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EL SR. PRESIDENT: Senyores i senyors diputats, començarem la sessió de la
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Comissió d’Hisenda i Pressuposts, relativa a la tramitació dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2006.

En primer lloc demanar si es produeixen substitucions?

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sr. President, Pilar Costa substitueix Andreu Crespí.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Antonio Diéguez sustituye a Carme García Querol.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sí?

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Miquel Rosselló substitueix Miquel Ramon.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. No hi ha més substitucions.

Compareixença de l'Hble. Sra. Vicepresidenta del
Govern i Consellera de Relacions Institucionals, per tal
d'explicar el Projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2006
(RGE núm. 7747/05).

Passam idò a la compareixença de l’Hble. Sra.
Vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals Maria
Rosa Estaràs i Ferragut per tal d’explicar el pressupost de la
seva conselleria. Dir també que la Sra. Vicepresidenta
compareix acompanyada dels següents alts càrrecs de la seva
conselleria: IlAlustríssima Sra. Jane King, secretària general;
IlAlustríssim Sr. Antoni Lluís Juaneda i Cabrisas, director
general de Relacions amb el Parlament; IlAlustríssim Sr. Joan
Martorell i Boned, director general de Comunicació;
IlAlustríssima Sra. Felisa Vidal i Mercadal, directora de
l’Advocacia General de la comunitat autònoma; Damià Ripoll,
assessor; Dulce Linares, directora de Gabinet del President i
Idoya Ribas, cap de gabinet de la Vicepresidenta.

Per tant, per informar dels pressuposts de la seva conselleria
té la paraula l’Hble. Sra. Vicepresidenta i consellera de
Relacions Institucionals.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Passam
a donar compte, en fase de comissió, d’allò que és la secció
corresponent a Vicepresidència i Conselleria de Relacions
Institucionals en el marc d’un pressuposts que vàrem aprovar
gairebé fa uns dies a Consell de Govern i que han entrat en
aquesta cambra per a la seva fase parlamentària. Com saben, es
tracta d’un pressupost bàsicament social, allà on hi dedicam el
68,37% i allà on se fa un esforç per anar complint tot allò que
és el pla d’endeutament i sanejament.

En relació a allò que és la secció pressupostària que avui
presentam, podríem que puja un 2,68%, amb un pressupost total
de 35.333.214 euros. Per capítols, a capítol 1 hi ha un augment
d’un 4% aproximadament, en relació bàsicament a l’augment
dels salaris del 2% i l’augment del concepte del complement de
destinació, un seguit de pagues extraordinàries i incorporació de
places en concurs i alguna plaça nova. En relació al capítol 2,
puja un 7,9% aproximadament i se tracta d’adequar el
pressupost a les necessitats reals de Presidència,
Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals. El
capítol 4 augmenta prop d’un 54% i bàsicament és perquè el
capítol 4 és el que absorbirà les aportacions que se fan cap a
l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, ja no seran de
capital, sinó que seran corrents. El capítol 6 té un augment,
aproximadament, d’un 7,9% i se tracta de l’augment a causa de
la incorporació de projectes i persones per dur endavant aquests
projectes de suport a la Direcció General d’Arquitectura, per fer
un seguiment de l’Hospital Militar, el Centre de Parkinson i el
Centre, si Déu ho vol s’inaugurarà aquest any, de Físics Joan
Crespí. I a capítol 7 hi ha una davallada d’un 75%, donat que ja
no hi ha aquí les aportacions a IB3, a l’ens, sinó que estan en
capítol 4.

Passam ara als centres de cost. Començaríem pel primer
centre de cost, el centre de cost del Gabinet del President. Saben
que aquest gabinet és el que dóna suport a la Direcció General
del Gabinet del President, és un suport tècnic. El President té
dues funcions, la més alta representació de la comunitat
autònoma i l’ordinària de l’Estat a les Illes Balears i al mateix
temps, presidir el Govern i coordinar les accions dels seus
membres. El gabinet que li dóna suport és allò que donaria
contingut a aquest centre de cost 11101. Veuran que augmenta
en total un 4,93%, hi ha una baixada en el capítol 1, donat que
se regularitza el tema del capítol 1 perquè molt de personal era
realment del programa 121B01 de Secretaria General. Al capítol
2 s’adeqüen les necessitats de Presidència, hi ha una petita
variació en el capítol 4, però pràcticament se manté en el capítol
de l’any 2005. I a capítol 7 hi ha una pujada d’un 23% per a les
aportacions a fundacions i consorcis i sobretot, les subvencions
plurianuals destinades bàsicament a la recuperació del patrimoni
històric i cultural. Si després volen que els desglossi totes
aquestes subvencions, aquí hi ha el Consorci Formentera
Desenvolupament, Eivissa i Formentera Emprenem, Eivissa
Patrimoni de la Humanitat, o algun altre, hi podríem entrar
sense cap problema.

Podríem passar al centre de cost 11201, Secretaria General
de la Conselleria de Relacions Institucionals. Se tracta de la
gestió dels recursos humans i materials de Presidència,
Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals. Se
tracta també de vetllar per la unitat de criteris jurídics, hi ha
també aquí dins el programa de manteniment i millora de
Marivent i Son Vent i la gestió del Butlletí Oficial de les Illes
Balears. En relació a allò que seria la secretaria pròpiament
dita, saben que hi ha un augment de capítol 1 que té a veure amb
la davallada del capítol del cap de gabinet del President. Hi ha
també un petit augment de capítol 2 per adequar-se a les
necessitats reals. A capítol 6 ha davallat bàsicament perquè la
guarderia que se va crear per al personal al servei, funcionaris
al servei del Govern, ja està en marxa des de l’any 2005 i per
tant, després d’haver-se posat en marxa ha passat a
pressupostar-se del capítol 6 al capítol 2. Això explica la pujada
del capítol 2 i la davallada del capítol 6. En línies generals, un
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augment del 10,22. Si volen saber la variació del capítol 6, que
com saben ha tengut aquesta petita davallada, se tracta de tot
allò que seria l’arxiu, l’elaboració i sistema de gestió
documental d’arxius de la comunitat, tot el tema del centre de
documentació, maquinària, etcètera. 

En el programa del palau de Marivent hi ha una pujada d’un
2,30%. En capítol 1 hi ha una petita pujada, bàsicament perquè
els contractes fixos discontinus per necessitat del servei de
Marivent i Son Vent augment un més i en definitiva podríem dir
que s’hi manté la línia de continuïtat pressupostària per poder
dur endavant tots els serveis permanents, destinats al
manteniment, conservació i neteja dels edificis de Marivent i
Son Vent per poder dur endavant les estades de Ses Majestats
els Reis, els seus fills i la seva família durant els mesos d’estiu.

En relació al Butlletí Oficial de les Illes Balears podríem dir
que aquesta és la pesa bàsica del funcionament i de l’entramat
institucional. Se fa una tirada estimada de 1.600 exemplars per
número, anualment podríem dir que s’editen una mitjana de 165
butlletins, a 120-125 pàgines per butlletí suposa 45 milions de
pàgines editades, aproximadament. Té una pujada d’un 2,01%,
especialment a capítol 1, se manté bàsicament el capítol 2 i el
capítol 6.

Podem passar ara a la Direcció General de Projectes i
Coordinació Departamental, centre de cost 11301. Se produeix
una pujada total d’un 9,21% en relació a l’any anterior. Aquesta
pujada és més significativa a capítol 6, amb un 15% per tal de
poder dotar de recursos necessaris per dur endavant aquesta
coordinació dels nous projectes. Saben que aquesta direcció
general coordina l’actuació del Govern, fa tot el seguiment de
projectes i a més manté relacions amb totes les conselleries del
Govern. I bàsicament m’agradaria destacar aquí el suport
puntual de l’equip de treball d’aquesta direcció general a tot allò
que és el seguiment de la reforma estatutària, l’estudi
comparatiu amb totes les altres comunitats autònomes, el
seguiment d’allò que estan fent les altres comunitats autònomes.
És la direcció general que dóna suport, juntament amb
l’Assessoria Jurídica, a tot el comitè d’experts per dur endavant
aquesta reforma i també du endavant tot un seguit d’estudis que
tenen molt a veure amb els projectes més nous per part del
Govern. En definitiva, una pujada global d’un 9,21%. 

També dins aquesta direcció general hi ha la supervisió
d’informes i coordinació dels projectes d’arquitectura.
Bàsicament té una pujada a capítol 1 perquè hem hagut
d’incorporar tot un seguit de persones per poder fer el
seguiment d’allò que són les obres socials i són els pressuposts
més socials d’ençà que hi ha un Govern i evidentment havíem
d’augmentar les plantilles per poder fer el seguiment d’una part
d’aquests projectes. Concretament els he comentat el tema de
l’Hospital Militar, feim el seguiment des d’Arquitectura, el nou
Centre Joan Crespí, el nou Centre de Parkinson i d’altres.

Direcció General de Comunicació. Centre de cost 11501, té
tres programes, com saben, un primer programa és el 126C01,
se tracta del funcionament diari de qualsevol gabinet de premsa,
té una baixada d’un 4,16%. Podríem dir que bàsicament aquesta
baixada se produeix perquè l’aportació a IB3 saben que ha
passat de capítol 4 i 7, allà on estava xifrada l’any anterior, 9,2
milions d’euros, ha passat pràcticament tot a capítol 4 amb
8.669.400 euros i de capítol 7, 12.000 euros. És a dir, se manté

pràcticament igual l’aportació de 9 milions d’euros a IB3. I dir
que bàsicament se tracta de donar mitjançant aquestes
inversions suport a tot el tema de premsa, ràdio i televisió, així
com la relació als mitjans de comunicació, informatius i la
difusió institucional del Govern. 

