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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats.

I. Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, del Projecte de llei RGE núm. 3816/02, de
mesures tributàries i administratives.

Començam la sessió plenària del dia d’avui, com vostès
coneixen l’ordre del dia conté l’aprovació, si procedeix, i el
debat del dictamen del projecte de llei 3816 de diverses mesures
tributàries i administratives. Vull manifestar als senyors i
senyores diputades que tal i com es va parlar a la junta de
portaveus les votacions tan d’aquesta llei com de les seccions
que s’hagin avançat del punt  que ens trobem de la llei de
pressuposts, es faran a partir de les dues i quart del mig dia,
abans no hi haurà votacions.

Aleshores pel que fa a la llei de diverses mesures tributàries
i administratives hi ha la defensa conjunta d’unes esmenes del
Grup Popular que són: la 4905 de modificació, la 4908 d’adició,
4909, 4910, 4911, 4914, 4924, 4915, 4916, 4922 i 4923, totes elles
del Grup Parlamentari Popular. La Sra. Salom té un temps de 10
minuts per defensar-les. Té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Bon dia, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des del
Grup Popular hem plantejat tot un conjunt d’esmenes a aquesta
llei d’acompanyament dels pressuposts perquè des del Grup
Popular estam en contra d’aquesta pujada d’imposts que fa el
pacte de progrés en aquesta llei d’acompanyament del
p ressupost per a l’any 2003. Des del Partit  volem i demanam al
pacte d’esquerres que faci un esforç per reduir la pressió fiscal
als ciutadans de les Illes Balears. Des del Partit Popular estam
en contra de la pujada d’imposts que ha plantejat el pacte
d’esquerres en aquesta comunitat autònoma. A més s’ha de
tenir que a l’acord que hi va haver en relació al finançament
autonòmic per a les Illes Balears va ser un acord beneficiós, va
ser un acord allà on el conseller d’Hisenda d’aques t Govern va
estar a favor del nou model de finançament autonòmic aprovat
per aquesta comunitat i si des del PSOE s’està d’acord en un
model de finançament plantejat pel Partit Popular a nivell
nacional, això deu voler dir que aquest model és bastant bo per
als interessos dels ciutadans de les Illes Balears.

Ens trobam idò davant un Govern que té doblers per allò
que vol, té doblers per a inversions immaterials, molts de
doblers. Té doblers per a campanyes publicitàries, milions i
milions d’euros per a publicitat. Però en canvi no té doblers per
allò que és posar en marxa tot un seguit de deduccions dins
l’Impost de la Renta de les Persones Físiques i que nosaltres
consideram interessants i necessaris per intentar, de bon de
veres, que les dones de la nostra comunitat puguin tenir més
fàcil conciliar la vida familiar amb la vida laboral. Nosaltres des
del Partit  Popular plantejam esmenes perquè consideram que és
necessari reduir la pressió fiscal a la nostra comunitat, demanam
que es redueixi l’impost de transmissions patrimonials.

Demanam que es redueixi l’impost sobre els actes jurídics
documentats a la nostra comunitat, que s’ha incrementat en un
300%. I nosaltres des del Partit  Popular demanam que es
redueixi l’impost de les successions i de les donacions, fer
menys onerós als ciutadans de les Illes Balears l’impost de
successions. Això és el que demanam nosaltres mitjançant
aquestes esmenes que hem plantejat des del Partit Popular. El
Govern té doblers per allò que vol, en canvi el Govern no té
doblers per reduir la pressió fiscal. 

I en aquest sentit des del Partit Popular en aquesta llei ens
hi figuren coses com descomptes per a llibres de text. Nosaltres
en aquest article d’aquesta llei hi estam d’acord, però no ens
sembla correcte que des del Govern s’anunciïn falsedats i
s’anunciïn mentides. En aquest article es diu que totes aquelles
famílies que tenguin alAlots en edat escolar podran deduir el
100% del cost dels llibres de text i això és fals, això no és veritat
senyores i senyors diputats. Resulta que, això no ho diuen però
és així perquè ho posa la llei, hi ha un límit, que hi ha un màxim,
com a màxim es pot  deduir per fill 100 euros. I què valen els
llibres de text? Els llibres de text valen entre 137 i 204 euros,
resulta que el màxim que podem deduir són 100 euros. Per tan t ,
és fals i el Govern menteix quan diu que els pares i mares, les
unitats familiars, podran deduir el 100% dels llibres de text, això
no és cert.

Després ens diuen i plantegen i nosaltres des del Grup
Popular consideram i trobam que han quedat curts amb
aquestes mesures, que les nostres persones majors podran
deduir 36 euros dins allò que és l’Impost de la Renta de les
Persones Físiques. Aquesta mesura ja ve des de l’any 98, és la
mateixa i ens diuen que ara s’incrementen les bases, per tant,
podran deduir més doblers les nostres persones majors. Mirant
els números i xifres resulta que la quantitat que hi destinaven
l’any passat  a aquesta mesura i la que hi dediquen enguany
s’ha incrementat en 21 milions de pessetes. Si dividim això,
aquesta 21 milions de més que li costa al Govern, entre el
número de beneficiaris que són 32.000 persones majors, resulta
que aquest gran augment que fan per a les nostres persones
majors perquè puguin deduir més quantitats damunt l’Impost
de la Renta de les Persones Físiques, això suposa per a cada
major de 65 anys una deducció de 4 euros. Creim que això és
ridícul, que és una quantitat molt esquifida i que des del
Govern, que té tants de doblers per a anuncis i publicitat,
podria fer una altra cosa.

Després hi figuren errors i així en una esmena nosaltres ho
contemplam. Allò que són els titulars de finques dins sòl rústic,
finques protegides, s’han de poder fer unes deduccions de
totes aquelles despeses que facin en aquelles finques del 50%
de tot  allò que gastin a les finques. Aquesta esmena ha estat
acceptada, però s’hauria de corregir unes dades que figuren a
l’informe econòmic. Resulta que l’informe econòmic diu que el
número de beneficiaris d’aquestes mesures, és a dir, el número
de propietaris que tenen finques dins espais protegits, dins
espais que són parcs públics, espais dins la serra de Llevant i
finques que estan dins sòl rústic protegit, els propietaris són
600 persones. Resulta que l’any passat el número de
beneficiaris d’aquesta mesura, és a dir, el número de propietaris



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 113 / 17 de desembre del 2002 4847

 

eren 3.840. Nosaltres suposam que aquí hi ha hagut un error per
part  de la Conselleria d’Hisenda o la Conselleria de Medi
Ambient, perquè no entenem com el número de propietaris en
aquest darrer any s’ha reduït quasi en un 500%. Consideram
que això no és així, hi deu haver algun error aquí en els
pressuposts.

I plantejam en una esmena que es redueixi l’impost d’actes
jurídics document ats. Vostès ens diuen que l’impost passi d’un
0,5% damunt el valor d’unes operacions passi a un 1,5% per a
determinades operacions, això implica un increment d’aquest
impost en un 300% i nosaltres des del Grup Popular proposam
suprimir aquest apartat d’aquest article de la llei
d’acompanyament perquè és un increment de la pressió fiscal
d’un 300% i això suposa incrementar, segons les previsions del
Govern, en 4,5 milions d’euros la recaptació del Govern per
aquest concepte d’aquest impost.

Quant a l’impost de successions i donacions, el Govern ha
fet una pujada encoberta d’allò que és aquest impost. En
aquesta llei hi figuren una sèrie de reduccions, però allò que no
ens diuen de cap de les maneres és que la base sobre la que
s’aplica aquest impost abans era el valor cadastral i ara resulta
que des de la Conselleria d’Hisenda, baix, baix i sense fer massa
renou, s’han incrementat aquests valors, s’han multiplicat pel
coeficient de 2 o 2 i busques les valoracions dels béns que són
objecte de successions o donacions. És a dir, que sense variar
el tipus impositiu, incrementant les valoracions, d’aquesta
manera s’està duplicant, incrementat en un 100% el que costarà
als ciutadans de la nostra comunitat l’impost de successions i
donacions. Creim des del Grup Popular que el Govern va amb
el peu canviat, a nivell d’Espanya i a nivell de distintes
comunitats autònomes s’està fent un esforç per intentar reduir
aquest impost, per fer menys onerós que passi de pares a fills
determinats béns. Aquí a les Illes Balears el pacte d’esquerres
va a l’inrevés, va incrementat la pressió fiscal.

I des del Grup Popular consideram necessari i així ho hem
plantejat a una sèrie d’esmenes fer un exercici d’autogovern,
tenim competències per regular certs trams de l’Impost de la
Renta de les Persones Físiques i des del Grup Popular trobam
que seria necessari que es posassin en marxa tot allò que són
deduccions per a lloguer d’habitatges habitual en el territori de
la nostra comunitat, s’haurien d’incrementar aquestes ajudes.
El Govern havent augmentat d’una manera important allò que
és l’impost de transmissions patrimonials, l’ha incrementat
aquesta legislatura en un 17% i ha fet que el cost de l’habitatge
a les Illes Balears, aquells habitatges de segona mà que no són
noves, que els imposts per al preu d’adquisició s’han
incrementat en un 17%. En vista que el Govern ha fet això, que
nosaltres consideram que és equivocat i ho volem corregir,
consideram que seria bo que s’incrementassin les deduccions
per a lloguer d’habitatge habitual a la nostra comunitat. 

I també per acabar, Sr. President, dir que des del Grup
Popular plantejam unes esmenes per intentar que a les unitats
familiars allà on un dels dos membres realitza tasques no
remunerades a ca seva es puguin aplicar unes deduccions de
120 euros sobre l’Impost de la Renta de les Persones Físiques.
De la mateixa manera des del Grup Popular creim que s’ha de fer

un esforç per fer menys onerós a les famílies de les Illes Balears
el fet de tenir un fill, el fet o també sigui per naixement dins la
pròpia unitat familiar, o sigui en adopció. Creim des del Grup
Popular que el Govern de les Illes Balears té l’obligació de
posar en marxa unes ajudes dins l’Impost de la Renta de les
Persones Físiques per fer menys onerós perquè es puguin
produir unes desgravacions per a totes aquelles unitats
familiars que al llarg de l’any han tengut un naixement. I
nosaltres des del Grup Popular proposam que es puguin deduir
420 euros per cada naixement d’un infant dins una unitat
familiar. Creim que aquestes mesures són bones i positives per
als ciutadans de les Illes Balears I mitjançant aquestes esmenes
des del Grup Popular hem intentat posar el nostre granet
d’arena per intentar que a les Illes Balears sigui menys onerós
el fet de tenir nous naixements dins les unitats familiars. 

I dir que en aquesta llei d’acompanyament el que ens posen
de manifest és que totes les deduccions de tots els imposts que
ha posat  en marxa el Sr. Mesquida i en definitiva el Govern del
pacte de progrés, suposen totes les deduccions un total de 22
milions d’euros. És a dir, totes les rebaixes d’imposts per als
ciutadans de les Illes Balears en aquesta llei suposen 22 milions
d’euros. Però què suposa l’increment de la pressió fiscal per als
ciutadans de les Illes Balears? Enguany l’increment de la
pressió fiscal per als ciutadans de les Illes Balears és de 79
milions d’euros, és a dir, tenir autogovern o no a les Illes
Balears hi ha un dèficit de 56 milions d’euros...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Salom, vagi acabant per favor.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President, acab. Si feim i posam damunt
una balança en què augmenten els imposts? Idò augmenten en
79 milions d’euros. En què baixen els imposts? En 22 milions
d’euros. En definitiva, com sempre, el pacte de progrés el que
fa és incrementar la pressió fiscal i en definitiva el que fa és anar
en contra de l’economia familiar de la gent de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom per la seva intervenció en nom
del Grup Popular. Grups que vulguin emprar un torn en contra?
Sr. Ferrer en nom del Grup Mixt té la paraula. 

EL SR. FERRER I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Anunciar el vot en contra de la COP
a les esmenes que ha presentat  el Grup Parlamentari Popular en
aquest cas. Argumentant-ho perquè és evident que el Partit
Popular en sap molt i ens pot venir a donar lliçons de pujades
d’imposts, ells ho han fet així a Espanya d’ençà que governen,
l’OCDE així ho reconeix, que els darrers 5 o 6 anys a Espanya la
pressió fiscal, això sí indirecte que és la que més mal fa a les
rendes més desfavorides i més baixes, ha pujat més d’un 2% a
l’Estat espanyol. Per tant, la seva credibilitat aquí venint a
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donar-nos lliçons i doctrina-nos de com es fan les coses, crec
que en té ben poca. Exemples concrets, l’any passat per
finançar el traspàs de la sanitat a les comunitats autònomes
pujaren l’impost de les benzines, impost que paguen
religiosament tots els ciutadans i ciutadanes de l’Estat. Així sí
després es posen bé en boca i s’ocupen de baixar els imposts
als seus amics que són els que tenen les rendes més altes. Ara
ens plantegen una pujada de les retencions als treballadors per
pagar el desastre que s’ha ocasionat a Galícia en motius del
Prestige i de la mala gestió, entenc jo, del Govern d’Espanya.

Per tant , jo crec que vostès tenen molta credibilitat i molta
legitimitat per venir aquí a parlar de pujades d’imposts, saben
exactament el que fan, però allò que ens vénen a plantejar aquí,
malgrat que formalment segurament té un fons de bondat,
sincerament no és creïble. Vostès vénen aquí a fer demagògia,
ens hi tenen ben acostumats. Per tant, no els farem massa cas.
El que queda claríssim és una qüestió, vostès fan pujades
d’imposts i perquè les fan vostès són bones, nosaltres feim allò
que pensam que és bo per a aquesta comunitat autònoma i allò
que convé als nostres ciutadans i ciutadanes, però perquè ho
feim els d’esquerres és dolent. A això li diuen sectarisme i és
allò que vostès ens tenen acostumats a fer-ho.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer en nom del Grup Mixt, Coalició
d’Organitzacions Progressistes de Formentera. El Sr. Joan
Bosco Gomila en nom del Grup del PSM-Entesa Nacionalista té
la paraula. 

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El PSM
tampoc no donarà suport  a les esmenes que ha presentat el
Grup Parlamentari Popular i les que presenta a l’article primer,
allà on plantegen que els perceptors de determinades
desgravacions per adquisició d’habitatge cobrin més de 3,5
milions de pessetes. Nosaltres entenem que la millor aportació
que pot  fer l’Administració als joves que cerquen feina és
oferir-ne de protecció oficial o oferir-ne de preu taxat i que els
joves trobin habitatges a uns preus d’acord en les seves
percepcions, ja que les deduccions a una base imposable en res
no ajuden, que ni tan sols serveixen per pagar una mensualitat
d’un crèdit. Per tant, pensam que el millor és que aquest Govern
segueixi en la política d’habitatges protegits que ha duit fins
ara i per tant, faci d’alguna manera innecessària allò que vostès
plantegen.

Per altra banda les qüestions que planteja el Partit  Popular
per compatibilitzar la feina amb la vida familiar, nosaltres
entenem que el millor que es pot fer per compatibilitzar aquestes
dues accions, és a dir, la colAlaboració amb la família i la feina
fora de la llar, és donar serveis. Vostès ho solucionen
mitjançant desgravacions, algunes les plantegen a sous de 6
milions de pessetes, a declaracions de 6 milions de pessetes.
Nosaltres entenem que allò que s’ha fer és donar serveis, és
allò que fa aquest Govern, donar i ajudar a crear escoltes de 0

a 3 anys. Ajudar i promoure el servei d’atenció domiciliària per
a les persones majors. Crear residències d’assistits, també per
a les persones majors, molt més que desgravacions. I per açò
està aquest Govern, per anar creant serveis que realment ajudin
a les famílies i als pares a compatibilitzar la feina fora de la llar
amb les feines de casa.

Per altra banda sorprèn l’esmena a l’article 10, allà on per
primera vegada els ports de les Illes Balears tendran les
mateixes taxes que els ports de l’Estat, que és una qüestió que
s’ha vengut reclamant, que el Partit Popular ha vengut
reclamant durant tot  aquest any i sorprèn que en el moment que
el Govern equipara aquestes taxes amb les de l’Estat, el Partit
Popular no hi estigui d’acord i plantegi aquesta esmena.

Per altra banda les esmenes 4924, 4925 que proposen
derogar la Llei d’ecotaxa i la de paritat  entre els homes i dones
a les llistes electorals, és evident que no li donarem suport
perquè són temes, per una banda més que debatuts i per altra
que ara es comencen a veure els projectes que s’han de realitzar
amb els ingressos de l’ecotaxa. Per tant, quan la gent, quan els
ciutadans comencen a valorar i comencen a veure les
realitzacions que s’aconsegueixen amb els ingressos per
l’ecotaxa, és evident que no li donarem suport.

I per altra banda l’esmena que planteja incrementar el
descompte del 50% dels vols interinsulars. Nosaltres creim que
qui incrementa la pressió fiscal és el Govern de l’Estat amb les
taxes damunt el transport  aeri i per tant, els beneficis també els
ha de pagar l’Estat. Per tant, Madrid fa el negoci i Madrid ha de
pagar els descomptes del transport aeri.

Per tant, no donarem suport  a cap de les esmenes que ha
presentat el Grup Parlamentari Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bosco Gomila per la seva intervenció en
nom del PSM-Entesa Nacionalista. Sr. Tirs Pons en nom del
Grup Socialista té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La
proximitat d’eleccions produeix que la pressió de sang
augmenti en els cossos, açò fa que la circulació sanguínia en el
cervell s’acceleri i que les idees prenguin formes, a vegades,
molt increïbles, perquè, crec jo, ha perdut de vista allò que és
una llei d’acompanyament. La llei d’acompanyament són
aquelles variacions que es fan dins el corpus legal que té
establertes la comunitat autònoma per fer possible l’execució
del pressupost, allò que no és, és una capsa de galetes, de
xocolata, coco, o d’una altra mena. I aquí devora el que es
pretén, a pesar que s’hagi presentat i no s’hagi la defensa
pública, hi ha modificacions de lleis importantíssimes que s’han
de modificar òbviament amb un mecanisme que té establert
aquest Parlament i que és la reforma de lleis, com la Llei
electoral o la de taxes per a pernoctacions turístiques en
aquestes Illes, etcètera. I s’ha concentrat en un discurs de
victimisme, fent un fals maniqueu, presentant com a veritat una
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cosa que no ho és i després l’ha rebatuda amb una
contundència digna de millor interès. Vegem si som capaços, tal
vegada sí i tal vegada no, no ho sé, però de fer una aproximació
a allò que s’ha dit.

Deducció per a llibres de text. La deducció de llibres de text
del total de valor de totes les famílies sense discriminació té un
cost importantíssim i que no hi hagut ningú que hagi estat
capaç de fer. Una vegada que no es té prou diners i s’ha de fer
una selecció, quines són les raons per modificar o per aplicar
una mesura tributària d’aquesta mena? Senzillament la situació
econòmica de les famílies, no és igual la situació econòmica de
les famílies, per tant, no és igual la deducció que es pot fer per
a l’adquisició de llibres en els fills. I hi ha uns barems que a
nosaltres ens sembla, segurament que pocs, però és allò que
ara es pot  fer, però sí manifesten quin és l’interès d’aquest
Govern per ajudar als estudis de les famílies i als més
necessitat, òbviament amb més sentit d’allò que se’n diu
benestar, no vull dir rics perquè amb els euros no es sap molt
bé qui és ric i qui no ho és. Segona, les despeses de guarderia
amb una rebaixa del 15% de les quantitats satisfetes. És una
modificació d’una deducció que ja està en vigor, s’augmenta la
quantia màxima de deducció que passa de 150,26 euros a 200.
S’incrementa el límit de renda per acollir-se a aquest benefici
fiscal, amb la qual cosa també s’augmenta el nombre de
beneficiaris, però és una modificació d’una millora, d’una
deducció que hi havia damunt l’IRPF de l’any passat. 

Les despeses per a pagament de lloguers dels joves, ha
estat una millora que s’inclou enguany, es modifica i a la qual
s’hi ha passat  de’n peu en puntes. Passant dels joves de 32 a
35 anys, també queden excloses les bases imposables superiors
als que guanyen 18.000 euros amb declaracions individuals i
30.050 a tributació conjunta. És una nova introducció,
introduïda per la llei d’acompanyament del 2003, també és una
millora. Per tant, també baixen les possibilitats d’ingrés, que
aquestes possibilitats d’ingrés sembla que la duen neguitosa
a la portaveu del Grup Popular. Les despeses per a adquisició
o per a rehabilitació d’habitatge per a joves, la deducció d’un
5% del preu satisfet per a adquisició o rehabilitació per a joves
menors de 35 anys residents en aquestes Illes, que és una
modificació d’una deducció que ja està en vigor, amb un
augment del percentatge que passa del 3 al 5%. 

Les despeses de conservació de terrenys rústics situats en
espais naturals protegits, una deducció del 50% de les
despeses efectuades amb un màxim de 25 euros per hectàrea o
el triple de l’impost de béns immobles. No és nou, està en vigor
aquesta mesura, no és una modificació, les despeses per a
conservació de terrenys rústics declarats àrees naturals, es
torna aplicar exactament igual en el 2003 com estava posat
abans, no hi ha hagut cap modificació ni cap increment.

Els declarants de més de 65 anys que tenen una deducció
de 36 euros, majors de 65 anys, queden excloses les bases
imposables superiors a 24.000 euros en declaració conjunta i a
12.000 en declaració individual. És una modificació, no és nova
la mesura, és una modificació del límit de renda per poder
acollir-se a aquest benefici fiscal, amb la qual cosa també
augmentam el nombre de beneficiaris, però no són tots. I la

pregunta és, haurien de ser tots? Òbviament no es pot  fer,
perquè la situació financera de cada un dels ciutadans
d’aquestes Illes no és uniforme, és diferenciada i els sistemes
impositius més progressistes, òbviament, estan en funció dels
diners que es guanyen, no per a tothom, la igualtat per a
tothom no és igualtat per a tothom sinó que és igualtat d’uns
per damunt de la dels altres.

Impost sobre successions i donacions. S’incrementen 3.000
euros de l’import establert per l’Estat fins 50.858 euros, quan es
rebin herències per a menors de 21 anys. És allò que hi havia,
no hi ha hagut cap modificació. L’exempció total del pagament
de l’impost en el cas de transmissió d’habitatge habitual fins un
valor de 120.000 euros, és el que hi havia, no ha sofert cap
transformació. Les herències a conjugues ascendents o
descendents d’uns terrenys situats en una àrea de sòl rústic
protegit, o una àrea d’interès agrari tenen una reducció del 95%
del valor del terreny situat en l’àrea de sòl rústic protegit. És el
que hi havia, no hi ha hagut cap modificació.

