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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui i en
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primer lloc, demanaríem si es produeixen substitucions.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Miquel Jerez substitueix Eduard
Puche.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Sí, Miquel Rosselló substitueix Miquel Ramon.
LA SRA. COSTA I SERRA:
Pilar Costa substitueix Carme García i Querol.
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 2007.
LA SRA. PRESIDENTA:
Si no n’hi més, passam a la compareixença de l’Hble. Sra.
Vicepresidenta i Consellera de Relacions Institucionals per tal
d’explicar els pressuposts de la seva conselleria per a l’any
2007.
Assisteix l’Hble. Vicepresidenta i Consellera de Relacions
Institucionals, Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut acompanyada
de la Sra. Jane Kine Gràcia, secretària general, la Sra. Felisa
Vidal Mercadal, directora d’Advocacia, el Sr. Antoni Contestí
Bosch, director general de Relacions Institucionals, i el Sr.
Antoni Lluís Juaneda i Cabrisas, director general de Relacions
amb el Parlament i Coordinació Normativa. Té la paraula
l’Hble. Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut per a l’exposició
oral sense limitació de temps.
LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
compareixem en aquesta primera ronda de compareixences en
comissió per explicar el pressupost, en aquest cas, de la secció
referida a Presidència, Vicepresidència i Conselleria de
Relacions Institucionals.
Abans voldria fer un esment, ja que és el departament que
coordina el Govern i encara que posteriorment passaran i
desfilaran tots els consellers, dir-los que aquests són, sense cap
dubte, els pressuposts més socials de la història de la
democràcia de les Illes Balears amb un 71,46% que es dedica
a temes socials, xifra que pujaria quasi a un 73% si sumàssim
el que es transfereix als consells insulars en matèria d’acció
social.
Apostam en aquests pressuposts per la dependència,
apostam pel camp sociosanitari, per l’educació, per la salut, i
en definitiva, per les persones. Ho feim al mateix temps baixant
la pressió fiscal, eliminant pràcticament l’impost de successions
i donacions i de qualque manera intentant que la pressió fiscal
sigui cada vegada millor.

En relació amb la territorialitat per illes, les illes que rebran
més inversió per càpita seran l’illa de Menorca i la de
Formentera. Menorca rebrà una inversió per càpita de 826
euros per habitant, de tal manera que a Menorca pugen de
manera important les inversions i també a Formentera, on la
inversió per habitant serà de 1.353 euros. A Mallorca la
inversió per habitant és de 397,58 euros, quasi, quasi 400 euros
per habitant, i a l’illa d’Eivissa 586 euros per habitant. Hem de
dir que la part inversora és important, la mitjana de totes
aquestes quantitats que els he donat entre Menorca, Eivissa,
Mallorca i Formentera és de 544,2 euros per habitant. Estan
molt per sobre del que suposa l’inversió per habitant del
Projecte de pressupost general de l’Estat per aquest any 2007
que suposa 215,21 euros per habitant. És a dir, la inversió per
habitant és radicalment superior, tant la mitjana 544 com si ho
feim per illes on surten especialment beneficiades Menorca i
Formentera. Si després en el debat volen alguna dada més sobre
com explicam aquestes inversions per habitant ho donaríem
sense cap problema.
Anem al pressupost ara del que seria la secció que jo
represent, amb el meu equip, la secció referida a
Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals. A la
primera explicació per capítols el pressupost puja un 14,41%,
amb un pressupost de 40 milions d’euros, 40.427.279 euros, hi
ha un augment d’un 8% aproximadament del capítol 1
bàsicament perquè hi ha un augment del 2% de salaris i un
augment en els conceptes de complement de destinació, així
com la incorporació de 5 places per al Pla d’estabilitat laboral
i això fa aquesta pujada del 8%.
En relació amb el capítol 2 hi ha un increment d’acord amb
l’IPC i hi ha un trasllat aquí de totes les despeses que suposen
l’Arxiu General i el Servei General de Publicitat; també
s’inclou a aquest capítol, com ara podrem desglossar, el capítol
referit a les eleccions al Parlament que es duran a terme el maig
del 2007 i que també tenen una part pressupostària.
En el capítol 4 veurem que es produeix un augment també
d’un 30%, bàsicament perquè aquest capítol augmenta de
forma global a causa de l’aportació que es fa a l’ens públic
Ràdio i Televisió Espanyola, que a l’anterior pressupost estava
dividit entre el capítol 4 i el capítol 7 i ara està tot aquí, al
capítol 4, a més de les transferències per al suport a la
promoció de l’esport, Illesport, i per a la construcció del nou
velòdrom.
En el capítol 6 podríem dir que disminueix a causa, com he
dit abans, que l’Arxiu General i els Serveis de Publicitat abans
eren aquí i ara passen al capítol 2. El capítol 7 és un capítol que
augmenta perquè es fa front a les subvencions plurianuals
compromeses als ajuntaments, consells insulars i associacions
sense ànim de lucre.
Anirem ara programa per programa. Començarem amb la
Direcció General del Gabinet Tècnic del President, el programa
121A01, el qual bàsicament tracta dels serveis generals de la
Presidència del Govern, es tracta de donar suport a la Direcció
General del Gabinet del President. El president té, com saben,
la funció per una banda de la més alta representació de la
comunitat autònoma i per una altra, presidir, coordinar i dirigir
el Govern i les seccions del Govern. Envolta tota l’acció del
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president l’assessorament tècnic, tota la part de secretaria, de
seguretat, de protocol, etcètera, i per tant, si ja entram dins
aquest capítol veurem que hi ha una pujada del capítol 1 que
s’ajusta a l’augment global previst per a tot el que els he
explicat del PEI, del Pla de funció pública, i també per a la
dotació de cap de servei de seguretat de vigilància del
president.
El capítol 2 té una pujada d’acord amb l’IPC, el capítol 4 té
una pujada important perquè, concretament del 400%, passam
de 809.000 euros a 4,1 milions euros, bàsicament perquè aquí
tenim previst donar subvencions a totes les entitats
sociosanitàries que facin feina per a la dependència i que, de
qualque manera, ajudin a donar qualitat de vida a totes aquelles
persones que no es poden valer per elles mateixes.
