.

Em diu que em seguirà amb lupa, miri, per això som a
l’executiu i per això és vostè a l’oposició, al Parlament, per
seguir-nos amb  lupa, a mi em sembla molt bé que ens segueixi
amb lupa, però segueixi’ns amb lupa, si vol ser sincer, en tot el
que faci falta, però vostè no segueix amb lupa, les seves
intervencions durant un any han estat allò que fan les lupes,
que giren amb  el sol, que cremen, vostè ha fet això, vostè ha
volgut cremar sempre amb la lupa, vostè ha anat a crear
l’estratègica de l’atenció, vostè ha intentat crear l’estratègia de
l’atenció amb Aubarca, sí, 16.000 pessetes metre quadrat,
l’estratègia de l’atenció amb tots els temes, aquesta és la seva
lupa, però a mi no em sap gens de greu que em segueixi,
segueixi’m, nosaltres creim que els pressuposts són adequats,
aquests  pressuposts, i perquè a la cambra no només quedi
constància del que ha estat una discussió sobre unes petites
parts del pressuposts que m’ha plantejat, que crec que aquests
pressuposts  plantegen i són vàlids per afrontar fonamentalment
quines són les necessitats que tenen aquestes illes en política
turística, I ja li vaig explicar també a la comissió que les
necessitats que tenen en aquests moments i actualment les
Illes, a part d’anar creant les condicions perquè els nostres
empresaris  puguin crear productes diferents per anar a
segments diferents, i això es fa a través del fons de rehabilitació
d’espais  turístics, aquest fons està absolutament lligat també
al que és la Llei de règim especial, Llei de règim especial que no
és objecte de cap pacte, Sr. Flaquer, aquesta llei és en justícia
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el que l’Estat han de tenir les Illes, per tant no és qüestió de fer
pactes entorn a la Llei de règim especial, el que és qüestió de fer
en torn a aquesta llei és aplicar-la, i vostès, com a força
important en aquestes illes, demanar al Govern central que doti
de contingut aquesta llei de règim especial. 

Mentre estiguem discutint quina és la partida i tenguem
recursos d’un altre costat, clar que tenc necessitat de posar
recursos i no els puc posar de forma concreta, jo tenc,
d’aquests  635 milions, 300 milions de pessetes que no els tenc
(...) perquè jo l’any que ve no sé si firmaré el pla d’excel·lència
de Sant Lluís, el pla d’excel·lència de Formentera o el pla
d’excel·lència de Platja de Palma i, per tant, ho he de tenir en
aquesta partida. Simplement per això. Voldria no haver-ne de
firmar cap, de pla d’excel·lència, això també li puc dir, perquè
seria qüestió que el Govern central m’hauria reconegut el dret
que tenim nosaltres de rebre recursos a través de la comissió
mixta del Reb i concretament amb el que s’especifica a l’article
16 de la Llei de règim especial, que és millora de destinacions
turístiques i millora d’espais naturals. Aquesta és la
inconcreció, és una inconcreció simplement perquè
desgraciadament continuen tractant aquesta comunitat de
forma diferent a les altres comunitats. A aquesta comunitat no
li permeten o no li reconeixen el dret que li reconeix la Llei de
règim especial.

Em parla d’Ibatur, li torn a dir el mateix, cadascú llegeix els
pressuposts  de la manera que vol. Quan parlam d’estudis, a
Ibatur, també ho hauria de saber vostè, parlam d’una cosa tan
important, quan parlam de consolidar estudis, i fa vostè una
gracieta sobre consolidar els estudis, vostè sap perfectament,
i com li deia abans, que una de les altres qüestions que en
aquest moment viu el sector turístic, és la globalització del
sector, i l’única manera de poder-nos enfrontar a la globalització
del sector és creant, donant instruments a les empreses i a les
petites i mitjanes empreses nostres, per poder-se defensar, i
aquí hi ha tota la política de marques que hi ha dins el capítol
de la conselleria, aquí hi ha l’Institut de qualitat i altres accions
que es marquen aquí dins. Però dins Ibatur és essencial que per
poder tenir elements de competitivitat per part de les nostres
petites i mitjanes empreses tenguin un bon sistema
d’informació turística, i això són els estudis, és a dir l’estudi de
mercat, saber el que passa al mercat anglès, saber el que passa
al mercat alemany, perquè els nostres empresaris, a l’hora
d’anar a contractar sàpiguen amb quines condicions estam, i
aquests  són els estudis. És un servei al sector, de la mateixa
manera, saber com estan els nostres mercats competidors, com
està Turquia, Tunícia, per poder fer que les nostres empreses
puguin tenir una capacitat de competència dins el mercat.
Aquests  són els estudis, i si són aquests els estudis que vostè
critica, em sembla que va equivocat. 

Em fa una lectura, també, de desestacionalització,
desestacionalització és igual que diversificació, dins el
pressupost d’Ibatur, que li vaig enviar la memòria, crec que la
va rebre, no només hi ha (...) de Mallorca, parlam de tota una
quantitat de béns i patrocinis culturals i esportius, que van des
d’un nou festival de teatre a internacional, que inclouen un
projecte de cine d’animació, etc., etc., i que pugen, a més dels
90 milions que vostè deia o 100 milions, pugen 162 més. També

parlam de tots els aspectes de convenis amb els consells
insulars, bàsicament dirigits al que és la promoció interna, les
activitats per desestacionalitzar. NO he anat a sumar perquè
tampoc, si vostè llegeix i a més de llegir no fa una altra cosa,
sinó llegeix exactament el que posa la memòria i suma, se’n
temerà que són bastant més dels 100 milions de pessetes que
vostè m’assenyalava.