L’impost sobre transmissions patrimonials que és la
controvèrsia de les mitges veritats o d’emmudir el que diu allò
que ja està escrit. Vegem, supòs que ens podem posar tots
d’acord dient que el preu de les finques declarades a ca un
notari o en el Registre de la Propietat són la mentida més
solemne que hi ha en aquestes Illes i fora d’aquestes Illes.
Miram els valors cadastrals per l’IBI de qualsevol ajuntament
i òbviament que els que hi entenen damunt de valors de béns
immobles fan un somriure, només un somriure per no cridar
obertament dient, la compraria tota per aquest valor. Hi havia
un procediment arbitrari que s’havia fet costum quan es
produïen aquestes transmissions, el notari automàticament
multiplicava la valoració de la finca per 1,6, no es sap molt bé
d’on surt aquest 1,6 era un número màgic, però es cotitzava
sobre aquesta multiplicació de la valor que apareixia a l’IBI per
1,6. Segon, quan es produïa una transmissió de finques de
segona mà o d’empreses, o edificis que exerceixen d’empreses,
en la modificació que va la llei de l’Estat de poder aplicar
l’impost sobre el valor afegit per a la declaració per pagar els
seus imposts, aquí devora hi va haver una porta oberta allà on
òbviament les persones són intelAligents i els agrada poc que
els toquin la butxaca i varen tenir prest un camí meravellós i va
ser fer una societat paralAlela que no tenia operativitat, pagar a
l’IBI i després recuperar-ho. Amb la qual cosa un impost que
aplicava la comunitat autònoma del 7% damunt la resta, no
bastava perquè els sortia molt més a compte pagar a través de
l’IVA ,que eren uns diners recuperats.

Ara bé, què es diu ara? Molt  bé, vostè vol declarar sobre
l’IVA, que tenia el 0,5% només? Pagarà un 1,5, però el
reglament de l’IVA els dóna prou marge perquè sigui beneficiós
i la comunitat autònoma no surti perjudicada d’una norma que
amb molt bon criteri, o amb mal criteri, no és el moment
d’analitzar-ho, ha aplicat la legislació estatal. Si volen anar de
comú acord a través de la comunitat autònoma (...) els imposts
d’aquí, si li baixa l’impost del 7% al 3,5% o no? Sí, si es fa de
comú acord. És que des de les disposicions que facem en
aquest parlament hem de protegir l’engany, la burla, la falsedat
en la valoració de les coses? Hi estam d’acord? O hem
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d’intentar seguir la màxima de que pagui més el que més tengui
però no enganant en el preu de les coses?

Jo crec que és una aproximació prou valenta i prou vàlida
per poder tapar aquest forat que hi havia, que segurament hi
continuarà essent, perquè la ment humana és molt hàbil, però
que en certa manera vol aturar aquest filicomís.

Per tant, del que vostè ha dit i el que ha deixat de dir, ho
sumam tot  i no veim que hi hagi raons suficients per a un vot
en contra de la Llei d’acompanyament. Ans bé, nosaltres creim
que s’havien d’haver modificat alguns aspectes d’alguna llei
que en aquests moments no estic en disposició d’oferir, potser
abans de tancar el debat sí, que podrien ajudar bastant a la
realització del pressupost, que és pel que serveix la llei. La llei
serveix per fer aquelles transformacions que fan possible
l’aplicació del pressupost, però no són una capsa de galetes
encara que la senyora portaveu digui que és una fina
consumidora d’aquest producte gastronòmic. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons, per la seva intervenció en nom del
Grup Parlamentari Socialista. En torn de rèplica la Sra. Salom té
la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diput ats,
en primer lloc voldria fer una reflexió al portaveu del Grup Mixt,
que és curiós que ens parla aquí de credibilitat..., si no escolta,
és a dir, fa aquí una intervenció, ens parla de Madrid i ens parla
de temes que no tenen res a veure amb els pressuposts de la
comunitat autònoma, i aquest senyor, que és representant del
Grup Mixt, parla de credibilitat en aquest ple, quan ell intervé
pel Grup Mixt  quan és un afiliat del PSOE i hauria de seure i
formar part  del Grup Parlamentari Socialista. Això és la
credibilitat del responsable i del representant del Grup Mixt  de
Formentera.

El portaveu del PSM, el Sr. Bosco Gomila, ens diu que ell no
està a favor de les desgravacions que proposam nosaltres des
del Grup Parlamentari Popular, que beneficien les famílies i
beneficien les dones per intentar fer més fàcil conciliar la vida
familiar i laboral, vostès estan en contra d’aquestes deduccions
perquè diuen que s’ha d’anar per donar més serveis. Nosaltres
trobam, des del Grup Popular, que és compatible donar més
serveis per part  de l’administració per intentar que sigui més
fàcil conciliar per part  de les dones família i feina, que això és
totalment compatible amb incrementar les desgravacions que es
puguin fer sobre l’impost de la renda de les persones físiques.
Vostès només estan d’acord en una part, nosaltres estam
d’acord amb les dues perquè consideram que així és molt millor
el benefici per a les dones de la nostra comunitat.

I els he de dir, a vostè i al Sr. Pons, que s’han passat i no
m’han escoltat, a mi. Em diuen “vostè ha parlat d’uns temes i
m’ha parlat d’unes altres esmenes”; idò mirin, és que vostès
han parlat de les esmenes del següent debat, tant el Sr. Pons
com el Sr. Gomila. No han escoltat ni el president del Parlament

quan ha dit quines esmenes es debatrien, ni han escoltat la
portaveu del Grup Parlamentari Popular quan he defensat les
esmenes que el president del Parlament havia anunciat. Vostès
ja han parlat del que vendrà després en el debat número 3, és a
dir, s’han passat  i no han escoltat les paraules dites per la
portaveu del Grup Parlamentari Popular.

Quant als llibres de text, Sr. Pons, li he de dir que
efectivament hi ha ajudes i que hi ha unes quantitats
importants, però el que li he dit jo -que nosaltres en això hi
estam d’acord-, però el que li hem dit nosaltres des del Grup
Popular és que enganen la gent, els ciutadans de les Illes
Balears, quan diuen que es podrà deduir el cent per cent  de
llibres de text, perquè això és fals, Sr. Pons. Et diuen: “Et  p o t s
deduir el cent per cent; quantitat màxima de la deducció, 100
euros”. Què valen els llibres de text? Idò, Sr. Pons, els llibres de
text  valen més de 100 euros per alumnes, valen entre 137 i 204
euros; per tant, si la deducció màxima és de 100 euros és una
mentida dir als pares i a les mares de les Illes Balears que es pot
deduir el cent per cent dels llibres de text. I a això vostè no m’ha
contestat.

Quant als joves, les deduccions per als joves. Evidentment
des del Grup Popular estam d’acord en què es puguin aplicar a
la gent jove unes deduccions per a rehabilitació d’habitatge,
per a lloguer d’habitatges. Però qui ha creat el problema, en
aquesta comunitat, amb les seves polítiques? Qui ha fet
incrementar el preu dels habitatges amb les seves polítiques?,
amb la política de sòl d’aquest govern, i amb la política
d’incrementar l’impost de transmissions patrimonials. Qui ha
incrementat en un 17% l’impost de transmissions patrimonials
per a tots aquells joves que volen comprar un nou habitatge i
que escripturen aquest habitatge, perquè ho fan a través d’una
hipoteca, pel cent per cent del cost real d’aquest habitatge?
Vostès creen un problema, i és que als joves que volen adquirir
un habitatge vostès amb la seva política han fet que això els
surti més car. I ara apliquen unes mesures, clar, intenten
corregir això però no ho aconsegueixen corregint el cent per
cent.

Per tant, des del Grup Popular estam convençuts que les
nostres esmenes, les esmenes plantejades, són positives, són
bones, redunden en benefici dels ciutadans de les Illes Balears,
perquè l’únic que pretenen és reduir la pressió fiscal a la nostra
comunitat. Vostès augmenten els imposts, Partit Socialista i
pacte de progrés; nosaltres, Partit Popular, intentam reduir els
impostos a la nostra comunitat, i així plantejam, i aquí em sap
greu que cap grup parlamentari no hi estigui d’acord, que a
totes aquelles unitats familiars que al llarg de l’any tenguin un
fill, puguin deduir de l’impost de la renda de les persones
físiques 420 euros. Nosaltres trobam aquesta mesura positiva,
beneficiosa per a totes aquelles parelles joves que tenen un fill
al llarg de l’any. Nosaltres, des del Grup Popular, proposam que
l’impost de transmissions patrimonials passi del 7 que tenen
vostès al 6%; consideram que això farà que el preu de
l’habitatge sigui més barat. Des del Grup Popular proposam
reduir l’impost d’actes jurídics documentats que vostès tenen
a un 1,5% per a determinades operacions, i nosaltres volem que
passi al 0,5%, i respecte a l’impost de successions i donacions,
Sr. President, senyores i senyors diputats, vostès incrementant
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les bases fan que aquest impost de successions i donacions
costi als habitants de les Illes Balears el doble: incrementen els
costs fiscals per aquestes operacions en un cent per cent.
Nosaltres, des del Partit Popular, proposam reduir l’impost de
successions i donacions per fer que això sigui menys onerós
per a les famílies de les Illes Balears.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Salom, per la seva intervenció. En torn
de contrarèplica el Sr. Joan Bosco Gomila té la paraula per cinc
minuts.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, president. Dues qüestions, només. Nosaltres creim
que els recursos d’aquesta administració de la comunitat
autònoma, ni de cap administració, són infinits, i per tant s’han
d’utilitzar de manera correcta i coherent, i per açò nosaltres
veim molt més important per donar suport a les famílies que
volen conciliar..., no les dones, Sra. Salom, les famílies, que els
adults volen conciliar la vida laboral i la vida familiars, idò és
molt millor donar serveis, i açò és el que fa aquest govern,
estalonar les escoletes municipals de 0 a 3 anys, incrementar les
ajudes als ajuntaments que donen servei d’atenció domiciliària
per als majors o incrementar el nombre de places per a assistits.

I també per als joves que volen accedir a un habitatge, per
moltes ajudes que es posin en les desgravacions, nosaltres
creim que el millor és que hi hagi habitatges de protecció oficial,
habitatges de preu taxat i habitatges que siguin assequibles als
joves, al sou que pot cobrar un jove, i vostè sap que aquest
govern ha fet jo li diria que gairebé el miracle. Miri, devora ca
nostra hi havia dues parcelAles que durant vuit anys un cartell
ben gros deia “ParcelAles cedides a l’IBAVI per executar un
projecte d’habitatges de protecció oficial”, el cartell durant vuit
anys. Idò bé, aquest govern ha fet el miracle, ha llevat el cartell
i en el seu lloc en aquests moments hi ha habitatges de
protecció oficial, i açò no només passa al meu poble, sinó que
passa a molts de pobles de les Illes Balears, i aquesta és la
política que s’ha de seguir, conscients que els recursos no són
infinits i que, per tant, s’han de destinar a allò que més
persones, més ciutadans de les Illes Balears puguin aprofitar,
i açò és donant serveis, donant serveis a les famílies i donant
serveis als joves.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Joan Bosco Gomila en nom del Grup
PSM-Entesa Nacionalista. El Sr. Pons, en nom del Grup
Socialista, té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, efectivament he fet un trailer del següent debat, però

ha estat perquè no m’havia llegit gaire bé el guió, em pensava
que estava globalitzat. Vostès em perdonaran perquè és un
debat recurrent que tenim la Sra. Portaveu del Grup Popular  i
qui els parla sobre la utilització perversa de les lleis
d’acompanyament.

Però en tots els debats que hem coincidit no hem coincidit
en una cosa fonamental: vostè no pot assegurar que els
imposts s’ha multiplicat un 300%. Açò és només de 0,5 a 1,5
quan s’acull a l’IVA; si no s’acull a l’IVA no té aquest impost
i en canvi se li baixa del 7% al 3,5. Per tant s’haurien de fer
càlculs molt prims i, en tot  cas, aquests càlculs a quantes
persones poden afectar al llarg de l’any? Fem un càlcul
desapassionadament, perquè resulta que segons el color polític
de militància es veu que els algoritmes matemàtics que fan
aquests números canvien un poc i no s’arriba a la mateixa
conclusió. És efectivament un pressupost amb unes lleis
d’acompanyament que és una continuació del que ha estat
succeint durant aquests tres anys passats, on s’ha reduït
efectivament els imposts, la pressió fiscal sobre els que meny s
tenien d’una forma escalonada, on es considera que han de fer
un esforç en aquest país perquè l’engany i la magarrufa quant
als valors dels immobles no continuïn essent presents, i açò és
una feina a la qual hauríem d’estar tots dedicats.

De totes maneres, que vostè culpi el Grup Socialista de
l’augment del valor en mercat dels immobles, o és la proximitat
de les eleccions amb ganes de guanyar-les, o és un
desconeixement palès per part de la diputada, o senzillament
ganes d’assenyalar. Suposem que és el primer supòsit, que és
el menys danyí quant a la reputació i l’opinió que tenc de la
portaveu del Grup Popular. Suposem que és la proximitat de les
eleccions que fa dir aquest disbarat, perquè és un disbarat.

Diferències en aquest bloc d’esmenes que vostè ha
defensat amb el Grup Socialista en té poques, i jo crec que són
corregibles fàcilment, no amb la seva aprovació, que seria
perjudicial per a la política que vol aplicar el Govern de progrés,
però el toc apocalípt ic que vostè utilitza, que si aprovam
aquestes coses aquí hi haurà el diluvi, òbviament és una
exageració per espantar nens petits, però qui més qui manco
s’afaita, si pot  o no, però té el cap prou tranquil i prou fred per
saber que allò correcte és votar en contra de les esmenes que
vostè ha defensat.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons en nom del Grup Socialista. Amb
la seva intervenció queda substanciat aquest debat.

I passam a continuació a la defensa conjunta de les
esmenes 4900 i 4901, esmenes d’addició de nous articles, totes
dues del Grup Parlamentari Mixt, Els Verds d’Eivissa. Sr.
Buades, en nom del grup parlamentari té la paraula.
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EL SR. BUADES I BELTRAN:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Aquestes esmenes
que començam a presentar avui té una explicació política òbvia,
i és que per quarta vegada consecutiva en aquesta llei, per
exemple, i a la que vendrà, el nostre partit, que forma part  de la
majoria, no ha estat objecte de cap requeriment per ser informat
del conjunt del projecte de llei d’acompanyament ni del projecte
de pressupostos, i molt menys se li ha demanat opinió sobre si
hi tenia res a aportar, i clar, per quatre anys consecutius, com
que ha començam a tenir més d’un trienni, convenia dir alguna
cosa, més que res com a avís a navegants del que pugui passar
en el futur.

La primera cosa dins aquest context que deim, perquè
pactes són pactes, és que si feim de la protecció dels espais
naturals una de les peces clau d’èxit d’aquest govern i feim
propaganda de la comunitat ecològica europea, hem de dotar
aquesta política de crear la comunitat ecològica europea de les
Balears que surt en els fulletons de l’ecotaxa d’eines perquè
pugui funcionar, i el problema que tenim és que devora èxits
clamorosos com multiplicar per quatre la superfície protegida a
les Illes Balears en aquesta legislatura, que és un èxit en si
clamorós, com dic, no hem tengut tant d’èxit en dotar aquest
augment de la protecció d’unes eines fiscals i econòmiques que
permeti fer viable aquesta protecció a mitjà i llarg termini, que és
l’objecte de tota la política de biodiversitat. Aleshores s’ha
multiplicat per quatre el nombre d’espais protegits, la seva
superfície, però només per dos el seu pressupost.

Malgrat això, per un exercici de responsabilitat Els Verds no
hem demanat ni una pesseta més per a l’administració
ambiental. Hem dit: “no convendria fer algun gest en matèria de
la Llei d’acompanyament dels pressupostos en matèria de
fomentar que des del sector privat es pugui colAlaborar en la
protecció? No podríem aconseguir posar en marxa alguna eina
que fes compatible el futur turístic d’aquests espais, la
protecció paisatgística, l’estratègia conservacionista i el dret de
la propietat?”. I no hem inventat el Mediterrani, sinó que
proposam aquí una cosa bastant senzilla, que és copiar els
Estats Units, molts d’estats nord-americans i també el Canadà,
igual que algunes regions d’Anglaterra, i proposam aquí que
s’incorpori en aquesta llei d’acompanyament un mecanisme de
foment perquè tota aquella propietat  privada que estant, per
tant, ubicada dins espais naturals protegits subscrigui
contractes de conservació, bé directament amb l’administració
o fins i tot  a través d’entitats privades sense ànim de lucre en
forma d’entitats de custòdia del territori, que vostès recordaran
del projecte de llei de biodiversitat, qui faci això, no només qui
sigui propietari, sinó qui sigui propietari conservacionista,
tengui una desgravació permanent, plurianual, per sempre
mentre conservi aquests usos, de 150 euros per hectàrea. Això
té un cost fiscal, evidentment, però té un cost fiscal molt baix i
totalment assumible. Si totes les propietats signassin convenis
directament amb l’administració ambiental o a través d’entitats
privades sense ànim de lucre de signe conservacionista, això
tendria un cost fiscal de 3,1 milions d’euros any que actualment
és molt baix. Jo vull comentar, a més, que gràcies a una esmena
nostra, també d’aquestes que es diuen desmesurades i fora
pactar, en aquell moment al projecte de llei d’ecotaxa, es va

aconseguir que algun diner de l’ecotaxa anàs a programes de
conservació. Per tant aquí hi ha finançament possible.

Aquesta esmena, per tant, el que pretén és fer viable la
conservació a partir de la iniciativa privada, fer-la sostenible
des del punt  de vista econòmic a través del fons de l’ecotaxa,
per tant afectar els pressupostos de 50.000 euros ara previstos
a 3,1 milions d’euros progressivament i, per tant, atacar tres
problemes que tenim molt greus. Un, la temptació permanent
que té la propietat  privada de vendre quan està dins un espai
natural; és a dir, això és un incentiu contra la parcelAlació i
contra la venda del nostre territori i per tant contra
l’especulació. Segona, i ho deim per a tots aquells que
s’omplen la boca de parlar del sector agrari i les rendes
ramaderes, qui vulgui agricultura dins espais naturals protegits,
qui hi vulgui ramaderia ha de tenir renda permanent, i això és
renda permanent complementària a l’ús directe primari de la
terra en forma d’agricultura, ramaderia o vedats cinegètics o,
diríem, usos forestals; això és una ajuda directa a qui vulgui fer
agricultura i ramaderia, com dic, dins espais naturals protegits.
I tercera cosa les grans finques; és evident que no es poden
posar barreres a les grans finques, perquè precisament les
grans finques han permès que amples zones, per exemple la
Serra de Tramuntana, o de Llevant, o Menorca, mantenguin un
paisatge pràcticament verge o un paisatge humanitzat d’una
manera que sigui sostenible des del punt de vista turístic i
també des del punt de vista social. Aleshores és bo que no
hagi límits a això.

En conjunt, per tant, creim que és una esmena intelAligent
que ens posa a l’avantguarda d’aquells països que mesclen
partenariat públic i privat en la conservació, i demostra una
vegada més que l’ecologisme té una alternativa que no és
contra la propietat, sinó a favor d’una propietat sensata que
colAlabori amb la protecció de la biodiversitat.

La segona esmena fa referència al preu de l’aiguanauta. Jo
només els llegiré els preus que estan pagant els ciutadans de
Palma, de Formentera, d’Andratx, o de Marratxí, l’aigua ara
mateix, l’aiguanauta. Resulta que un ciutadà de Palma paga 150
pessetes d’aiguanauta enguany per metre cúbic, però un
ciutadà de Formentera 225, 75 pessetes més Formentera que
Palma. Calvià paga només 97 pessetes, un ciutadà de Palma en
paga 150, un de Calvià 97. Això no és lògic, perquè imaginin
que amb l’electricitat pagàssim així: segons si tu encens el llum
a Calvià o l’encens a Palma, pagassis 53 pessetes més a Palma
que a Calvià, una cosa estranya, i si fossin de Formentera, si
tenguessis la mala sort, tot  i que el diputat  progressista de
Formentera no hi és , simplement pagassis exactament 138
pessetes més que a Calvià per metre cúbic. Això és
insostenible, no té ni cap ni peus en matèria de justícia
territorial ni d’usos socials i ecològics, ni molt menys des del
punt  de vista de racionalització del servei, i el que proposam Els
Verds és una cosa molt simple que no hem estat capaços que
algú ens cridàs per telèfon i poder-ho negociar, que és dir: per
què no feim com amb l’electricitat, que tothom paga igual pel
mateix?, i llavors aplicam sobre aquestes tarifes incentius
socials o ecològics, però el que no pot ser és que si el llum el
quilovat val per tot  igual a les Balears l’aiguanauta no ho
valgui, i que els ciutadans de Formentera o de Palma estiguin



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 113 / 17 de desembre del 2002 4853

 

molt pitjor que els ciutadans, per exemple, de Calvià. Això no
pot ser així. 

La nostra proposta és basant simple: seria econòmicament
viable, ecològicament sensat, de total justícia territorial que hi
hagués un preu l’any 2003 unificat d’aiguanauta en torn a les
98, 99 pessetes a tot  Balears. Això no faria patir el servei i
tothom pagaria el mateix, igual que la llum. Això és un idea tan
dolenta? Aleshores estam segurs nosaltres que tendríem un vot
per unanimitat d’això si els partits polítics representats en
aquest parlament es dedicassin a fer política i a pensar en els
ciutadans, i no pensassin en estratègies de partit  que a vegades
no entén ningú.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades, per la seva intervenció en nom
del Grup Mixt, Els Verds d’Eivissa. Sr. Pons, en un torn... Perdó,
Sr. Joan Bosco Gomila, en un torn en contra té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc i en nom del Grup
Parlamentari PSM, la realitat és que ens ha sorprès que el
portaveu del Grup Parlamentari Mixt  digués que per quarta
vegada no s’havia assabentat del pressupost ni de com
s’havien negociat aquests pressuposts, quan aquests
pressuposts vénen del Govern; jo no sé com es duen els debats
dins el Consell de Govern, però la veritat és que el PSM ens
sentim responsables d’aquest pressupost. El PSM vam
presentar tres esmenes que després vam conciliar amb els altres
partits del pacte, dues han estat incorporades al text , a la Llei de
pressuposts, no la d’acompanyament, i una es va considerar
que ho era el moment d’aplicar-la i per tant va ser retirada.