Com saben després si volen els donaré més detalls sobre tot
el tema sociosanitari, però bé, com saben era molt recurrent que
una entitat sociosanitària hagués d’anar a molts de portals, a la
convocatòria de Joventut, a la convocatòria de Salut, a la
convocatòria de Presidència, a la convocatòria d’Educació, a la
convocatòria d’Habitatge i des que vàrem crear la Comissió
Delegada del Govern per a Assumptes Sociosanitaris, la qual
presidesc, vàrem acordar que coordinaríem totes aquestes
ajudes de tal manera que es donassin totes a través d’aquest
programa, d’aquesta secció, a través d’un conveni, de tal
manera que totes aquestes entitats, Alzheimer de Mallorca,
Prodis, Aspanob, Esclerosi Múltiple, Malalts Mentals, XFràgil, Enfermos del Riñón, Diabéticos, Alzheimer Menorca,
Mallorca e Ibiza, Rehacer, Lesionados medulares, Asin prost,
Projecte Home, Projecte Jove, Fibrosis quística, Sonrisa
Médica, Nou sistemes, Fibromiàlgia, Aspaim, Estil TDH, Estel
de Llevant, Nou horitzó, Alzheimer com he dit d’Eivissa,
Fundació Tutelar, Sordos, Es garrover, Girasol, Asociación de
necesidades especiales de Ibiza, Acompanyament Ala de
desplazaments a malalts, Pinyol Vermell, Joan XXIII, La
Puríssima, Gaspar Houser, Joan Mesquida, Ajuntament de
Calvià, pel seu centre sociosanitari, Parkinson, Mater
Misericordia, Càncer, Fibromialgia d'Inca, Discapacitats
d’Eivissa, etcètera, són associacions que toquen un sol portal
i és funció de Vicepresidència coordinar tots els departaments
per finalment tenir una sola resposta del Govern coordinada i
evitar molts de tràmits burocràtics, cosa que ha estat aplaudida,
crec, per les entitats sociosanitàries.
També són dins aquest capítol l’aportació a la Fundació
Illesport per a la construcció del nou velòdrom, 1,3 milions
d’euros, i l’aportació al Consorci Emprenem amb 413.000
euros, i també la Fundació Robert Graves, 55.893 euros i el
Consorci Palmanyola 101.596 euros entre d’altres.
En relació amb el capítol 7 hi ha també una lleugera pujada
que es motiva per les aportacions a fundacions i consorcis i per
les subvencions plurianuals destinades bàsicament a la
recuperació del patrimoni històric i cultural, així com també
l’atenció a la dependència, perquè hi ha convenis que van per
via del capítol 4 i n’hi ha d’altres que aniran pel capítol 7 en
funció de quines siguin les necessitats dels colAlectius que tenen
aquesta dependència. Per posar-los un exemple duim gastats
enguany més de 3 milions de capítol 4 per la dependència i, si
volen, després els donaré un detall, però més o manco és el
llistat que els he llegit i alguns més en relació amb aquest tema.
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Passaríem doncs, bé, després si volen donaré més dades del
Consorci Formentera, del Consorci Palmanyola i de tots aquells
temes que estam fent, com Consorci Eivissa Patrimoni de la
Humanitat, la Fundació Illesport i l’hipòdrom, la Fundació
Robert Graves i d’altres.
Passaríem a continuació a la Secretaria General de la
Conselleria de Relacions Institucionals, concretament al centre
de cost 11201, programa 121B01, i es tracta bàsicament de les
activitats pròpies de la vicepresidenta i de les funcions pròpies
d’una secretaria general, idò ja s’ho poden imaginar, UGE,
unitats de gestió de contractació, tot el tema de personal i en
definitiva, tota la direcció, control i coordinació de les activitats
per desenvolupar els distints programes.
Si anam capítol per capítol, en el capítol 1 hi ha la pujada
prevista per als temes que els he explicat, el capítol 2 augmenta
a causa de la contractació per a la gestió i custòdia de l’Arxiu
General, el qual, com saben, abans era al capítol 6 i els he
explicat que passava al capítol 2 i, també aquí hi ha tot el tema
de la guardaria de Vicepresidència; saben que és, crec, el
primer edifici públic que té una guarderia i aquesta guarderia
la pagam a través d’aquest capítol 2 de la Direcció i Serveis
Generals de Relacions Institucionals. En total hi ha 15 alumnes,
6 de Vicepresidència, 4 d’Economia, 3 d’Educació, 1
d’Immigració i 1 d’ib-salut i tenim com és habitual llista
d’espera.
Al capítol 6 hi ha una davallada, bàsicament pel que els he
explicat abans, que l’Arxiu ha passat al capítol 2 i per la resta,
en números globals, el total és de 7,8 milions d’euros, per tant,
una baixada d’1,8%.
Anam ara a un altre programa, el programa de manteniment
i conservació del Palau de Marivent. Bé, saben que el Palau de
Marivent i el complex de Son Vent, com a residència d’estiu de
la Família Reial necessita d’una sèrie de serveis permanents
durant tot l’any i principalment del manteniment i de la neteja
als edificis i als jardins del palau i a les cases de Son Vent quan
hi ha les estades amb les quals ens honora la Família Reial. És
un pressupost en aquest cas absolutament continuista; el capítol
1 pràcticament es manté igual, el capítol 2 és exactament igual
i el capítol 6 té una pujada lleugera d’un 4%, que forma part
d’un pressupost continuista.
L’altre programa que hi ha 126B01 és BOIB, saben que el
Butlletí Oficial de les Illes Balears és la peça bàsica del
funcionament institucional. En aquest moment veim al capítol
1 l’increment que hem dit de la previsió global per a tota la
conselleria i l’aplicació de l’augment que hem explicat en els
complements per al personal laboral. En el capítol 2 hi ha una
baixada d’un 33% i és bàsicament pel que significa de les
consultes via Internet que per tant disminueix perquè no s’ha de
fer tanta tirada quan la gent el pot consultar a través d’internet.