Dir que en aquest cas pensam..., després si volen entrarem
a IB3, tot i que la directora, si vostès ho demanen, podria
comparèixer. Demà la directora d’IB3 presenta el pressupost al
consell d’administració. Però evidentment mantenim l’aportació
del Govern, de quasi 9 milions d’euros, un poc més baixa que
l’any anterior. Bàsicament ho feim perquè pensam que IB3 és
un instrument d’ample abast, que consolida la vertebració social
de les Illes Balears, difon els valors de la nostra cultura de
Mallorca, de Menorca, Eivissa i Formentera, la nostra llengua
pròpia. I a més, dinamitza un sector, l’audiovisual, i se
configura com una activitat de servei públic. Si me demanen el
desglossament del capítol 6, se tracta del projecte del servei
general de la publicitat i comunicació del Govern, amb un
pressupost d’1.700.000 euros, destinat a la creació i difusió
d’anuncis oficials, la contractació i tramitació d’aquests anuncis,
creació i difusió d’anuncis derivats de la gestió diària i puntual.
També hi ha una part destinada a l’organització i seguiment de
les comunicacions del Govern a diversos mitjans de
comunicació, amb un pressupost de 25 milions d’euros, inclou
també la contractació del personal necessari per assolir aquests
objectius. 

I finalment dins aquest capítol si troba també el projecte del
servei de comunicació del Govern de les Illes Balears. Amb un
pressupost de 681.400 euros, destinats a realitzar una bona acció
de comunicació cap als ciutadans que permetin el seu accés a
una informació adequada i de qualitat de les competències i
actuacions del Govern de les Illes Balears, perquè els ciutadans
se puguin beneficiar de qualsevol activitat, iniciativa, o projecte
que se dugui a terme. Dins aquest mateix centre de cost hi ha el
Consell Assessor de Radiotelevisió, programa 126D01. Saben
que realitza principalment funcions d’assessorament a la
Delegació de Radiotelevisió Espanyola a les Illes Balears, sobre
les qüestions que afectin a la seva programació de les Illes
Balears, a la seva audiència, etcètera. És un pressupost
continuïsta amb la pujada d’un 1,48%. Hi ha un petit increment
a capítol 1 d’un 3,8% per ajustar-se a les necessitats reals. 

També hi ha el programa 463C01, ordenació, promoció i
foment dels mitjans de comunicació. Saben que se tracta de
donar suport a projectes que tenguin interès per a les Illes
Balears, a través dels mitjans de comunicació més adequats i
d’alguna manera promoure la consolidació de les petites
empreses locals, pel que fa a ràdio, televisió, o mitjans escrits.
Se tracta de donar subvencions a iniciatives de comunicació
social. S’ha volgut fer un pressupost realista, en capítol 2 hi ha
una davallada d’un 0,50% i en capítol 4 una davallada d’un
4,19%. En total una davallada d’un 3,83%.

Passam, si els pareix bé, a la Direcció General d’Advocacia
de la comunitat autònoma. El centre de cost és el 11601. Se
tracta de donar suport als serveis de l’Advocacia i coordinació
dels serveis jurídics. Dur endavant tota la tasca de màxima
defensa jurídica dels interessos de la comunitat. Hi ha un
augment d’un 16,13%, la xifra bàsicament en una pujada a
capítol 1 per a la incorporació d’una nova plaça de lletrat-
coordinador per a les necessitats del departament d’Advocacia.
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A capítol 2 hi ha una petita davallada, com també a capítol 6 i
a capítol 4. Saben que capítol 6 bàsicament se tracta de dur a
terme distintes jornades dins l’àmbit jurídic.

Passam a la Direcció General de Relacions Institucionals.
Centre de cost 11701, se tracta de dur endavant les relacions i
cooperació amb altres administracions públiques, ens públics i
privats. Hi ha un augment d’un 14,21%, bàsicament se produeix
perquè s’ha dotat una plaça de cap de servei, donat que aquesta
direcció general no tenia encara cap cap de servei. I hi ha un
augment de capítol 6, bàsicament per dur endavant tot el que
seria el foment de l’acció cívica, el treball amb les entitats
associatives i també l’organització dels actes per la
commemoració de la Diada de les Illes Balears. Dur endavant
també aquesta direcció general totes les relacions amb el poder
judicial, està negociant el traspàs en matèria de justícia i dur
endavant tot allò que serien les tasques del Consell Consultiu i
la comissió delegada del Govern en matèria d’assumptes
sociosanitaris. Si després volen entrar en alguns capítols i el seu
desglossament ho farem també encantats.

Direcció General de Relacions amb els Parlaments i
Coordinació Normativa, centre de cost 11801. Dur endavant,
lògicament, tota la coordinació del Govern i de les conselleries
en relació a l’activitat parlamentària, així com impulsar la
coordinació de la iniciativa del Govern i la coordinació
normativa interdepartamental. Dir-los que dur endavant també
el suport a la Comissió Tècnica Interinsular i la coordinació,
juntament amb l’altra direcció, amb el Consell Consultiu.

Aquest és el pressupost global de Presidència i la
Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals, amb
un pressupost com ja els he dit, que té un increment d’un 2,68%,
de 35.333.214 euros. I ara estic a la seva disposició per
comentar qualsevol qüestió i fent el ressò, de què si volen
podem entrar en IB3, però la directora presentarà el pressupost
demà a consell d’administració i posteriorment, si vostès ho
solAliciten, en aquesta cambra.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Ara, com saben els
portaveus dels grups parlamentaris, procedeix la suspensió de
la sessió, si així ho demana algun grup. No? Idò continuam.

Passam al torn de preguntes i observacions per part dels
grups parlamentaris. En primer lloc el Grup Mixt, no és present.
Per tant, per part del Grup Esquerra Unida i Els Verds té la
paraula el seu portaveu Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sra. Vicepresidenta, moltes gràcies per la seva compareixença
i les explicacions que ens ha donat d’aquest pressupost.
Permeti’m que li faci una petita anotació inicial, ha dit vostè que
són uns pressuposts que fan un gran esforç per superar
l’endeutament. Jo els demanaria a vostès que no facin tants
d’esforços perquè si l’any que fan esforç incrementen en un
50% l’endeutament en relació a l’any anterior, quan no facin
esforços la cosa pot ser greu.

Entrant ja en allò que ens ha explicat vostè, senzillament no
hi ha molt per afegir, hi ha molt per analitzar, sense cap dubte,
però no tenc massa dubtes respecte a tota l’explicació que ens
ha donat. Ens està presentant vostè aquí un pressupost
pràcticament de continuïtat, fins i tot secció per secció i
programa per programa són bastant continuïstes, tenint en
compte l’explicació que vostè ja ens ha donat, que quan baixa
un programa i puja un altre, és en funció del concepte que
s’utilitza per atribuir en aquest pressupost. Per tant, estam
davant un pressupost de manteniment. Un pressupost de
manteniment que si se té en compte que la seva conselleria és
una conselleria fonamentalment institucional, té certa lògica que
sigui així. L’any passat hi va haver un substancial increment en
tot un seguit de capítols que feien referència fonamentalment a
programes de publicitat, propaganda i a IB3 i enguany se manté
aquest creixement que nosaltres en el seu moment ja vàrem
considerar absolutament desmesurat. Però vaja, avui no és el dia
de debatre profundament els pressuposts, sinó que senzillament
és el dia d’aclariments. 

Per tant, la meva intervenció d’avui la deixaria pràcticament
aquí. Solament hi ha un element a tenir en compte, evidentment
depèn d’aquesta Vicepresidència la secció 80 i la secció 80 que
té a veure amb IB3, aquesta sí té un creixement significatiu,
entorn a 6 milions d’euros. Un creixement que sent el primer
any de televisió passar de 38 milions a 44 milions pràcticament
ja és un creixement significatiu. Si aquesta és la progressió que
ens du una televisió que sense cap dubte en altres moment de
debat polític podríem entrar a discutir si compleix els objectius
que vostè ha definit aquí o en compleix uns altres, no és el debat
que avui ens du en aquesta sala. Sense cap dubte és altament
preocupant perquè una progressió de creixement d’aquestes
característiques ens pot dur a nivells que nosaltres ja consideram
absolutament desmesurats, això vist en abstracte, si a sobre ho
comparam amb la qualitat i els objectius socials, polítics i
ciutadans que té la televisió en qüestió, absolutament
desmesurats. 

En definitiva, ens trobam amb un pressupost allà on a nivell
de conselleria ens mantenim, a nivell d’IB3 creixem de forma
significativa i que haurem de discutir en el seu moment en el ple
del Parlament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Ara per part del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr.
Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia Sra. Vicepresidenta i alts
càrrecs. Bé, com ja és una tònica habitual i seguint amb la
intervenció de la Vicepresidenta, no provocarem molt de debat
polític en aquest torn i més que res intentarem aclarir algunes
qüestions, demanar el detall d’algunes partides que figuren en
els pressuposts. 

Començaré per tant, solAlicitant-li el pressupost que té pensat
enguany pel Dia de les Illes Balears. Ens imaginam que està en
el programa de relació i cooperació amb altres administracions
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i veim una partida en el capítol 6 de 871.302 euros i suposam
que d’aquí sortirà aquesta quantitat. En tot cas concretar el
pressupost que tenen pensat per al Dia de les Illes Balears. 

En el programa de serveis generals de Presidència hi ha
distintes partides que ens interessaria que se desglossessin un
poc més. Concretament hi ha una partida de capítol 4, consorcis
participats per la comunitat autònoma i així com estan
detallades les partides del Consorci Formentera i Eivissa, hi ha
una quantitat de 546.587 euros, consorcis participats per la
comunitat autònoma, que voldria me detallés quin consorcis són
i amb quina quantia cadascun d’ells.