Jo crec, i de forma ben sincera, aquests pressuposts són
uns pressuposts que han pujat un 12,7%, s’han marcat una
estratègia a tres anys i afronten els tres problemes essencials:
un, d’una manera essencial, perquè no tenim tots els recursos,
que és crear les condicions perquè els nostres empresaris
puguin crear productes nous; dos, enfrontar-nos a tota la
qüestió de globalització del mercat, és a dir com la nostra
empresa, que un 55% és empresa petita i mitjana, li podem
donar instruments per poder anar a aquesta mercat, marques,
institut de qualitat, etc., i com es planteja de forma decidida, a
través d’Ibatur i a través dels pressuposts de la conselleria,
poder anar creant i fent una estratègia de diversificació de
productes. Jo crec que són pressuposts suficients, n’estic
content, i n’estaria molt més content que l’esmena a la totalitat
la posassin a Madrid per l’incompliment de la Llei de règim
especial.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Flaquer, para réplica.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Jo crec
que discutir la insuficiència d’aquest pressupost, crec que ja no
té sentit, si nosaltres agafam xifres de l’any passat i les xifres
d’enguany, com he fet jo, li llevam l’increment de personal i el
pagament d’aquest primer termini de la compra d’Aubarca i es
Verger, queda claríssimament demostrat que són els mateixos
pressuposts que tenia vostè l’any passat quan ja els hi varen
retallar en relació amb els del 99. Per cert, perquè vostè em parla
d’Aubarca com a producte diversificat, tal i qual, quanta gent
ha visitat ja Aubarca i es Verger? Si no, ja li ho demanaré en
pregunta escrita o en sol·licitud de documentació, perquè
començaria a ser hora de començar a demanar a veure quanta
gent ha pogut visitar Aubarca i es Verger.

Miri, no té resposta, Sr. Conseller, a la inversió immaterial,
i ara resulta que el problema de la inversió immaterial és Madrid,
ara resulta que el problema que vostè no em pugui dir amb què
gastarà els doblers és de Madrid. Vostès tenen la sobirania
nacional de posar una ecotaxa i vostè no té la sobirania
nacional, com a conseller, de marcar el seu pressupost, marcar
la seva política i marcar les accions que vostè vol fer, i vostè
està pendent que Madrid, els pressuposts de Madrid li diguin
el que pot fer i el que no pot fer, per això és l’autonomia, Sr.
Conseller?, per això han hagut de venir vostès?, li puc
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assegurar que els altres consellers de Turisme que hi ha hagut
en aquesta autonomia han fet els seus pressuposts amb
independència que Madrid hagi donat suport o no
determinades actuacions, que vostè coneix perfectament pel
seu pas per Madrid, que tampoc no se’ns donava massa
suport, i ho sap perfectament. De manera que no em parli de si
Madrid és qui li priva i l’impedeix de poder concretar més i
millor el seu pressupost. Vostè, Sr. Conseller, li agradi o no, té
més de 700 milions de pessetes per fer el que vulgui, d’inversió
immaterial, i això ho havien criticat sempre vostès, sempre, però
ara comanden i ja no ho critiquen, ara resulta que ho han de fer
així perquè Madrid no els ho deixa fer d’una altra manera, i és
que Madrid arribarà a tenir la culpa de tot, ara resulta que
Madrid té la culpa que vostè hagi de fer inversió immaterial.
Senzillament, no ho entenc.

I el que ja és massa, Sr. Conseller, permeti’m, és que vengui
aquí avui i es vulgui apuntar la medalla d’un esponjament a
Cala Mesquida que, Sr. Conseller, va negociar una altra persona
que seu avui allà, que és el Sr. González Ortea, en el seu dia, sí,
senyor, sí, Sr. Alomar, vostè sap perfectament qui va negociar
l’intercanvi de places, qui va gestionar i va començar aquesta
operació d’esponjament, i va ser el Sr. González Ortea, i em
pensava que vostè tendria la cavallerositat, veig que no la té,
de, bé, que se n’aprofiti per als mitjans de comunicació, em
sembla molt bé, però que pugi aquí dalt, encara, a fer-se’n
responsable i penjar-se la medalla d’això, em pensava, Sr.
Conseller, que vostè almenys tenia una certa cavallerositat que
ja veig que no té.

Continuu pensant, Sr. Conseller, continuu pensant que 66
milions de pessetes per implementar sistemes de qualitat i per
posar en funcionament un institut balear de qualitat turística, és
una exageració, és una exageració que vostè pagui 66 milions
de pessetes a Desarrollo e Investigaciones Turísticas SL, és
una exageració, li diré que en els temes de qualitat turística hi
crèiem també nosaltres, nosaltres vàrem organitzar un pla Q, un
pla de qualitat turística, sí senyor, sí, Sr. Conseller, el que passa
és que no vàrem gastar 66 milions de pessetes en estudis en els
amics, això sí que no ho férem.

Em parla i em diu que faig la política de la lupa i que jo crem
amb la meva relació i que som tal, vol que jo li parli com han
estat les seves relacions amb tot el sector i amb qualsevol que
s’ha acostat a la  seva conselleria a donar-li la mà?, vol que en
parlem?, vol que parlem de quina política de cremar relacions,
que fins i tot ha hagut de recórrer a la mediació del Sr. Gómez
Navarro per veure si posava un poc d’oli i un poquet de pau?,
i vostè m’acusa a mi d’una política de cremar i de tenir mala
relació? S’ho faci mirar, Sr. Conseller, perquè crec que per aquí
va bastant equivocat.