Així i tot tenim una tirada estimada de 1.600 exemplars per
número. Actualment s’editen de 160 a 165 butlletins, amb una
mitjana d’unes cent i pico de mils de pàgines, en total 45
milions de pàgines que és el que s’estima que s’imprimeix, però
també com han vist un pressupost continuista.
Anam a la Direcció General de Projectes i Coordinació
Departamental, el que fa és coordinar i ajudar la

1528

HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 64 / 7 de novembre del 2006

Vicepresidència a coordinar l’actuació del Govern en el marc
de les funcions de coordinació que té atribuïdes la
Vicepresidència. En aquest sentit, com saben, coordinam tots
els temes de la sociodelegada sociosanitària, tots els temes
d’Immigració, tots els temes d’Exteriors, els temes
d’Agricultura i Pesca, els temes de la Targeta Verda i els
projectes de desestacionalització, el tema del canvi climàtic,
presidint la comissió, el tema de l’1% cultural, la Mesa de
Diàleg Social, la Mesa de Turisme, entre molts d’altres. En
aquest cas és pràcticament continuista, en el capítol 1, una
variació d’un 0,8%, capítol 2, puja un 4% i capítol 6, per tant,
són pujades d’acord amb l’IPC.
En relació amb el programa 126G01, el qual també pertany
a aquesta Direcció General de Projectes, és tot el tema
d’arquitectura, bàsicament desenvolupa els programes i les
tasques de caràcter horitzontal, tant de suport tècnic a tots els
departaments com de supervisió de projectes. En aquest cas,
lidera des d’arquitectura tot el projecte de l’antic Hospital
Militar, tant pel que fa al carrer Oms, com pel que fa al carrer
Sant Miquel, i també el projecte de Joan Crespí, el futur Centre
de Paraplegia i Tetraplègia. Bé, com veuen és continuista,
simplement hi ha un reforç al capítol 1 pel fet que hem hagut de
dotar una plaça més per poder dur endavant tota aquesta
supervisió de projectes. Saben que l’Hospital Militar, si Déu
vol, es convertirà en un centre de dia d’Alzheimer i també
residencial en el carrer Oms i un centre de llargues estades per
a persones majors dependents en el carrer de Sant Miquel i el
Centre de Paraplègics i Tetraplègics de Joan Crespí que serà el
tercer d’Espanya, després de Toledo i del de Tarragona i que
és un projecte absolutament necessari perquè som illes i que
requerirà un darrer esforç per poder obrir el més aviat possible
i per evitar molts de desplaçaments a la península.
En relació amb el capítol 6, com els he dit, hi ha aquest
reforçament d’un 4% més per poder fer front a aquests dos
projectes que està supervisant Agricultura i també al projecte
de Parkinson que es dur a Son Güells al municipi de Palma,
entre d’altres, que també té el projecte concret i puntual per dur
endavant també el Servei d’Arquitectura.
Direcció General de Comunicació, es tracta del programa
126C01, 126D01 i 463. En relació amb el primer programa,
126C01, és un pressupost al capítol 1, hi ha un augment
bàsicament per al Pla d’estabilitat del PEL, que ja els he
explicat abans. En el capítol 2 hi ha una pujada d’un 18,8% i
bàsicament correspon, com els he dit, que la contractació de la
publicitat del Govern abans era en el passat pressupost en el
capítol 6 i ara passa al capítol 2. En canvi, hi ha una baixada
important del capítol 6 i bàsicament és perquè aquest capítol 6
ha passat al capítol 2. Dir-los que surt al capítol 4 la subvenció
que es dóna a IB3, en aquest cas, 9,1 milions d’euros,
exactament 9.138.273 euros, que és l’ajuda que donam en
aquest cas a IB3. Totes les accions d’aquesta direcció general
de comunicació suposen com vostès poden imaginar el règim
de premsa, de ràdio i televisió i les relacions amb els mitjans
informatius i també la difusió institucional de l’acció del
Govern. En definitiva, el funcionament del gabinet de premsa
de Presidència i Vicepresidència.
No hi ha cap pressupost en aquest moment al capítol 7,
saben que anteriorment la subvenció a IB3 anava via capítol 4

i capítol 7 i ara està tota concentrada en el capítol 4 en 9,1
milions d’euros per IB3. Si els pareix després faré un punt a
part amb IB3, tot i que la directora de l’ens públic de ràdio i
televisió ha demanat una compareixença i compareixerà dijous
horabaixa, però sí que els donaré dues pinzellades.
En relació amb el Consell Assessor de Ràdio i Televisió,
aquest realitza principalment les funcions d’assessorament al
delegat de Ràdio i Televisió Espanyola a les Illes Balears sobre
les qüestions que afecten la nostra comunitat autònoma, en
relació amb les audiències de programació de la Ràdio i
Televisió Espanyola a les Illes Balears. És un pressupost jo
diria que continuista, hi ha una petita baixada del 9% al capítol
1 a causa de l’ocupació d’una plaça per a un interí del grup D
i no del grup C, és a dir, una qüestió absolutament de tràmit.
En relació amb el programa 463C01, que és bàsicament la
promoció i foment dels mitjans de comunicació social, es tracta
d’impulsar l’activitat audiovisual gràfica i editorial de les Illes
Balears, de fomentar l’existència plural i de realitzar projectes
informatius d’interès, bé a través de patrocinis o bé a través de
convocatòries de subvencions. Tenim un pressupost també
continuista, al capítol 2 una variació d’un 4% més, al capítol 4
pràcticament el mateix. Total 2,1 milions d’euros que suposa
un 1% més que la passada legislatura. Ho hem fet evidentment
per adaptar-nos a la realitat, es tracta de donar suport a
iniciatives de comunicació social i en aquest moment ho
pressupostam amb aquest 2,2 milions d’euros. Si feim un
poquet d’evolució l’any 2002 hi havia 3,5 milions d’euros,
l’any 2003, 4 milions d’euros i en aquest moment estam a 2,1
milions d’euros.