Nosaltres entenem que amb aquestes dues esmenes, i
sobretot per la tramitació que el portaveu del Grup Mixt ha
seguit més que pel fons de les mateixes esmenes, no hi ha
ganes ni voluntat de conciliar-les amb els altres partits del
pacte. Jo pens que fàcilment asseguts haguérem pogut arribat
a acords, el que passa és que no hi ha aquesta voluntat.
Nosaltres entenem que són esmenes totalment electoralistes i
que només persegueixen el desmarcament de la resta del pacte
de progrés, perquè si es vol arribar a un acord s’asseu amb els
altres portaveus dels grups parlamentaris, es raona dins el
Govern i s’arriba a acords. Aquí no hi ha aquesta voluntat, i per
tant entenem que és inútil entrar en el fons d’aquesta qüestió
perquè estam convençuts que allò que es persegueix és un rèdit
p olític partidista per part  d’Els Verds que no tant la voluntat
d’aconseguir el que diuen les mateixes esmenes.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Joan Bosco Gomila en nom del Grup del
PSM-Entesa Nacionalista. Sr. Tirs Pons, en nom del Grup
Socialista té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades i senyors diputats, supòs
que aquesta expressió final que aquí només parla de política
vostè i els altres no seria una exageració produïda per l’emoció
en presentar aquestes esmenes tan brillants, però que,
òbviament, no responen a la realitat, senzillament a aquesta
abundància de passió amb la qual defensa les esmenes.

Miri, jo puc estar d’acord amb el discurs polític i aleshores
li he de dir que està mal redactat. Els pactes dels Estats Units i
que succeeixen al Canadà però als Estats Units, sobre utilització
per part de tot el personal, de tots els ciutadans, que estiguin
a disposició oberta al gaudi dels ciutadans, que tenguin uns
beneficis econòmics, els crec. Però aquí devora -a mi em sap
greu furgar dins ferides encara que siguin superficials- ja hi ha
mesures que amb molt de seny la consellera Sra. Rosselló, que
supòs que també és verda, no només pel color del seu vestit,
d’aquí no hi veig gaire, però bé...

(Rialles)

No, no, és allò de fora.

...publica dia 30 de novembre en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears, resolució de la consellera de Medi Ambient de
convocatòria pública extraordinària per a la presentació de
solAlicituds de subvenció per a la finançació d’inversions en el
parc natural de Mondragó. Per tant, una política concreta que
ja contempla que hi hagi beneficiaris que estiguin disposats a
millorar el que tenen en el seu patrimoni pels seus valors
ecològics està contemplat dins la política que fa la Conselleria
de Medi Ambient.

Per tant, per què s’han de beneficiar sense límit, sense límit
de base imposable només per tenir aquestes finques i arribar a
un pacte de conservació -la millor conservació de la naturalesa
és no tocar-la, està bé així- només perquè puguin tenir 150
euros per hectàrea sense límit de base imposable? Sense límit,
encara que siguin molt rics? Em sembla que és un contrasentit
i d’una bona idea està representada una mala solució. L’IRPF,
vull dir les mesures d’acompanyament contemplen, i vostè ho
ha dit, contemplen una bonificació quant a propietaris de
terrenys que tenen un valor ecològic, que estan declarades
àrees d’especial interès. La conselleria emet dictàmens,
resolucions, perdó, per arribar a pactes, on em sembla que té 54
milions de pessetes, aproximadament, la conselleria per dedicar
a aquest tema de Mondragó, que significa un compromís per
part  de la propietat. Per què no arbitram sistemes d’ajuts
posteriors, quan s’hagi manifestat la voluntat del propietari
d’arribar a acords amb l’administració pública, en tost d’arribar
a un benefici fiscal abans de conèixer el grau de compromís que
té la propietat  (...)? Creim que és més lògic, més productiu i que
soluciona més el problema el camí seguit per la resolució de la
conselleria que no per l’oferta que fa vostè.

Segon. El tema de les aigües. Si l’aigua estigués
nacionalitzada, fos propietat de l’Estat, no tendria cap
inconvenient. Miri, el sistema d’Israel, per exemple, on ningú no
pot  fer un pou, l’únic que pot fer pous és l’Estat, tenen un



4854 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 113 / 17 de desembre del 2002 

 

sistema també de depuració, supòs que açò vostè ho sap millor
que ningú a uns nivell increïbles, i l’excés d’aigua el reinjecten
a la capa freàtica per poder resistir un any en cas de conflicte,
que l’enverinament del riu Jordà i totes les fonts d’alimentació
que proporcionen aigua a Israel poguessin sofrir, però no és el
cas d’aquí, allà on hi ha propietat privada que té pous, i vostès
els els nacionalitza per via trapella.

Açò és una modificació de la Llei general d’aigües
d’Espanya a  t ravés  d’una resolució  d’una l le i
d’acompanyament a uns pressuposts d’una comunitat
autònoma. Jo crec que seria un font de conflictes, tot  i creient
que la seva explicació sobre la necessitat de la nacionalització
de l’aigua, si voleu, que tota l’aigua fos pública, seria una bona
cosa, però no a través d’una llei d’acompanyament, una llei
d’acompanyament no és el graó indicat per modificar una llei
d’aquest tenor; així és com em vaig manifestar a modificacions
del corpus legislatiu espanyol i a la comunitat autònoma, per
aquesta via d’introducció d’esmenes a la llei de pressupost,
creim que no és l’indicat, perquè no ajuda de cap manera a
l’execució de cap de les actuacions que té contemplades el
pressupost. El pressupost, segons el pacte en el Consell de
Govern, allà on són tots els grups representats, no hi ha
consultes posteriors. Jo crec que l’actuació del Govern ha estat
exquisida, ha contemplat els prevists que hi havia fa tres anys
i busques i crec que ha de continuar així, si volem que al final,
quan ens mirem pels resultats aconseguits per aquest pacte de
govern, almenys puguem somriure i diguin: no ho han fet tan
malament tampoc.

Per açò, jo crec que vostè hauria de fer una reflexió i no
posar-nos en la tessitura de votar-li en contra, perquè hi ha
raons suficients per a no acceptar les esmenes que vostè ha
defensat.

Gràcies per la seva atenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons, en nom del Grup Socialista. Sra.
Salom, té un torn en nom del Grup Popular.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
No entenem massa, Sr. Buades, aquest rebombori que ha
muntat pel fet de plantejar una sèrie d’esmenes a aquests
pressuposts, perquè, efectivament, el seu grup o el grup d’Els
Verds varen votar suposam en el Consell de Govern a favor
d’aquests pressuposts, i vostès, amb total llibertat, plantegen
aquí una sèrie d’esmenes. El President del Govern diu que no
li cap dins el cap com és possible que, després de votar a favor
dels pressuposts, Els Verds ara aquí plantegin esmenes; en
canvi, al president del Govern sí li cap dins el cap que s’aprovi
al Consell de Govern la llei de biodiversitat, que tots els
membres del Govern hi estiguin d’acord i que després, aquí en
el Parlament, el PSM plantegi 40 esmenes a aquesta llei; això sí
li cap dins el cap al president del Govern?

Nosaltres creim, des del Grup Popular, que no es mira amb
el mateix tracte el grup d’Els Verds que el grup del PSM o
d’Unió Mallorquina, perquè el fet és exactament el mateix: són
dues lleis aprovades pel Consell de Govern, que se suposa que
tots els membres del Govern han votat a favor, i després, en el
Parlament, en el tràmit parlamentari, cadascú planteja les
esmenes que considera oportunes. Però crec que apliquen un
tracte distint a Els Verds respecte del PSM i d’Unió
Mallorquina.

Dit això, dir, Sr. Buades, que de les seves dues esmenes, la
4900 i la 4901, n’hi ha una que des del Grup Popular hi estam a
favor i l’altra que hi estam en contra. A la primera, que fa
referència a donar la possibilitat que tots aquells propietaris de
finques puguin signar convenis de manera voluntària amb el
Govern per incloure les finques dins espais protegits i si els
proposa una desgravació de 150 euros per hectàrea, a aquesta
esmena, des del Grup Popular, li donarem el nostre suport.
Estam en contra que, de manera obligatòria, s’exigeixi als
particulars que les seves finques estiguin dins espais naturals
protegits, com a la Serra de Llevant o a la Serra de Tramuntana;
des del Grup Popular estam en contra que, per llei, se’ls obligui
que les seves finques estiguin aquí. Nosaltres consideram, des
del Grup Popular, que ha de ser de manera voluntària, donar la
possibilitat als particulars de signar convenis amb
l’administració perquè, de manera voluntària, les seves finques
es puguin incorporar a espais naturals protegits o a parcs
naturals. Però ja que vostès aproven el contrari, com a mínim
acceptar aquesta esmena que consideram nosaltres que
almenys beneficia un poc aquests propietaris que, amb les
seves mesures, es veuen tan i tan perjudicats.

I l’altra esmena, respecte del servei públic d’aigua, doncs,
des del Grup Popular hi votarem en contra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom, per la seva intervenció en nom
del Grup Popular. En torn de rèplica, el Sr. Buades, en nom del
Grup Mixt, té la paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sí, gràcies. Bé, la resposta del PSM  és enginyosa, és a dir,
és enginyosa pel que li acaba de dir el Partit Popular, és a dir,
tres consellers del PSM  asseguts a un Consell de Govern, amb
el projecte de llei de biodiversitat, la donen per bona i al cap de
10 dies 46 esmenes en el Parlament.

(Petit aldarull a la sala)

Hi ha, com deia el Sr. Orwell, aquí tot és igual però n’hi ha
que són més iguals que els altres, el PSM és més igual que Els
Verds en aquest Govern; UM, que en presenta només 80, és
més igual que Els Verds en aquesta majoria, eh? Això està
claríssim. Aleshores, jo sí que entr en el fons de la qüestió i el
fons de la qüestió és per què dimonis un partit nacionalista,
progressista i ecologista és incapaç de plantejar-se una política
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d’ajuts fiscals a la propietat dins espais naturals protegits? I si
no hi entra, és que no té motius, i el que hauria de fer vostè és
fer política; és a dir, reconèixer que no li agrada la situació
política, però cercar el fons de la qüestió, i no demanar a casa
d’altre el que un no fa a ca seva, amb tres consellers i no amb
un, en aquest Consell de Govern.

Dit això, anem al PSOE, que sí que intenta entrar el seu
representant en el fons d’aquestes esmenes, cosa que és
d’agrair, perquè, encara que no compartirem l’argumentació,
com a mínim hi havia argumentació de fons i ja és bastant. Bé,
les dades que tenim sobre els Estats Units són diferents,
nosaltres estam més especialitzats en el tema de protecció dels
espais naturals que segons quins altres partits; li puc ben
assegurar que en els Estats Units, el Canadà i en el Regne Unit
és molt fàcil desgravar a nivell d’Estat, perquè allà els estats i
les municipalitats tenen un poder més fort que l’Estat central,
per dir-ho d’alguna manera, que aquí; per tant, en els estats
canadencs com en els nord-americans això és possible, igual
que moltes regions angleses, i no ho és, no ho és per construir ,
no ho és per deixar utilitzar, és per la simple existència d’això.
Per què? Perquè entitats de custòdia, entitats privades
altruistes o bé l’administració ambiental poden usar aquestes
finques, perquè ho han dit els propietaris, voluntàriament. Per
fer què? No per a visites només, sinó per a moltes altres coses,
per exemple, per aconseguir recuperar un bosc. Aleshores, la
informació no és la mateixa, jo li dic que això nostre existeix,
funciona i funciona a països de tradició anglosaxona on el
sector privat és important.

Vostè diu, la qüestió de la renda. És divertidíssim, perquè i
amb l’ecotaxa els alemanys rics la paguen diferent l’ecotaxa que
els alemanys pobres? M’entén? Vull dir, aquest socialisme de
màrqueting, quan toca els temes reals, dius: ostres, vaja
socialisme! Resultarà que un ric hisendat de Düsseldorf ve tres
vegades aquí i paga el mateix que un pobre de Düsseldorf,
ostres, és que no té res a veure amb això ni l’ecotaxa ni el que
nosaltres proposam! Això és fiscalitat ambiental i agrària
indirecta, m’entén? Això està orientat a aconseguir uns
objectius ambientals, és a dir que propietat  i conservació siguin
compatibles, que qui té la finca i no especula, no parcelAla,
tengui una sortida com a família, com a persones allà. I a la
vegada, la biodiversitat se’n beneficiï; que té a veure això amb
la renda? Si vostès mateixos, amb bon criteri, per exemple, amb
l’impost turístic, evidentment no distingien segons la renda del
que arribava; o per exemple amb les transmissions patrimonials,
que només distingeixen entre VPO, siguin o no falses, la
iniciativa privada o pública, i en canvi una simple transmissió
de casa sigui primera o segona casa no ho distingeixen, per
exemple.

Aleshores, vostè em parla que la Conselleria de Medi
Ambient dóna ja 54 milions de pessetes, no dic d’euros, ja ens
agradaria, en ajudes a un parc. Jo el que li deia és exactament
això: el conjunt de doblers dedicats a espais naturals ha crescut
el doble en aquesta legislatura, amb la superfície protegida
quatre vegades. Si la superfície protegida creix quatre vegades
i els doblers per gestionar-la només el doble, vostè em
reconeixerà que aquí hi ha un problema matemàtic,  és a dir  a
cada hectàrea cada vegada li toca manco. I què demanen Els

Verds, més doblers per a l’administració ambiental? No, entre
d’altres coses perquè d’aquí a cinc mesos ves a saber, o d’aquí
a dues hores, qui la du aquesta conselleria, eh? Sinó, estam
dient: a veure, és possible donar doblers a la propietat que
vulgui conservar dins espais naturals protegits i gestionats
ambientalment, sense donar més doblers a l’administració
ambiental? Sí. És una esmena que té molt de futur i la farà el
govern que sigui més tard o més d’hora, perquè això es fa als
països avançats.

El tema de l’aigua, home, el tema de l’aigua és interessant.
Vostè xerra que nosaltres volem nacionalitzar l’aigua; no, no,
estam en el segle XXI, és a dir, nosaltres estam xerrant  de posar
preus públics a l’aigua. L’energia elèctrica no està
nacionalitzada, jo no sé si GESA és una societat pública estatal
en aquests moments, però hi ha uns preus públics de l’energia
i el quilovat està fixat per una administració pública, no està
fixat per GESA, pot  fer totes les propostes que vulgui. Podríem
discutir si els que posen els preus posen el que vol GESA o
ENDESA, en això hi estic d’acord; però, des del punt de vista
formal, és a l’inrevés, són els governs que posen els preus a
GESA, encara que llavors la realitat sigui una altra cosa. Però
nosaltres no parlam de nacionalitzar, nosaltres deim: per què és
bo que un ciutadà de Calvià pagui 53 pessetes manco per metre
cúbic a l’any 2002 per l’aigua en alta que és de Palma? Per què
és bo que un ciutadà de Formentera pagui 135 pessetes més
que un Palma, independentment de la renda, per què és bo
això? I deim: no hi hauria un sistema més senzill, que és copiar
el rebut del llum i dir: en aigua en alta tothom paga el mateix,
independentment de la residència; i a més, això suposa que a
àmplies zones de les Balears, totes les Pitiüses i una part de
Mallorca, com a mínim, paguin manco per l’aigua en alta,
racionalitzant consums i recuperant aqüífers. Això és un gran
problema? Que té a veure això amb la nacionalització?

Però jo el que li demanaria també és una reflexió: si el Partit
Socialista comparteix la tesi que s’ha de castigar Palma per
damunt Calvià o Formentera per damunt Sant Antoni que ho
digui públicament, perquè està costant doblers a la població
d’aquests llocs.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades, en nom del Grup Mixt. En torn
de contrarèplica, el Sr. Joan Bosco Gomila, en nom del Grup
PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. El primer, recordar que aquest
Parlament ja té història de les esmenes presentades pel partit
que dóna suport al Govern, i l’exemple més clar va ser la Llei de
Directrius d’Ordenació Territorial, que fins al darrer moment el
partit  que en aquell moment donava suport al Govern
presentava esmenes a aquella llei. Per tant, que açò no és una
qüestió poc habitual en aquesta casa, sinó ben bé tot el
contrari, i serveix perquè les lleis segueixin el seu tràmit i durant
la tramitació parlamentària es puguin incorporar algunes
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esmenes, i açò és el que ha fet el PSM amb la llei de
biodiversitat, que el Sr. Buades sap ben cert que amb aquesta
llei arribarem a un acord; sap ben cert que el PSM està a favor
d’aquesta llei i que la idea de posar aquestes esmenes en el
tràmit parlamentari va ser perquè la llei no tingués cap tipus de
retard i la tramitació parlamentària seguís el seu curs. Per tant,
pot  estar tranquil que el PSM  negociarà amb Els Verds,
negociarà amb tots els partits del pacte de progrés les seves
esmenes a la llei de biodiversitat, com vol que Els Verds ho
facin amb les seves esmenes a la llei d’acompanyament dels
pressuposts.

Per tant, per aquesta qüestió estigui tranquil, perquè cregui-
me que nosaltres estam d’acord a donar incentius fiscals, a
nosaltres ens preocupa la gestió dels parcs naturals que són
d’aquest Govern de les Illes Balears, i per açò feim propostes ,
però les feim allà on correspon. Jo amb vostè vull discutir, amb
el seu partit vull discutir asseguts, d’igual a igual, com a pacte
de progrés, i no aquí com a govern i oposició; ho vull fer amb
vostès, ho full fer amb Esquerra Unida i ho vull fer amb el
PSOE. Per tant, entrar en el fons de les seves esmenes,
nosaltres entenem que perfectament aquestes esmenes podrien
ser o podrien estar incloses, sinó bé amb aquest redactat,
doncs pactades dins la llei de biodiversitat, que són dues
esmenes que afecten directament la biodiversitat i que, per tant,
es podrien negociar perfectament i no dur-les aquí, sense cap
tipus d’acord amb tots els partits que formam part del Govern.

Per tant, nosaltres ens mantenim que entenem que, com deia
el Sr. Pons, el millor seria que les retirassin, però si no les
haurem de votar en contra.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bosco Gomila, en nom del PSM-Entesa
Nacionalista. El Sr. Pons, en nom del Grup Socialista, té la
paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades i senyors diputats. Anem
a entrar un poc més en el fons. L’exemple utilitzat de
l’electricitat, la distribució de l’energia elèctrica, amb la
distribució de l’aigua, vostè sap perfectament que és perversa,
perquè no hi ha la mateixa propietat. Quan GESA ven, ven
electricitat a tothom i té beneficis més o menys, segons les
zones allà on la produeixi, i per llei s’unifiquen els preus de
l’electricitat, una. Però amb l’aigua no; l’aigua està subjecta a
preu públic i el preu públic el demanen o el presenten els
ajuntaments o els explotadors dels pous i en funció del que
costa surt el preu públic de l’aigua. A Formentera, segurament,
que deu ser aigua que prové d’una dessaladora, allà on hi ha
un cost econòmic d’electricitat, d’energia, que fa que sigui més
cara.

Per açò li deia jo que per donar compliment a una idea, que
jo la compartesc en origen, s’hauria de fer un consorci general
de l’aigua i que tots els ajuntaments, a tràmit dels consells

insulars o a tràmit de la comunitat autònoma, fessin el consorci
de l’aigua de Mallorca, de Menorca o d’Eivissa perquè canals
misteriosos que comuniquin l’aigua a totes les illes no
existeixen, i a través d’aquest consorci arribar a un preu públic
unificat, allà on pogués costar igual l’aigua de sa Pobla que
l’aigua de ciutat. Però si no hi ha prèviament un consorci per
unificar la propietat  de l’aigua, determinar el preu de l’aigua és
impossible perquè els ajuntaments no renunciaran mai a fer
pagar poc als seus ciutadans perquè tenen uns sistemes
d’explotació que siguin més favorables als que les tenen més
cars. Per açò, no perquè estiguem en contra d’arribar a una
figura jurídica que pugui unificar, no solament les aigües quant
a extracció i en alta, sinó també el tractament de les aigües
residuals. Seria difícil, i es qüestió de fer un estudi prou
profund damunt la insularització de serveis, que li he de dir que
som apassionat del tema perquè m’agraden molt, perquè
unifiquen, sobretot, el tractament que rep cada ciutadà en
serveis que són necessaris: aigües netes, aigües brutes, perdó,
tractament de fems, que és el cas que tenim més evident a
Menorca; per açò me semblava que aquesta voluntat, a través
de la llei d’acompanyament, cosa que vost è no m’ha contestat,
a través de la llei d’acompanyament, de voler muntar un gran
consorci o de fugir dels preus públics que apliquen els
ajuntaments, me semblava que no era el moment, el lloc ni
l’instrument per poder-li votar a favor.

Òbviament que quan el Grup Socialista vota en contra és
perquè ha tingut un debat, més intel Aligent o manco, però que
no hi ha arribat de sobta, de sobta s’ha fet el llum, no, hi ha
hagut un debat, debat suficient, que ens ha fet votar en contra
de mesures que nosaltres creim que no és el moment de fer-les.

Hi ha una divergència clara entre el que vostè presenta
quant als 150 euros per hectàrea i el que publica o la política
manifesta que fa la Conselleria de Medi Ambient; primer de tot,
perquè és manifestació de voluntat de conservació i pacte amb
l’administració i ajuda fins a un 50%, directa; però que, a més,
hagin de tenir 150 pessetes, 150 euros per hectàrea aquest
p acte que s’ha fet amb la conselleria, ens sembla, jo diria que és
malmenar els cabals públics en aquest moment, exactament
malmenar, perquè és pagar dues vegades pel mateix servei.
Creim que les bonificacions que hi ha contemplades a la llei
d’acompanyament en aquests moments són suficients i la
política que du la Conselleria de Medi Ambient és prou evident
per ajudar a la conservació dels espais naturals d’aquestes illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons, per la seva intervenció, en nom del
Grup Socialista. I passam al següent debat, que és la defensa
conjunta de les esmenes 4903, 4925, 4926, 4902, 4904, 4906,
4917, 4918, 4919, 4920 i 4921, totes d’addició i totes del Grup
Parlamentari Popular, que té un torn de deu minuts per defensar
les esmenes.
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LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Des del Grup Popular plantejam en aquest bloc tot  un conjunt
d’esmenes. La primera d’elles fa referència que es modifiqui la
Llei de protecció dels animals; així com hi ha l’excepció perquè
es puguin permetre les tirades al colomí, des del Grup Popular
consideram que també s’han de permetre les tirades a la
guàtllera. Aquesta és una esmena que presentam nosaltres, que
recull, creim que és el parer de molta gent del món de la caça i
que creim que aquesta iniciativa, no tan sols hi estan d’acord
des del Grup Popular, sinó que hi ha altres grups parlamentaris
que sabem que en privat també hi estan d’acord, però que
després públicament normalment doncs no tenen capacitat per
poder-ho defensar.