Miri, Ibatur, és clar que vostè ha de fer estudis, és evident
que n’ha de fer, també en fèiem nosaltres, però ja li he dit que
vostè, en estudis, s’hi està gastant el que no té nom, vostè en
estudis s’ho està gastant tot, i li he dit que deixi d’estudiar un
poquet i faci alguna coseta, assegui’s una estoneta a llegir el
que li han estudiat ja un parell de vegades i apliqui alguna cosa,
perquè fins ara no ha fet res més que estudiar.

De desestacionalització, que me’n parla, clar, vostè diu que
sí que se’n preocupa i que l’Ibatur, si jo m’ho llegís millor
veuria, ... Miri, jo vaig començar aquí, amb la millor voluntat, i
en els  objectius no figura ni com a objectiu, desestacionalitzar,
vostè va rebre una feina feta també del Sr. González Ortea també
amb el Pla de desestacionalitat turística i la va voler deixar de
banda, sí, pot fer tot el que vulgui, supòs que perquè ho havia
d’estudiar un altre, per justificar més estudis, supòs, i vostè no
ho fa, i començam a veure els fruits, sr. Conseller, començam a
veure els fruits, després de molts d’anys començam a tenir
ritmes descendents del turisme en temporada baixa, en
començam a tocar les conseqüències, Sr. Conseller.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, sr. Flaquer. Para cerrar el turno incidental, tiene la
palabra el Sr. Conseller de Turismo.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Celestí Alomar i Mateu):

Gràcies, Sr. President. Jo el que crec que no puc deixar
passar és que vostè em digui que no fèiem res, que en temps
passat no es fes res, en temps passat, afortunadament hi havia
una col·laboració per anar millorant les zones turístiques, i
posarem exemples com la Platja de Palma, com zones de Calvià
i en podríem cercar molts més, en què participava el ministeri,
participava l’ajuntament i en alguns casos també hi posava la
cara la conselleria, i en molt pocs casos, doblers; però també li
posaven com a tercer socis, cosa que en aquests moments és
molt difícil, i precisament, com que és molt difícil, i l’únic
programa que tenim de col·laboració que, per cert, es va
instaurar amb el Partit Socialista, i quan els darrers anys es
varen anar aplicant els plans d’excel·lència aquí, també es varen
fer plans d’excel·lència, com que l’únic programa que ens
permet poder multiplicar els nostres recursos és el pla
d’excel·lències turístiques, jo estic obligat a deixar 300 milions
de pessetes inconcrets, i això li accept, inconcrets, però
inconcrets per poder-los multiplicar en la mesura del possible
amb recursos que venguin de fora, perquè la col·laboració
aquesta que existia, de consens, que havia de quedar
substituïda per la Llei de règim especial, que és aquella que
reconeixia, des del punt de vista turístic reconeixia un fet molt
essencial, que és que les  dues comunitats autònomes que són
competència turística per a nosaltres, una regió ultraperifèrica
i, per tant, té unes condicions fiscals avantatjoses per a
qualsevol empresari hoteler que es posi allà; i segona,
Andalusia que és l’altra comunitat que és competència nostra,
directa, en turisme, té incentius regionals que arriben fins al
20% de les inversions, i nosaltres no ho podem tenir ni ens
interessa tenir-ho en aquest sentit, l’Estat ens reconeixia, a
través del Reb, unes condicions o ens hi igualava en
condicions de competitivitat amb aquestes altres comunitats,
cosa que vostès miren cap a un altre costat quan se’ls diu això,
perquè això a vostès no els interessa, a vostès el que els
interessa és la política de la lupa, però la lupa per crear tensió
i per crear conflicte. Això és el que els interessa.



2140 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 49 / Fascicle 1 / 19 i 20 de desembre del 2000

 

I el Reb, des del punt de vista turística, el que venia és que
els  nostres empresaris tenguessin exactament les mateixes
condicions o unes condicions similars de competitivitat a pesar
que els contextos fossin diferents, un era el règim fiscal, l’altre
era els incentius regionals i aquí una ajuda per a la millora de
l’entorn, que ens anava molt bé perquè teníem la millor empresa
i continuam tenint la millor empresa turística de tot el món. I
aquesta era una qüestió que anava molt bé, i això és el que
reclam jo, això és el que reclam quan dic que crec que és
importantíssim fer un esforç conjunt que es feia molt més abans
que no ara. I l’únic que em queda és un petit  programa que és
el de plans d’excel·lència, que no el varen crear vostès, sinó
que es va crear amb el govern socialista, per poder multiplicar
els meus recursos, i els  meus recursos són aquests 300 milions
que vostè diu que són inconcrets, que són recursos per poder
invertir i multiplicar, com s’ha fet en el cas de Sóller, els
recursos que tenim i com esperam poder-ho fer a altres
“daixons”.

Estudis als amics, jo no don estudis als amics, no sé si
vostè em vol ofendre a mi, però el que aconsegueix és ofendre
els  funcionaris que són a les comissions de contractació, és
que els  funcionaris de les comissions de contractació, perquè
en fan de comissions de contractació, no com abans, que no en
feien, en fan, aquests són els que donen els estudis als amics
del conseller?, Sr. Flaquer, vostè el que té és de tot, però menys
bona voluntat que és el que diu que fa, llegir els recursos amb
bona voluntat, és l’únic que no té, això d’aquí no en pot
bravejar, pot bravejar d’altres coses, però de bona voluntat, no.