Anam a la Direcció General de l’Advocacia de la comunitat
autònoma, programa 126E01, bé, bàsicament l’Advocacia de
la comunitat autònoma desenvolupa les seves tasques d’acord
amb la normativa vigent. Té 5 àrees de coordinació, sota la
direcció de l’advocada general, de la Direcció de l’Advocacia,
i bàsicament es tracta d’assessorar el president, la defensa
judicial, els informes jurídics, la coordinació dels serveis
jurídics i també la Direcció de l’Institut d’Estudis Autonòmics.
És també continuista. Hi ha una petita baixada al capítol 4 per
la disminució de les beques Toga per a aquells que es presenten
a oposicions per jutge. Bé, bàsicament és el mateix pressuposts,
1.342.000 euros.
He de dir que durant aquesta legislatura hem retirat els
contenciosos que s’havien plantejat contra la Llei d’estrangeria,
com saben, la Llei d’universitats, la de qualitat i el mal
anomenat decretazo. Es manté de l’Estat cap a la comunitat
autònoma el recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei
d’horaris comercials. Hem establert, com saben, el recurs
d’inconstitucionalitat de l’Estatut català, pel tema de la Corona
d’Aragó i realçaria el tema del conveni de carreteres, en aquest
moment hem redactat i hem argumentat ja la demanda, estam
pendents de contestació d’aquesta demanda, un cop ens
contestin passaríem a la fase de proves, però esperam com és
lògic que l’Estat pagui les carreteres per les quals circulam tots
que no s’han fet d’una manera distinta de com s’han fet a la
resta d’Espanya.
També hem plantejat i argumentat la demanda per cobrar 5
milions d’euros del Conveni de residències que havíem firmat
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amb el Sr. Zaplana i que la primera anualitat, quan governava
el Sr. Aznar, es va pagar el 2004, el 2005 no s’ha pagat aquesta
anualitat, la demanda està argumentada, en relació amb l’any
2006, tampoc no s’ha pagat l’anualitat i hem interposat ja el
recurs i formularem quan pertoqui la demanda per veure si
aquest conveni que sobretot ajuda els més desfavorits, idò s’hi
pot donar compliment, ja que les residències en breu seran una
realitat.
Bé, passam a la Direcció General de Relacions
Institucionals. És el programa 112C01, bàsicament es tracta de
la direcció que s’encarrega de totes les relacions amb les
administracions territorials de les Illes Balears i amb la resta
d’administracions públiques de l’Estat espanyol, com també de
les relacions amb el Poder Judicial i altres associacions. Té per
funció també fomentar l’activitat i l’acció física i treballa les
entitats associatives. Veuran que té una baixada al capítol 4 i al
capítol 6, bàsicament perquè hem deixat de tenir la
competència en matèria de casals regionals, aquesta
competència la té la Conselleria d’Immigració i per tant, s’han
traspassat aquestes competències i per això hi ha aquesta
baixada.
Dir-los que aquí també hi ha la celebració del dia de les
Illes Balears, per cobrir les despeses de contractació i en
definitiva, si volen també els podria esmentar quines són les
ajudes que donam en aquesta convocatòria, però són totes
aquelles que no tenen cabuda dins una altra convocatòria com
les confraries de Setmana Santa, l’associació cultural falla All
i Pebre, la cultural islàmica, estic parlant d’ajudes donades
l’any 2006, però que se suposa que tendran continuïtat l’any
2007, Asociación Balear de Encajes y Bordados, els Blavets de
Lluc, Arco Iris, Grup de Lesbianes de les Illes Balears, Ben
Amics, Associació Cultural Bany Al Bahar, l’Agrícola de
Manacor, Bodeguers, bordadors i ramaders de Bunyola, el grup
Güell, Associació Lesbiana, gai, transexual i bisexual de les
illes, Club Elsa, Colla de castellers de Mallorca, Sociedad
canina de Baleares, la Fundació patronat Sant Josep Obrer,
Voluntaris de Mallorca, SILOE, Amics de la música de Sòller,
ARCA, etc.
Relacions amb el Parlament i Coordinació Normativa, és el
programa 112B01 i es tracta bàsicament de coordinar totes les
conselleries amb el Parlament i amb l’activitat parlamentària,
de dur un control del compliment de les iniciatives
parlamentàries i també una anàlisi i un estudi de les iniciatives
parlamentàries. S’encarrega també de la Comissió Mixta de
Transferències, de la Comissió Tècnica Interinsular i de les
relacions amb el Consell Consultiu. Aquest capítol, de
Relacions amb el Parlament, és continuista, tot i que té una
baixada en el capítol 6 bàsicament perquè hi havia un projecte
informàtic que està desenvolupat i que per tant, ara simplement
és el manteniment i això explica aquesta baixada l’any 2006.
Poden passar balanç si després ho estimen oportú sobre
quin és el balanç d’aquesta legislatura, però sí he de remarcar
que el president del Govern de les Illes Balears ha contestat un
5,6% de preguntes front a un 2,7 que es varen contestar la
passada legislatura per un interès del president a poder
contestar directament als portaveus titulars d’aquells grups que
fan distintes preguntes. A més d’aquestes preguntes, ha
intervingut en dues qüestions incidentals, el president, i ha

1529

intervingut també en una interpelAlació i en altres
comunicacions.
Quant al que seria un programa nou, el 463, d’eleccions i
partits polítics, dir-los que evidentment correspon al Parlament
de les Illes Balears convocar les eleccions, al Parlament de les
Illes Balears el proper mes de maig en els termes que regula la
llei. La llei diu que el Govern ha de subministrar les paperetes
electorals, sobres i altres impresos necessaris per al procés
electoral. Cal per això fer un previsió de les infraestructures
necessàries per assumir les obligacions que ens imposa la
convocatòria. Per tant, les previsions són d’1 milió d’euros,
capítol 2, 300.000, capítol 6, 700.00, i és bàsicament per a
aquest tema.