A continuació passaria al tema de televisió. Bé veim que
enguany hi ha una aportació a l’Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears de 8.669.400 euros, més després una petita
partida al capítol 7 de 12.000 euros. Contrasta aquesta aportació
amb el pressupost d’aquest ens públic que enguany s’endeutarà
en 36 milions d’euros més. És a dir, és un endeutament
considerable, estam parlant de 6.000 milions de pessetes i això
vol dir que pràcticament el 80% del pressupost de la ràdio i la
televisió públiques se financen mitjançant endeutament. Pensin
que al segon any del naixement de la ràdio i televisió públiques,
aquest ens públic ja té unes despeses financeres de 2.600.000
euros, és a dir, el segon any. Per tant, significa que el
manteniment de la ràdio i televisió públiques estan hipotecant
greument les arques de la comunitat autònoma. Aquesta
empresa pública a aquest ritme d’endeutament realment tendrà
unes despeses financeres molt considerables. És a dir, 2.600.000
euros d’interessos quan duim un any i mig de funcionament,
realment ens pareix una quantitat considerable i voldríem saber
quina opinió en té vostè al respecte.

Després també hem vist que a la partida de Presidència...-un
moment-, hi ha unes partides destinades a subvencionar entitats,
concretament hi ha un capítol 7. Voldríem saber si aquesta
partida a disposició del President, per una part hi ha capítol 7 a
empreses privades, però també ajuntaments, amb quins criteris
se distribueixen. Si des de Presidència del Govern se faran
convocatòries públiques i per tant, convocatòries en el Butlletí
Oficial o com se distribuiran aquests recursos, perquè si mateix
parlam de més de 500.000 euros per a empreses privades i bé,
entenem que Presidència del Govern pot tenir unes necessitats,
però també s’haurien d’intentar cobrir amb un mínim
d’objectivitat. Aleshores, se pensa fer alguna convocatòria
pública per regular un poc la despesa d’aquestes quantitats
realment importants?

En definitiva, vostè ha dit que han hagut d’augmentar els
pressuposts d’Arquitectura per fer front a uns pressuposts molt
socials. Si són socials o no ja ho discutirem en plenari, ara no
entenem per què uns pressuposts socials necessiten més
arquitectes? Si ens ho pot explicar.

I res més, moltes gràcies per la seva informació.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la diputada Sra. Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies també a la Vicepresidenta i
alts càrrecs presents per la seva compareixença. Efectivament,
la Sra. Vicepresidenta ens ha dit que només pujava enguany la
seva conselleria un 2,68%, si bé nosaltres creim que és irreal
pensar que es manté aquest pressupost si només parlam de la
secció 11. Però creim Sra. Vicepresidenta que evidentment s’ha
de tenir en compte l’Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes
Balears, per tant, li hem de sumar els més de 44 milions d’euros
que té de pressupost IB3. En definitiva la seva conselleria,
juntament amb la ràdio i televisió pública pujaria a 80 milions
d’euros.

Quant a la secció 11, o Conselleria de Relacions
Institucionals. Ja l’any passat hi va haver una pujada molt
elevada, més d’un 67% i enguany es manté pràcticament amb
aquest 2%. Ens agradaria saber, si ho pot concretar, ha fet
referència a la pujada que hi havia en capítol 1 en general, saber
qui nou personal, a part d’allò que ens ha dit d’arquitectes, se
contractaran. Si dins aquest nou personal hi ha personal
eventual, si té aquesta informació la Sra. Vicepresidenta en
aquests moments.

Per altra banda ens agradaria saber, quan ha fet referència al
programa 112C, cooperació amb altres administracions..., no hi
ha fet referència concretament. Però sí li voldria preguntar Sra.
Vicepresidenta, en aquest programa de cooperació amb altres
administracions cada any se fa referència a les despeses que
poden existir pel tema de les transferències de competències que
del Govern es traspassaran als consells insulars. A dia d’avui i
en aquesta legislatura no només no s’ha traspassat ni una sola
nova competència als consells insulars, sinó que ni tan sols s’ha
convocat la Comissió Tècnica Interinsular. Ens agradaria saber
quines previsions hi ha respecte de les futuribles transferències
de competències en joventut, ara diu que l’any 2007 tal vegada
se transfereix. Promoció turística, hi havia un compromís de
transferir-ho als consells insulars. I en medi ambient que l’any
passat la Sra. Vicepresidenta en aquesta compareixença ens va
dir que el conseller de Medi Ambient estava estudiant la
possibilitat de transferir als consells insulars alguna part de
Medi Ambient. Si no hi ha cap previsió ens agradaria saber a
què es destinen els quasi 2 milions d’euros que surt en aquest
programa, cada any se posa un pressupost en aquesta àrea de
transferència de competències i encara no n’hem vist cap als
consells insulars en aquesta legislatura. 

Llavors també, parlant de transferències de competències en
aquest cas entre l’Estat i la comunitat, ens ha dit que s’estan
negociant les transferències en justícia, l’any passat també
s’estaven negociant i ens agradaria saber, si ens pot donar més
informació, Sra. Vicepresidenta, en quin estat es troba aquesta
possibilitat d’obtenir les competències en matèria de justícia.

I passant, que a això sí que ha fet referència la Sra.
Vicepresidenta, a la Direcció General del Gabinet Tècnic del
president, concretament als consorcis, ja li han fet alguna
pregunta però ens agradaria saber, a més dels dos consorcis als
quals es fa referència expressament en aquest programa, es fa
referència expressa només a dos consorcis, al de Formentera
Desenvolupament i al consorci Eivissa i Formentera Emprenen;
ens agradaria saber si hi ha cap previsió per al consorci Eivissa
Patrimoni de la Humanitat, a més de pagar o que hi hagi el
pressupost plurianual que està compromès cada anys després de
l’aportació que es va fer l’anterior legislatura, és a dir, si al
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consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat hi ha alguna
aportació nova, a més d’amortitzar el deute. I una altra pregunta
respecte als consorcis és que al consorci Formentera
Desenvolupament hi ha una partida de 30.000 euros; voldríem
saber què ha passat amb els 12 milions d’euros que el Govern
es va comprometre a traspassar..., bé, no només es va
comprometre sinó que ho va aprovar per Consell de Govern,
que hi hauria 12 milions d’euros al consorci de Formentera.

A la partida..., que ara no record si n’ha fet menció, si era
aquest programa o un altre, que n’ha fet menció la Sra.
Vicepresidenta, crida l’atenció en el capítol 7 aquest mateix
programa de transferències de capital, que enguany, en el
pressupost del 2007, hi ha una previsió de quasi 1,5 milions
d’euros; saber quines transferències hi ha previstes als consells
i als ajuntaments, si ens ho pot concretar una mica més, Sra.
Vicepresidenta.

I quant al programa destinat a comunicació i informació
institucional, i després hi ha un altre programa diferent que és
la promoció i el foment dels mitjans de comunicació, en un
principi he de dir que en el programa de comunicació hi ha la
partida destinada a IB3, que pràcticament es manté, de 9 milions
d’euros, o en aquest cas enguany quasi no arriba, però
evidentment aquest pressupost si fa referència a IB3 és
absolutament irreal. Això és el que la conselleria traspassa a IB3
però després no es pot oblidar i hem de destacar des del nostre
punt de vista molt negativament, l’augment en l’endeutament
que hi ha a IB3 perquè, efectivament, només en endeutament
enguany passarem dels 1.000 milions de pessetes més que l’any
passat; si l’any passat l’ens s’endeutava en 28 milions d’euros
enguany serà en 36 milions d’euros, i ens agradaria saber com
es farà front, si continuam amb aquest ritme d’endeutament i de
despesa a l’ens públic, tant de ràdio com de televisió, de quina
manera es farà front, com deia, a aquesta despesa absolutament
desmesurada, i si també s’han previst, com es va fer l’any
passat, els ingressos en publicitat d’empreses privades, bé, en
pocs dies sabrem quins han estat els ingressos enguany per
empreses privades i veurem si es podrà mantenir, que nosaltres
pensam que no, aquest ritme, com dèiem, no només
d’endeutament sinó de despesa.

I finalment he de dir que respecte a la promoció i al foment
dels mitjans de comunicació, que no sé si ha dit que davallava
una mica o quedava pràcticament igual que l’any passat el
pressupost, home, sí, enguany queda més o menys igual, però és
que hem de tenir en compte que l’any passat la pujada va ser
d’un 812%, és a dir, publicitat i el que vostès anomenen, el
Partit Popular, autobombo, hi va haver una pujada del 812% i
evidentment no hi podia haver una pujada, una progressió en
aquest augment, amb les mateixes quantitats.

I per últim també, Sra. Vicepresidenta, nosaltres creim que
no es pot explicar avui el pressupost d’IB3, que això ja ho farà
la directora general, perquè això mateix se’ns va dir exactament
amb aquestes mateixes paraules a la compareixença de l’any
passat, que va ser el mateix dia 3 de març, i un any després
encara esperam les explicacions del pressupost de l’any passat
per part de la Sra. Directora. Quan vàrem preguntar llavors
se’ns va dir: “no, això ja s’explica en el consell
d’administració”, però nosaltres volem una explicació dels
pressupostos en seu parlamentària, que és on som ara, i des del
nostre punt de vista i amb tots els respectes creim que pertoca

a la Sra. Vicepresidenta explicar clarament quins són
detalladament o quin és el pressupost i a què es destinarà el
pressupost d’IB3.

I per últim he de dir que estan molt bé els objectius
estratègics que es marquen a IB3, i així ho recull a la memòria,
que diu “assegurar el respecte al pluralisme polític, cultural,
social i lingüístic”, i només desitjar que això de veritat es
compleixi. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar té la paraula
l’Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera de Relacions
Institucionals.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Contestaré pel mateix ordre de les
intervencions i vull agrair per endavant el to i el contingut de les
intervencions.