Fruits, jo crec que s’estan donant fruits, es donen fruits i les
conjuntures del mercat de vegades no són les adequades.
Vostè no em dirà que enguany baixam el mercat perquè aquest
conseller s’ha barallat amb  no sé qui, no sé qui i no sé quants?
El fan baixar al mercat, i vostè no faci demagògia i sap
perfectament per què baixava el mercat, perquè dins Canàries
s’ha aplicat una política desenvolupista com es va aplicar aquí
fa molt de temps, i tenen 60.000 places més, i aquestes 60.000
places més, a un moment en què el mercat no és calent, ens fan
la competència a nosaltres, i ens fan la competència a la baixa,
i per això aquí hi ha menys problemes. 

Si vostè tengués bona voluntat, que és el que ha dit, això
seria l’anàlisi que faria i no aniria a dir que el mercat baixa
perquè el conseller no sé què, no sé què quants, no sé què,
simplement per això. Entre la mala voluntat i la ignorància, hi ha
així, per tant, vostè també faci algun estudi més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. ¿Turnos en contra? Por el PSM-
Entesa Nacionalista, tiene la palabra el Sr. Cecili Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Volem intervenir en nom del
Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista, que hem
volgut seguir la tramitació parlamentària d’aquests pressuposts

generals  per a l’any 2001, i concretament volem intervenir ara en
contra d’aquestes dues esmenes que presenta el Grup
Parlamentari Popular a la secció 12 de Turisme, en aquest debat
de la totalitat dels pressuposts. I ho volem fer perquè creim que
aquest debat que tenim avui no és com un bolet que surt així
com així, sinó que és fruit de tota una tramitació parlamentària
que hem estat treballant en ponència i en comissió, i allà hi hem
estat presents. Però fins i tot aquesta tramitació parlamentària,
nosaltres creim que tampoc no és un fet aïllat dins el transcurs
de la política d’aquesta comunitat autònoma. Per això volem fer
presents aquí, en aquest debat sobre turisme, altres
intervencions que s’han fet en aquesta cambra, relatives
precisament amb quina és la política que el Govern del pacte de
progrés vol dur a terme i que naturalment només pot quedar
reflectida a la pràctica amb uns pressuposts que s’ajustin a
aquests plantejaments polítics.

Nosaltres hem escoltat el que ha dit el diputat portaveu del
Grup Parlamentari Popular, nosaltres volem recordar que aquest
és el primer pressupost del segle XXI, i és el primer pressupost
del tercer mil·lenni, afortunadíssimament aquest primer
pressupost del segle  XXI i del tercer mil·lenni és en mans d’un
govern que governa, des del nostre punt de vista, és en mans
d’un govern que vol fer avançar aquestes illes, com deia el
president del Govern, que vol fer avançar aquestes illes nostres
cap al futur en confiança, cap al futur en confiança. Per què és
que des del nostre grup parlamentari volem dir això?, perquè
ens sembla que fa falta introduir, introduir amb aquestes
esmenes que es basen, que s’han volgut basar en tres aspectes
que nosaltres creim que van justament en contra de tot això que
nosaltres estam proposant.

Diuen que presenten una esmena a la totalitat des del Grup
Parlamentari Popular, perquè aquests pressuposts que ells
diuen que han estudiat tan bé són insuficients, o vostès són
capaços de fer uns pressuposts de turisme que no siguin
insuficients?, o és que vostès creuen que tenim la capacitat,
nosaltres, vostès, el govern que sigui, de realitzar uns
pressuposts  que bastin per atendre totes les necessitats
concretes que fan falta en aquesta comunitat en matèria de
turisme? El fet que siguin uns pressuposts insuficients, des del
nostre punt de vista, no és cap motiu perquè s’hagi de
presentar -motiu vàlid, motiu de pes- una esmena a la totalitat,
insuficients ho seran sempre, per molt que hi posem, sempre
seran insuficients.

Diu que són inconcrets, i a nosaltres ens ha semblat que
precisament aquesta argumentació que treia el diputat portaveu
del Grup Parlamentari Popular en contra, és el que li ha servit a
ell per concretar tant, concretar tant que bé, que parlava de 700
milions a inversió immaterial, però és que estudis és una cosa
molt concreta, treballs tècnics són coses molt concretes,
encomanes fetes a empreses concretes, un estudi sobre Institut
Balear de Qualitat Turística, jo no diria que és inconcret, és que
és concretíssim; a aquest detall de concreció ha volgut arribar
el diputat portaveu del Grup Parlamentari Popular per demostrar
que aquests pressuposts són inconcrets.
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I ja quan ha arribat al tercer nivell, de qualificar-los com a
perillosos, aquí hi ha dit tan poques paraules que des d’aquest
escó no hem pogut entendre per què era.

De tota manera, sí que volem remarcar que amb aquestes
dues esmenes que ha presentat el Grup Parlamentari Popular,
nosaltres hi veim les ganes de fer que aquesta orientació
política general que es va voler fer al debat de política general
en aquesta mateixa cambra es desinfli. Aquí s’estava proposant
il·lusionadament encetar una nova etapa de reflexió sobre
l’avui, sobre el demà del nostre país, amb l’objectiu de fer-lo
avançar. A nosaltres ens ha semblat veure que des d’aquesta
exposició d’aquestes dues esmenes que ha fet el Grup
Parlamentari Popular, allò que s’intenta és evitar que aquest
país  avanci i per això, nosaltres des del nostre grup
Parlamentari, no podrem donar suport a unes esmenes
d’aquestes característiques. 