Plantejam dues esmenes que fan referència a la llei
d’acompanyament de l’any passat  i és que se suprimeixin dos
articles en concret. Si se’n recorden, l’any passat, per aquestes
dates, discutíem aquí, des d’aquesta tribuna, el fet que per part
del Govern es posava una taxa nova perquè es fessin fotos dins
els espais protegits. És a dir, es gravava el fet que un particular
dins ca seva, si està dins un espai protegit, i vol fer unes
determinades fotografies i després aquestes fotografies de ca
seva les vol utilitzar a nivell comercial, doncs hagin de pagar
una taxa al Govern balear. Nosaltres, des del Grup Popular, com
és natural, estam en contra d’aquesta iniciativa i per això
plantejam aquesta esmena de supressió.

També demanam que es tornin arrera totes aquelles tan
importants que es varen fer l’any passat  respecte dels vedats
de caça. L’any passat es varen incrementar les taxes que han de
pagar els caçadors i les taxes que han pagar els propietaris dels
vedats; nosaltres, des del Grup Popular, demanam, amb un
conjunt d’esmenes, tornar arrera tots aquests increments que
es varen fer a l’exercici anterior.

I després hem plantejat, o al text  del Govern es planteja
l’equiparació de les taxes corresponents als serveis portuaris de
la comunitat i als ports de titularitat estatal. Nosaltres hem
proposat  aquí una sèrie d’esmenes, unes s’han acceptat en
comissió, les altres no, i l’interès que teníem nosaltres, des del
Grup Popular, és intentar millorar aquestes taxes perquè, en
certs aspectes, consideram que s’acaben d’ajustar al que hauria
de ser una equiparació i el que hauria de ser intentar que les
taxes dins els ports de la comunitat, que afecten el nostre
transport  marítim, siguin un poquet menys gravoses. Però aquí
sí que volíem fer esment que entre la documentació que ha
donat el Govern hi figura un apartat, dins el que és la
justificació d’aquesta modificació d’aquestes taxes, que diu que
aquests coeficients, que proposen ara, diu: “acusen el fet de no
haver aplicat encara en els ports de la comunitat autònoma de
les Illes Balears les exigències de la Llei de règim especial.” És
a dir que el Govern, que s’omple la boca de la Llei de règim
especial, ha estat tres anys i mig per dur aquí, a aquest plenari,
l’equiparació d’aquests costs; és a dir que el Govern balear ha
estat tres anys i mig incomplint una cosa que posa la Llei de
règim especial de les Illes Balears. Aquests mateixos que
reclamen sempre quan a Madrid tot va bé i tots els grups s’hi
tiren per anar en contra del Govern de Madrid, ara resulta que

són ells els que durant tres anys i mig han incomplert una cosa
que diu la Llei de règim especial. I això ho diuen vostès a una
part  dels seus informes i de la seva documentació que
acompanya el projecte de llei de mesures tributàries i
administratives per a l’any que ve. Per tant, autoritat moral,
després, per criticar Madrid, crec que en tenen bastant poca.

Després proposam una esmena que fa referència a la
bandera del PSOE d’aquesta legislatura, la bandera del PSOE
aquesta legislatura ha estat la creació d’un nou impost, que és
l’impost sobre les estades en allotjaments turístics. Nosaltres,
des del Grup Popular, trobam que l’únic bo que té aquest
impost és el nom, que és un nom doncs bastant comercial i que
ven bé, que és ecotaxa; però que per tota la resta consideram
que és un impost injust, és un impost discriminatori i és un
impost que va en contra de la competitivitat de les Illes Balears.
Se’ns deia des del Govern que si les perspectives turístiques no
eren massa bones o massa optimistes que l’impost no
s’aplicaria; les perspectives i els fets ens demostren que les
coses que no van massa bé dins el món turístic i aquest impost
se segueix aplicant. També el president del Govern ens va dir,
respecte de l’ecotaxa, que ajudaria això a reduir l’oferta ilAlegal.
Ha ajudat a res per reduir l’oferta ilAlegal? Nosaltres consideram
que no. I a més, des del Grup Popular, trobam que a uns
moments en què les coses, en què l’economia, les perspectives
no són massa bones, no és el moment per posar i aplicar nous
imposts, i per això, des del Grup Popular, demanam la supressió
de l’ecotaxa.

Després també hem plantejat una esmena, des del Grup
Popular, que fa referència als descomptes entre illes. Des del
Grup Popular proposam que s’incrementi el descompte entre les
Illes Balears i que passi a ser d’un 50%. Al dia d’avui els preus
dels bitllets, tant de vaixell com d’avió, tenen un descompte per
a residents a les Illes Balears d’un 33%; nosaltres trobam que
mentrestant, i això s’emmarca dins el REB, nosaltres, des del
Grup Popular, trobam que aquests descomptes s’han
d’incrementar a un 50% i que hem d’intentar que aquest
descompte del 50% entre illes i entre les illes i la península ho
pagui Madrid. Ho hem d’intentar i hi estam d’acord.

Però nosaltres deim: mentrestant discuteix el Govern de les
Illes Balears amb el Govern de Madrid per intentar aconseguir
això, creim que seria bo que el cost de passar d’un 33 a un 50%
en els transports entre illes, ho assumís el Govern balear,
mentrestant no ho paga l’administració central. I ho deim
perquè consideram que això és una manera de fer país; si estam
convençuts que això ha de ser així i estam convençuts que el
preu del bitllet és molt car, facem país: intentem que aquest
eslògan de quatre illes, un país, cap frontera es pugui dur
endavant; intentem reduir fronteres entre el cost del bitllet entre
les Illes Balears. I ho proposam perquè consideram que és una
quantitat assumible per aquest Govern; xerram d’una quantitat
que suposaria al Govern de les Illes Balears d’uns 800 milions
de pessetes. Estam cansats, des del Grup Popular, de denunciar
el malbarament que fan vostès en matèria publicitària, i posar en
marxa incrementar aquest descompte els suposaria deixar de fer
dues o tres campanyes publicitàries. Per tant, creim que és una
mesura assumible, tan sols es tracta de voluntat política,
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d’intentar fer menys anuncis i fer més coses en benefici dels
ciutadans de les Illes Balears.

I per acabar, Sr. President, dir que plantejam una altra
esmena que fa referència a derogar la Llei de la paritat electoral.
Des del Grup Popular estam en contra d’aquesta llei cremallera,
perquè creim que no suposa cap benefici per al conjunt de les
dones de la societat balear; que és una llei que l’únic que
pretén és un efecte d’imatge i que tan sols beneficiarà en el
futur a sis o set diputades que seuran en aquests escons la
pròxima legislatura. Però, a la vegada, aquesta llei creim que
retalla la llibertat de les dones en aquesta comunitat, perquè
aquesta llei impedeix que en el futur mai en aquest Parlament
puguem ser més les dones que els homes, aquesta llei retalla la
llibertat que en aquest Parlament l’any 2003, l’any 2004 puguin
ser més les dones que els homes. Per tant, nosaltres, des del
Grup Popular, estam en contra d’aquestes quotes, estam en
contra d’alternar un si, un no, una dona i un home a les llistes,
i creim que seria molt millor posar en marxa tota una sèrie de
mesures que ajudin les dones per tenir més fàcil la incorporació
al món laboral.

I en aquest sentit, des del Grup Popular, plantejam que es
posi en marxa un projecte de llei per ajudar a conciliar la vida
familiar i laboral; una llei que contempli mesures per a
guarderies en el centre de treball; una llei que contempli ajudes
per a les mares que estan totes soles i que tenen fills al seu
càrrec; una llei que contempli ajudes per parts múltiples; una
llei que contempli ajudis per a les famílies nombroses; una llei
que incorpori el que dèiem abans de l’impost de la renda de les
persones físiques, que tot un conjunt de dones es puguin
aplicar unes deduccions per intentar fer més fàcil tenir un fill i
compatibilitzar-ho amb fer feina.

I per això, des del Grup Popular, Sr. President, hem plantejat
aquest conjunt d’esmenes que consideram que són bones, que
milloren aquest text  plantejat pel Govern i que intenten rectificar
tota una sèrie d’errors que es plantegen aquí.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom, per la seva intervenció, en nom
del Grup Popular. El Sr. Joan Bosco Gomila, en nom del Grup
PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Serà molt breument perquè una part
de la intervenció, com ha dit anteriorment la Sra. Salom ja
l’havia feta en el primer debat, però sí que voldríem un parell de
coses. I és que la Llei per la paritat  electoral no té res a veure
amb qüestions de conciliació de vida laboral i familiar per a les
dones, sinó que el que pretén és el que es va establir o es va
demanar a la Cimera sobre la Dona que es va celebrar a Beijing,
que les dones cada vegada més ocupessin llocs de
responsabilitat pública a nivell política, a nivell empresarial ,  a
nivell social. En aquest cas concret de la Llei de paritat electoral
afecta el nombre de parlamentàries que tindrà les Illes Balears

en el seu Parlament i per tant a açò és al que feim referència;
que les mesures per concertar, conciliar la vida laboral i familiar
de les dones estan preses en altres serveis i en altres qüestions
que també dóna aquest govern.

Per altra banda, en el tema del 50% del descompte en el
transport  aeri, ja li vaig manifestar en comissió que per part
nostra l’important és la declaració de servei públic, on es
declararan freqüències, es declararan preus que tindrà aquest
servei; mentre que incrementant el descompte d’un 33% a un
50% és molt fàcil que qui se n’aprofiti siguin les companyies
aèries. Ho vam veure quan es passar el descompte del 25% al
33%, que açò havia de suposar de descompte real, damunt el
bitllet aproximadament unes 2.000 pessetes, però els ciutadans
van veure que el descompte d'un vol entre Menorca i Mallorca,
en lloc de ser de 2.000 pessetes era de 200 perquè les
companyies aèries havien incrementat el preu dels vols en
gairebé un 20%. Per tant, qui es va quedar el descompte van ser
les companyies aèries i no els ciutadans.

També li voldria dir que aquí no hi ha debat entre el Govern
balear i el Govern de l'Estat. El Govern de l'Estat ha de complir
les seves lleis, ha de complir la Llei de règim especial per a les
Illes Balears, que li record que és una llei del Congrés dels
Diputats, i que, per tant, no hi ha cap discussió, i en aquests
moments no necessitam un "mentrestant es posin d'acord", no,
el Govern de l'Estat ha de complir les seves lleis, ha de complir
amb el mateix que dóna a d'altres comunitats autònomes i no hi
haurà cap tipus de problema.

Nosaltres creim que fer país no és suplantar les
competències dels altres, fer país és exigir que qui té
competències sobre les Illes Balears les compleixi, i qui té
competències en temes de transport  aeri i de descomptes en el
t ransport  aeri és el Govern de l'Estat i que, per tant, que
compleixi aquestes competències.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Joan Bosco Gomila, per la seva
intervenció en nom del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista. Sr. Tirs Pons, en nom del Grup Socialista, té la
paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades i senyors diputats. Ara sí
que hi som, no és veritat?, ara puc dir les maldats que m'he
guardat abans. Anem a veure si feim una reflexió en dues coses.

Primer, que els vedats vegin incrementats, per part dels
propietaris i dels caçadors òbviament que ho practiquen, és
coherent amb l'esmena que vostè ha votat del Grup Mixt, del Sr.
Buades, la protecció a la naturalesa, perquè una altra cosa no
és avui, vostè creu que la caça és un esport o és un fet
econòmic? A molts de llocs és un fet econòmic, i vostè sap
perfectament que hi ha persones que vénen a posta per caçar;
que hi hagi un impost damunt els vedats perquè no hi vagin
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més que els que l'amo digui, i que costi alguns diners per part
dels caçadors anar a caçar, em sembla lògic, es pot estar en
contra, però la veritat és que a tota Espany a hi ha un sistema
d'imposts per a la pràctica de la caça, no és lliure. Però bé, de
totes maneres, no, el Sr. Álvarez Cascos m'agradaria saber el
que ha hagut de pagar per fer aquestes caceres, açò ha estat de
moda, últimament.

Segon, la utilització de la llei d'acompanyament per canviar
lleis és una perversitat parlamentària. Vostè té un procediment,
segons el Reglament d'aquesta cambra, per fer propostes per
derogar aquesta llei, directament, però utilitzar la llei
d'acompanyament dels pressuposts perquè quedi derogada la
Llei d'impost sobre estades turístiques o la Llei electoral, és una
barbaritat, no hi té res a veure, i és una utilització malvada de
les possibilitats que dóna la llibertat de cadascun de presentar
aquestes esmenes al Parlament, però vostè sap perfectament
que com a sistema és reproduir en petit format un debat que ja
va tenir lloc en aquest parlament, allà on la majoria ja es va
manifestar. Vostè manifesta que està en contra, em sembla molt
bé, però no és el lloc adequat.

Que les dones han d'arribar a ser més que els homes a les
llistes. Miri, l'experiència em diu que si no hi hagués hagut un
trencament brutal a favor de la participació de les dones a un
moment donat, a aquesta banda del Parlament no n'hi hauria ni
una. Hi ha un moment, jo he vist tot  homes aquí, eh?, perdó, jo
he vist tot  homes, són minories, a un moment donat que ..., no
m'estic referint ni al Partit  Popular ni al Partit  Socialista, però el
moviment de dones, a un moment, és el que manifesta una
situació de desavantatge respecte dels homes i provoca la
participació de dones i l'acceptació de dones dins política, però
no fa massa anys que eren poquíssimes les dones que
participaven en política, en el Congrés de Diputats, tirios y
troyanos, no és una acusació al Partit  Popular. Que hi hagi una
llei que defensi la paritat és senzillament un cap de força per
veure si normalitzam la igualtat que predicam, no és la solució,
d'acord que no, però no crec jo que vagi en contra dels
interessos de les dones, més aviat al contrari.

Però sobretot la utilització de la llei d'acompanyament per
defensar aquestes lleis, a nosaltres ens sembla condemnable i
justifica prou el vot negatiu que tindran en el moment de la
votació.

Gràcies, president. Ah!, m'he deixat els ports ...

EL SR. PRESIDENT:

Continuï.

EL SR. PONS I PONS:

Sobre les taxes portuàries, que són l'adequació exacta als
p orts de l'Estat, que fa dos anys i mig que s'havia d'haver
aplicat, segurament que sí, però vostè sap també que la REB, la
Llei de règim especial per a Balears és la llei més incomplerta
que hi ha en el país, no per part  d'aquest govern, sinó pel
Govern central, el Govern de l'Estat, perquè és de difícil
compliment, segurament ho deu ser, però l'acusació no significa

res més que açò. Vostè creu que és la comunitat autònoma que
ha de subvencionar els viatges en avió quan és l'administració,
una altra administració, la de l'Estat la que aplica les taxes i les
cobra, tant per nombre de passatgers com per mercaderies, com
per nombre d'avions que aterren o s'enlairen, com per la
concessió de les àrees comercials en aeroports. Si té tots
aquests beneficis, si frueix d'aquests beneficis, que no els hi
negam des d'aquí, sembla lògic que quan es produeix una
reivindicació sobre els preus dels viatges aeris, a part de
declarar si ha de ser públic o no públic un viatge i ha de ser de
preu controlat, però si es demana una minoració en el cost del
50%, no és la comunitat autònoma que té poc a veure amb els
imposts generats dins els aeroports, qui ha de pagar les
despeses.

Gràcies, president, per la seva comprensió.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons, en nom del Grup Socialista. En torn de
rèplica, la Sra. Salom té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Miri, Sr. Pons, nosaltres no hem dit res en contra que els vedats
i els caçadors no pagassin res, no ho hem dit a això. Hem dit
que estàvem en contra del que vàrem aprovar l'any passat, que
el que havien de pagar aquests senyors en molts de casos es
multiplicava per dos, ho consideràvem excessiu, exagerat, i
demanàvem que això tornàs enrera. Evidentment que han de
pagar unes taxes, però creim nosaltres que han de pagar menys,
i vostès creuen que s'ha de pagar més. I aquí hi ha una
discrepància entre vostès i nosaltres.

Ara, que vostè em digui que des del Grup Popular utilitzam
la llei d'acompanyament d'una manera condemnable, diu que sí,
perquè hem incorporat que es derogui l'ecotaxa, que és una llei,
perquè proposam que es derogui la Llei de paritat electoral, que
és una llei, i vostès que demanen aquí a través d'una esmena in
voce modificar la Llei de carreteres? És exactament el mateix, Sr.
Pons. Vostè ens demana que acceptem una esmena in voce per
modificar la Llei de carreteres, això no és condemnable, si ho
demanen vostès està ben fet, si ho demanam nosaltres, a través
de les esmenes, això sí que és condemnable. Sr. Pons, crec que
hem de ser més seriosos.

I nosaltres, des del Grup Popular hem plantejat aquestes
esmenes perquè trobam que hi ha lleis d'aquest parlament que
són un desbarat en aquest s moments, i si és la llei
d'acompanyament la que ho ha d'intentar corregir, que sigui la
llei d'acompanyament, ja ens sembla bé, sempre i quan sigui
solucionar i arreglar un desbarat que vostès, en aquests
moments, apliquen als ciutadans de les Illes Balears.

Des del Partit Popular estam per fomentar la paritat electoral,
des del Partit  Popular estam perquè les administracions, els
p oders públics, els partits polítics, intentin que cada vegada hi
hagi més presència de les dones, estam per això, des del Partit
Popular estam per posar en marxa mesures efectives, directes,
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que ajudin a conciliar la vida familiar i la vida laboral, el Partit
Popular crec que som un exemple perquè de representants al
Congrés de Diputats del Partit  Popular, de cinc, tres són dones.
Però estam en contra que vostès aixequin una bandera pel fet
que aquí, en aquest parlament, a les properes eleccions, siguin
chico-chica-chico-chica, estam en contra d'això, creim que no
és el sistema adequat, no és el sistema oportú, i aquesta llei,
que vostès troben que és tan bona, jo els dic que limita la
participació de les dones al Parlament, que aquesta llei limita i
prohibeix que si el Partit  Popular decideix a les properes
eleccions que han de ser més dones que no homes, vostès ens
ho hauran impedit, i per això estam en contra de l'aplicació
d'aquesta llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom, per la seva intervenció en nom
del Grup Parlamentari Popular. En torn de contrarèplica, el Sr.
Tir Pons, en nom del Grup Socialista, té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, president. Breument, ara m'ha fuit, es veu que (...)
m'ha fet una visita i m'ha fet oblidar el que li havia de dir.

La Llei de paritat, perquè a més és un argument que ja ve de
rebot, no està reconeguda davant el Tribunal Constitucional?
Esperem que el Tribunal Constitucional es manifesti o no? Jo
crec que és malvat el sistema d'utilització d'una llei
d'acompanyament per presentar derogació de lleis que no
impedeixen el funcionament del pressupost. La llei
d'acompanyament en el pressupost és perquè s'executi el
pressupost, i aquest pressupost vol fer unes obres amb un
sistema a les carreteres, i té un problema de conducció de
líquids inflamables, gasos, etc., i la Llei de carreteres no permet
la seva construcció. I quan es demana la derogació o la
modificació d'aquests articles de carreteres és per poder
executar el que té previst el pressupost, no em digui que no té
res a veure perquè hi ha diferències com de la nit al dia.
L'esmena que volíem transaccionar i que vostès, amb el seu
criteri, i no els ho critic, no volen subscriure, impedeix, si no és
a través d'una transformació de la llei, que comencin obres de
transport, de gasos i d'energia elèctrica utilitzant la construcció
de les carreteres, senzillament, no em digui que no té res a
veure. El que no té res a veure és canviar una llei elect o r a l  o
l'impost de l'ecotaxa. L'ecotaxa té efectes econòmics, però n'hi
ha un de molt més potent, i és que no figura dins el pressupost,
dins l'execució tot  sol, una competència del Govern, sinó que hi
ha un organisme amb àmplia representació que és el que
determina les inversions que s'han de fer. De totes maneres, jo
entenc que vostè presenti motius de desacord, i vostè ha
d'entendre que nosaltres facem el possible perquè no triomfin,
perquè consideram que el mal seria superior al benefici que
òbviament és el que defensam nosaltres.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Amb la seva intervenció, queda
substanciat el debat de les esmenes de la Llei d'acompanyament
que, com hem dit abans, les votacions es produiran a partir de
les dues i quart d'avui, 14 hores i quinze minuts.

II. Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, del Projecte de llei RGE núm. 3815/02, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2003.

Passam, a continuació, al següent punt de l'ordre del dia que
és el debat del dictamen del Projecte de llei 3815, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2003. El primer debat és el debat de l'articulat
del projecte de llei, el Partit  Popular té les esmenes 4527, 4514,
15, 16, 17, 4518, 19, 20, 21, 22, 23 i 24, de modificació, 4525
d'addició i 4526 de modificació, totes, com he dit abans, del
Grup Parlamentari Popular. Per la defensa conjunta de totes
aquestes esmenes, la Sra. Cabrer té un temps de deu minuts i la
paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Començam amb aquest primer debat, la tramitació definitiva del
Projecte de llei de pressuposts de la comunitat autònoma per a
l'any 2003, el projecte de llei més important que cada any es
tramita i que suposarà, per a l'any que ve, un pressupost de
1.696 milions d'euros, un pressupost històric per a aquesta
comunitat autònoma, gràcies a l'impuls històric que el Govern
central ha donat al seu model autonòmic.

El primer debat agrupa totes les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari Popular al text  articulat del projecte de llei,
text  articulat que no tan sols continua reproduint any rera any
autèntics desbarats pressupostaris per fugir de qualsevol
control democràtic i parlamentari, sinó que, a més, incorpora
novetats de gran perill per al futur pressupostari dels nostres
comptes públics. UN total de 14 esmenes parcials són les
presentades per al nostre grup a aquest text articulat, i
d'aquestes 14 esmenes, 6 es basen i es fonamenten a intentar
evitar que aquesta comunitat autònoma l'any que ve torni a
cometre el greu error d'endeutar el nostre futur i el dels nostres
fills.

En efecte, aquest pressupost torna a autoritzar un nou
endeutament de les empreses públiques d'aquesta comunitat
autònoma, de 138 milions d'euros, més de 23.000 milions de
pessetes, xifra aquesta històrica, ja que mai, en tota la història
del nostre pressupost, s'havia autoritzat un endeutament tan
elevat a les nostres empreses públiques. En només quatre anys,
vostès han endeutat les empreses públiques en més de 69.000
milions de pessetes, han triplicat l'endeutament de les empreses
públiques, i aquí no passa res. Totes les inversions de les
empreses públiques no les paga aquest govern, no, les pagarà
els que venguin darrera, no destinen ni un euro del seu
pressupost propi a invertir en les empreses públiques, el seu
pressupost propi se'l gasten en alts càrrecs, en estudis, en
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publicitat, en inversions irreal, però ni un quilòmetre del tren,
per exemple, ho paguen vostès, ni un quilòmetre. 