Bé, en primer lloc, en relació al tema de deute, que
preocupava el Sr. Rosselló, el nou endeutament en el pressupost
global, tot i que després ho farà molt millor i amb més rigor que
jo el conseller d’Economia, davalla un 60%: passa dels 380
milions als 151,9 si tenim en compte l’endeutament consolidat
en termes del sistema europeu de comptabilitat, que és el que es
té en compte des del ministeri. Es passa de 517 a 251,5%
menys. Per tant podríem dir que estam complint el pla
d’endeutament de l’any 2006 al 2008, la situació econòmica
millora i millora la gestió general, i repetesc que són els
pressuposts més socials que s’han fet en la història dels
pressuposts d’aquesta comunitat autònoma, dedicant-se a aquest
concepte un 68,37. Evidentment són pressuposts continuïstes
per mantenir els objectius plantejats a la legislatura d’impuls de
l’economia balear i suport als sectors més desfavorits. La
davallada del capítol 6 és bàsicament perquè les carreteres ja
s’estan fent i la major part dels projectes estan iniciats o en una
fase molt avançada d’execució, però si llevàssim tot el tema de
carreteres fins i tot les inversions pujarien un 15%. Això quan
a allò que vostè m’ha comentat del deute i del continuïsme. 

M’ha parlat d’IB3, però ho deixaré per al final per poder
contestar en bloc a tots els grups, si vostè m’ho permet.

Quant al PSM el Sr. Sampol em demanava el pressupost de
la Diada de les Illes Balears per al 2006. Actes generals,
371.302; actes d’Eivissa, 150.000; actes de Menorca, 150.000
euros; total, 671.302 euros. 

Em demanava vostè el desglossament dels consorcis que hi
ha, i també contest en aquest sentit a la Sra. Diputada del PSIB-
PSOE, bàsicament el desglossament dels capítols 4 i 7 del
president. Bé, es tracta de l’aportació al consorci Eivissa
Patrimoni de la Humanitat, el manteniment del consorci
Formentera Desenvolupament, aportacions a la Fundació Robert
Graves, a la Fundació -també- Robert Graves per a casa museu,
al consorci Formentera Desenvolupament, a la Fundació per a
la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola, a la Fundació
Santuari de Lluc, al consorci Eivissa i Formentera Emprenen, a
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distints temes de competició esportiva, i després distints
convenis dins el contingut sociosanitari, posarem per cas
ASPAS, Amigos de los Sordos, Familiars d’Alzheimer de
Mallorca, d’Eivissa i Formentera, la subvenció a la societat
esportiva Trot de Manacor, Amics de les Cures PalAliatives,
fibrosi quística, parapléjicos y grandes minusválidos, Papeles
de Érmua, pares de nins amb càncer, enfermos del riñón,
protecció a nins amb síndrome de Down, malalts oncològics
ADAMOP, la Fundació Tutelar de Menorca, Acció Familiar,
Balears de Parkinson, esclerosi múltiple, Víctimas del
Terrorismo, fibromialgia, càncer, niños autistas, diabéticos,
AFAM, AMADIP, Esment, ASPROM, Mediadores de Seguros,
sordos, Alzheimer Eivissa, que li he comentat, Acció Familiar
en el que faria referència a capítol 4, capítol 7, el Consorci
Eivissa Patrimoni de la Humanitat, Formentera
Desenvolupament, Eivissa Emprenem, el conveni amb el
Consell de Menorca, tot el tema dels bisbats -que ara
posteriorment se celebrarà per part de la Conselleria d’Educació
un conveni amb els tres bisbats-, la Fundació Patronat Obrer,
l’associació Creu Roja, Renacer, lesionados medulares, el
centre ocupacional de La Puríssima i Esclerosi Múltiple a
Eivissa i Formentera.

Si anam al desglossament del que m’ha demanat la Sra.
Costa, que li interessava específicament el que serien els
consorcis cap a Eivissa, Eivissa Patrimoni de la Humanitat
297.649 euros, Formentera Desenvolupament 189.053, i en el
que seria manteniment Formentera Desenvolupament 30.000,
Eivissa Formentera Emprenem 90.000, més les inversions
programades per dur endavant tot el tema que vostè coneix i a
què ens hem compromès del consorci Eivissa Emprenem,
Eivissa i Formentera Emprenem. Concretament a Formentera es
du endavant l’hospital amb un pressupost, com vostè sap, de 9
milions d’euros; la piscina climatitzada, que està en
funcionament; l’edifici del consell insular, l’asfaltat de la
carretera PM-820, tot el tema de les barques, el museu de
Formentera; la finca del Cap de Barbaria, la compra; l’oficina
liquidadora de registre, els temes de televisió, el projecte
d’enllumenat a tot Formentera i el poliesportiu, la qual cosa fa
alguna cosa més de 12 milions d’euros que duran endavant
aquests consorcis que estan creats a tal efecte. Més: tota una
sèrie de temes de carreteres que la consellera..., la diputada
coneix.

En relació a les subvencions del president, que també m’ho
ha demanat el Sr. Sampol, vostè sap que es concedeixen segons
la Llei de subvencions per raons d’interès social, econòmic o
humanitari, i es pot exceptuar en alguns casos segons l’article
7.1.d), de publicitat i concurrència, però en definitiva els he
llegit les que hem donat aquest any, són continuïstes, les
continuarem donant i vostès se n’adonarà de l’alt concepte
social i humanitari que tenen totes elles.

Em demanava el tema d’arquitectura. Doncs sí, miri, els
temes d’arquitectura són socials. Si vostè coneix els temes de
cooperació al desenvolupament, hi ha una partida extraordinària
en matèria de medicina, de metges i d’arquitectura, perquè per
poder fer un centre de salut, una escolar, per poder fer un centre
social, per poder fer un centre de dia, una residència, el primer
que necessitam és un projecte i un arquitecte. Després vendrà la
part assistencial i contractarem metges, educadors, treballadors,
etc. Per tant no només amb els pressuposts socials, sinó amb
cooperació, quan una administració fa cooperació directa té

arquitectes, té metges, i en el cas d’arquitectura si nosaltres
volem fer un seguiment exhaustiu perquè volem que estigui
aixecat el més aviat possible del centre Joan Crespí de
discapacitats físics, o del centre de dia d’Alzheimer del carrer
dels Oms, de l’antic hospital militar, o de la residència de
dependència del carrer de Sant Miquel, o del nou centre de
Parkinson, o de les residències d’Alzheimer, que són totes
dependències molt específiques i que no n’hi havia cap en
aquesta comunitat autònoma, lògicament o feim un seguiment
contractant una plantilla mínima d’arquitectes o no ho podem
dur endavant.

No tengui vostè cap dubte que és una assignatura pendent
d’aquest govern i prioritària per a la Vicepresidència del Govern
poder dur a terme en el mínim temps possible aquestes
inversions. Especialment a mi em preocupa la de Joan Crespí,
on feim un seguiment setmanal amb l’equip d’arquitectura per
tal que no hi hagi els discapacitats físics que hagin d’anar a fer
les seves revisions a Toledo o a la Gutmann, i puguin fer el
seguiment de totes les seves dependències a les Illes Balears. I
emprendrem simultàniament també les obres d’un centre molt
semblant a Menorca o a Eivissa emmarcat dins el conveni
Zaplana. El mateix amb l’alzheimer i amb el Parkinson, que són
dependències moltes específiques, on no existeixen
pràcticament a molts pocs llocs d’Espanya inversions en aquest
sentit, i pensam que si poden estar en tres mesos no han d’estar
en vuit mesos, perquè el problema d’aquest tipus
d’infraestructures és la persona del cuidador, on veritablement
un estat de dret ha de sortir a camí; per tant és necessari
l’augment en aquestes inversions.

Pas a contestar ara a la diputada la Sra. Costa. Deixaré, com
he dit, IB3 per al final.

Transferències als consells insulars. Feim feina en la
transferència de joventut; els explicaré el problema que tenim
amb joventut. La major part de les competències en matèria de
joventut, perquè ho volem transferir pràcticament tot, és que
estan immerses dins empreses públiques i dins el que era abans
la xarxa d’instalAlacions juvenils, de tal manera que aquest és un
personal que per ser transferit tenim dificultats jurídiques, i per
això no sabem -i ho estan estudiant els juristes- si per poder fer
la transferència del personal de l’alberg pensin que tenim
consorcis amb ajuntaments, on hi ha moltes instalAlacions que
són del Govern i d’ajuntaments consorciades; això dificulta
molt la transferència als consells insulars per tal de poder fer un
traspàs del personal en condicions però, bé, és un objectiu d’una
manera o de l’altra que dia 1 de gener de l’any 2007 aquesta
transferència estigui en vigor. Saben que el procés de
transferències és un procés llarg, ha de passar per Comissió
Tècnica Interinsular, ha d’anar a acceptació o no dels consells
insulars, ho hem de negociar amb els tres consells insulars,
estam desbloquejant aquest tema jurídic; ha de tornar després al
cap d’un mes d’anar al plenari dels consells a la Comissió
Tècnica Interinsular per després tramitar-se com una proposició
de llei.

En tema de promoció turística a ningú no se li escapa que el
que sempre hem dit és la descentralització en matèria de
promoció turística, perquè en definitiva no tenim el títol
competencial; promoció turística en fa l’Estat espanyol, en fan
els consells i en fa el Govern, i no podem transferir allò que no
ens ha estat transferit com a títol competencial, però sense cap



1036 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 44 / 2 de novembre del 2005 

 

dubte farem la descentralització en promoció turística i així ho
durem endavant a Mallorca, a Menorca i a Eivissa i Formentera.