És insuficient? Naturalment que és insuficient i per això
nosaltres estam reclamant que aquesta insuficiència, a la qual
feia referència el Grup Parlamentari Popular, sigui compensada
precisament per aquells recursos que ens han de venir i no ens
arriben, que ens han de venir i no ens arriben, i el Grup
Parlamentari Popular sap molt bé d’on és que ens han de venir
i d’on és que no ens arriben, i aquí és allà on nosaltres voldríem
insistir en el fet que fos una esmena presentada amb tota
seriositat.

Quan se’ns diu que són inconcrets, nosaltres el que creim
és que allò que no es vol és concretar exactament cap allà on
han d’anar les destinacions dels recursos públics d’aquesta
comunitat autònoma, i quan se’ns diu que són perillosos,
nosaltres creim que encara ho haurien de ser més, haurien de
ser uns pressuposts que efectivament fossin vists com a
perillosos per tota aquella gent d’aquesta comunitat autònoma
que, en lloc de contribuir a fer que aquesta comunitat autònoma
es mantengui protegida, es mantengui neta, es mantengui
verda, l’estan destrossant a les totes. 

Per això nosaltres feim pública la nostra oposició a la
votació favorable d’aquesta esmena i donam suport al text del
projecte que se’ns ha presentat des del Govern, des de la
Conselleria de Turisme, concretament.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Buele. Para réplica..., fijación de posiciones o
turno en contra. Turno en contra.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, quan va presentar vostè aquests pressupostos a la
comissió corresponent, a la Comissió de Pressupostos, ja li
diguérem que consideràvem que havia aconseguit vostè, dins
la limitació de tot pressupost, un gran èxit amb aquest 13%
d’augment. Per tant vull repetir aquestes paraules perquè ho
consideram així. Des del Grup Parlamentari Socialista ho

consideram molt important i pensam que aquest pressupost
s’aproxima una mica més a la realitat i a la importància que té el
sector turístic a les nostres illes, i estam segurs que això serà
motiu, per al Grup Parlamentari Socialista ja ho és, però també
serà motiu per a tot el sector turístic; estic ben segur que això
serà així.

Vull ressaltar també, encara que ja s’ha dit aquí, que la
despesa que més augmenta és la inversió, i això el Sr. Flaquer
no ho ha volgut dir, no ho ha ressaltat. Sí que ha criticat que
una partida sigui per a compra de patrimoni. Però sí que diu, i
ben fort, que el capítol 1 ha augmentat considerablement, i jo
no negaré que això és així, però el que sí diré és que aquest
augment, al nostre entendre, és més que justificat. Per una
banda, l’augment natural dels salaris i, per una altra, la creació
de nous serveis turístics que, lògicament, necessiten personal,
i en aquest tema vull recordar que quan governava el Partit
Popular, quan governaven vostès, alguna d’aquestes partides
les consideraven com a inversió.

Vostès, per presentar aquesta esmena a la totalitat també
argumenten insuficiència i inconcreció del pressupost per
assolir objectius previstos a la memòria. Vull recordar que la
memòria i els objectius del pressupost són obra de la mateixa
conselleria, i serà davant aquest parlament i davant els
ciutadans d’aquestes illes a qui haurà de donar compte aquest
govern en aquest tema, i jo crec que així ho farà i que complirà
aquests objectius que s’ha marcat.

Vostès amb les seves esmenes fan un ball de xifres, ens ho
hem mirat, i propostes sobre qüestions que no negam que
algunes d’elles són necessàries, però que ja estan previstes en
algunes partides del mateix pressupost. També fan algunes
altres valoracions que simplement són, si m’ho permeten, per
embolicar la troca, i exigeixen solucions a qüestions i problemes
molt antics d’aquesta comunitat autònoma que vostès, en tots
els anys que havien governat, no havien sabut resoldre. 

És evident que fossin els que fossin els pressupostos, el
Partit Popular no els trobaria bé, i que per suposat els hauria de
criticar, però al nostre entendre, voler criticar uns pressupostos
que tenen un marcat calat progressista, hem de dir, d’una
conselleria progressista, és voler venir aquí a criticar uns
objectius que realment, lògicament, no són els del Partit
Popular, són els d’aquest grup progressista, com dic, que ha
estat el que els ha fet i el que els vol dur a terme.

Ja per acabar, vull demanar al Sr. Flaquer que retirin aquesta
esmena a la totalitat i que donin un marge de confiança a la
conselleria que, com ha quedat clar en el debat, vostès no
presenten una alternativa clara a aquests pressupostos, i es
limiten a canviar partides de lloc però sense un criteri clar. Per
tant, la inconcreció que vostès diuen està en aquesta esmena
a la totalitat. Vull dir que si no la retiren lògicament des del Grup
Parlamentari Socialista hi votarem en contra.

I pel que fa a l’Ibatur, vostès van presentar una esmena a la
totalitat i la justifiquen en el fet que no respon a les necessitats
de les Illes Balears, i possiblement sigui veritat que les
necessitats siguin més que els diners que s’hi poden destinar,
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ja ho ha dit el Sr. Buele, però això passa amb tots els
pressupostos; quan vostès governaven també passava. 

Des del Grup Parlamentari Socialista pensam que més que
la quantitat concreta, que com dic a tots ens agradaria que fos
més gran, és el nou enfocament que es vol donar a l’Ibatur, on
el nou consell de direcció s’ha marcat uns objectius que
nosaltres compartim, i hem considerat que el pressupost és
suficient per dur a terme aquestes finalitats. Així i tot vostès no
s’han mirat massa bé aquests objectius de l’Ibatur, perquè
moltes de les qüestions que vostès plantegen ja estan
recollides.