En aquesta legislatura que ja s'acaba, vostès han
aconseguit el que era impensable que pogués ocórrer en
aquesta comunitat autònoma, que siguem una comunitat
autònoma que cada exercici tanca amb dèficit i que siguem una
de les comunitats autònomes d'Espanya que més s'endeuta
cada any. En només quatre anys, tots els indicadors econòmics
són pèssims per a les Balears, en creixement, en inflació, en
atur, en renda per càpita, en endeutament, en dèficit,  tot un
rècord de bona gestió. En aquesta legislatura vostès deixaran
uns comptes públics endeutats i deficitaris, mai no podran dir
que ens deixen una herència sanejada. Nosaltres els deixàrem
una situació pressupostària i econòmica d'enveja, vostès, no.
I aquest malbaratament passarà comptes als nostres ciutadans,
ja ho veuran, la seva gestió comença a tenir els seus fruits
negatius i encara queda molt més per venir. Vostès han viscut
una inèrcia econòmica bona que ara està en declivi i no saben
aportar cap solució, abans al contrari, ho empitjoren, cap
solució per a una economia que vostès ens tornaran malalta.

A tot  això, hem d'afegir que aquest endeut ament històric
que entre empreses públiques i comunitat autònoma haurà
arribat a 110.000 milions de pessetes de nou endeutament en
només quatre anys, es produeix en un moment en què la
comunitat autònoma té un model de finançament històric, més
de 25.000 milions de pessetes més cada any que no s'aprofiten
per fer coses positives, que no sabem on són, o més bé, sí que
ho sabem, són a les seves partides favorites. Per tot això, 5 de
les 6 esmenes presentades no tenen altre objectiu que reduir
cons iderablement l'endeutament per a l'any 2003, camuflat a les
empreses públiques, que va contra la Llei d'estabilitat
pressupostària, unes empreses públiques hipotecades i
endeutades.

I una altra esmena, també relacionada amb l'endeutament, és
la relativa a l'endeutament de més de 20.000 milions de pessetes
per a les pluges de novembre del 2001 i per a més coses que
encara no sabem. Presentam una esmena, senyores i senyors
diputats, només perquè el Govern ens informi cada mes del que
du gastat. Semblava que a una democràcia, l'oposició, el
Parlament era sobirà, podia controlar el Govern, tenia dret a
demanar informació, idò amb el pacte de progrés, els principis
més elementals no existeixen. Aquest grup de 28 diputats que
representa quasi la meitat de la població no té dret a conèixer
amb què s'ha gastat un endeutament tan important com aquest.
La llei que es va aprovar el juny, és un bodrio pressupostari
històric, 20.000 milions de nou endeutament per al que vulguem
i a les partides que vulguem, un cop aprovada per una majoria
prepotent, resulta que aquest grup parlamentari demana per
escrit, en tres o quatre preguntes, informació i no ens
contesten. No tenim dret a saber res. Ara presentam una
esmena perquè mensualment ens informi el Govern de l'estat de
despesa, i ens diran que no. I per què ens diran que no? Perquè
hi ha molt a amagar, perquè aquest govern és antitransparent,
és obscur i és prepotent. Dir que no a una cosa tan senzilla com
és informar al Parlament, no té cap explicació democràtica. Si
això ho hagués fet el Partit  Popular, crec que fins i tot  s'haurien
encadenat al Parlament, em fa vergonya la seva forma d'actuar.

Quantes i quantes mentides ens va dir el Sr. President al seu
discurs d'investidura. Ens parlava de transparència i diàleg,
quantes mentides!

En definitiva, almenys, avui tenim el dret de parlar i de poder
deixar constància al Diari de Sessions que el Partit Popular
s'oposa rotundament que aquesta comunitat autònoma continuï
en un descens perillós per a tots els ciutadans de les nostres
illes.

La resta de les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Popular al text  articulat del Projecte de llei, són 9 esmenes més
que any rera any, d'ençà que governa el pacte d'esquerra hem
presentat  amb la finalitat que s'eliminin certes pràctiques
pressupostàries que mai no havien existit en aquest parlament
i que atempten contra el rigor pressupostari. En concret, tota la
regulació relativa a ampliacions de crèdit, transferències de
crèdit i despeses plurianuals, contenen unes facultats al Govern
que desvirtuen totalment la filosofia d'un pressupost. I és molt
curiós observar com el pacte de progrés, que quan era a
l'oposició demanava la supressió de molts d'articles de la llei de
pressuposts, ara, quan governa, no tan sols no ha variat cap ni
un dels articles que sempre rebutjava, sinó que, a més, han
ampliat i augmentat descaradament les facultats del Govern
contra el control pressupostari d'aquest parlament.

En concret, pel que fa a les partides ampliables, dir que
aquestes partides que en teoria han de ser excepcionals pel risc
pressupostari que suposen, vostès cada any introdueixen
novetats que posen en perill el resultat dels distints exercicis
pressupostaris. Aquestes partides, les partides ampliables,
suposen poder anar gastant doblers sense límit i sense
necessitat de donar de baixa cap partida pressupostària, és una
targeta de crèdit sense límit i, de fet, així els va, que d'ençà que
vostès governen es carreguen el superàvit pressupostari que
va deixar el Partit  Popular i tanquen cada exercici pressupostari
amb dèficits, amb números vermells que demostren i posen en
evidència quina és la seva gestió pressupostària.

Per això, proposam un grup d'esmenes relatives a les
ampliacions de crèdit, el mateix que pel que fa a l'esmena
relativa a les despeses plurianuals. Tornen a preveure una total
arbitrarietat amb les despeses plurianuals. Si fins l'any 99 només
es podien fer despeses en diversos exercicis amb un límit de
cinc exercicis pressupostaris i dins un percentatge determinat,
ara vostès, via lliure, amb vostès es poden comprometre tots els
exercicis pressupostaris  que vostès vulguin i amb els
percentatges que vulguin, basta que ho autoritzi el Consell de
Govern, és un perill molt gros, i no diguem si qui maneja
aquesta facultat és aquest pacte que només ha demostrat el que
ha demostrat. Per això demanam la supressió d'aquesta facultat
tan extrema que té el Govern de fer el que vulgui amb les
despeses plurianuals.

I, ja per acabar, dir que de nou el Partit Popular ha presentat
una esmena per tal que els sous dels alts càrrecs, pel que fa a
indemnitzacions per residència i dietes, torni a regular-se a la
llei de pressuposts, en lloc que sigui un decret de Consell de
Govern el que pugui prendre aquestes decisions sense cap
control parlamentari. Tal vegada si les coses tornassin a ser
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com abans, no hi hauria aquest desbarat que tot un govern
contesta a un diputat  d'aquesta cambra que no és del Partit
Popular, que el president de la comunitat autònoma té un sou
del doble del que figura al pressupost. Fa riure la seriositat d'un
govern que ni tan sols revisa les respostes parlamentàries en
un tema tan seriós com és el sou del president d'una comunitat
autònoma. I no ho varen dir un pic, no, sinó 4, any 99, any 2000,
any 2001 i any 2002, contestaven cada any que el president
guanyava el doble del que figurava al pressupost, i quan un
mitjà de comunicació ho denuncia, després van i diuen vostès
que és un error. Molta seriositat, ja em diran vostès quina
fiabilitat tenen les respostes parlamentàries d'aquest govern.

I ja per acabar, proposam de nou, com cada any, que ja que
aquest govern va condonar al Consell Insular de Mallorca els
1.000 milions per a la gestió dels hospital General i Psiquiàtric,
que almenys la propietat  d'aquests hospitals quedi en mans del
Govern, no puc entendre com la consellera de Sanitat es queixa
tant del Psiquiàtric i no té la dignitat de dir que el seu govern i
ella mateixa va condonar 1.000 milions a una altra institució per
a la gestió dels hospitals.

En definitiva, text  articulat de pressuposts dolent, com ho
són els pressuposts de totes les seccions pressupostàries, com
tendrem ocasió de veure avui i demà. A la història
pressupostària de les nostres illes hi ha un abans i un després,
el rigor i l'eficàcia han donat pas al caos més absolut, i el pitjor
és que aquest caos pressupostari que vostès deixaran el patiran
futurs exercicis pressupostaris, futurs governants i futurs
ciutadans que es trobaran molt fermats per culpa de la seva
gestió.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Cabrer. ¿Turno en contra? Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Caos,
bodrio, sólo les ha faltado "patético" este año, todavía quedan
unos cuantos minutos y todavía puede salir que son unos
presupuestos patéticos. Las palabras se repiten año tras año,
el debate les sonará un dejà vu, todo está ya visto u oído,
palabras, adjetivos, pero sin ningún debate de fondo. Vamos a
ver si podemos generar algún debate de fondo, más allá de las
palabras vacías y de otras cuestiones que se han ido diciendo
en esta cámara en la intervención que me ha precedido.

Para evitar ser repetitivo en este debate, contestaré a las
enmiendas que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular,
formando dos grupos con las mismas, para contestarlas de una
manera más sistemática. Por un lado, contestaré a aquellas que
podemos denominar políticamente equivocadas, es decir
aquellas enmiendas que sin ser defectuoso su planteamiento,

responden a una concepción política, o mejor que política,
económica, que consideramos que resulta equivocada, que
puede responder a lo que es la política de derechas a la que en
esta cámara representa el Grupo Parlamentario Popular, pero
que no es compartida por quienes apostamos por un
crecimiento sostenido y sostenible. En este grupo encuadraré
las enmiendas 4514, 15, 16, 20, 21, 22, 23 y 24. Y, por otro lado,
se encuentran las enmiendas que debemos rechazar por ser
defectuosas desde un punto de vista técnico o imposibles en
la práctica y que, en consecuencia, su aprobación sólo serviría
para perjudicar el presupuesto o su ejecución desde un punto
de vista meramente formal. En este grupo encuadraré las
enmiendas 4517, 18, 19, 25, 26 y 27.

Comenzando por el grupo de enmiendas a las que nos
oponemos por motivos políticos, no puedo sino recordar, como
ya se puso de relieve en el debate a la totalidad, que la
situación económica de las Islas Baleares es delicada en cuanto
a que se encuentra sometida a una política económica de
carácter estatal, por reserva constitucional, que nos perjudica
gravemente, porque funciona con criterios equivocados, y
traigo eso a colación en ese debate, por cuanto las enmiendas
del Grupo Parlamentario Popular adolecen algunas de los
mismos defectos de concepción que las de sus correligionarios
de la meseta. Habrán oído, señoras y señores diputados, que el
Grupo Parlamentario Popular habla de endeudamiento en la
defensa de sus enmiendas, intentando que la importancia de las
cifras oculte la real importancia del asunto, habrán oído frases
como que nuestros hijos tendrán que hacerse cargo de la deuda
y otros apocalípsis semejantes, todo ello bueno para la charla
de café o el exceso mitinero, pero que no tienen nada que ver
con la seriedad que debe imperar en un debate parlamentario.
Por ello voy a intentar demostrar en mi intervención que el
auténtico peligro para el futuro de nuestras islas proviene del
entorno en que se encuentra nuestra comunidad autónoma,
sometida a una desacertada política económica del Gobierno del
Estado, cuyos presupuestos, tal y como sostenía el profesor
Barea en un artículo publicado este pasado domingo, decía:
“son unos presupuestos en los que no hay transparencia, que
vulneran la ley de estabilidad presupuestaria y que ponen en
entre dicho -atención- la sostenibilidad a largo plazo de las
finanzas públicas”. Es decir, hasta el mismo profesor Barea
duda de que los presupuestos del Estado nos garanticen la
sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. ¿Qué pasa
en esta comunidad autónoma dentro de est e marco? Ya dijimos
en el debate a la totalidad que la consultora Standard & Poor’s
ha distinguido a Baleares com la mejor calificación de solvencia
financiera de todas las comunidades autónomas de régimen
común, la mejor de todas en cuanto a solvencia financiera,
llegando a la clasificación de AA+, la mejor de su historia,
durante el Gobierno del pacto de progreso. Con lo cual todo el
debate acerca de las tragedias que se nos avecinan en nuestra
comunidad autónoma, por razón de nuestra propia comunidad
autónoma, por razón de la política que se sigue aquí, quedan
desmontadas. La diferencia es que donde gobierna el Partido
Popular, hasta sus asesores ponen en entredicho la
sostenibilidad a largo plazo de sus finanzas. Donde gobierna el
pacto de progreso, consultoras imparciales, nos dan la mejor
clasificación de solvencia financiera.
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Naturalmente se precisa mucho valor o mucha inconsciencia
para frente ese dato venir aquí y mantener con argumentos
vacíos que se va por mal camino y las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular no son más que una emanación del
peligro en que nos sitúa a todos los españoles un Gobierno sin
norte un poco más allá de este mar Mediterráneo. Realmente
estamos en una situación de crecimiento extraordinariamente
frágil, estamos creciendo pero con gran fragilidad, porque las
medidas que se toman desde el Gobierno del Estado y a la que
responden algunas de las enmiendas que presenta el Grupo
Parlamentario Popular, como pondré de relieve a continuación,
intentan y ponen su acento sobretodo en la demanda, en
incentivar la demanda más que en la oferta y ese es un grave
error. Mire, estamos con un crecimiento débil porque como
todo el mundo sabe y con mucha brevedad nuestra inflación es
4 veces superior a la de Alemania y esto ha tenido
consecuencias muy graves sobre la competitividad y ha
afectado, todo el mundo lo sabe, de forma grave al turismo
recientemente. Nuestro crecimiento es débil porque la gran
expansión del endeudamiento de las empresas y sobretodo de
las familias se está disparando, en los últimos años gracias a
crédito hemos anticipado el gasto y ahora habrá que hacer
frente a las cargas derivadas de ese endeudamiento debido a
una política, el Partido Popular que incentiva la demanda más
allá de sus posibilidades, el gasto de los españoles supera
nuestros ingresos ordinarios y así lo demuestra el déficit
crónico de nuestra balanza por cuenta corriente. 

Hoy leía en un periódico, por el que ustedes sienten
simpatía sin duda, que habla de que la renta disponible bruta en
los hogares españoles creció entre el 95 y el 2000 en un 27%, en
tanto que el gasto en consumo final aumentó 37, en el citado
periodo, lo que genera un evidente déficit entre lo que se
ingresa y lo que se gasta. De hecho esta alarmante diferencia al
gastar más de lo que se tiene está comenzando a saltar las
alarmas de las entidades financieras que han comenzado a
cerrar el grifo de la financiación del consumo. Esto es un voto
de censura muy claro a la política que está siguiendo de
incentivar la demanda. Nuestro crecimiento es excesivamente
débil porque depende excesivamente también de la
construcción, cuyo ritmo de crecimiento está manteniendose
durante los últimos años al doble de producto interior bruto. Y
por último el gasto público del Estado en que vivimos es
excesivo, miren es tan excesivo que hasta la última misión del
Fondo Monetario Internacional, no se trata de unos
manifestantes contra la globalización ni cosas de estas, el
Fondo Monetario Internacional la última misión que ha tenido
en España en sus conclusiones preliminares, ¿saben qué ha
exigido al Gobierno? Que no oculte la información relativa al
gasto público por más tiempo, luego aquí se nos habla de que
se oculta o no se oculta, si hasta el Fondo Monetario
Internacional está diciendo al Gobierno que no oculte el gasto
público por más tiempo. Las medidas electoralistas lo están
disparando.

En definitiva estamos viviendo en un marco en el cual se
está alegrando el presente hipotecando el futuro, le pondré dos
o tres ejemplos. Se están difiriendo los incrementos de precios
regulados por el Estado, por ejemplo las tarifas eléctricas 15%
¿cuándo? Después de las elecciones, estamos difiriendo

después de las elecciones. Se están extendiendo, por ejemplo
los plazos de concesión de las autopistas, a cambio de reducir
el peaje, esto es una hipoteca de futuro. Se permite por ejemplo,
ya que hoy hemos tenido un cierto debate aquí desde un punto
de vista medioambiental, se permite incumplir los compromisos
de Kyoto a las empresas y en esto ¿qué pasa? Se está difiriendo
el gasto que van a tener que hacer esas empresas en pocos
años, estamos difiriendo el gasto. Todas estas medidas que
toma Gobierno central se equivocan porque ponen el acento en
la demanda, en incentivar la demanda y lo que se debe hacer en
este momento es poner el acento en la oferta, en la mejora de
productividad, en la que gracias al Gobierno de Aznar estamos
por detrás de Letonia, como ya tuve ocasión de decir en
algunos momentos. Hemos olvidado a nivel del Estado las tres
condiciones esenciales que generan las garantías de eficiencia,
el capital físico, el tecnológico y el humano. 

En el periodo 95-2001, como he dicho, el crecimiento de la
productividad del trabajo en la economía española ha sido el
más bajo de Europa con un 0,7% de promedio, lo que nos
confiere una miserable cuota del 2% de nuestras exportaciones
sobre el total mundial. Somos junto con Grecia el país que en
menor proporción de su PIB destina a tecnologías de la
información. En economía digital, lean lo que pone The
Economist, estamos fatal. Entonces si pretendemos garantizar
el futuro en base a potenciar la salud de la oferta en lugar de
llevar a cabo ejercicios artificiosos sobre la demanda, que es lo
que hace el Partido Popular, no podemos aceptar la enmienda
4514, por cuanto supone limitar la capacidad de gasto en
enseñanza no universitaria, ya que limitar la inversión en
educación debilita nuestro capital humano, como ya he dicho
y aunque desde siemp re por la derecha se ha considerado
peligroso invertir en educación, por cuanto un pueblo instruido
más allá del nivel de la utilidad es peligroso para la derecha,
desde un punto de vista de progreso no podemos aceptar la
menor traba a la inversión educativa. Tampoco podemos
aceptar por idénticos motivos la 4515, por la que pretende
limitar el crecimiento tanto del Consejo Económico y Social,
órgano consultivo de gran importancia para un Gobierno que
escucha, como el crecimiento del Servicio de Ocupación de las
Illes Balears, fundamental en apoyo a la clase trabajadora.
Ambos organismos carecerán de importancia para la derecha,
pero son elementos vitales para incrementar la productividad de
nuestra comunidad, para poner el acento en la oferta, al que ya
me he referido anteriormente. 

En este mismo sentido negaremos apoyo a la enmienda 4516
que pretende impedir que se ayude a los habitantes de la vall
de Sóller a compensar la pérdida de competitividad que les
supone el pago del peaje de la única carretera privada de
nuestras Islas, la gabela que les impuso la derecha a los
habitantes de dicha zona debe ser compensada, sin perder el
objetivo final de liberar de ese recuerdo de la etapa negra a
todos los habitantes de nuestras Islas. Tamp oco podemos
apoyar las enmiendas 4520 ni la 4521, que ponen trabas a los
avales a empresas públicas, por cuanto el sector público ha de
contar con los medios necesarios para conseguir sus fines en
un marco general de apoyo a la economía productiva y de
reforzamiento de la oferta. Necesitamos conseguir una
economía productiva y fuerte, que empresas como IBASAN,
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IBAEN y especialmente Servicios Ferroviarios de Mallorca
dispongan de medios que les permitan crear las infraestructuras
que el desarrollo económico equilibrado nos exige. Tenemos
que enfrentarnos a la necesidad de recuperación de las
infraestructuras ferroviarias para abaratar los costes de
desplazamiento y transporte dentro de nuestra comunidad y lo
hemos de hacer soportando el bloqueo económico a que nos
somete, como ya se sabe, el Gobierno del Estado, con la
colaboración e inducción de los parlamentarios a veces de
estas Islas que se desplazan a Madrid para aconsejar como se
debe de hacer. Así pues todas las enmiendas citadas que
pretenden poner límites a nuestra capacidad de crecimiento las
debemos de rechazar, por responsabilidad y obedeciendo al
compromiso de progreso que tenemos con nuestros
ciudadanos, se acabó en definitiva la época oscura. 

Nos queda despachar brevemente las enmiendas que hemos
agrupado bajo el epígrafe de defectuosas y seré muy breve. En
este montón nos encontramos enmiendas llamativas como la
4526 que pretende derogar artículos derogados u otros que
simplemente no existen, como el apartado tercero de la
disposición adicional cuarta de la Ley 15/2000. O la 4518 que
pretende impedir minorar partidas cuyos créditos hayan sido
ampliados, cuando la ley en la actualidad prohíbe utilizar por
vía de transferencia de crédito aquellas partidas que
previamente se hayan ampliado. O la 4519 que pretendiendo
limitar las partidas que puedan soportar gasto plurianual, acaba
haciendo de la excepción regla general y además con una
redacción altamente defectuosa. O la 4527 que olvida cual es el
contenido del articulo 103 de la Ley de finanzas de la
comunidad autónoma. Pero sin duda, con esto acabo, la joya de
la corona en la corte de los despropósitos es la enmienda 4525,
¿qué se pretende con la 4525? Que por ley el Consell Insular de
Mallorca proceda a transferir al Govern la propiedad del
Hospital General y del Psiquiátrico, por ley. 

No se trata de discutir en este estrecho cauce del debate
presupuestario a quien seria mejor que estuviera adjudicada la
titularidad de los hospitales del CIM, el Consell Insular de
Mallorca, pero lo que sí podemos es poner en duda y más
todavía criticar, como la razón ordena, el método de relación
institucional que propugna el Grupo Parlamentario Popular, la
imposición sin más, que por ley se despoje al Consell Insular de
Mallorca, sin contar con su voluntad de dos de sus
propiedades. No se trata de debatir si legalmente es posible o
no, que en mi modesta opinión no es absoluto posible y por
ello he tratado esta enmienda en el grupo de las tontas, en el
lugar de las políticamente incorrectas. La cuestión es que el
Grupo Parlamentario Popular debe tener presente que se ha
acabado el modo de actuar propio de la etapa negra, en la que
se consideraba a los consells como un depósito de los restos
de serie de políticos, de los excedentes a colocar. Hoy y gracias
al pacto de progreso los consells son mayores de edad y gozan
de un autogobierno como jamás habían tenido, gracias al pacto
y con la oposición naturalmente del Partido Popular. Por eso
señores del Grupo Parlamentario Popular no someteremos al
Consell de Mallorca a la humillación ilegal que nos proponen.

Nada más Sr. Presidente.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez en nom del Grup Socialista. En
torn de rèplica la Sra. Cabrer té torn durant 5 minuts.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Diéguez, vostè diu que jo no he fet cap debat de fons perquè
no interessa el debat de fons de l’endeutament d’aquesta
comunitat autònoma. I vostè quin debat ha fet? Del Congrés
dels Diputats? Ja fa números perquè anirà de candidat a les
properes eleccions generals pel seu partit? Perquè li diré una
cosa, vostès sempre utilitzen Madrid, Madrid i Madrid, a la
Comissió d’Hisenda ja li varen haver de cridar l’atenció per dir-
li que estàvem debatent els pressuposts d’aquesta comunitat
autònoma, avui no li han cridat l’atenció, que parli, parla sempre
del mateix, però avui estam debaten els pressuposts d’aquesta
comunitat autònoma, que quedi clar. Ho dic perquè ja
convendria que començàs a explicar quin serà l’endeutament i
l’herència que vostès deixaran i que comenci a contestar amb
arguments quina herència deixaran a aquesta comunitat
autònoma, perquè d’això ni piu, ni del dèficit pressupostari ni
piu, aquest tema Sr. Diéguez no els agrada gens.