En matèria de justícia li dic com està el tema. El Govern del
Sr. Zapatero va arribar al poder l’any 2004. Després de diverses
reunions de la vicepresidenta i del mateix president on
demanàvem que es reprenguessin les negociacions que havíem
aparcat amb el govern anterior es varen reprendre al cap d’un
any: dia 21 d’abril de l’any 2005 ens va contestar el ministeri
que estava en condicions, un any després, de poder abordar el
traspàs de justícia. A partir d’aquest moment es va acordar la
posada en marxa de distints grups de feina per avaluar els
mitjans personals i materials al servei de l’administració de
justícia, i a continuació, dia 3 de maig, vàrem ser acompanyats
pel gerent territorial del Ministeri de Justícia, on es varen visitar
tots els partits judicials a Manacor i Inca; també dia 18 es va
anar a Menorca per conèixer in situ la situació de les seus
judicials radicades a Ciutadella i a Maó, i dia 24 del mes de
maig vàrem visitar Eivissa per veure també com estaven les
seus judicials. Dia 31 de maig vàrem visitar les dependències
dels edificis de Sa Gerreria, Via Alemanya, Audiència
Provincial i Tribunal Superior de Justícia, i dia 2 de juny vàrem
assistir a Madrid per veure com podria funcionar el pla pilot
d’implantació de l’oficina judicial que el Ministeri de Justícia
vol posar en marxa a Palma de Mallorca.

Podríem dir que, quant a capítol 2, el que seria el cost
efectiu que Madrid maneja és aproximadament de 32,5 milions
d’euros. Les nostres reivindicacions, excloent les inversions, se
situen al voltant dels 37,40 milions d’euros, i tenim el tema més
important, que és el tema de les inversions. Madrid no ha entrat
en el tema de les inversions; jo li demanaria, a vostè, el seu
suport per poder dur endavant una transferència en condicions
i poder tenir aquí inversions per 60 milions d’euros, que és el
que xifram necessari per poder acceptar la competència en
matèria de justícia. Per tant estam molt a prop del que seria tot
el tema del cost efectiu excloent inversions, però ens fan falta
aproximadament aquests 60 milions d’euros per poder tancar el
tema de les inversions.

He de ressaltar l’esforç que hem fet des del Govern de les
Illes Balears, que sense tenir competències hem cedit l’edifici
de l’ONCE a la Fiscalia, donat que la situació de la Fiscalia era
una situació molt greu; l’hem cedit al Ministeri de Justícia
perquè fent les obres, que han començat, al voltant d’uns 2
milions d’euros, podrà -supòs- durant aquest primer semestre la
Fiscalia ser traslladada a l’antic edifici de l’ONCE. Vull
destacar aquest esforç important, donat que moltes conselleries
estan en règim de lloguer i una conselleria que tenim en
propietat, que era l’edifici de l’ONCE, on s’allotjaven molts de
serveis de la Conselleria de Presidència i Esports, hem fet un
esforç per cedir-lo a la Fiscalia. 

Per tant sí que aquí, Sra. Diputada, li demanaria el seu
suport, que serà extraordinari, per poder tancar el més aviat
millor aquesta transferència en matèria de justícia, però
evidentment respectant l’acord que va tenir per unanimitat en
aquest parlament del fet que venguin ben dotades per poder fer
a les inversions, especialment a l’illa d’Eivissa, a Ciutadella, a
Maó, a Inca, a Manacor, la nova seu per separar l’Audiència del
Tribunal Superior de Justícia, la part de l’Institut Mèdic Forense
i tota la part d’intèrprets.

Bé, en relació a allò que m’ha demanat del gabinet del
president, jo crec que li he contestat a l’aportació dels distints
consorcis. El consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat per
suposat, la junta rectora d’aquest consorci no ha demanat en
aquest moment cap aportació per a manteniment o per a noves
inversions, i per aquest motiu es continua amb el plurianual que
preveu per a l’any 2005 297.649 euros. Li he desglossat també
el capítol 7; si després vol més informació no tendré cap
inconvenient a donar-la.

I anem ara al tema d’IB3. Bé, un tema, abans, de
comunicació. Vostè em deia que..., m’ha dit que el pressupost
d’ordenació, promoció..., vaja, el que són les subvencions als
mitjans de comunicació, les havíem augmentat un 800% perquè
el capítol 4 de l’any 2004, quan nosaltres vàrem arribar era de
20.000 euros, l’any 2005 de 2 milions d’euros i ara prop de 2
milions d’euros, però li vull recordar que si vostè és coherent
amb el que ha estat la seva formació política l’any 2002, l’època
del pacte, hi havia pressupostats 3,5 i l’any 2003 4 milions
d’euros. És a dir, que nosaltres hem augmentat però
pressupostàriament anam per davall del que el pacte va
pressupostar en mitjans de comunicació amb quasi 4 milions
d’euros.

Sí, ara anam a IB3. Si anam a IB3 en primer lloc els he de
dir que jo comparec aquí i els donaré compte de tot allò que
sigui capaç en matèria d’IB3 i el seu pressupost, però sense cap
dubte demà es presenten al consell d’administració, que és el
lloc d’on formen part, d’aquest consell d’administració, i a més
tenen la responsabilitat per fer el seguiment d’aquest pressupost,
on hauran de manifestar les seves crítiques a favor o en contra,
i no hi ha cap inconvenient perquè comparegui la directora, que
sí va comparèixer l’any passat per poder explicar el pressupost.

En qualsevol cas els he de dir en matèria de pressupost que
hem de veure IB3 com una televisió amb filosofia de servei
públic i que ha de tenir la màxima qualitat. Fa feina i és un
instrument extraordinari per vertebrar, per al desenvolupament
industrial i tecnològic, per a la divulgació de principis de servei
públic, per a la promoció i normalització de la nostra llengua i
també perquè, de qualque manera, dinamitza aquest sector tan
important que és el sector audiovisual.

És la televisió bona, eficient, més barata que la resta de
televisions d’Espanya, m’agradaria ressaltar en aquest capítol
els temes d’eficiència, amb un pressupost deu vegades més baix
que Catalunya -Catalunya té un pressupost de 550 milions
d’euros a l’any-, nosaltres aquest any un poquet més d’aquests
50 milions d’euros; no sé per què Catalunya pot tenir una
televisió que costi deu vegades més i nosaltres no podem tenir
una televisió de la mateixa qualitat que costi deu vegades
menys. És una televisió, evidentment, que aposta per fer tota la
seva programació pròpia, no futbol i cine de TV3, sinó futbol i
cine de les Illes Balears. I si anam al seu desglossament, veurem
que en el que serien els euros per habitant, a l’any 2005 estàvem
a 35 euros per habitant, a l’any 2006 estam a 38,05 euros per
habitant; molt per davall d’Euskal Telebista, a 72 euros per
habitant; de la televisió gallega, a 42 euros per habitant; estic
parlant d’una comparativa de pressuposts 2006 per a IB3 i
pressuposts 2005 de la resta de televisions, perquè, evidentment,
a hores d’avui jo no tenc el pressupost del 2006, però anam molt
per davall de totes les altres televisions. Canal 9, aquest any
darrer, 56,8 euros per habitant, per tant tenim una qualitat
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exactament igual o millor que la resta de televisions, però un
pressupost molt més baix.

També en relació amb la plantilla, la nostra plantilla és
gairebé un poquet més de 90 persones enfront de les plantilles
que tenen la resta de televisions, que són molt més superiors.

Si anam també al tema del que seria, bé, en el tema de
plantilla, per posar un exemple, IB3 no arriba a 100 persones,
Televisió Espanyola 9.500 persones i fa molta contractació
també de producció externa; Canal Sur, 1.500 persones;
Castella-La Manxa, 600; TV3, 3.000; si anam al tema de deute,
en aquest moment Catalunya, segons les nostres informacions,
superarà els 1.000 milions de deute, el que seria l’ens de ràdio
i televisió de Catalunya, i Televisió Espanyola en aquest any
pareix que el deute es xifrarà en 7.600 milions. IB3, únicament
i exclusivament contraurem un deute de 36 milions d’euros, per
tant, què és el que pretenem amb aquest programa? Doncs,
evidentment, fer una televisió de qualitat i fer una televisió que
sigui a l’abast de tota la comunitat autònoma. Diria que el
pressupost d’IB3 és el pressupost més baix en termes
homogenis en comparació del conjunt de televisions
autonòmiques, com els he pogut demostrar, i quant a qualitat,
cobertura i percentatge de producció pròpia, ens equiparam a les
televisions de major pressupost i recorregut de la FORTA.

Recordam també que televisió, no només ho diu la
vicepresidenta, també la pròpia directora i delegada territorial
de Televisió Espanyola a les Illes Balears, la Sra. Gina García,
és un servei públic i no únicament s’ha de mesurar per la seva
rendibilitat econòmica, sinó també social, cosa que el Govern de
les Illes Balears comparteix plenament. En definitiva, pens que
anam pel bon camí, pens que complim els objectius, es constata
el gran potencial que IB3 té per omplir un buit d’informació
propera, reforçada i reforçar la normalització lingüística,
vertebrar la nostra comunitat insular, descobrir i explotar els
talents propis que existeixen aquí en matèria audiovisual a les
Illes Balears, potenciar el coneixement de les nostres illes i
ciutadans i, sobretot, dinamitzar, com he dit, el sector industrial
i tecnològic, com és el de la producció audiovisual de les Illes
Balears.