Jo entenc que vostès critiquin aquests objectius i que
considerin que s’hi haurien d’haver destinat més diners, però
he de recordar una vegada més que aquest no és el pressupost
del Partit Popular, i els objectius marcats tampoc, encara que en
algun d’aquests hi puguem coincidir, però sí que són, com he
dit abans, les fites que s’ha marcat el nou consell de direcció de
l’Ibatur i pens que se li ha de donar un marge de confiança. 

Pens que voler relacionar la relativa baixa del turisme
d’hivern d’aquest any a les polítiques de promoció d’aquest
govern no és seriós, ja ho ha dit el Sr. Conseller. Vostè sap, Sr.
Flaquer, que hi ha molts de factors que poden afectar d’una
forma relativa aquesta davallada, i de qualsevol manera vostè
convendrà amb mi que parlar d’una davallada a aquestes
alçades no és seriós, ja que s’hauria d’espera al final de
l’exercici per poder fer una valoració exacta. Així i tot coincidim
en el fet que a la nostra comunitat tenim un problema molt greu
amb l’estacionalitat turística, i som conscients que aquest
govern està treballant des de tots els fronts per intentar pal·liar
aquest tema que afecta molts de ciutadans i l’economia de les
nostres illes. 

Per tant, jo li demanaria el mateix que he fet amb la secció 12:
que retirin aquesta esmena a la totalitat al pressupost de
l’Ibatur i que donin un marge de confiança a aquest govern i al
nou consell de direcció de l’Ibatur, ja que el tema turístic és una
qüestió molt seriosa per a la nostra comunitat i hauríem de
treballar tots plegats i no posar entrebancs.

Per acabar, li vull repetir que si no ho fan, lògicament des
del Grup Parlamentari Socialista li votarem en contra. Moltes
gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Serra, en nom del Grup Socialista.
Entram en el torn de rèplica. El Sr. Flaquer té la paraula per cinc
minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, no sé si
començar amb un acte de contrició i demanar perdó al Sr. Marí
per haver presentat aquestes esmenes, però els meus

companys no em deixen retirar-les, em sap molt de greu, no em
deixen retirar-les.

Miri, Sr. Buele, si aquests pressuposts no són inconcrets,
què són? Li estic parlant de 2.800 milions de pessetes, llevats
els 1.500 de l’Ibatur, i vostè en té 700 dels 2.800 on encara hi ha
de posar personal, despesa corrent..., que no sap en què els
gastaran, i vostè em podrà criticar que això no és vera? Començ
a comprendre les esclavituds d’un pacte com la que sofreix
vostè; si vostè no veu que això és un pressupost inconcret que
davalli Déu i ho vegi. 

I, Sr. Buele, miri, aquí no hem vengut a discutir els
pressuposts  de Madrid, hem vengut a discutir els pressuposts
de les Illes Balears. Supòs que vostè en tenia moltes ganes, de
discutir els pressuposts de Madrid, però no li va anar bé i no va
ser elegit diputat a Madrid; i què vol que faci, Sr. Buele? Aquí
discutim els de les Illes Balears, no els de Madrid.

Miri, Sr. Marí, el conseller ha tengut la intel·ligència de no
fer-ho; jo crec que aquesta frase de l’espavilar del president els
ha fet reaccionar i jo crec que el conseller ha estat intel·ligent i
suficientment espavilat com per no fer el que vostè ha fet, que
ha estat dir que aquests pressuposts es caracteritzen per haver
crescut en la inversió. Sr. Marí, per favor!, però en quina
inversió?, en la inversió immaterial, Sr. Marí, la que vostè
criticava fa un parell d’anys quan era oposició. Vostè sap que
de les xifres d’inversió, que vostè diu que han incrementat
espectacularment els pressuposts de la conselleria, n’hi ha més
de 700 que són d’inversió immaterial? Vostè sap que demà el
conseller s’ho pot gastar en el que vulgui, en el que vulgui, fins
i tot en despesa corrent, si vol?, o en camuflar contractacions
de personal, també, com ell ha anunciat que fèiem nosaltres. I
vostè està satisfet per aquest increment de la inversió?, per una
inversió immaterial?

Miri, jo no he relacionat en cap moment la política del
conseller de Turisme amb la davallada del turisme els mesos
d’hivern. L’únic que dic és que em causa una certa estranyesa
que en els objectius de la memòria no figuri la
desestacionalització. L’únic que he afegit és que em va causar
una certa estranyesa que un pla de desestacionalització que
s’havia fet amb l’acord de totes les forces es deixàs a un racó,
i l’únic que dic és que totes aquestes coses sumades, però no
naturalment només per culpa del conseller, poden haver influït,
i n’estic completament convençut. Però és que, a més, també
estic completament convençut que la tasca de
desestacionalització, per ventura la comparteix vostè, Sr. Marí,
i per ventura la comparteix el Sr. Alomar. Però és que hi ha
membres d’aquest govern, no presents aquí ara, però que
formen part del Govern, que no estan d’acord en
desestacionalitzar, que estan d’acord en el fet que els mesos
d’hivern aquí s’aturi tot. Sí, Sr. Marí, sí, Sr. Marí, això és així. Ho
demani vostè al Sr. Buades d’Eivissa, ho demani vostè a la Sra.
Rosselló, consellera d’aquest govern, a veure si està d’acord en
desestacionalitzar o no; per ventura li diran que no; a això em
referesc jo quan crec que comencen a perdre una batalla que
estic convençut que farà molt de mal a aquestes illes.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer, en nom del Grup Popular. En
torn de contrarèplica, Sr. Marí Serra en nom de Grup Socialista
té la paraula. Perdó, Sr. Buele, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Encara que sigui breument, sí que voldria replicar al diputat
del Grup Parlamentari Popular. M’ha tret dos aspectes: un és la
concreció i l’altre és Madrid. 