Feria ara un punt a part en relació amb IB3 tot i que com els
dic és un tema del qual parlarà la nostra directora de l’ens
públic de Ràdio i Televisió dijous horabaixa. Però dir-los les
darreres dades que ens remet JECA Consultors, que és una de
les més prestigioses consultores que hi ha en el món
audiovisual, ens diu que de les primeres audiències de les
autonòmiques darreres que s’han anat incorporant, Aragó,
Astúries, Múrcia i Balears, la que obté els millors resultats i el
millor share és IB3 amb un 7,7 de share a les Illes Balears,
front a Aragó amb un 3 i mig, Astúries amb un 2,7 o Múrcia
amb un 1,1. És a dir, JECA considera que IB3 és la més
competitiva d’aquestes quatre cadenes amb un share d’un
7,7%.
Les Illes Balears és un dels territoris on competeixen més
cadenes, el que provoca que el resultat d’IB3 encara sigui més
rellevant, amb paraules de JECA, i podríem dir que l’ens públic
de ràdio i televisió inicia el seu camí dins la FORTA com la
nova autonòmica amb més dades compatibles i amb millor
posicionament. Supera fins i tot amb un 20% la barrera
psicològica amb un dels seus programes, això és el que ens diu
JECA, que el programa que supera aquest 20% no superat per
cap de les autonòmiques que els he mencionat, és La Bona
Cuina de Paquita Torres, amb un 27,5% d’audiència, que és el
més competitiu de les quatre autonòmiques. Això situa després
els informatius que van immediatament després amb el més
competitiu de les recents cadenes que s’han instaurat.
Per tant, podríem dir que les darreres dades ens donen que
IB3 ha aconseguit situar-se en el quart lloc de les preferències
audiovisuals dels espectadors balears. Per davant hi va
Televisió Espanyola, Tele 5 i Antena 3, però immediatament hi
va IB3. Per tant, hem passat davant les altres autonòmiques
TV3, Canal 33, Canal 9 i Punt 2 i els recents creats Canal
Cuatro i La Sexta i les emissions locals de la comunitat
autònoma. Aquests resultats, de qualque manera, ens
congratulen i això ha fet que puguem concloure que la tercera
part dels balears han contactat diàriament amb IB3.
Al llarg d’aquest any per tant, segons aquestes dades més de
900.000 individus han contactat amb la cadena i podríem dir
que els informatius són els que obtenen rendiments superiors a
la mitjana del canal. La producció pròpia sense cap dubte té
una importància cabdal i hem apostat precisament per
dinamitzar aquest sector. Podríem dir en relació amb el
pressupost d’IB3 que és un pressupost també continuista, es
tracta del segon exercici complet, és un any de consolidació i
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que encara hem de seguir fent un gran esforç per poder fer tot
l’esforç de promoció.
Hem fet amb aquests pressuposts, tal com explicarà la
directora, un pressupost de contenció i d’austeritat
pressupostària, únicament ha crescut 8,8 milions d’euros, l’ens
creix 912.000 euros aproximadament, la televisió 7,5 milions
d’euros i la ràdio 289.000 euros. Aquesta contenció es deu
bàsicament perquè preveiem més ingressos, sobretot perquè,
com que som a SOFRES, a tots els efectes tendrem més
possibilitats de captar anunciants que sols contractarien
publicitat a cadenes que siguin mesurades per SOFRES. Per
tant, això suposarà un ingrés important. També hem de comptar
l’ingrés publicitari addicional que tendrem el gener quan
entrem en la comercialització conjunta de FORTA que gestiona
avui més de 50 milions d’euros l’any i només acull, com he dit,
cadenes que siguin mesurades per SOFRES.
A més hi ha un descens en el que seria la despesa en compra
de drets a causa de la pèrdua del partit de futbol de primera i
podríem dir que prioritzam la inversió indirecta en el que seria
la societat balear. Es torna bolcar IB3 en el foment de la
producció pròpia, en la indústria audiovisual, la indústria nova
del doblatge en la nostra llengua, i podríem dir que si bé el
personal d’IB3 només són 120 persones, de les més baixes del
panorama audiovisual, hi ha el voltant del món d’IB3, bé per
productores, dobladors, assessors lingüístics, més de 600
persones que d’una manera indirecta fan feina en el camp
audiovisual.
Podríem dir que IB3 en termes absoluts és la televisió més
barata d’Espanya amb només dues excepcions: Astúries i
Extremadura. Astúries perquè acaba de començar i haurem
d’esperar que s’iguali a nosaltres per poder-la comparar
pressupostàriament, i Extremadura perquè amb el seu
pressupost no ha pogut entrar a la FORTA i, per tant, és més
una televisió de tipus local i de menys qualitat, tot i que compta
amb 80 empleats.
És una televisió que evidentment s’ha implantat a les quatre
illes, no podia ser d’una altra manera, amb un 99% de
cobertura. El deute és un deute que el primer any va ser de
80..., 28 milions d’euros, el segon any de 36 i enguany de 38.
El deute és un deute que ha estat avalat pel Govern i també per
als escenaris macroeconòmics plurianuals i tenen cabuda també
dins el pla de sanejament. És un endeutament puntual fins que
s’aprovi l’Estatut d’Autonomia i donem una sortida al
finançament de la nostra comunitat. Si ho comparam amb altres
cadenes és la que té, com he dit, la més barata d’Espanya amb
aquestes dues excepcions, Astúries i Extremadura, no
comparables, i la que té menys empleats, sobretot si ho
comparam amb Televisió Espanyola, 9.500 empleats a
Televisió Espanyola, dels quals pareix que n’acomiadaran
4.500 amb un 92% de sou, tot i que després em diuen que en
tornaran a contractar 1.500, en fi, no és per tenir aquest debat,
i amb un deute de 8.000 milions d’euros. O TV3, 3.000
empleats i amb un deute de 1.000 milions d’euros. Creim que
la nostra política ha estat molt austera, hem apostat per una
televisió de cohesió territorial, de foment de la indústria
audiovisual i de refermar el que serien la nostra llengua, la
nostra cultura i les nostres tradicions.