Miri, començant pels errors tècnics. Pot dir el que vulgui
dels errors tècnics, jo no sé..., dir que el President guanyava el
doble del que figura en el pressupost a un diputat, no sé jo crec
que vostès han d’entonar un bon mea culpa d’aquesta
situació. A més parla del tema de la propietat dels hospitals,
que si no procedeix que estigui a una llei i qui va condonar
aquests 1.000 milions, qui va ser? La Llei de pressuposts de
l’any 2000, hem utilitzat la mateixa via jurídica que vostès varen
utilitzar per condonar els convenis de l’Hospital General i
Psiquiàtric, hem utilitzat la mateixa via.

Però parlem ja de les esmenes polítiques, com vostè diu,
esmenes que diu que es basen en política nacional i en temes
de política econòmica nacional. Miri, vostè sobre el tema de
l’endeutament i del dèficit diu que l’informe de Standard &
Poor’s posa en evidència que tenim la millor solvència
financera. Ja li vaig dir al conseller d’Hisenda que li deien que
el conseller del PP, jo li dic que ja ho sé perquè li ho diuen
perquè vostè utilitza les dades del PP, vostè ha mirat l’informe?
Ha vist a quins anys es referia l’informe? S’ha fixat quants anys
hi ha de gestió del Partit  Popular? No parla de l’endeutament de
l’any que ve, no parla de l’any 2002, no parla de totes aquestes
qüestions. Parla del superàvit pressupostari que va deixar el
Partit  Popular, no parla que tanquen cada exercici amb dèficit,
ni parlen de l’endeutament en 4 anys de 110.000 milions de
pessetes. Per tant, ja li dic que al Sr. Conseller li diuen del PP
perquè utilitza les dades del PP i a vostè li diran el diputat del
PP perquè està utilitzant les mateixes dades.

Diu que els indicadors dèbils que hi ha en aquesta
comunitat autònoma són per una política equivocada del Partit
Popular. Parla vostè de l’endeutament de les famílies
espanyoles i de  l’endeutament de la comunitat autònoma no
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convendria que en parlés també, de l’endeutament d’aquesta
comunitat autònoma? Perquè ara resulta que parla de
l’endeutament que fan les famílies espanyoles i les hipoteques
que tenen i no ens diu que aquesta comunitat autònoma és la
major hipotecada d’Espanya, que cada any és una de les que
hipoteca més les generacions futures , no d’aquest tema no en
parla, ens parla de l’endeutament de les famílies espanyoles.
Realment admirable, Sr. Diéguez, que no digui absolutament res
de l’endeutament per a l’any que ve i de l’endeutament
acumulat que duim en 4 anys. Ens parla també de la despesa
pública excessiva de l’Administració de l’Estat, no ens diu res
dels alts càrrecs d’aquesta comunitat autònoma que
pràcticament s’han duplicat, de la partida d’estudis, que un
41,5% de les inversions són immaterials, de la publicit at,
d’aquest tema tampoc, de la despesa excessiva, d’aquesta no
en parla, parla de la despesa excessiva de l’Administració de
l’Estat.

Miri, Sr. Diéguez jo crec que ja és ben hora que vostès
primer de tot reconeguin les seves culpes de tots els indicadors
econòmics que pateixen aquestes Illes, jo crec que hi ha una
part  de responsabilitat importantíssima seva i d’aquest pacte de
progrés i sobretot que comencin a cercar solucions, perquè no
n’hem sentida cap de solució per fer front a la situació
econòmica d’aquestes Illes. Nosaltres l’any 99 vàrem deixar el
que vàrem deixar, vàrem deixar ocupació, vàrem deixar un
creixement d’un 7%, vàrem deixar una comunitat autònoma
sanejada amb un endeutament molt baix, la més baixa
d’Espanya, vàrem deixar superàvit pressupostari. Vostès han
viscut tots aquests anys de rendes, d’aquestes rendes i ara
després de dir que sobraven 10 milions de turistes i que si no
hi havia aigua que beguessin cervesa, perquè aquestes varen
ser les seves declaracions exteriors. Ara que els indicadors
cauen jo no hi veig cap solució. Mai podran dir que han tengut
en aquesta legislatura una economia sana, sí podran dir que
han deixat una economia molt malalta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer per la seva intervenció en nom
del Grup Popular. El Sr. Diéguez en torn de contrarèplica per
tancar aquest debat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. A mi no me gusta hablar de
herencias, ni cosas así, pero bueno ya que hablamos de
caudales hereditarios, ciertamente me tendrá que reconocer Sra.
Cabrer que se recibió un caudal hereditario que no era muy
positivo por parte este Gobierno cuando llegó al poder. Tenga
en cuenta que sólo con una partida, sólo con una deuda que
nos dejaron, sólo con tener que atender el pago de Isiquiema,
sólo con eso, sólo con eso, equivale al importe del 50% de los
descuentos en viajes para residentes para cerca de 40 años,
casi medio siglo, sólo con esa hijuela de herencia. No hablamos
más del pasado si es posible, hablemos del futuro que es lo que
nos gusta a nosotros y dejémonos de rémoras y secuelas de la
etapa oscura.

Hablemos de déficit, ¿qué déficit? No hay ningún déficit, no
hay ningún déficit y no sólo no hay ningún déficit sino que no
se ocultan con contabilidad creativa el estado de las cuentas de
la comunidad autónoma, cosa que no me pondrá usted decir lo
mismo del Gobierno al que ustedes dan apoyo en Madrid, no
me lo podrá decir, porque hasta sus propios asesores hablan de
contabilidad creativa y de ocultación del gasto público, hasta
el Fondo Monetario Internacional así se lo ha dicho, que no lo
oculten más, ¿qué más quiere?

Yo le he estado haciendo un debate acerca de lo que
considero que es esencial y es si lo que se debe de hacer por
medio de la actuación presupuestaria es incentivar la oferta o
la demanda. Ustedes incentivan la demanda, nosotros
consideramos que es la oferta lo que hay que proteger y ya le
he explicado desde que punto de vista, capital físico,
productivo, tecnológico, etcétera. No me ha contestado nada
en absoluto al respecto, dígame usted que nosotros que hay
que seguir huyendo hace delante e incentivando la demanda,
aún cuando esa demanda esté disparada, incrementado en
gasto corriente más allá de lo que es sostenible como dice
absolutamente todo el mundo y nosotros no nos podemos
aislar de esas decisiones que por reserva constitucional se
toman en un Gobierno, Madrid, y nos influyen en nuestra
economía cotidiana.

Hombre me ha vuelto a insistir en el tema del hospital y del
Psiquiátrico, nos dice que por ley se perdonó la deuda que
tenía el Consell Insular de Mallorca hacía el Govern balear. Dice
que por el mismo camino hagamos lo inverso, retirémosle la
propiedad de esas dos fincas. Ya le sugerí como consejo
razonable y de buena vecindad en este Parlamento la lectura de
algunos artículos constitucionales al efecto, ya le dije que no
hacía falta mucho, no hacía falta ni llegar prácticamente al 16,
17, aproximadamente, no mucho más. Mire, si yo a alguien que
me debe un dinero se lo perdono y se lo perdono por carta no
me dirá nada y si se lo perdono por mi única y exclusiva
voluntad no me dirá nada. Ahora si por una carta yo le digo
mire, su casa va a pasar a ser mía, me parece que no lo aceptará
y no hace falta ser un experto en teoría general de las
obligaciones para llegar a esa conclusión. Es absolutamente
absurdo pretender que sea lo mismo perdonar una obligación
que confiscar un derecho, es totalmente lo contrario, pero en
fin, lástima que no tengamos más presupuestos para seguir
discutiendo sobre lo mismo, pero podríamos haberla llegado a
convencer de que esto es así.

Nos dice que el canceller de Hacienda dicen que es el
canceller del PP. A lo mejor le llaman así porque es el que los
trata con más cariño, porque cree que son recuperables, les
explica, les llama, les instruye, les dice todo como es como no
es, etcétera y no pierde la esperanza, sigue llamándoles,
explicándoles todo, más allá de lo que son los cauces
parlamentarios y les atiende y les quiere y trata de cuidarlos
porque quiere que les duren mucho, probablemente por eso,
porque no veo otra causa en su cariño.

En cuanto al endeudamiento. Ya no quiero insistir más
porque como decía Ortega y Gasset “el esfuerzo inútil produce
melancolía”. El endeudamiento le dice una consultora
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independiente que nuestra situación es la mejor de todas las
comunidades autónomas de régimen común, no es que sea la
de enmedio, la antepenúltima, es la mejor de todas y aún viene
a decir aquí que habrá un endeudamiento, que esto será un
cataclismo, etcétera. Creo que es ya inútil insistir más, se lo han
dicho expertos independientes, si a ellos no les hace caso ¿qué
caso me va a hacer a mí?

Y luego nos habla del gasto excesivo por parte de este
Gobierno. Un gasto excesivo no incurre en ningún déficit, a
es te Gobierno no ha venido el Fondo Monetario Internacional
a decirle, oiga no oculten ustedes el gasto público, como sí ha
venido a decirle al suyo. No ha venido a decirlo, ni mucho
menos. El gasto que se hace aquí es el gasto necesario,
imprescindible y sobretodo, más que gasto, lo que se hace aquí
es inversión, una inversión de futuro que traerá, como está
trayendo ya, muchas ventajas para nuestras Islas, alejadas de
otras etapas más oscuras y más perjudiciales para la historia de
nuestra comunidad autónoma.

Nada más Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez en nom del Grup Socialista i amb
la seva intervenció queda substanciat aquest debat primer.

Passam al segon debat que és un debat de totalitat a la
secció de la Conselleria de Presidència, defensa de l’esmena
4715 i els ponents han demanat que es faci junt i aquesta
presidència hi està d’acord, el debat de globalitat que són la
resta d’esmenes que correspon al debat número 2 i són al
programa 112C l’esmena 4720. Al programa 121A, l’esmena
4874. Al programa 612G les esmenes 4717, 4718 i 4875. Per
defensar totes aquestes esmenes té la paraula el Sr. Huguet
durant 10 minuts. 

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Un any
més estam en allò que teòricament se’n diu el debat més
important de l’any perquè és el debat de la política
pressupostària i per tant, de les previsions que un executiu té
per a la comunitat autònoma, en el qual té la responsabilitat de
governar. M’han de permetre que intenti canviar un poc el
sentit  d’aquesta esmena a la totalitat en allò que ha estat l’any
99, 2000, 2001, ja que és el darrer any, fer cas, sense que serveixi
de precedent a qui va ser el meu primer President del Consell
Insular de Menorca, el Sr. Tirs Pons quan diu “que fer política
és fer pedagogia”. Intentaré fer pedagogia, dins la meva
modèstia, en aquest cas en aquesta esmena a la totalitat.

Què és un pressupost Sr. Conseller? Un pressupost és una
previsió d’ingressos i un compromís de despeses, el
pressupost autoritza la despesa, el pressupost no autoritza
ingressos, sinó que els ingressos vénen autoritzats per lleis
específiques i per tant, és una previsió de despesa, en el qual
el Govern intenta plasmar una sèrie de polítiques que creu que
són les més adients a la comunitat a la qual serveix i per açò allò
que és políticament correcte es fer-ho mitjançant uns programes

d’actuació i per açò aquests programes d’actuació són
sotmesos a debat en el Parlament perquè l’oposició pugui dir el
que en pensa damunt els mateixos i plant ejar la política
alternativa. Per tant, caure en una desqualificació generalitzada
de qui fa el pressupost és tan pervers com caure amb una
desqualificació generalitzada d’aquells que exerceixen la seva
funció d’oposició i per tant, d’alternativa. Alternativa que
vostès no poden pretendre mai que sigui presentar uns
pressuposts alternatius, perquè ni hi ha mitjans, ni hi ha temps
per fer-ho. Però sí que permet fer un debat, avui per avui, amb
perspectiva de 4 anys, de veure quines són les previsions i
quina és la realitat posterior. En diverses ocasions ja he
manifestat que potser un dels canvis que s’hauria de fer dins
l’activitat parlamentària, més que debatre les previsions,
s’haurien de debatre les liquidacions, però les liquidacions no
interessen al Govern, no interessen tal vegada als mitjans de
comunicació, no per la seva voluntat sinó perquè nosaltres feim
tot l’esforç necessari perquè no interessin, perquè si no
s’espantarien. 

I jo intentaré avui no espantar, sinó fer-me ressò de quina
és la desviació que hi ha en certes partides amb unes altres i em
centraré concretament en una direcció general, la qual la mateixa
direcció general per si mateixa ja val una esmena a la totalitat Sr.
Conseller, per si mateixa. Miri el seu pressupost em recorda els
inicis de l’activitat pressupostària, allà per l’Edat Mitja que eren
un pressuposts que es feien per estaments. Vostè té diferents
estaments dins la seva conselleria, però en té un que sense cap
dubte és el més important de tots, l’estament dirigit al
departament de comunicació per a aquest noble que es diu Sr.
Bayona. Allò que està passant en aquesta conselleria, Sr.
Conseller, m’ha de creure que és molt seriós i és molt seriós per
diferents motius. El primer que ens hem de demanar és qui gasta
a Presidència? Qui determina que es gasta a Presidència quan
hi ha unes desviacions que jo intentaré posar-les damunt la
taula tant i tant radicals com es donen entre allò que està
pressupostat  i allò que finalment s’ha liquidat? Qui gasta? En
què es gasta? És una de les altres preguntes que ens hem de fer
i amb quina finalitat es gasta. Açò respon a tres principis de
l’estructura pressupostària dins l’estructura orgànica,
econòmica i funcional. Qui gasta? Sempre el mateix. En què es
gasta? Amb allò que ell vol. Amb quina finalitat? Amb la que ell
pretén. Vostè no hi pinta res Sr. Conseller, em sap greu dir-li,
vostè no hi pinta res. I tenim una Conselleria de Presidència
inflada al 100% en càrrecs públics. Però clar açò després de 4
anys d’experiència és normal, és normal perquè s’han de fer
t antes direccions generals com partits hi ha en el pacte  per
poder colAlocar uns i altres de control entre uns i els altres.

Mirin, anem a allò que li deia de la liquidació i m’agradaria
que en prengués bona nota. Açò ve un poc arrel de la
interpelAlació de la setmana passada, cas concret i pregunta
concreta que esper em contes tin. Any 2001, no res, açò no és
la propaganda del consell insular, diu any 2013, no any 2001,
liquidacions, pressupostat  300 milions de pessetes a la Direcció
general de Comunicació, repetesc, pressupostats 300 milions de
pessetes, liquidat 1.258 milions de pessetes, 4 vegades més, 4
vegades més. Em pot  dir d’on surten? Em pot dir quines
partides ha disminuït? Quins programes ha llevat? De 55
milions d’inversió immaterial, parl en pessetes perquè ens
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entenguem, de 55 milions de pessetes d’inversió immaterial del
seu departament, n’hem gastat 608. Si açò no és enganar, ja em
diran què és, perquè jo puc entendre que hi hagi una desviació
més o menys d’un 10% o d’un 15% si vol, però no aquestes
barbaritats, en inversió immaterial de 55 a 608 i enguany estam
en la mateixa situació, pressuposten el mateix i ja veurem com
liquidaran, posin realment allò que pensen gastar no ho
amaguin, posin realment allò que pensen gastar. Si vostès
pensen gastar 600 milions de pessetes en inversions materials,
les posin i ens diguin quines són, no posin 55 milions i no
diguin que és allò que faran. Açò és el que fa aquest
pressupost. Açò justifica l’esmena a la totalitat.

Any 2002, a 30 de setembre del 2002. Capítol 4, de 4 milions
de pessetes en duen ja gastats 540 milions de pessetes. Ha
sentit  res? Em pot  explicar per què? Si ja ho sé que li entra per
una orella i li surt per l’altra i la matemàtica funciona 3028, bé
que segueixi sortint perquè si s’embossa potser rebentem, val
més així, val més que surti així donant pas. Però li ho torn a
repetir, de 4 a 540 Sr. Conseller. Capítol 6 inversions immaterials,
pressupostats 180 milions, quants en duen gastats al dia
d’avui, ho vol saber? 572. Me pot dir el diferencial de 180 a 572
on és, en què s’ha gastat? M’ho pot  dir? És que és açò que vull
saber! Aposta, per açò, l’esmena a la totalitat. Perquè ho posin,
ho hi estarem a favor, però almenys direm: han estat valents,
realment posen el que després fan; perquè vostès posen una
cosa i després el resultat és un altre. D’aquí que li deia que el
debat interessantíssim seria un debat de liquidació de
pressuposts més que un debat pressupostari.

En definitiva, vostès es gasten entre inversió immaterial,
entre 2001 i 2002, 1.250 milions de pessetes, quan just n’hi havia
pressupostats 300, quatre vegades més. I ja que les xifres per
anar bé s’han de comparar, jo li faré una comparança: sap què
suposa açò? Açò és quasi el mateix pressupost a una direcció
general, el mateix pressupost que a la conselleria, ara no hi és,
el nostre bon amic conseller d’Interior, 100 milions per amunt
100 milions per avall, quasi el mateix. No és aquest el
pressupost que figura a la direcció general, Sr. Conseller, a la
direcció general figuren 300 milions, no, no, però la realitat són
1.300 milions; i jo el que vull que m’expliqui és aquests 1.000
amb què s’han gastat, no és massa demanar. I si no m’ho pot
explicar, li dic: corregeixi, té una esmena i pot corregir, posi ja
definitivament aquest s 1.000. I si no els vol posar, me digui:
miri, jo no els posaré, els gastaré i els gastaré amb tal cosa, però
ens ho digui, ens ho digui, açò és l’únic que nosaltres li
demanam. Però és que açò, tenia raó la consellera, és que açò
és quatre vegades més que el pressupost de l’Institut Balear de
la Dona, tanta igualtat, tanta equiparació! No, no, no, l’Institut
Balear de la Dona: 331 milions de pessetes; i aquest sí que no
varia, aquest no passa de 331 a 1.250, no, no, és manté, i si n’hi
podem llevar qualcun n’hi llevam qualcun; és a dir, quatre
vegades més.

(S’escolta un atxem)

Passem a un altre tema -no s’espanti, Sra. Consellera, és ver
que és quatre vegades més i salut-, passem a un altre tema, Sr.
Conseller, perquè si no el pressupost és molt avorrit. Anem a
veure la política de les cases a l’exterior, hi anam? Va idò, anem

cap a l’exterior. En aquest programa tenim, escoltin bé,
publicacions, ajudes, operació retorn i conferències; Sr.
Conseller, jo li faig una esmena in voce, allà on posa
conferències posi enguany, conferències almenys curioses, un
llistadet, açò és la política exterior, les cases balears, per donar
a conèixer a la nostra comunitat, implantació i fomentar la
cultura balear de l’exterior.

Anem a veure, conferències: Lluís Segura: El significado de
la autonomía; lloc: Cuba. Luis, Luis. Gonzalo López: El mar
como patrimonio en la historia de las islas; lloc de la
conferència: l’Havana. Una altra, Perspectiva de la Mallorca
actual, El Mar de la Plata. Una altra, La obra poética de Celia
Viñas, en El Mar de la Plata. Una altra, La sociedad y la
política en las Islas Baleares, a Bones Aires; no hi vagin molt
a Bones Aires perquè (...), açò...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, vagi acabant per favor.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

La més curiosa de totes, Las Islas Baleares, pasado y
presente, a Buenos Aires, Montevideo, La Plata, San Pedro,
Rosario, Santa Fe. Açò és la política del Govern balear a les
cases regionals d’Europa, a les cases regionals d’Amèrica; que
no és a les cases regionals, açò és la política real d’assentament
de la nostra comunitat a les comunitats balears a Amèrica
llatina? Sí, sí, açò és el que vostès tenen i açò és el que vostès
fan. I tot  açò, Sr. Conseller, i acab, Sr. President, emmarcat dins
una conselleria que té ni més ni menys que set direccions
generals, de les quals n’hi ha tres que perfectament es podrien
agrupar, com és la Direcció General de Comunicació amb la
Presidència i amb la de relacions amb el Parlament, aquestes
tres es podrien perfectament agrupar. I la Direcció General de
Relacions Institucionals amb les relacions amb les cases
regionals d’Europa també es podrien agrupar. Vostè té una
conselleria que, com a mínim, li sobren quatre directors
generals. Jo li deman que, per favor, faci vostè un examen de
consciència, racionalitzi els pressuposts, eviti despeses
supèrflues i dugui una política clara sobretot en aquests dos
àmbits, o tres àmbits, perquè no hi ha temps i no puc parlar de
més coses, en la relació amb Europa, a veure si es realment és
seva o és d’Economia i Hisenda o és d’Agricultura, que m’ho
expliqui perquè jo he vist programes que se superposen un amb
l’altre...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet vagi acabant per favor.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Acab, Sr. President, tot d’una. El que és la política balear a
Amèrica llatina, m’ho pot  explicar, després d’haver dit que és
diferent a la vostra i a la de Mapau, ja ho sabem que me dirà
açò, ens ho pot  explicar, però expliqui allò seu, l’altre ja ho
sabem, ara expliqui allò seu. I el tema de la racionalització de
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despesa amb tantes direccions generals que són totalment
innecessàries. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet, per la seva intervenció en nom
del Grup Popular. El conseller de Presidència demana obrir un
torn incidental i té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. La veritat és que, amb molt de gust,
vull obrir aquest torn incidental, no pel que ha manifestat el Sr.
Huguet, perquè ha començat intentant donar-nos classe de
pedagogia, crec que està acabant Dret i veig que està molt a
prop ja d’això de poder donar classe de Dret, i en moltes
d’aquestes coses que vostè deia, com s’havien de fer les coses,
clar, són classes de Dret i hi podem estar d’acord, després hem
d’anar a veure si es fan o no es fan i, a més, ha dit que no faria
una intervenció desqualificatòria del pressupost. Clar, és que
del pressupost no n’ha xerrat res, només ha fet dues o tres
desqualificacions i res més, generalitzades i fent quatre, el que
podríem dir, quatre bromes damunt el tema de pressuposts. I
després m’ha volgut fer un debat damunt la liquidació del
pressupost.