Sr. Flaquer, si per concreció vostè entén les concrecions
que se’ns fan des de Madrid a través del Ministeri de Medi
Ambient, val més que sigui inconcret. 

Sr. Flaquer, si vostè creu que aquest parlament, on s’estan
aprovant els pressuposts per a aquesta comunitat autònoma,
faria els mateixos pressuposts tant si se’ns tracta a Madrid
d’una manera com de l’altra, vostè mateix dirà, però vostè sap
molt bé que en aquesta comunitat autònoma els pressuposts en
educació serien distints els que aprovam ara, els que volem
aprovar ara, si hi hagués hagut una transferència en educació
molt més completa, molt més així com havia de ser. Vostè sap
molt bé que aquests pressuposts d’aquesta comunitat
autònoma que aprovarem ara serien molt distints si les
transferències en sanitat haguessin arribat, o serien molt
distints si hi hagués un transvasament de l’IVA turístic, per
exemple, ja que estam en matèria de turisme. Sí que afecta molt
el fet que des de Madrid se’ns passi o no se’ns passi allò que
nosaltres consideram que se’ns ha de passar, i segurament no
coincidim en allò que se’ns ha de passar, i aquí per ventura és
allà on hi ha aquesta divergència.

Continuam, per tant, mantenint la nostra postura de rebuig
a aquesta esmena que presenta el Grup Parlamentari Popular.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. Sr. Marí Serra, en nom del Grup Socialista té la
paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Sí, gràcies, Sr. President. Li hem demanat la retirada
d’aquestes  dues esmenes perquè creim que no han plantejat
cap alternativa, a aquests pressupostos, no han plantejat cap
alternativa, i jo confiava en el seu poder de convicció i en el seu
sentit comú davant els seus companys per convèncer-los que
l’havien de retirar. Veig que això no és així i per tant les
mantenen.

Inversió. 31% d’aquests pressupostos en inversió. A vostè
li sembla poc?, em pareix molt bé, però 31%. Temes: Pla Oci,
seguretat de platges, convenis amb ajuntaments entre moltes
altres coses, i que ens parlin vostès, Sr. Flaquer, que ens parlin
vostès del Pla de desestacionalització que feren vostès, quan

vostès saben que va ser un autèntic fracàs, a vostès no els va
fer cas ningú, d’aquell pla de desestacionalització. Almanco
aquest govern, sense aquest pla...

(Remor de veus)

...almanco aquest govern, sense aquest pla de
desestacionalització està treballant per desestacionalitzar, i
vostè ho sap molt bé i això és el que nosaltres creim. Que no li
han posat el nom de Pla de desestacionalització? D’acord, però
tal vegada hem d’aprendre dels errors i per fer el que feren
vostès val més no fer-ho.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí Serra.

Passam, i acabarem amb aquest i completarem tot el
pressupost referent a Turisme, al debat número 5, que és un
debat de globalitat de la resta d’esmenes del debat número 4. 

Les esmenes són: Al programa 751A, Direcció de Serveis
Generals  de Turisme, l’esmena 5012, que fou rectificada pel
partit proposant en el sentit de la baixa de 50 milions de
pessetes  que s’ha d’adreçar a la secció 12, al centre de cost
12101, al programa 751A; l’esmena 5013 -els prec, senyors
diputats, que guardin silenci- que fou rectificada pel mateix
grup proposant en el sentit també d’efectuar la baixa de 50
milions de pessetes a la secció 12 del centre de cost 12101, al
programa 751A; l’esmena 5014, que també fou rectifica pel grup
proposant en el sentit d’efectuar la baixa de 50 milions de
pessetes a la secció 12 del centre de cost 12101 i al programa
751A; i les esmenes 5019, 5077, 5078, 5026, 5023, 5024, 25, 5027,
5015, 5020, 5011, 5028, 5029, 30, 31 i 5124.

Al programa 751B, adequació i millora de promoció de
l’oferta turística de les Illes Balears, l’esmena 5016. Al programa
751C, ordenació del sector i redefinició del model turístic, les
esmenes 5017 i 5022. A l’ens de dret públic 81, Institut Balear de
Turisme, les esmenes 5079, 80, 81, 82, 83, 84, 5228, 5230, 5231 i
5232, i record als senyors diputats que la Mesa va acordar que
els mòbils no es podien utilitzar dins el plenari.

Sr. González Ortea, té la paraula, supòs que per qüestió
d’ordre.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, Sr. Presidente. Por una cuestión de orden. Habíamos
quedado en la Junta de Portavoces, como sin duda recordará el
Sr. Presidente, que en principio suponíamos que sobre las 14,30
se suspendería el debate, porque había determinados almuerzos
concertados previamente e hicimos expresa mención de eso.
Son las 14,35; si tenemos que iniciar otra vez otro debate y
después la votación nos darán las 15,30 fácilmente. Yo pediría
a la presidencia, si el resto de los portavoces están de acuerdo,



2144 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 49 / Fascicle 1 / 19 i 20 de desembre del 2000

 

que suspendiéramos este debate de globalidad y lo pasáramos
al primero de la tarde.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Està bé, Sr. González Ortea. Em deixi consultar la Mesa
perquè per unanimitat havíem acordat això per no tallar la sessió
de Turisme, oblidant, efectivament, que hi havia aquest matís
fet.

La Mesa, per unanimitat, ha acordat..., anar a dinar, no, ha
acordat que passarem a la votació i que avui horabaixa
continuarem el debat de globalitat de Turisme.