Si després volen que desglossi el pressupost, però, bé,
bàsicament l’Ens 9,6 milions d’euros desglossats entre els
distints capítols i 53 persones; la ràdio, 14 persones, 6,8
milions d’euros; i la televisió, 53 persones i 37,9 milions
d’euros. Total de tot l’ens públic amb ràdio i televisió, 120
persones i 53,7 milions d’euros, el que suposa un creixement
d’un poquet més de 8 milions d’euros. Per tant com els he dit
pressupost continuista i auster però amb uns resultats de share
dels millors d’Espanya reconeguts per JECA i reconeguts pels
darrers resultats d’audiència SOFRES.
I a partir d’ara tot el meu equip i jo a disposició de tots per
contestar.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Ara procedeix la suspensió de
la sessió si ho demanen així els grups per un termini màxim de
45 minuts, i si no... No hi ha suspensió?
Llavors, per tal de formular preguntes o observacions
començarem pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds; el Sr. Miquel Rosselló.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
Sra. Vicepresidenta, volem agrair-li una vegada més que hagi
vengut a donar comptes del seu pressupost i a brindar-se a
donar la informació, que correspon perquè puguem preparar
amb seriositat d’aquí al debat que tendrem dins aquest mes i el
mes que ve amb el màxim d’informació. Desgraciadament
haurem de fer una feina profunda, perquè la intervenció de la
Sra. Vicepresidenta avui, més que de dades, ha estat una
intervenció més política. De totes formes evidentment la nostra
feina ja saben quina és i la farem.
Jo volia començar dient una cosa que em pareix evident: la
intervenció de la Sra. Vicepresidenta en aquesta compareixença
davant aquesta comissió i lògicament davant els mitjans de
comunicació ens fa recordar a tots, si ho havíem oblidat, que hi
ha eleccions l’any que ve, són els pressuposts d’unes eleccions.
La Sra. Vicepresidenta, que sense cap dubte té una gran
capacitat comunicativa, avui ha fet una intervenció carregada
de titulars, carregada de venda de programa i, en definitiva, de
caire clarament preelectoral.
Com que avui no venim a discutir els pressupostos generals
i no venim a discutir la totalitat d’aquests pressupostos, que
arribarà al seu moment, ja parlarem de si són els més socials de
la història de Balears o no. Com a titular queda preciós, jo
supòs que tothom n’ha pres nota i si no n’ha pres que en
prengui, perquè evidentment és el que pretenia la Sra.
Vicepresidenta: els pressuposts més socials de la història de
Balears des dels fenicis. Per tant, és un bon començament per
veure quina és la càrrega que ve darrere tota la intervenció.
Jo no aprofundiré massa, perquè crec que en aquest nivell
de compareixença no és el moment de fer el debat, farem el
debat en plenari arribat el moment, i no vull amagar que amb
major preparació per part meva. A mi no m’agrada fer les coses
sense seriositat i en aquest moment no tenc el nivell
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d’aprofundiment ni de preparació d’aquest pressupost que
correspon per fer un debat seriós. Algunes preguntes i algunes
apreciacions sí, i com és lògic tendrem ocasió de fer aquest
debat més endavant.
El creixement d’aquest pressupost ens ha dit la Sra.
Vicepresidenta que era un 14,4% -a mi m’havien sortit els
comptes d’un 15,4 però, vaja, segur que té raó vostè, perquè de
la forma en què ho he fet jo ha estat molt ràpid-, i diu que una
part d’aquest creixement va en capítol 1, un 8%; evidentment
supòs que diu que ha crescut el capítol 1 un 8%. Per tant no és
que sigui un 8% del total del pressupost. La pregunta seria on
està el creixement d’aquest 15% situat, perquè, clar, el capítol
dedicat a les eleccions és 1 milió d’euros, crec que ha dit, i per
tant tampoc no dóna aquesta xifra del 15%. M’agradaria
conèixer aquest tema si és..., em facilitaria la feina de
preparació del debat posterior.
També m’agradaria conèixer quina és la partida destinada
al consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, que no he
aconseguit ubicar-lo i que no..., en fi, no he aconseguit ubicarlo.
Per altra banda, si estic equivocat corregeixi’m, però em fa
la impressió que on hi ha un increment important és en
publicitat del Govern i, bé, tendria a veure m’imagín amb tota
una sèrie d’actuacions que ja van en una determinada línia
preelectoral: els espots de la SER i tota una sèrie de coses que
segons la meva modestíssima opinió serien més pròpies
d’actuació de partit que d’actuació de govern, però, en fi,
també tendrem ocasió de parlar d’això quan arribi el moment.
De la mateixa forma que les despeses en recursos; evidentment
les despeses en recursos són petites i no mereixen un debat
seriós de pressupostos. Ara, jo sense cap dubte m’estalviaria els
tres, sobretot el recurs a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya;
també en el tema del conveni de carreteres, que evidentment la
nostra opinió és coneguda al respecte, em referesc al primer; i
s’ha fet referència al tema del conveni que es va signar amb el
ministre Zaplana, que també té la mateixa característica que el
del conveni de carreteres: es va signar el que jo dic amb
nocturnitat i traïdoria pràcticament un dia abans de les
eleccions generals, després de les eleccions generals, perdó. Per
tant és un tema que tampoc...
Entrant -i per acabar, perquè no em vull allargar i perquè
crec que bé, ja ho he dit abans, el debat crec que té més sentit
fer-lo, com així està previst en la reglamentació del
funcionament parlamentari, en plenari-, en el tema d’IB3,
evidentment és un tema complicat. La Sra. Consellera..., és vera
que hi ha un debat posterior i per tant aclarirem més números
en aquest debat posterior, però ha estat curiós que ha estat una
intervenció carregada de dades però no econòmiques: si primer,
si no primer, si audiència, si no audiència, si tal, si no qual; i
després de qualificatius: pressupost de contenció. Home, parlar
de pressupost de contenció a IB3 a mi em pareix un poc
excessiu; un projecte que va començar en aquesta mateixa
taula, la mateixa Sra. Vicepresidenta va parlar, quan s’iniciava
el projecte, de 30 milions d’euros, després va passar a 45 amb
un creixement de 30 més perquè hi havia possibilitat
d’endeutament i ara estam en el mateix, 50 i busques, un
creixement d’avui, però també hi ha capacitat d’endeutament
que es veurà a la Llei d’acompanyament també al voltant dels
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30 milions. Per tant ens tornam anar als 90 milions. Si això és
pressupost de contenció que venga Dios y lo vea. Jo crec que,
en fi...