Per tant, pens que anam pel bon camí, els pressuposts són
absolutament continuïstes, però evidentment no me puc resistir
a dir que, efectivament, si tenen televisió totes les comunitats
d’Espanya, si vostès tenien un projecte de televisió en els
calaixos del despatx del vicepresident, un projecte distint allà on
vostès haguessin apostat per veure especialment el futbol i el
cinema a través de Catalunya, nosaltres volem tenir aquesta part
d’identitat pròpia i fer-ho aquí, doncs perquè pensàvem que era
la televisió que havíem de fer; no me resistesc a dir-los, per tant,
que entenem que feim una televisió de qualitat pròpia i propera
als ciutadans; els nivells d’audiència crec que ens avalen,
evidentment estam en un procés de posada en marxa de fa molt
poc temps, però que hem d’anar de cada vegada a més i ressaltar
en aquesta darrera intervenció meva sobretot el tema de qualitat
i el tema d’eficiència en el baix cost més gros de tota Espanya.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Torn de rèplica? El Sr.
Rosselló té la paraula.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President. No és el moment d’entrar a
discutir en profunditat moltes de les coses que la Sra.
Vicepresidenta ha situat a la seva intervenció, però bé, deixar
clara una cosa, segons la nostra opinió, l’endeutament d’aquests
pressuposts decreix un 50% o un 40 i busques en relació a l’any
passat, però no en relació amb l’endeutament global de la
comunitat autònoma, que creix en la mateixa quantitat; el que
passa que això dels titulars se’n sap molt, ara sembla que tenim
un 50% d’endeutament menys del que teníem l’any passat, si
l’any passat ens vàrem endeutar 10 enguany ens endeutam 5,
però a dia 31 de desembre d’enguany l’endeutament serà de 15,
no serà de 5. Això és elemental i pareix mentida que ens intentin
ensabonar amb coses d’aquestes, això que ho digui a una roda
de premsa perquè surti el titular em pareix molt bé, però en seu
parlamentària no és seriós.

I bé, el tema de la televisió, jo coincidesc amb la Sra.
Vicepresidenta que és un servei públic, fins i tot crec que més
que ella tenc la concepció de servei públic, fins i tot no estaria
d’acord amb l’externalització que utilitza com a mètode la
televisió, IB3, per tant això no m’escandalitza el més mínim els
costs o els no costs, el que passa és que jo neg la major: jo crec
que IB3 no és una televisió de qualitat, no és una televisió que
lluita per la normalització lingüística del català i no és una
televisió que afavoreix la cohesió social, sinó tot el contrari, la
propaganda de partit. Aquest és el problema, estam gastant una
doblerada per una televisió que qualsevol comparació amb TV3
és absurda.

I no me digui, Sra. Viceconsellera que tenim una plantilla de
90 i després compari amb altres plantilles, perquè la Sra.
Directora de Televisió, asseguda aquí mateix, ha reconegut que
la gent que treballa per IB3 en aquests moments, amb
programes externalitzats, que hi ha fins i tot els informatius,
supera les 600. Jo el que voldria saber és què fan 90 persones
quan IB3 no fa res directament, sinó que tot ho fa fora? Això és
el que voldria saber, per què en necessitam 90 si tot està
externalitzat, per tant aquí del que s’ha de parlar és de 700 per
amunt. Però bé, de totes formes el debat no és de números per
a mi, el debat és de contingut i de concepció de la televisió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Sr. Sampol, en nom del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, havíem dit que no volíem fer
debat polític i simplement plantejar una comissió de caràcter
informatiu, però la vicepresidenta ha vengut provocativa i
especialment ha entrat en temes de contingut, referint-se a IB3
i, a més a més, com que és la segona vegada que diu mentides
respecte d’un suposat projecte que estava dins els calaixos de
Vicepresidència, del qual jo en seria autor, bé m’ha pujat a les
barbes i per tant anem-hi.
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El tema està, aquí havíem plantejat la qüestió d’IB3, si
compleix una funció social, de país, sinó que hem parlat
estrictament de qüestions pressupostàries i per tant jo he fet un
judici de valor, si tant vol, però que me fa dubtar de la
continuïtat de la ràdio i televisió pública si la seva font de
finançament bàsicament és l’endeutament anual. Clar, el
problema és que en dos anys ens anam a més de 64 milions
d’euros de deute, parlam de quasi 11.000 milions de pessetes,
en un any i mig. Home, i un podria dir que el primer any estava
justificat, perquè s’han de fer inversions molt importants, però
el segon any ja parlam de despeses de funcionament i
l’endeutament d’enguany és superior al de l’any passat, any de
la seva creació, 36 milions d’euros, Sra. Vicepresidenta, 6.000
milions de pessetes. És a dir que l’aportació que fa el Govern a
IB3 és d’uns 9 milions d’euros, enguany, i la resta de
finançament és via endeutament. Clar, si el segon any ja ens
costa 2.600.000 euros d’interessos, això d’aquí 4 o 5 anys
realment és insostenible.

Bé, llavors braveja de plantilla, té una plantilla escassa, bé,
idò accept el seu debat. Quina plantilla és aquesta de l’ens
públic Ràdiotelevisió Espanyola, que té 10 directius, 18 tècnics
i comandaments intermedis i personal administratiu i de suport
22; és a dir, 28 directius i 22 "machacas”. Bé, vol dur el debat
aquí? Duguem el debat aquí. I qui agrana en aquesta casa?
Tothom comanda, bé, i així els va, que al mig any ja la meitat
dels comandaments, bé, la meitat no, tres o quatre
comandaments havien dimitit; per què? Perquè es barallen per
comandar, hi ha una superposició de funcions que així ens va.
Ho volia aquí el debat? Idò ja li té.

Bé, jo tenia un projecte que havia de fer el futbol i les
pelAlícules de TV3; bé, aquí hi ha un missatge subliminal, que
és un missatge subliminal, d’aquí a venuts als catalans i tot això
és un discurs molt de moda avui en dia. Miri, Sra.
Vicepresidenta, TV3 no fa pelAlícules, les pelAlícules les fan
n’Spielberg, n’Amenábar, els germans Cohen, en Tarantino,
TV3 compra pelAlícules doblades al català. I el debat és si
emetem pelAlícules doblades en català o en castellà, i vostès han
optat per emetre pelAlícules doblades en castellà. Què emeten les
pelAlícules de Telemadrid vostès? No, emeten pelAlícules
doblades al castellà, “para no favorecer las industrias del
doblaje de Cataluña” -ens va dir la Sra. Umbert-, i curiosament
aquestes pelAlícules que compren doblades en castellà les doblen
les mateixes empreses que les doblen en català. És a dir, per
tant, vostès contribueixen a afavorir el oro catalán, s’ho facin
mirar.

És que el debat, bé, això que ho plantegin a un míting als
seus, miri, no ens agrada, ho entendríem, però que ens ho tirin
per la cara aquí, Sra. Vicepresidenta, per favor, ens respecti un
poc, no insulti la nostra intelAligència, perquè vostè ve aquí a
insultar la nostra intelAligència.

Igual que el futbol de TV3, miri aquí del que es tracta és,
primer, qüestionar si amb aquests pressuposts era necessari
gastar-se una part molt important amb la FORTA o no i
retransmetre els partits de futbol des del moment que ja hi havia
una oferta de retransmissions futbolístiques molt important,
però és una decisió política i l’admet, no la discutirem en aquest
moment; vostès consideren que retransmetre partits de futbol és
important per a la penetració, bé, és una estratègia comercial
que l’admet, no la discutirem. Ara, per favor, les

retransmissions de partits de futbol que tenguin un mínim de
dignitat, que no ens facin empegueir i realment, avui, les
retransmissions dels partits de futbol, i és la primera que me fic
amb uns professionals, ens fan empegueir i hi posi un poquet
d’ordre, perquè del que es tracta és que sigui la televisió un
instrument de normalització lingüística, entre d’altres coses,
però no només pel fet de parlar en mallorquí es normalitza la
llengua, perquè n’hi ha que la destrossen. I molta de gent apaga
la televisió i posa la ràdio, i per favor, en això li demanaria que
hi posàs un poquet d’ordre i que en tornar a veure un partit de
futbol no haguem de pagar el sonor perquè realment ens faci
empegueir.

Per tant, aquí no hi ha ni futbol, ni cine de TV3 o d’una altra
part, es tracta de contribuir, juntament amb Catalunya i amb el
País Valencià que hi hagi més empreses de doblatge en català;
que vostès acompleixin l’Estatut d’Autonomia i la Llei de
normalització lingüística, que les mana que estableixin convenis
amb altres administracions de comunitats autònomes per doblar
pelAlícules i programes, en general, al català, això és una llei que
varen aprovar vostès i nosaltres, es va aprovar per unanimitat i
no l’acompleixen. I en definitiva, es tracta d’entre tots posar els
mecanismes perquè tinguem la màxima oferta televisiva de
pelAlícules, de futbol, de documentals en la nostra llengua.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Sra. Costa, té la paraula.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sí, molt breument, i abans d’entrar a
IB3, dos temes que ha contestat la Sra. Vicepresidenta: bé, ha
dit que a Formentera es destinarien 12 milions d’euros, però el
que no ha dit, Sra. Vicepresidenta, és que vostès els han tret del
Consorci Formentera Desenvolupament i evidentment a ningú
se li escapa que va ser el dia abans del canvi de color polític de
l’Ajuntament de Formentera, i això ens sembla deplorable.

Quant a les transferències de competències en promoció
turística, ara resulta que el Govern d’aquestes illes no té
competències en promoció turística, això és el que ens ha dit la
Sra. Vicepresidenta i que per això no ho poden transferir? Idò,
per què ho portaven vostès al seu programa electoral? El seu
programa electoral deia que en aquesta legislatura es
transferirien les competències en promoció turística. I home, me
sembla, com deia el Sr. Sampol, un insult a la intelAligència que
ara ens diguin que no es poden traspassar perquè resulta que el
Govern no té les competències. I com que evidentment no li
suposaré que ignora i menys en aquests moments el que diu el
nostre Estatut d’Autonomia, Sra. Estaràs, crec que seria més
honest políticament dir que vostès han pres la decisió política de
no traspassar la promoció turística als consells.

No m’ha dit res de medi ambient, si es pensa traspassar
qualque cosa o no, que l’any passat ja me va dir que sí, esper
que a la seva darrera intervenció m’ho pugui dir.