Ja li vaig dir la passada legislatura, jo no tenc cap
inconvenient a fer un debat damunt la liquidació de
pressuposts, però no estam en això, no estam a un debat
damunt la liquidació de pressuposts, estam a un debat on es
presenta la previsió pressupostària d’aquest Govern. I després
la liquidació vostès la coneixen i tots la coneixem perquè
trimestralment s’informa aquest Parlament de l’execució
d’aquest pressupost. I vostè, dins tot el que és l’àrea de la
meva conselleria o de la Conselleria de Presidència es passa
més de tres quarts de la seva intervenció parlant de la Direcció
General de Comunicació, i després comença i fa els
interrogants: qui ho gasta, com es gasta i per a quina finalitat es
gasta. Jo ja li vaig dir l’altre dia en el debat damunt aquest tema,
crec que està tallat; nosaltres, la diferència amb vostès, és que
nosaltres tenim unes ordres que diuen com es gasta i amb quina
finalitat es gasta, cosa que vostès no varen tenir mai. I amb
aquestes ordres, vostès i tots els ciutadans poden seguir com
es gasta, perquè es gasta i amb quina finalitat es gasta, perquè
hi ha tota una línia, que és el que ha de ser, normativitzada, per
a la ciutadania, per poder-se acollir a aquestes normes. Per tant,
moltes expressions grandiloqüents, però res més, Sr. Huguet.
Per què? Perquè aquest debat de la liquidació jo també l’hagués
volgut fer damunt el pressupost de la Conselleria de
Presidència l’any 99, també, l’any 99 del Partit Popular o l’any
98 del Partit  Popular, i el podem fer el dia que vulgui, jo li duré
el 98 i el 99 del Partit  Popular i vostè me diu aquest i el
comparam, no tenim cap problema ni un a fer-lo. El que passa és
que farem el debat de la liquidació i veurem com liquidaven i
veurem com liquidam nosaltres, no en tenim cap ni un de
problema en això, però no és això el que estan fent. Vostès
estan fent una esmena a la totalitat  que l’únic que la sustenta
són cinc esmenes parcials, que pràcticament jo diria que no
tenen fonament per aguantar una esmena a la totalitat, i vostè

ha d’edificar un discurs. Clar i és complicat, sortir aquí per
edificar un discurs, clar, s’inventa temes de la liquidació i torna
al debat que vàrem tenir l’altre dia amb la interpelAlació damunt
els temes de la publicitat institucional o de les campanyes de
publicitat d’aquest Govern. Ja li vaig dir l’altre dia que vostè
mateix pot triar quines no són convenients i quines ho són i
n’hi ha moltes que vostès, estic segur, hi estaran d’acord.

I per tant en això, crec que la nostra liquidació, i ja li he dit,
és molt millor que la que feien vostès i no em preocupa el més
mínim, el que sí em preocupa és que no parlem de les polítiques
que hem estat fent i que feim aquests anys, i jo això li recordaré.
Miri, hi ha dues coses que vostès varen iniciar, dues polítiques
que vostès varen iniciar que nosaltres hem ampliat i que sempre
li he dit que eren dues innovacions importants, com poden ser
les ajudes a víctimes del delicte, que s’ha ampliat, quan vostès
ho varen iniciar tenien dues oficines a Palma i ara en tenim
quatre, i ara en tenim quatre...

Perdoni, vostè ha parlat. Deixi’m parlar. Per tant... No, no.
Deixi’m parlar, deixi’m parlar.

Per tant, però tota la resta que hi ha en aquest moment
incorporat, li he posat  aquest exemple per dir-li que fins i tot
s’han ampliat a dues més, però tota la resta que hem posat, tots
els altres programes tot  són programes nous. Quina alternativa
hi ha de vostès a aquests programes? Cap ni una. Quines
propostes  hi ha en aquests programes?, cap ni una, i tot són
programes nous, incorporats. Vostès estan d’acord en tots
aquests?, perquè per les esmenes pareix que sí; per tant no hi
hauria d’haver una esmena a la totalitat, perquè pareix que
vostès hi estan totalment d’acord.

I com que tampoc no crec que això doni molt més, perquè
miri, jo el que procur, o el que procuram en aquest govern és
dur un pressupost, avançar i els objectius que ens hem
plantejat i les polítiques que hem duit a terme és dur-los a la fi,
i si a més de tot  això la nostra conselleria liquida més del que
pressuposta vostès saben que hi ha les modificacions
pressupostàries i vostès saben una bona gestió fins i tot
d’aquesta conselleria. Per què?, perquè haurem tengut més
ingressos i els haurem pogut destinat a aquestes finalitats que
creim adequades i essencials per dur aquest govern endavant,
i no a dèficit, Sra. Cabrer, no a dèficit sinó a aquestes gestions.

Per tant això és parlar per parlar. El final és que nosaltres
estam executant aquests pressuposts molt millor que els
executaven millor i no tan sols els estam executant, sinó que
nosaltres quan els liquidam per ventura hem gastat un poc més
que el que teníem pressupostat, però no passa res; amb les
diferents transferències i amb les diferents esmenes que es fan
i que feim nosaltres conegudes per tots vostès, perquè vostès
les coneixen a la liquidació, això es resol.

Ara sí, li he de dir que m’ha preocupat, a més, perquè jo no
crec que fos un tema que vostès puguin treure aquí ni n’hagin
de fer debat, i m’ha preocupat que ridiculitzin una cosa tan
imp ortant com tot  el tema de les conferències que s’estan fent
de cara l’exterior, i no vull posar exemples de com ho feien
vostès perquè en podem treure, i puc treure documents i tal.
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Vostè sap que totes aquestes conferències a més les feim en
combinació amb la Universitat, les feim d’acord amb la
Universitat, i a més aprofitam que quan, per convenis que
existeixen entre la Universitat de les Illes Balears, determinats
professors van a fer estades allà aquests professors puguin
explicar la nostra realitat de les Illes Balears i puguin tenir i
mantenir aquests contactes amb les cases regionals, amb les
cases a l’exterior, amb les cases a l’exterior, com vostè ha dit, de
tot  Iberoamèrica. Per tant crec que hauria d’estar vostè orgullós
que es pogués fer i que a més aprofitem uns recursos mínims
conjuntament entre universitat i aquest professorat, perquè
també pot  dir el nom de tots els que ho fan perquè tots són
professors d’universitat, que facin aquestes conferències, i això
sí que dóna i crea i vostè pot  saber l’assistència que hi ha a
aquestes conferències de tots els que són nadius d’aquestes
illes o descendents de nadius d’aquestes illes, que això sí que
els lliga molt amb aquesta terra, i per tant continuarem fent
aquestes conferències i ampliant-les.

Això és igual que nosaltres, que hem creat una edició que
es diu Camins de la quimera, que anam pel tercer o quart
volum de Camins de la quimera , coneguda, transparent, no
com quan jo vaig arribar a la conselleria, que n’hi havia un
caramull que ningú no coneixia i estaven amagats dins un
despatx. No, aquests es distribueixen i tothom els coneix,
Camins de la quimera presentats i amb participació no de
tècnics de la conselleria, sinó de professors universitaris i
d’estudiosos de la matèria.

Per tant m’agradaria, Sr. Huguet, que no em fes aprofundir
més en aquest tema ni m’hi fes entrar més endins, perquè crec
que hem fet una feina molt positiva, fins i tot  molt positiva de
cara a la societat de les Illes Balears, per recuperar un mal que
vostès varen fer enfront de la societat de les Illes Balears i
enfront d’aquesta gent, i per tant ho hem intentat i l’hem duita
endavant amb uns pressuposts que són importantíssims. Miri
si són importantíssims els nostres pressuposts, que hi dedicam
això, que hi dedicam més doblers que la Generalitat de
Catalunya, dedicam més doblers que la Generalitat de Catalunya
en tot el que són les cases a l’exterior, i ho hem fet des d’una
òptica objectivada, amb participació de la Universitat i amb
participació de la societat civil, cosa que vostès no varen fer
mai.

Per tant em dol que vostè parli d’aquests temes perquè si no
em farà parlar més.

I després el darrer de tot. Vostès diuen “és que li sobren
directors generals”. Això ens ho diuen des del dia que vàrem
conformar aquest govern. Des del dia que vàrem conformar
aquest govern vostès diuen que ens sobren directors generals.
Miri, la capacitat de fer el Govern la tenim nosaltres, i el que sí
li puc assegurar és que nosaltres no hem augmentat alts càrrecs
que vostès tenien a Presidència; són la mateixa quantitat, no
s’ha augmentat, la mateixa quantitat entre tots els assessors
que tenien i tot  el que tenien vostès. Per tant no hem augmentat
res i creim que a més estan donant una resposta adequada a la
feina que fan.

I després per acabar em feia tres preguntes que poden ser
tres interpelAlacions, en podem parlar: relacions amb Europa,
una altra vegada el tema de política fiscal balear i tal. Miri, el
tema d’Europa jo he vengut aquí i jo crec que he tengut ja una
interpelAlació i d’altres a comissió, clarament, sobre qui
coordina el tema d’Europa. Clar que hi ha conselleries que duen
tema d’Europa, clar que n’hi ha, de conselleries, com vostè sap,
i n’hi ha que se’n cuiden de fons europeus i de temes d’Europa,
des d’Agricultura, Medi Ambient, totes tenen relació amb
Europa perquè totes n’han de tenir. El que passa és que hi ha
d’haver un instrument coordinador, i vostè sap que
l’instrument coordinador és aquesta conselleria. I clar que és
vera que hi ha el Centre Balears Europa, que també fa una altra
funció i també està a la Conselleria d’Economia, però això dins
un govern articulat com el nostre i coordinat no té cap
problema i vostè ho sap. 

Per tant, Sr. Huguet, crec que el que haurien de fer, per
acabar, és retirar aquesta esmena a la totalitat  perquè, la veritat,
amb les sis esmenes que vostè no ha explicat en què se
sustenten, no dóna peu fins i tot a poder-hi haver un debat
sobre aquestes esmenes perquè ha hagut d’inventar-se un
debat diferent. Per tant el que li demanaria és que ho retiràs i
que anassin a votar les esmenes, que és allò lògic i no aquest
invent, com deia vostè, d’intentar canviar. Ha intentat canviar
però al final, perquè no té argumentacions per mantenir el text
que vostè ha presentat en aquesta cambra. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Sr. Huguet, té
el seu torn de cinc minuts.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, és molt fàcil, aquí tenim el tom, aquí tenim el
pressupost de la Presidència i podem anar partida per partida,
i direcció general per direcció general, hi podem anar. Miri,
perquè vostè vegi que sí que feim feina el tenc tot assenyalat,
tenc subratllades aquelles coses que no estan clares. 

Podem veure què passa. Per exemple una pregunta en
concret: què feim amb els 700 milions d’euros o 700.000 euros
que van als ajuntaments. Açò què és, cooperació municipal, no
és cooperació municipal?, com els destinen, com no els
destinen? Si és cooperació municipal ja li dic, cap als consells
insulars, que són els competents en fer el pla de cooperació. No
em posi dues partides diferents. Açò és en el pressupost. Jo no
li vull retirar el pressupost cada any i dir el mateix. Jo enguany
el que he volgut fer és, tres anys d’experiència, darrer debat de
pressuposts, i amb tres anys d’experiència darrer debat de
pressuposts no li dic que els tiri, els pressuposts, li dic que els
retiri i que els refaci, i que posi realment després de tres anys
d’experiència que realment el que és matemàtic any rere any es
converteixi en un fet real en el pressupost. 
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Jo ho sé, que vostè té capacitat de fer modificacions de
crèdit, només faltaria!, clar que en pot  fer, de modificacions de
crèdit, i perquè ho té més recursos. No!, Pasqual, no, més
recursos no, més ingressos no, perquè es deriven d’altres
partides pressupostàries d’altres programes. Jo li deman com
justifica vostè que, 300 milions de pessetes en comunicació,
se’n gasten 1.200; com ho justifica i manté 320 milions de
pessetes amb l’Institut Balear de la Dona? Com ho justifica?
Què és més important, quin és més prioritari? No he de
respondre jo, és vostè que m’ha de respondre açò. Vostè no
pot  venir aquí i dir “i per a vostès què és més prioritari?”. No,
no, qui s’examina és vostè.

Jo li deman una explicació sobre les inversions immaterials.
Vostè no em pot  venir a dir “és que vostès, si jo li retrec allò del
98 i 99, veuran”. D’acord, nosaltres estam aquí on estam, ja ens
ho retreien, vostès, a nosaltres, o no ens ho retreien? Però no
és aquest el debat. Per favor, passem pàgina, miri, passem
pàgina, faci cas al seu líder, faci cas a en Zapatero, passem
pàgina, debatem els problemes d’aquest govern en el
pressupost actual. Què és açò de sempre amb l’amenaça?
Vostès ens amenacen contínuament, per favor!, Sr. Conseller.
Sí, sí, conseller, ens ha amenaçat, “treuré papers”, tregui els
papers! Però per favor, per favor! 

(Remor de veus)

L’esquerra a Europa, l’esquerra a Europa civilitzada ha
evolucionat.

(Rialles)

I vostès estan ancorats en el passat, vostès estan amb
l’amenaça, vostès no creuen ni en la democràcia, ni en el
Parlament, ni en el debat. No hi creuen, no hi creuen!, perquè
cada vegada que nosaltres deim una cosa... 

(Més remor de veus)

...vénen i amenacen, no saben fer res més que amenaçar. Sí,
Sr. Garcias , em sap molt de greu que vostè hagi fet açò avui; no
ens amenaci més amb papers; si té papers faci el que sempre li
diu el Sr. Grosske, vagi als tribunals, però què és açò de venir
a amenaçar aquí “i vostès què feien, els traurem açò i tal cosa”?,
per favor, per favor, no ens amenaci.

Reiter una vegada més, Sr. Conseller, em pot donar
contestació, per favor?, per què 300 milions de pessetes passen
a 1.200? Em pot  donar contestació de per què 55 milions de
pessetes...? No es posi gelós, Sr. Sampol, també li diré a vostè,
Sr. Sampol, miri, ara hem d’anar per vostè. Sr. Sampol, vostè
líder del PSM, de l’ètica i de la moral, em podria explicar si fos
al revés, que un govern de dretes, d’inversió immaterial que ha
pressupostat 55 milions de pessetes a una conselleria i en
dugui gastades ja 608?, m’ho pot explicar? Haurien d’explicar
açò, és ver, és ver que si vostè, que vetlla per l’honestedat i
la..., açò és el que nosaltres demanam. Són vostès que han de
respondre. Només aquests fets, Sr. Conseller, ja avalen aquesta
esmena a la totalitat. Només aquestes qüestions l’avalen.

Quant a les conselleries i direccions generals, Sr. Conseller,
vostè no pot  comparar la Conselleria de Presidència de la
legislatura passada amb l’actual. Joventut on és?, és a la seva
conselleria o no? Hi està? No, un director general menys.
Serveis Socials és a la seva conselleria? Un director general
menys. Esports està a la seva conselleria? No compari, és que
no ha de comparar. Jo li dic que tot  açò que vostè té de més ho
passi a Serveis Socials, a Acció Social, açò és el que li dic, que
seria allò coherent amb el seu discurs, amb un discurs
progressista, d’esquerres, de polítiques actives en favor de la
dona..., açò seria allò adient, però no, no, vostès tenen a una
conselleria l’Institut  Balear de la Dona amb molta llei de paritat
que no puja de pressupost; sí, perdoni, 23 milions de pessetes
-de pessetes- ha incrementat el pressupost l’Institut Balear de
la Dona, però és que els 300 de comunicació -i erra que erra-
passen a 1.200, quatre vegades més. Només en despesa de
comunicació a la seva conselleria vostè gestiona més
pressupost que quatre vegades l’Institut Balear de la Dona,
vostè gestiona el mateix pressupost que una conselleria, que la
Conselleria d’Interior. Açò és inadmissible, açò tot sol val
l’esmena a la totalitat.

I quant a direccions generals, vostè no pot unificar la
Direcció General de Relacions amb Europa amb Relacions
Institucionals -sí, sí- i amb Relacions amb el Parlament? Açò ho
du una direcció general. No ho pot fer?, per què no ho pot fer?
No ho vol fer. D’acord, no ho vol fer, però vostè digui “miri, no
ho vull fer”, i ja està, però vostè el que no podrà dir és, o m’ha
de justificar per què les manté, per què manté els tres directors
generals quan açò es pot  fer amb un únic director general? Açò
és el que no ens ha explicat.

I miri, jo no he frivolitzat el tema de les conferències, no, Sr.
Conseller. Jo dic que aquesta política no es pot  basar només
únicament i exclusiva en aquests passejos o en aquestes
conferències, d’acord amb la Universitat o no acord amb la
Universitat, que jo ja ho sé que és així. Però què més hi ha, de
tot  açò?, en què se’n va la resta, les altres despeses en què se’n
van? És açò el que jo li deman. Tampoc no ens contesta, Sr.
Conseller.

I jo el que no li he volgut fer ha estat repetir el debat de
l’any passat, ni el de l’altre, però després de tres anys, i és quan
un veu l’evolució pressupostària que ha duit la seva
conselleria, és quan s’ha de fer balanç d’aquests tres anys, de
la seva evolució pressupostària i dir-li, Sr. Conseller, que
després de tres anys vostè ja té perfectament assumit quines
són les despeses finals, què és el que liquida, i jo el que li
deman és que posi al pressupost el que liquida. Sí, posi..., com
que no es pot  fer... Sr. Conseller d’Economia, vostè en sap deu
vegades més que jo, però si vostè un any, un altre, un altre i un
altre té pressupostats 200 milions de pessetes en comunicació
i en liquida 800, té pressupostats 300 milions de pessetes i en
liquida 1.200, té pressupostats 300 milions de pessetes i en
liquida 1.200 més, què vol dir?, que en gasta 1.200. Posi’n 1.200
ja d’entrada; si no m’han d’explicar d’on els treuen. Açò és
lògic, açò és pura lògica. 

(Petit aldarull a la sala)
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Jo puc entendre..., no, jo puc entendre una desviació
percentual, només faltaria, ho puc entendre; puc entendre una
despesa extraordinària en una cosa en concret, la puc entendre,
i si és així ho han de dir. Si s’ha passat  de 300 milions a 1.200
perquè hi ha hagut una despesa extraordinària, un
esdeveniment extraordinari, no açò de la comunidad europea
del año, no, una cosa extraordinària que ha valgut tants de
milions, ho han de dir, diguin “ha passat açò”. Açò és l’únic
que demanam.

Aposta demanam una esmena a la totalitat, però Sr. Garcias
no ens amenaci. Continuarem parlant tant com ens doni la gana,
i si té papers a treure i fer comparacions, (...), faci el que vulgui,
nosaltres continuarem fent el paper que toca, que és oposició
i que és ser constructius dins la mesura de les nostres
possibilitats i capacitats, i vostès haurien de facilitar que
aquesta labor fos així, no obstruccionista com estan fent,
enviant la documentació a comptagotes, enviant les peticions
de solAlicitud d’informació que fa aquest grup parlamentari -que
ja passarem balanç d’açò, que hi haurà una interpelAlació també-
a comptagotes, segrestar fins i tot  informació que solAlicitam en
el Parlament a través de conselleries. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, vagi acabant, per favor.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Açò és la seva responsabilitat com a conseller de
Presidència: coordinar l’activitat del Parlament amb el Govern,
coordinar l’activitat de les conselleries i complir el que marquen
les normes d’aquesta casa quant a informació al Parlament i
quant a informació als grups parlamentaris, perquè si no és així
tampoc no fa falta una direcció general de Relacions amb el
Parlament.

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments i remor) 

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Huguet, la veritat és que, clar,
començaré pel que ha dit, perquè vegi que du les sabates
canviades de peu. No, pel que ha dit, i la veritat és que vostè
diu: “I aquests 700.000 euros per què són?”, i primer ha dit que
s’ha estudiat molt els pressuposts, ha dit això, i jo començ a dir
que em pensava que se’ls havia estudiat molt; ara ho començ
a dubtar, perquè vostè els 700.000 euros sap de cada any que
és un programa d’aquests que existien, és el programa Serra de
Tramuntana als municipis petits. Per tant això està escrit i
demostrat cada any, i vostès cada any li han donat suport i

cada any li donen, i ara resulta que vostè diu que no sap que
són aquests 700.000 euros i ha començat amb els 700.000 euros
dient-me que se n’han d’anar al consell. La veritat, escolti, jo sé
que li costa haver de sortir aquí i donar i tal, i li costa, i
s’inventa, i treu, i torna entrar i torna sortir, però faci-ho
almanco amb certa demostració que el que ha estudiat li ha
servit, perquè jo crec que vostè és un bon estudiant, i també
pot  ser que vostè m’examini, però vostè també s’examina, i per
tant s’ha de saber que el que vostè ha estudiat i ha vist en el
pressupost es pugui discutir i crec que en això s’ha equivocat.
Primera.

Segona. Vostè em fa una comparació amb l’Institut de la
Dona, però després diu “no, Institut de la Dona perquè (...); ara,
vostès no em poden comparar amb el que fèiem nosaltres”. Idò
amb qui ho hem de comparar? Zero pessetes l’Institut de la
Dona el Partit  Popular, i per a polítiques de la dona 30 milions.
Govern del pacte de progrés 320 milions de pessetes. Això és
la realitat, les voluntats polítiques es demostren amb aquestes
xifres i aquesta és la realitat: zero pessetes l’Institut  de la Dona.
Sí que és vera, i jo li ho reconeix, que tenien 30 milions per a
polítiques de la dona, 30 milions. Nosaltres Institut de la Dona
320 milions de pessetes. Escolti!, està demostrat, no torni a
posar exemples ni a fer demagògia de que nosaltres si ho
gastam aquí ho hauríem de gastar (...) de la dona. No m’ho digui
perquè vostès els 1.500 que varen gastar en publicitat els
darrers sis mesos els haguessin gastat en la dona i jo no li ho
he dit. No li dic. Punt.

I no l’amenaç, no cregui que l’amenaç. Jo el que crec és que
en política no bast en les paraules, perquè ja està molt demostrat
que són capaços, la dreta sobretot, d'utilitzar el llenguatge de
l'esquerra, i això ja està molt demostrat. Per tant, l'únic que pot
ser un referent davant la societat són els fets. Ja ho sé, Sr. Font,
que el llenguatge no és de ningú, ja ho sé, però el que passa és
que abans la dreta tenia un altre llenguatge i ha vist que amb
aquest llenguatge no tenia el suport  de la societat , fa el mateix
que faria amb el llenguatge de dretes, però usa un llenguatge
que no és el seu. I això ho fan, per tant, ..

(Remor de veus)

El seu comportament és tan poc acceptable, no ho sé, i em
sap greu dir-los-ho, però és un comportament tan poc
acceptable perquè volen debat, però quan es debat, no
permeten que hi hagi debat, només permeten aplaudir als seus,
als altres tot  el temps els interpelAlen, els aturen, el Sr. Huguet
no ho fa i, per tant, parlaré per a ell.