I no vull repetir el debat que hem tengut altres vegades en
el tema de personal i no personal. Clar, si parlam de..., si el
model és externalització, a mi el que m’agradaria saber és què
fan 120 persones dins IB3, si el model està externalitzat i
treballen més de 600 persones fora. M’agradaria saber aquest
model que té més caps que indis o, millor dit, els caps a càrrec
de l’administració i els indis a càrrec de l’empresa privada, que
sol ser un model interessantíssim per fer tot el contrari del que
s’hauria de fer, que és mirar per la caixa pública i en lloc d’això
es mira per la caixa privada.
Bé, jo crec que el tema dels ingressos, bé, estic encantat de
sentir que hi haurà més ingressos, perquè si n’hi hagués menys
estam arreglats. A mi el que m’agradaria seria discutir
l’execució dels ingressos d’aquest any passat, dels 4 milions
que es varen pressupostar quants n’han ingressat. Per cert..., i
quants d’aquests ingressos no són de publicitat pública, són de
publicitat privada que, per cert, a l’hora de valorar les
audiències a mi m’agrada més tenir en compte la capacitat de
contractar publicitat que altre tipus d’estudis. És curiós que els
ingressos siguin tan pocs i que després creixi tant l’audiència.
Jo crec que la cosa és més modesta del que aquí es diu i que,
bé, l’objectiu era un poc el que correspon als pressupostos
previs a unes eleccions, que és aprofitar aquesta excelAlent
tribuna per fer propaganda. I res més, moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Rosselló. Té la paraula l’Hble. Vicepresidenta.
LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En els
meus pressuposts hi ha un programa que diu que hi ha
eleccions; és una cosa que és real i el millor és fer-ho com ho
fa la vicepresidenta pressupostant-ho amb tota naturalitat. La
segona lectura l’ha feta vostè, no jo, però allà vostè. Hi ha
eleccions, és una cosa que tenim present tots però precisament
perquè tots els polítics tenim data de caducitat cada 4 anys i
hem de fer les feines sense més lectura que aquesta, que és la
que ha pretès la vicepresidenta. És vostè que fa una segona
lectura que en cap cas jo no he volgut fer.
Bé, vegem les cosetes que vostè m’ha anat comentant. Quan
jo dic que són els pressuposts més socials de la història de les
Illes Balears no tenc cap dubte que..., i a més ho explicarà el
conseller d’Economia en termes globals, amb més d’un 71,4 %
dedicats a temes socials per l’increment que ha suposat en
educació, l’increment que ha suposat en salut i l’increment que
ha suposat sobretot en matèria sociosanitària la Llei de
dependència -hi dedicam 21 milions- i la posada en marxa de
més de 20 residències sociosanitàries, alzheimer, Parkinson,
paraplegia, persones majors, discapacitats mentals, 5 a Eivissa,
Santa Rita a Menorca, i més de 15 a Mallorca, i que suposa una
concertació entre un 50 i un 60% de places a cada residència i
evidentment això, entre moltes altres coses, ho fa la legislatura
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més social de la història; la posada en marxa de tres hospitals
-l’Hospital d’Inca, l’Hospital Mateu Orfila de Menorca,
l’Hospital de Formentera-, i la posada en marxa de tota la xarxa
d’escoles, que al final de legislatura pujaran a 34 centres nous.
Per tant he de poder dir, perquè així ho creim i així ho sumam,
i al final les dades són caparrudes, que és el pressupost més
social de la història de les Illes Balears.
En relació al capítol 1 del 8%, que em demanava
l’explicació, bé, bàsicament això es deu en total, l’augment de
la conselleria, a una pujada del 2% de l’augment de salaris; a
l’augment del concepte de complement de destinació a les dues
pagues extres que en la actualitat no es cobraven en la seva
totalitat, de tal manera que s’arribarà així al cent per cent a la
de juny i al cent per cent a la de Nadal; al compliment dels
drets adquirits, triennis, nivells, etc.; i a la incorporació de 5
places per oposició del Pla d’estabilitat laboral, el PEL, per un
import total de 140.600 euros que han passat d’estar
pressupostats als capítol 6 al capítol 1. I això seria l’explicació
del capítol 1.
En relació a allò que m’ha demanat vostè del consorci
Eivissa Patrimoni de la Humanitat, bé, els he de dir que està
pressupostat en 360.588,36 euros en el pressupost sense cap
problema. I en el que seria el tema de publicitat del Govern, en
el tema de publicitat del Govern no hi ha hagut un augment, tot
al contrari; si anam a la partida, que és la 463C01, el que seria
suport a iniciatives de comunicació social ha tengut una pujada
d’un 1,08, és a dir, és pràcticament el mateix, 2,1 milions
d’euros i, per tant, molt continuista que són les previsions. Li
he mencionat que fins i tot el 2003 estava calibrat en 4 milions
d’euros. I si es refereix al que seria el funcionament del mateix
gabinet de premsa hi ha hagut una davallada a capítol 6 d’un
44% bàsicament perquè el servei de publicitat ha passat al
capítol 2, que era el que li havia comentat, i per això el capítol
2 té una pujada d’un 18%, però crec que ho hem restat de
capítol 6.
Per una altra banda IB3 ja hem dit que eren aquests 9,1
milions d’euros, i això seria en relació a aquest tema.
Li faig una matisació també en relació al consorci Eivissa
Patrimoni de la Humanitat. El que li he dit era de capítol 7, i
també de capítol 4 277.129 euros, un de capítol 4, i els 382.000
de capítol 7.