Procedirem a la votació, en primer lloc, del Projecte de llei
4995, de diverses mesures tributàries, administratives i de
funció pública. En primer lloc votam les esmenes presentades
a aquest projecte, 3779, 5380, 5381, 5382, la 5383 està retirada,
5384, 5385, 86, 87, 88 i 89.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les
esmenes a aquest text? Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Moltes
gràcies.

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació: 28 vots a favor, 31 en contra. En
conseqüència queden rebutjades les esmenes plantejades.

Tot seguit durant a terme la votació de l’articulat del
Projecte de llei que es derivarà en tres blocs: en el primer bloc
es vota la denominació del títol de Projecte, el títol i els articles
1 i 20, i la disposició final primera i la disposició final segona.

Senyores i senyores diputats que votin a favor, posin-se
drets, per favor.

S’aproven per unanimitat.

(Rialles)

En segon lloc es votaran els articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, la denominació del títol segon i del capítol
primer, del capítol segon, del capítol tercer, articles 21, 22 i
l’exposició de motius.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, posin-se
drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Senyores i senyors diputats que s’abstenguin? Gràcies.

Resultat de la votació: 31 vots a favor, cap en contra, 28
abstencions. En conseqüència queda aprovat aquest bloc
d’articles.

En tercer lloc es votaran els articles 17, 18, que inclou
l’annex primer del Projecte de llei, i 19, que inclou l’annex segon
del Projecte de llei, les disposicions addicionals primera,
segona i tercera, la disposició transitòria i la disposició
derogatòria.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, posin-se
drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Gràcies.

No hi ha cap abstenció

Resultat de la votació: 31 vots a favor, 28 en contra, cap
abstenció. En conseqüència queda aprovat aquest bloc
d’articles.

Es faculta als Serveis Jurídics de la Cambra perquè facin les
modificacions i correccions tècniques necessàries per tal que
la llei en qüestió tengui una redacció coherent, i en
conseqüència, per tot allò dit queda aprovada la Llei de
diverses mesures tributàries, administratives i de funció
pública.

Passam, a continuació, a les votacions corresponents als
debats  que hem tengut al llarg del matí d’avui de la Llei de
pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears. En
primer lloc votaríem les esmenes corresponents al primer debat,
que és a l’articulat del dictamen del Projecte de llei.

Vots favorables a les esmenes presentades, posin-se drets,
per favor. Moltes gràcies.

Vots en contra? Moltes gràcies.

Resultat de la votació: 28 vots a favor, 31 en contra, cap
abstenció. En conseqüència queden rebutjades les esmenes
esmentades.

Tot seguit passarem a la votació de l’articulat del dictamen
corresponent al debat número 1. Ho farem en tres blocs. Al
primer bloc votaríem els articles 1, 4, 4 bis.a), 5 bis, 8.1, 10.2, 11,
12.4, la disposició addicional tercera, la disposició addicional
quarta i la disposició addicional setena.

Senyores i senyors diputats que votin a favor posin-se
drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Gràcies.

Resultat de la votació: 31 vots a favor, 28 en contra. En
conseqüència queda aprovat aquest bloc de l’articulat.

La segona votació seria dels articles 2, 3, 5, 5 tercer, sisè,
setè, 8.2, 8.3, 8.4, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 12.1, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6,
12.7, 12 bis, 12 tercer, 13, 14, 15, la disposició addicional
primera, la disposició addicional segona, la derogatòria, la
disposició final primera i la disposició final segona.
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Senyores i senyors diputats que votin a favor d’aquests
articles, posin-se drets, per favor. Gràcies.

S’aproven per unanimitat.

El tercer bloc i darrer seria la votació dels articles 4 bis
apartat b), 9, la disposició addicional sisena i l’exposició de
motius.

Senyores i senyors diputats que votin a favor posin-se
drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Senyores i senyors diputats que s’abstenguin? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 31 vots a favor, cap en contra, 28
abstencions. En conseqüència queda aprovat aquest bloc
d’articulat.

La disposició addicional cinquena desapareix, com ja deuen
conèixer.

Passam a continuació a la votació de les esmenes
corresponents  al debat de totalitat de la secció 11, de la
Conselleria de Presidència.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, posin-se
drets. Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 28 vots a favor, 31 en contra. En
conseqüència queden decaigudes aquestes esmenes.

La resta de les esmenes de l’article 2 procedirem a la votació
tenint en compte que l’esmena 5226 s’entén que pot ser
aprovada per unanimitat, ja que s’ha transaccionat, no és així?

Per tant, l’esmena 5226 estaria aprovada per unanimitat, i
deman, a la resta d’esmenes corresponents al debat número 2,
fent excepció de la 5226, que les senyores i els senyors diputats
que votin a favor es posin drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Gràcies.

Resultat de la votació: Vots a favor, 28; vots en contra, 31.
Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam a la votació del debat de totalitat de la secció 12,
Conselleria de Turisme i ens de dret públic Institut Balear de
Turisme.

Vots a favor de l’esmena presentada, posin-se drets per
favor. Moltes gràcies.

Vots en contra? Gràcies.

Resultat de la votació: Vots a favor, 21; vots en contra, 31.
En conseqüència queden rebutjades aquestes esmenes.

I passam finalment a la votació de la resta de les esmenes
corresponents...

(Remor de veus)

Aquí ens hem aturat, sí. És que havia posat la línia més
avall.

Són les 14,45, més o manco. A les 16,45 continuarem el
debat, ja que anam enrere respecte del que hem de fer avui.
L’hora de votació, tal com es va preveure a la Junta de
Portaveus serà a partir de les 20,30 hores.
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