Després em diu, on és invers ió immaterial, d'inversió
immaterial tenim 50, 500, jo no ho record, això, per tant no li puc
dir si és veritat o no, el que passa és que té a veure amb
l'honestedat, i és que abans, si vostès tenien inversions
immaterials o quan executa el PP inversions immaterials i
augmenta el capítol d'inversions immaterials, tot  el que no fan
ho fan amb honestedat? Supòs que no, supòs que ho faran
amb honestedat i, per tant, no tendrà res a veure una cosa amb
l'altra.
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I per acabar, i em sap greu repetir-li i no és cap amenaça, Sr.
Huguet, vostè ha frivolitzat amb els temes de ..., crec que per
ventura mal informat, mal informat, perquè sempre hi ha qualcú
dins el seu partit que té intencions sobre aquests temes, mal
informat , però vostè ha frivolitzat, encara que no hi sigui, amb
el tema de les conferències. I em sap greu, perquè vostè sap
que aquest tema, a més, té un suport  importantíssim per part de
les cases, té un suport important per part de la comunitat de
totes les cases i és una de les demandes que més creixen per
part  de les cases balears a l'exterior. I nosaltres hem fet tota una
línia de polítiques que des del primer any varen dir en el tema
de les cases, i les hem complides, i vàrem dir que no faríem
edificis, no construiríem la barbaritat d'edificis que varen
construir vostès, i no ho hem fet, hem fet el que hem
considerat, i hem gastat, com li deia abans, i hem gastat, més
doblers que no gasta fins i tot  la Generalitat i crec que les cases
poden donar resposta d'això. Home, la veritat és que hi pot
haver alguna casa que la tenguessin vostès en un sentit utilitari
i aquesta no se senti contenta, i li puc assegurar que nosaltres
no n'hem tenguda cap en sentit  utilitari, ni una, ni una de casa,
ni una, perquè les hem tractat totes per igual, cosa que dubt jo
i conec que no feien vostès quan governaven.

Em sap greu entrar dins aquest tema, perquè crec que ha
costat feina fer entendre a tota la societat que era important el
tema de les cases a l'exterior, que era important defensar que hi
hagués una partida, amb això jo des del primer dia em vaig
implicar per defensar-ho, i crec que hem complir amb tot el que
ens proposàrem, que per ventura no és el que vostès farien,
n'estic segur, però crec que hem tengut el suport del Consell de
comunitats i tenim el suport  cada any a la trobada que fan totes
les cases. Per tant, no vull fer cap amenaça ni una, però li puc
dir que en dos temes que ens ha dit, conferències i el que és els
camins de la quimera, la veritat és que amb aquests dos
exemples, operació retorn, tots els altres que em pugui dir, els
podem donar exemple que vostès feien les coses així com les
feien nosaltres, i crec que això, la societat i aquestes cases ens
ho avalen i ens ho avalaran.

I, per últim, jo crec que, Sr. Huguet, no hem de fer un debat
sobre la liquidació, però si vol el podem fer a qualsevol
moment. Jo crec que aquest pressupost de la nostra conselleria
respon a les necessitats i a les polítiques que ens vàrem
plantejar ara fa tres anys, tres anys i mig, i crec que hem donat
resposta a unes necessitats i a unes demandes de la ciutadania,
i hem implementat tot  un conjunt de programes que vostès no
tenien, com era lògic, i que estan donant resposta a totes
aquestes polítiques i aquestes demandes socials. Per tant, com
que aquesta és la meva obligació, és el que defens, i pens que
vostè, que té l'obligació d'estar a l'oposició, també té una certa
obligació, encara que em digui que no ve a examinar-se, també
té una obligació per demostrar i per poder augmentar el seu
cabal de vots de demostrar que vostès també tenen polítiques
en aquests temes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Amb la seva
intervenció, queda tancat el torn incidental. I ara demanaria als
grups que vulguin intervenir en un torn en contra de les
esmenes. El Sr. Fernández Terrés, en nom del Grup Socialista,
té la paraula.

EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, Sr.
Huguet, no vuelva a salir corriendo que no pienso amenazarle,
¿eh? Lo único que cambia este año en las enmiendas es, como
la dicho el Sr. Conseller de Presidencia, que en lugar de 8 son
5, pero el resto es como siempre. Como cada año, el Partido
Popular justifica la enmienda a la totalidad en base a que no
responde a las necesidades de las Islas Baleares. Como cada
año lo justifica de esa manera, pero no lo razona
suficientemente, más bien lo intenta justificar en base a decir
medias verdades o fundamentalmente en eliminar direcciones
generales que nosotros entendemos que han funcionado
correctamente en esta legislatura, en estos casi cuatro años.

Obsesivamente recurren al tema de la publicidad y de la
información, como un oscuro objeto del deseo, en el que lo
único que se pone de manifiesto en realidad es que añoran
gestionar ese presupuesto. Yo creo que la Conselleria de
Presidencia ya ha demostrado, tanto en comisión como en
interpelaciones como en respuestas a muchas preguntas en qué
se gasta los dineros de la comunicación. Es gracias a la gestión
del Sr. Conseller que ustedes estén tan bien documentados y
tan bien informados de los dineros que se gastan en
comunicación. Es gracias a la gestión que ha realizado la
conselleria en esta materia que cualquier ciudadano, a través
del boletín oficial, se puede informar de esta materia de una
manera transparente, clara y legal. 

Pero la Conselleria de Presidencia es mucho más que eso,
usted sabe perfectamente que las funciones más importantes
son ser el soporte administrativo del presidente del Gobierno y
del presidente de la comunidad autónoma, aparte de coordinar
la acción del Gobierno. Nosotros, muy al contrario que el Grupo
Popular, sí entendemos que la sección sí responde a las
necesidades de las Islas Baleares, creemos muy acertado
continuar, por ejemplo, con la labor de las oficinas que ha
resaltado el conseller, de ayudas a las víctimas del delito, o los
puntos de encuentro que ayudan a resolver problemas muy
sentidos por los ciudadanos; como también nos parece muy
acertado continuar con el programa de ayudas a los prisioneros
de la dictadura del general Franco o con el programa TOA, por
ejemplo, que yo creo que aportará profesionales cualificados a
esta comunidad.

También nos parece que, a pesar que sea la Conselleria de
Presidencia un departamento esencialmente administrativo, el
40%, nada menos que el 40% de su presupuesto se dedica a
inversiones, inversiones como, por ejemplo, en el consorcio
Eivissa, Patrimonio de la Humanidad o en el consorcio de
Formentera o en el propio Consell Insular de Menorca, creo que
es una labor importante en una conselleria que no es
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precisamente inversora. Inversiones en compra de inmuebles
públicos para uso y disfrute de todos los ciudadanos, en
patrimonio propio y de otras administraciones, patrimonio que
huye del alquiler arbitrario, patrimoni, incluso en inmuebles en
el Pla Jove.

Cada año, el Partido Popular enmienda esta sección con
partidas destinadas a dotar de más recursos a los
ayuntamientos, y no tiene en cuenta que ya se está realizando
y que ya hay partidas específicas para los ayuntamientos, como
por ejemplo especialmente en la Sera de Tramuntana. Este año,
por primera vez en la historia de la comunidad, ya se ha dado la
orden de pago del fondo de compensación municipal, 1.000
millones, nada menos, que a unos le parecerán pocos, pero que
desde luego eso significa el principio de una colaboración que
ha de mantenerse en el futuro y que no se ha hecho hasta ahora
con este gobierno de progreso.

Para enmendar algo, sobre todo si es a la totalidad, hay que
tener una alternativa global, y ustedes, por cuarto año
consecutivo -lo siento, Sr. Huguet-, no lo han conseguido. La
Conselleria de Presidencia entiendo que está bien estructurada
y cumple a la perfección las funciones que tiene
encomendadas, es más, trabaja con seriedad y con rigor como,
por ejemplo con el Instituto de Estudios Autonómicos,
instituto que realiza una importante labor de investigación y de
divulgación jurídica, o el propio boletín oficial, que ha facilitado
la vida a muchos usuarios, especialmente a los de la oposición.
Creo que las enmiendas que ustedes han presentado no
contribuyen a mejorar el presupuesto de la Conselleria de
Presidencia y mucho menos sostienen la enmienda, como decía
el conseller, una enmienda a la totalidad.

Suprimiendo direcciones generales que son necesarias, no
se mejoran las cuentas. Cambiando partidas que ya están
previstas, no se favorece la coherencia de un presupuesto. Ya
nos gustaría a nosotros aumentar las partidas para dotar de más
dinero a los ayuntamientos y a los consells, pero, como
decimos siempre, gobernar es elegir entre prioridades y, desde
luego no ayuda nada que, para sus compañeros de Madrid,
Baleares sea una perfecta desconocida.

Por el contrario, este año, la Conselleria de Presidencia
vuelve a aumentar un 10% y el presupuesto que se ha
consolidado en la labor coordinadora, en la labor que hace de
coordinación del Gobierno y que junto con las demás
consellerias del gobierno de progreso se ha presentado con los
deberes hecho, Ley de consells insulares, desarrollada y en
funcionamiento, Ley de financiación de los consells insulares,
que da garantías a nuestros gobiernos insulares, traspasos de
competencias en ordenación del territorio, traspaso de
competencias en carreteras, traspaso de competencias en
bienestar social y el fondo de cooperación municipal, 1.000
millones. Creo que son suficientes argumentos para defender
el presupuesto y para rechazar las enmiendas que presenta el
Partido Popular.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fernández Terrés, en nom del Grup
Parlamentari Socialista. En torn de rèplica, el Sr. Huguet té la
paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Ho farem des de l'escó i no
haurem de menester replegar papers. Efectivament, la qüestió
incidental la tanca el conseller i, per tant, res a dir perquè no em
cridin l'atenció i, a més, complint el Reglament.

Senyor portaveu del Grup Parlamentari Socialista, permeti'm
una petita broma, el dia de demà, quan nosaltres governem, que
açò està a prop, proposaré que vostè sigui el portaveu de
qualsevol de les conselleries, perquè ho ha fet francament bé.
L'únic que passa és que, en el bon sentit de la paraula, vostè ja
és un gat vell, com deim, en política i, per tant amb aquesta
qüestions han d'anar alerta. Començaré per la darrera part,
senyor portaveu.

Miri, jo som tan responsable com vostès de tota aquesta
activitat legislativa que ha dut a terme la Conselleria de
Presidència, i exceptuant-ne la Llei de consells insulars a la qual
en el 80% hi estam d'acord, i en els dos únics articles que li
record que no estàvem d'acord era amb la desvirtuació de la
comissió de govern i que poguessin existir consellers nomenats
a dit sense haver passat  per les urnes i formar un consell
executius, són les úniques dues coses en què no estàvem
d'acord de la Llei de consells insulars i són aquests dos punts,
en tot  cas, que no volíem, i jo el remet al Diari de Sessions; no
solament açò, al Consell Insular de Mallorca, el reglament
orgànic de funcionament va ser consensuat i votat per
unanimitat i hi vam fer feina d'una manera molt clara i decidida.

La Llei de finançament als consells insulars, tres quarts del
mateix, la nostra colAlaboració amb Presidència, en lleis de
caràcter institucional que s'han dut avui, creim que formaran
part, el dia de demà, quan s'estudiï l'activitat parlamentària, com
una oposició responsable en temes tan importants com són
aquests. Com que vostè ho ha dit, jo també ho dic, res a dir.

Quant als programes que vostè m'ha relatat, jo no n'hi he
anomenat ni un, en tots hi estam d'acord, ni un d'aquests
programes que vostè ha esmentat, nosaltres no l'hem esmenat,
per tant no jugui amb els programes amb què estam d'acord, açò
és una pillería parlamentària, i està molt bé. Estam d'acord, a
posta no s'han esmenat.

Però, ni el conseller ni vostè no han estat capaços de dir-me
que després d'una desviació de tres anys consecutius, perquè
no posen la realitat al pressupost, i açò, si no ho posen, deu
obeir a qualque raó, jo no jutj la raó, l'únic que deman és que me
l'expliquin, açò és el que he fet, i el conseller no me l'ha volgut
explicar, bé que ha fet, a posta és conseller i jo som a l'oposició,
i ell ha de fer el que creu que ha de fer, però que ens deixin a
nosaltres posar el dit en aquest punt que mentre no se'ns
expliqui, és un punt negre. No són de la publicitat, són de la
Direcció General de Comunicació, que es pressuposta una cosa
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any rera any i al final se'n liquida una altra totalment diferent. Jo
puc entendre aquesta desviació el primer any, fins i tot el
segon, si és menys, però el que no pot ser és al tercer i al quart,
aquí ja no, aquí és que passa alguna cosa, continuam
pressupostant aquests milions, després ja gastarem.

Quant a altres qüestions que vostè plantejava quant a
inversions, açò és una broma que m'ha fet, no?, que la
Conselleria de Presidència, de tot  el seu pressupost, la inversió
sigui el 40%, açò deu ser una broma? Què m'hi compta aquí?,
què m'hi compta?, perquè si m'hi compta la inversió real de
patrimoni i de consells, ajuda a municipis de Serra de
Tramuntana, no és el 40%, eh?, no hi ha més inversió que açò,
eh?, inversió real, si hi compta les inversions materials, compta
com a inversions els concursos que treuen quant a publicitat,
comunicació i aquestes coses, ja és una altra cosa. Açò és una
habilitat parlamentària, però que almenys ha de quedar gravada
al Diari de Sessions, que ja hem perdut el pèl i no me'l prengui
més, perquè ja seria traumàtic.

Per acabar, sempre estan amb el mateix rollo de direccions
generals i direccions generals, jo no sé si és un rollo  o no,
l'únic que vull és posar en evidència que hi pot haver una
racionalitat pressupostària i que hi ha una sèrie de direccions
generals que podrien ser una, que es podrien unificar, pel seu
muntant econòmic, per la seva feina i per la seva funció, i en
aquest to ho dic. Que vostès en prioritzen 7, molt bé, és la seva
responsabilitat, el que no poden fer és desqualificar l'oposició
que suposa a aquest que n'hi hagi 7, perquè nosaltres no volem
eliminar les funcions, el que sí volem és que s'unifiquin
aquestes funcions en una direcció general. I jo li posaré un
exemple, què fa la Direcció General de Projectes?, no pot  estar
a una direcció general que fos de Projectes, Patrimoni i Entitats
Jurídiques?, no podria ser una única direcció general? Segur
que sí, hi ha més despesa de capítol 1 i capítol 2 que realitat,
segur que sí. Siguin valents d'una vegada per totes, assumeixin
que tenen un govern que han hagut de conformar, d'una
manera totalment legítima, i que han de donar cabuda a moltes
formacions polítiques i que açò els ha obligat a ampliar
conselleries i càrrecs públics, càrrecs públics, a totes les
conselleries, assumeixin-ho, i no passa res.

És més, miri -amb açò acab, Sr. President, i gràcies per la
seva benvolença-, jo estic convençut que si el dia de demà
passa que vostès poden formar govern -em referesc al Partit
Socialista- amb un altre partit, jo li assegur que reduiran, com a
mínim, he calculat un 20 o un 25% de càrrecs públics, que són
de compromís, per donar cabuda i satisfacció als seients del
pacte, però vostè no em trobarà un motiu que no pugui agrupa
en una direcció general projectes, patrimoni i entitats
jurídiques, no em trobarà un motiu per no poder fer una direcció
general de presidència i relacions institucional conjuntament,
i no em trobarà un motiu per no poder fer una direcció general
de relacions amb el Parlament i de relacions europees i per la
Mediterrània, no me'l trobarà. És una qüestió de prioritats.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet, per la seva intervenció en nom
del Grup Popular. Sr. Fernández Terrés, en torn de contrarèplica
i per tancar el debat, té la paraula.

EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Huguet, muy eslabazadamente,
porque yo he intentado explicar una defensa y un rechazo de
sus enmiendas de un modo sistemático. Lógicamente, en el
tiempo que se tiene de cinco minutos, hay que picar por todo,
intentar responder a unas cuantas cosas.

Pues claro que somos un gobierno de pacto, es evidente, es
una obviedad, y, por tanto, el gobierno se conforma en base a
ese pacto, es una obviedad que creo que está fuera de lugar.

Su obsesión fundamental es el tema de la comunicación. A
mí me gustaría que se dejara de hablar tanto de comunicación
y de publicidad y, por ejemplo, se trasladara a sus compañeros
de Madrid, que hagan cumplir las leyes, por ejemplo, que doten
de contenido el REB, eso me parecería mucho más importan te
que la vieja discusión ya de no sé cuantos años de los dineros
en comunicación que, por otro lado, ya he dicho que estaban
más que justificados y que además están ustedes bien
documentados gracias a la labor que se ha hecho en este
sentido por parte de la conselleria.

Que pongan dinero en el gaseoducto, que pongan dinero en
el tren, ésas sí que son cuestiones importantes. El año pasado
ya le dije que atornillar los traspasos con hipotecas, negar
declaraciones de inter'res público o ahogar a las comunidades
y a los ayuntamientos con financiación escasa eran
actuaciones muy negativas pero muy creíbles. Este año todavía
tengo que añadir más cosas. Hoy le tengo que añadir a esas
actuaciones, por ejemplo la negativa a votar los descuentos o
la negativa a financiar inversiones necesarias como es el
gaseoducto o el tren, o más recursos de inconstitucionalidad,
Sr. Huguet. Yo creo que eso son cuestiones mucho más
importantes, mucho más importantes que entretenerse en el
juego de los 1.000 millones, de dónde están de comunicación
que, por otro lado, están todos en el boletín oficial.

Finalmente, me ha hecho una mención sobre los
reglamentos orgánicos, creo que ayer también se aprobó por
unanimidad, me parece, el reglamento orgánico del Consell de
Menorca, o sea que ya son dos, ya me gustaría que en este
parlamento se aprobara por unanimidad el reglamento de esta
casa que entre otros muchos usted también ha trabajado mucho
y bien, pero ya me gustaría que se lo trasladara a sus propios
compañeros.

En definitiva, creo que, eslabazadamente también, he
contestado a lo que usted nos ha intentado contestar. Muchas
gracias, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fernández Terrés, per la seva intervenció
en nom del Grup Socialista, amb la qual queda tancat el debat
d'aquesta secció pressupostària, tant de totalitat com de
globalitat, ja que ho hem fet conjuntament.

Arribats a aquest punt, hem de procedir, tal com hem
explicat al principi del plenari, a les votacions. Evidentment,
començaríem per la votació del dictamen del Projecte de llei de
mesures tributàries i administratives.

Si cap grup no demana el contrari, faríem votació conjunta
de les esmenes plantejades pel Grup Parlamentari Popular 4905
de modificació, 4908 d'addició, 4909 de supressió, 4010 i 4911 de
modificació, 4914 de supressió, 4924, 4915, 4916, 4922 i 49213,
4903, 4925, 4926, 4902, 4004, 4906, 4917, 4918, 4919, 4920 i 4921
d'addició.

Votam les esmenes, deman a les senyores i als senyors
diputats que procedeixin a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 27; vots en contra,
29. En conseqüència, queda rebutjat aquest bloc d'esmenes.

Sr. Fernández Terrés.

EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:

No sé, Sr. Presidente, si se ha computado mi voto, porque
he votado en contra, pero no lo veo.

EL SR. PRESIDENT:

Ja podria ser. Bé. Crec que atès que el resultat és clar ..., el
que demanaria als serveis tècnics és que comprovin novament
la màquina d'aquell escó, perquè sembla ser que aquesta
màquina dóna dificultats en diverses ocasions.

Ara procedeix la votació de les esmenes 4900 i 4901, però el
portaveu del Grup Mixt m'ha manifestat que vol intervenir.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sí, quedarien retirades en aquest moment. Gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Queden, idò, retirades.

El que procedeix ara és votar tot  l'articulat del Projecte de
llei, la qual cosa es farà dividida en tres blocs. En primer lloc, es
votarà conjuntament la denominació, el títol del Projecte, la
denominació del títol, la denominació del capítol I i les
disposicions addicionals segona, quarta i cinquena i les
disposicions transitòries primera i segona del dictamen.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Per tant, hi ha unanimitat. Queden aprovats aquests articles
per unanimitat.

En segon lloc, votarem conjuntament els articles 1, 2, 3 i 10
i l'exposició de motius.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 29; vots en contra,
26. En conseqüència, queden aprovats aquests articles.

I en tercer i darrer lloc, procedirem a votar conjuntament els
articles 4 i 5, la denominació del capítol II, els articles 6, 7, 8, 9
i 11, la denominació del capítol III, els articles 12 i 13, la
denominació del títol II, l'article 14, les disposicions addicionals
primera, tercera, cinquena bis, la disposició transitòria tercera
i les disposicions finals primera i segona del dictamen.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 29; abstencions, 27.
En conseqüència, queda aprovat aquest bloc d'articles.

Així, es faculten els Serveis Jurídics de la Cambra per fer les
correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que
la llei en qüestió tengui una redacció coherent, especialment pel
que fa a reflectir a l'exposició de motius l'existència de la
disposició addicional cinquena bis, incorporada al text  durant
la tramitació parlamentària.

Queda aprovada, en conseqüència, la Llei de diverses
mesures tributàries i administratives.

Passam, a continuació, a la votació de l'articulat i de la
secció que hem debatut de la Llei de pressuposts de la
comunitat autònoma per al 2003. Votarem, en primer lloc, el
debat 1 a l'articulat del dictamen del Projecte de llei.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Un moment, ...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Presidente, suponemos que se votan las enmiendas en
primer lugar.

EL SR. PRESIDENT:

Votarem en primer lloc, indiscutiblement, les esmenes,
exactament, les esmenes corresponents al debat número 1 que
és el debat de l'articular del Projecte de llei, esmenes 4527, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26. Votam les esmenes.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 26; vots en contra,
29. En conseqüència, queden rebutjades aquestes esmenes.
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Votarem a continuació l'articulat del dictamen corresponent
al debat núm 1. Ho farem en tres blocs. El primer és la votació
del títol del Projecte, és unànime?

Aleshores el títol del Projecte és aprovat per unanimitat, ens
podem estalviar la votació.

Sra. Cabrer?

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, Sr. President. Per agilitar podríem votar els articles que
no han estat esmenats i els que han estat esmenats, i punt, si
els sembla bé.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Podem procedir, aleshores, a la votació dels articles
esmenats.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 30; vots en contra,
27. Sembla que les màquines només fallen a estones. Molt bé,
en conseqüència, queda aprovat aquest bloc d'articulat que
eren els articles esmenats.

Procedim, a continuació, de la resta de l'articulat, els articles
no esmenats.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Hi ha unanimitat. Per tant, queden aprovats per unanimitat.

Passarem, a continuació, a votació les esmenes
corresponents als debats 2 i 3, ja que s'han fet globalment.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 28; vots en contra,
29. En conseqüència, queda rebutjat aquest bloc d'esmenes.

Molt  bé, senyores i senyors diputats, hem acabat les
votacions per avui matí. A les 16 hores i 45 minuts reprendrem
la sessió. Moltes gràcies.
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