I finalment, amb justícia, home, està bé que ara demani la
colAlaboració del nostre grup, pot estar ben segura que tot el que
sigui perquè venguin unes bones transferències en matèria de
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justícia i ben dotades, tendrà la colAlaboració sempre del nostre
grup. Només dir-li dues coses: una, li demanaria la seva
colAlaboració perquè el Partit Popular d’Eivissa no bloquegi la
construcció d’un nou jutjat a Eivissa, que ja està pressupostat en
els pressuposts generals de l’Estat de l’any passat i el seu partit
bloqueja aquesta construcció. Per una banda, vostè diu que vol
o que en aquests moments estan aturades les negociacions amb
justícia, perquè vengui justícia, perquè reclamen 60 milions
d’euros, miri per on, que només amb l’endeutament d’IB3, miri
per on, han quadrat vostès les xifres, resulta que ja tendria
tancada la negociació amb justícia i tendria tancat el tema
d’inversions amb justícia.

I per no aprofundir molt més en l’endeutament d’IB3, vostè
mateixa ho ha dit, més de 10.000 milions de pessetes en
endeutament només amb dos anys, només amb dos pressuposts
vostès s’han endeutat amb més de 10.000 milions de pessetes;
això és absolutament insostenible, Sra. Vicepresidenta.

I a la seva intervenció que, efectivament, ha estat
provocadora, home, no ens ha parlat de pressupost, ha vengut a
parlar una vegada més, jo no sé quins exemples ha posat del
País Basc, de Catalunya, d’Andalusia, avui no ha parlat
d’Extremadura ni de Rodríguez Ibarra, ni de Carod, encara que
és el dia de l’Estatut, miri si no vull saber jo el pressupost de les
altres televisions autonòmiques, quan els vulgui saber ja ens les
cercaré, el que vull saber és el pressupost del nostre pressupost
d’IB3 en aquesta comunitat autònoma i del que vull parlar és del
model audiovisual d’aquestes illes, no de la resta de l’Estat. I
almenys tenguin la decència política de no mentir en els seus
pressuposts i en els seus objectius, quan diuen que el que volen
assegurar és el pluralisme polític, quan han fet una televisió de
partit; que volen assegurar el respecte cultural, social i
lingüístic, quan aquí ja se li ha dit que predomina la llengua
castellana per damunt del català a IB3; almenys ho diguin
clarament i no ho posin com a objectius a la memòria de l’ens
públic.

I per primera vegada, o jo crec que una televisió pública
aconseguiran vostès, a més d’haver fet una televisió de partit,
una PP3, hauran aconseguit vostès, per primera vegada, que
amb aquestes retransmissions de futbol facin baixar l’afició a
aquest esport; jo crec que això és inaudit i no deu passar a cap
altra televisió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Honorable Sra. Vicepresidenta, té la paraula.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Agraesc, per suposat, el to gens
provocatiu de totes les intervencions que han tengut aquí els
distints portaveus i pas a donar compte i resposta a tots.
Començaré pel final, Sra. Diputada, el Consorci Eivissa i
Formentera durà endavant, amb la participació, per suposat, dels
consells insulars i de tots els ajuntaments, els projectes que jo li
he mencionat abans i que jo crec que són molt importants i que
vostè coneix perfectament, per valor de més de 12 milions

d’euros, tant un consorci com els altres estan en marxa i
l’important és l’especial conscienciació i sensibilització del
Govern de les Illes Balears cap al fet insular de Formentera. I
quin dels projectes que duim endavant, Sra. Diputada, no li
pareix bé? La compra del Cap de Barberia, l’Oficina
Liquidadora de Registres, la connexió amb la tele, que hi hagi
més barques i més comunicació, el nou hospital, la piscina
climatitzada, el centre de tercera edat de Sant Ferran,
l’aparcament soterrani de la Plaça Europa, l’adequació dels
camins rurals, la via de circumvalació, tram primer i tram segon,
de Sant Francesc, la via de circumvalació de la zona escolar, les
glorietes de Ca Marí de la carretera de Cala Savina, les rotondes
de Sant Ferran, quin d’aquests projectes, l’electrificació del Cap
de Barbaria, quin d’aquests projectes que duim endavant no li
pareix bé, si l’important és que aquests projectes es facin i no
dubti que es faran?

En relació amb el tema d’IB3, doncs miri, jo no vull ser ni
com Telemadrid ni com TV3, a diferència de vostè, Sr. Sampol,
perquè ara resulta que perquè jo faig ús de la meva llibertat
d’expressió i defens la identitat pròpia d’aquesta terra, com la
defensa l’Estatut d’Autonomia en el seu article 3 i 14, que parla
que les modalitats insulars, mallorquí, menorquí, eivissenc i
formenterenc han de tenir una especial protecció, i això és el
que fa la nostra televisió, resulta que això és provocador; doncs
m’encanta ser provocadora. M’encanta ser provocadora, perquè
jo no faig més que complir l’article 14 de l’Estatut d’Autonomia
que és per vetllar i protegir la nostra llengua i especialment les
nostres modalitats; no vull ser com Telemadrid, però tampoc no
vull ser com TV3, vull tenir identitat pròpia.

Dit això, me sap greu, Sr. Sampol, però vostè me va entregar
en el traspàs de funcions un avantprojecte de llei de televisió,
que tenia més o manco un format molt paregut al projecte
nostre, on el director era, on el director de la televisió era
nomenat pel Govern de les Illes Balears a l’article 9 d’aquest
avantprojecte, que tenia una sèrie de diferències jurídiques, però
que era una televisió. Els estudis que va encarregar el Sr.
Bayona, a Mediapro, deien que el futbol i el cinema no
importava que fossin objecte de la nostra televisió, perquè els
podíem veure a través de Catalunya, i nosaltres deim que no,
que ens pareix -me deixaran acabar, sí-, que ens pareix que
tenim identitat pròpia i que els ciutadans de les Illes Balears, me
sap greu perquè amb això discrep de vostè, es mereixen una
televisió amb qualitat pròpia, propera a ells, no anar a altres
televisions de parla catalana, tant si és València com si és
Catalunya, ens mereixem la nostra televisió, amb els seus
artistes, la seva cultura, els seus presentadors, la seva pròpia
informació i el seu humor, i que desenvolupi la seva indústria i
la seva economia i no la indústria i l’economia d’una altra
comunitat.

Per tant, Sr. Sampol, discrep absolutament, i si a vostè el fa
empegueir i a altre diputat que el futbol es parli amb mallorquí
de Manacor o que es comenti amb menorquí de Ciutadella o que
es comenti un esport amb Sant Antoni d’Eivissa, doncs me sap
greu, perquè jo no m’empegueesc mai de les modalitats insulars,
siguin d’allà on siguin, les modalitats de les quatre illes que
conformam la comunitat autònoma.

Dir també que si anam al tema de la plantilla, doncs
evidentment és una plantilla que no arriba a 100 persones,
perquè hem decidit que serà un model que externalitzarà, com
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fa molt Televisió Espanyola. Però no puc comprendre per què
és possible les 9.500 persones que hi ha a Televisió Espanyola,
que també té una gran part de producció externa, per què són
possibles les 1.500 de Canal Sur, ja sé que a la Sra. Costa no li
agrada comparar, però quan un compara se n’adona si és més
car o més barat, i no puc entendre per què són positives les
1.500 de Telemadrid o les de la corporació catalana, 3.000
persones; nosaltres 96, amb moltíssima producció exterior, per
dinamitzar el sector audiovisual de les Illes Balears. A més,
aquest model té una qüestió important, quan arribi un altre
govern tendrà mans lliures per fer el model que vulgui, sense
estar format per plantilles de 3.000, 1.500 i 600 persones. 

Els he demostrat que la televisió de qualitat, però més baixa
de tota Espanya, en el que serien euros per habitant. Els he
explicat que en els pressuposts del 2006 estarem a 38,05 euros
per habitant, front, per exemple, als 56 de Canal 9 o als 48,38 de
TV3. Amb un tema, feim la mateixa qualitat, però som molt
manco habitants, per tant és un gran esforç el que feim.

Dir-los que, efectivament, IB3 rep només prop de 9 milions
d’euros de subvenció de la comunitat autònoma, front a altres
televisions, com per exemple la gallega que rep un 72% del
Govern gallec, o front a altres televisions, com TV3, que rep
més de quasi un 36% més de subvenció. Per tant, entenem que
anam pel bon camí.

Me parlen també, bé, dir-los que la plantilla que ha aprovat
el consell d’administració pot arribar fins a 137 persones, i per
tant estam en el 70% poc més o manco és el que cobrim.

Quant a l’objectivitat, doncs crec que és palesa l’objectivitat
de la televisió. Apareixen bàsicament, els personatges polítics
que més apareixen són els dos presidents, el Sr. Zapatero i el Sr.
Jaume Matas; i els partits polítics que apareixen més, doncs són
els partits polítics de l’oposició, i després el Partit Popular.
També diria que l’ens de Ràdiotelevisió, curiosament un dels
diputats que té major presència és el Sr. Diéguez. I a l’auditoria
feta en el primer exercici de l’any 2004 només es varen, en
relació amb aquesta televisió, dues petites observacions.

En definitiva, jo no crec que sigui un bon camí criticar els
professionals, homes i dones que fan feina a IB3, que mereixen
tot el respecte d’aquesta vicepresidenta i d’aquesta Cambra i,
especialment, els que retransmeten els esdeveniments esportius.
Jo no sé si això és un insult a la intelAligència o no de vostès, és
simplement defensar el que un creu, defensar els professionals,
periodistes, homes i dones de la televisió i dir que, efectivament,
tenim una televisió de qualitat, amb cobertura i percentatge de
producció pròpia que ens equiparam a la resta de televisions que
tenen molt major pressupost que nosaltres.

I evidentment, les pelAlícules, les de la FORTA, les
compram directament a la FORTA, com fan totes les altres
televisions.

I per acabar, dir-los un darrer tema, Sra. Diputada del PSIB-
PSOE, en promoció turística me digui quin decret de
transferències, quan es va constituir aquesta comunitat
autònoma, no sé si vostè és jurista, però ens acompanya aquí la
nostra cap d’Advocacia, ens va transferir, jurídicament parlant,
la promoció turística; no hi ha cap decret, vostè no el trobarà.
Me referia que jurídicament, i així m’informen els serveis, el

tema de promoció turística, amb un títol i un decret, no ha estat
transferit, sinó que la promoció turística, per la via de facto la
feim tots. Per tant, esdevé dificultós, perquè no tenim aquest
decret, transferir-ho com es fa amb les altres transferències, que
sí que hem rebut el títol competencial i podem transferir. Per
tant, ens hem compromès des del primer moment a una
descentralització de la promoció turística cap a les illes de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. I això és el que farem,
que vostè me digui, després, en el tema de transferències que
resulta que per poder tenir la transferència en matèria de justícia
ens hem de quedar sense IB3, sense televisió autonòmica, tota
una meravella del que significa la gestió; jo crec que hem de
poder tenir la transferència de justícia, ben dotada i pagada amb
inversions de 60 milions d’euros, més la resta d’inversions o el
cost efectiu de 37 i, a més, també hem de tenir una IB3 de
qualitat, com tenim. No puc entendre per què altres comunitats
poden tenir les dues coses i nosaltres hem de triar per justícia.

I finalment, dir-los que me sap greu, perquè he intentat
donar una explicació el més seriosa possible del que és IB3, és
el punt d’inflexió, crec, i de discrepància, perquè veig que amb
la resta, poc més o manco estam d’acord amb els programes i
anam per una bona línia, amb IB3 crec que oferim una
informació veraç, plural i que compensa aquest buit
d’informació autonòmica audiovisual, especialment a les illes
menors hem fet un esforç extraordinari; fomentam la
normalització lingüística de les Balears, a partir d’aquesta
promoció i difusió de les modalitats del català propi de les Illes
Balears i també el bilingüisme, per una altra, com diu l’article
3 del nostre Estatut d’Autonomia, intentam fomentar la creació
de riquesa, indústria, llocs de treball i qualificació professional.

Per tant, creim que s’acompleixen els objectius i entenc que
estam en el mateix nivell de qualitat i de freqüència de les altres
televisions espanyoles i seguirem per aquest camí de veracitat
i de pluralitat i esperam, evidentment, en el tema de justícia, que
la Sra. Diputada ens doni una ma, perquè certament serà
important el seu suport per poder aconseguir aquests,
aproximadament, 60 milions d’euros que ens fan falta amb les
inversions per poder tenir instalAlacions i infraestructures de
qualitat en matèria de justícia. Esper que en els propers
pressuposts que presentarem la setmana vinent per a l’any que
ve, aquesta transferències sigui una realitat, gràcies a la força
indiscutible que té el PSIB-PSOE en el Govern de l’Estat.

En relació amb la plantilla, i acab, per una banda vostès me
fan preguntes dient-me, no sé qui me va fer aquesta pregunta,
però un grup de l’oposició: pensa el Govern de les Illes Balears
que la televisió autonòmica d’IB3 pot funcionar sense un equip
de periodistes a la seva plantilla? Perquè clar, me pareix que me
la va fer Esquerra Unida, perquè parlam que és una plantilla
molt reduïda en comparació amb la resta de televisions. I per
una altra banda, ara resulta que tenim moltíssima gent,
bàsicament tenim l’esquema de plantilla que tenen totes les
televisions: un director general, un assistent a la direcció
general, assistents de comunicació, directors executius de
coordinació i de gestió, responsables de logística, direccions de
relacions institucionals, responsable de coordinació de
delegacions territorials, responsables del gabinet tècnic,
directors de màrqueting, directors d’assessoria jurídica,
directors financers, lingüistes, administratius, editors de la
delegació territorial de Menorca més la coordinació i l’equip, la
delegació territorial d’Eivissa, ordenances; en definitiva, tota
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una sèrie de persones que fan possible dia a dia, tant en televisió
com en IB3, directors d’informatius, productors, redactors, caps
tècnics, sotsdirectors, responsables de departament de la web,
responsables de departament de teletext, coordinador de mitjans
artístics, d’escenografia, de realització, d’anàlisi de foment,
delegats de producció, etcètera; una plantilla que està al 70% del
que va aprovar el consell d’administració i que és necessària i
és la més baixa d’Espanya per poder dur endavant aquesta
televisió de qualitat, de la qual vostès discrepen però que
compleix tots els objectius que els he esmentat, i el principal i
bàsic és defensar la nostra llengua, com recull l’article 3 i
l’article 14 del nostre Estatut d’Autonomia, i no replegar-nos a
una altra comunitat autònoma, perquè tenim identitat pròpia.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Doncs,
agrair a la Sra. Vicepresidenta la seva presència aquí i que
aquesta comissió no és precisament una comissió de debat
polític, no ho hauria de ser, sinó que, com vostè ha fet, s’ha de
donar resposta a les preguntes i dubtes que sorgeixin.

Bé, doncs ja veiem que tenim una oposició molesta, perquè,
com s’ha dit i com tenim davant, tenim els pressuposts
marcadament socials, amb un increment de 68,37%; un
pressupost que s’incrementa, aquest en concret en un 2,68. I
també els tenim molests perquè es treballa en endeutament. Els
tenim molests també perquè es diu la veritat i quan es diu la
veritat ens qualifiquen d’actitud provocativa, doncs, Sra.
Vicepresidenta, segueixi amb aquesta actitud, perquè pel que es
veu les veritats no es poden dir.

I quant a IB3, el missatge subliminal, crec que es desprèn
clarament, és que ells, el pacte de progrés va tenir el mateix
temps que ha tengut aquest Govern per posar en marxa la
televisió, aquest govern ha estat capaç de posar-ho en marxa i
ells no. Aquest és el gran problema i el gran missatge subliminal
i el que els cou realment.

Quant a la transferència de justícia, doncs bé, què els hem de
dir? Que és trist quan el Partit Socialista, clar, ha de defensar
l’actitud del Govern central i vendre aquí unes altres coses.
Evidentment, esperem i desitgem que la transferència de justícia
es faci, però amb les dotacions corresponents.

I quant a les subvencions de mitjans de comunicació, doncs
una vegada més, aquí es pateix d’amnèsia, perquè bé,
evidentment, com ja s’ha dit en el 2002, en el pressupost hi
havia uns 3,5 milions d’euros, el 2003, 4 milions d’euros i ara
2 milions d’euros. Això és, pareix un gran drama, quan ells ho
van duplicar.

I bé, jo crec que sí que, efectivament, vicepresidenta, anem
en el bon camí, perquè si no l’oposició no estaria tan nerviosa.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Vicepresidenta, per
contestar.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):

Agrair a la portaveu del Grup Popular que ens dóna suport
amb les seves paraules. Evidentment, seguirem fent feina
perquè IB3 sigui aquesta televisió de qualitat en cobertura i en
percentatge de producció pròpia, de tal manera que ens
equiparam a la resta d’Espanya. Dir que, efectivament,
fomentarem aquesta vocació de servei públic, que la mesura,
com he dit, no només en terme de rendibilitat econòmica, sinó
també social, i dir que efectivament anirem fent feina en aquest
tema.

M’hagués sorprès, jo que tenc una certa experiència, com el
Sr. Sampol, que els hagués paregut bé fos la televisió que fos
l’ens públic de Radiotelevisió; molt abans de començar a emetre
aquesta televisió ja rebia crítiques i encara no s’havia vist cap
programa, ni humorístic, ni informatiu, ni de cinema, ni de
futbol; avui la critiquen, però jo quan vaig presentar els
pressuposts l’any passat a la mateixa data, eren les mateixes
crítiques i la televisió no havia començat a emetre. Per tant,
entenc que són crítiques que formen part del debat polític, però
nosaltres, el meu equip i jo, hem de seguir fent feina per
aconseguir aquests objectius que són molt clars, de coordinació
de la política general de l’acció de govern, de donar suport a
l’acció del president; de poder aconseguir les transferències que
ens mereixem ben dotades; de tenir una televisió de qualitat; de
poder suportar la participació cívica i de lluitar perquè l’any
vinent els pressuposts generals de l’Estat, que aquí sí que deman
el suport de tots els partits d’aquí, no baixin, com varen
davallar, un 26%, perquè tot aquest esforç pressupostari es fa
amb una davallada del pressupost general de l’Estat d’un 26,8%
que, juntament amb la baixada de l’any anterior, xifra la baixada
de la inversió quasi en un 50%, per tant és un esforç important
que feim en infraestructures socials, especialment educatives,
sanitàries, socials i mediambientals, amb una davallada d’un
50% durant dos anys del Govern d’Espanya.

Per tant, hem de lluitar perquè tots els grups parlamentaris
ens ajuntem a fomentar aquesta solidaritat entre territoris. He
notat a faltar un debat damunt l’estat d’autonomia interessant,
supòs que no és el dia adequat; però sí dir-los que des de la
vicepresidència durem endavant aquest tema; que intentarem
empènyer perquè es faci una reforma estatutària en condicions
que fomenti el principi d’igualtat, de solidaritat i de la garantia
de mínims que ningú hi perdi, no hi pot haver comunitats de
primera i de segona, i aquesta norma bàsica, que és l’Estatut
d’Autonomia, és una oportunitat històrica poder-la dur
endavant, poder-la construir entre tots i allunyar del debat
polític del dia a dia una norma tan fonamental, la qual cosa
requerirà un exercici de responsabilitat per part de tots els
partits polítics, ser capaços de planejar per damunt i per davall.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies. Conclòs el debat d’aquesta compareixença,
agrair la presència de l’Hble. Sra. Vicepresidenta i Consellera
de Relacions Institucionals i dels alts càrrecs que l’han
acompanyada. Gràcies a tots.

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