Bé, i en relació a IB3 idò cregui’m que..., com a
responsable també de l’Ens públic a mi les audiències em
preocupen moltíssim. No hi ha cap expert en aquest moment en
audiovisuals a qui no preocupin les audiències. Ens aixecam
tots pensant quin és el nivell d’audiència, perquè quan tens un
determinat nivell d’audiència entres dins SOFRES, entres dins
la FORTA, i tens tot un ventall d’opcions que no tendries. A
més a més les audiències van lligades a qualitat, van lligades a
cohesió territorial, van lligades a vertebració, van lligades a
llengua i van lligades a projecte de país. Per això apostam des
d’IB3 per la qualitat, pel projecte de país, per la cohesió social
i pel nostre futur. Però les audiències al final el públic és el
darrer que té la paraula i en aquest moment ha passat una cosa
increïble: fins i tot JECA ens diu que aquests resultats no han
estat aconseguits per altres autonòmiques en el seu primer any
de vida. Pensi que duim, en aquest moment tendrem el segon

any de vida l’any 2007 i estam en un share d’un 7,7%, molt per
damunt de les altres autonòmiques. De fet ens han donat
l’enhorabona i a més en qualque moment, com he dit, hem
superat el 20% psicològic, la barrera psicològica en alguns dels
programes. Reconeix JECA que els informatius són els que més
pesen, especialment el d’IB3.
I li he parlat de números, perquè li he dit que el pressupost
puja únicament 8,8 milions d’euros, és a dir, que passam de 44
a 53,7 milions; que és un pressupost continuista, li he fet els
desglossament per ens, per ràdio i per televisió. Em demana el
personal; bé, jo li pas a explicar ràpidament en què fan feina. A
l’ens hi ha 53 persones, 11 directius, 20 tècnics i
comandaments mitjans, i 22 de personal de suport i
d’administració. Què fan?, bé, idò fan que arribi a tot Balears,
al 99%, el senyal, i fan que sigui un instrument de cohesió
social fonamental, fan la transició a la tecnologia digital i
garanteixen la distribució dels senyals. Bé, després si vol li
específic més la feina.
En ràdio són 14 persones: un director més 7 comandaments
mitjans i 6 de personal administratiu. Idò què fan?, una graella
de 24 hores per cobrir l’espectre d’informació, de cultura i
d’entreteniment, i això no és incompatible amb el fet de poder
externalitzar i fomentar tot el que seria la indústria audiovisual.
I en televisió 53 persones, concretament 23 directius i
comandaments mitjans, un directiu i l’altre comandaments
mitjans, 30 d’administració i, bé, bàsicament el que fan és
posar en marxa i fer també les graelles del que seria l’IB3. Hi
ha també una part important que nosaltres hem escomès de
realització de producció pròpia i adquisició de fons de
producció pròpia, aliena i també de coproducció, hi ha tota una
part de posada en marxa que és la que vostè veu cada dia.
Però a més d’això, en el voltant, entre assessors lingüístics,
indústria nova de doblatge, productors externs, idò hi ha 600
persones que fan feina per a aquest món audiovisual i que era
el que vàrem dir: a més de fer un projecte de país havíem de
donar continuïtat a un projecte de creació de llocs de feina
emergent com és aquest que avui ens ocupava.
Per tant els ingressos ens ocupen, però el primer que hem de
tenir ingressos és tenir audiència.
Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Vicepresidenta. En torn de rèplica, Sr.
Rosselló.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Sí, molt breument. Jo he fet..., la pregunta que havia fet al
voltant del creixement no era al voltant del 8%, que ja em don
per satisfet si em diu que ha crescut un 8% el capítol 1; és a dir,
la resta de creixement fins a aquest 15 o 14,4% en què apareix
era la pregunta que havia fet, però tampoc no té... Ho puc
estudiar amb més calma i el treuré, ja l’esbrinarem.
I respecte a la seva intervenció de televisió, sí, ja en
parlarem quan arribi el moment. Jo de totes formes..., vostè diu
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que el pressupost eren 44 milions; ja ho sé, el vàrem aprovar
aquí, el vàrem aprovar aquí. El que m’ha de dir és quina ha
estat l’execució i per què es va aprovar un projecte
d’incrementar l’endeutament durant aquest any de 390 milions
i ara es preveu el mateix. O sigui, no m’ha de dir allò que..., del
que hauríem de parlar és d’allò real, no de les xifres, i
evidentment el nivell d’endeutament d’IB3 és potent sense cap
dubte. Ja creix 8 milions en relació a allò pressupostat, no a
allò gastat. D’això és del que hem de parlar; el que passa és que
jo comprenc que aquesta és una certa..., en fi, una certa forma
d’entendre els debats pressupostaris, que són perfectament
legítims i legals però a mi m’encantaria que qualque dia es
pogués debatre l’execució dels pressuposts, no l’aprovació dels
pressuposts, i veuríem més coses, veuríem què ha passat amb
els 4 milions pressupostats en ingressos de televisió, per
exemple, en publicitat, o què ha passat amb els 44
pressupostats en despesa, i en què ha quedat i en què no ha
quedat. I ara podríem comentar la pujada o baixada en relació
a allò que realment ens hem gastat durant aquest any, no a allò
que varen dir que gastarien.
Però, repetesc, com que hi ha una compareixença específica
de la directora de la qual podem treure més dades i després hi
haurà el debat en general, idò tendrem ocasió de continuar
parlant de totes aquestes coses.
Moltes gràcies.
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graelles de 24 hores, capítol 1 hem pagat els sous dels
consellers, hem pagat el consell d’administració, hem pagat
totes les despeses socials; això quant a l’ens. A capítol 2 de
l’ens l’assessorament del COFUC, el cost de la xarxa de
distribució, el funcionament, en definitiva. El capítol 3 de tot el
serien despeses financeres. El capítol 4 de transferències
corrents. Hi ha hagut ingressos propis, hi ha hagut el préstec. A
la ràdio el capítol 1 de personal; el capítol 2 del lloguer, dels
subministraments, de publicitat; el capítol 4 d’adquisició de
maquinària, tot el tema informàtic. En televisió el mateix; el
capítol 6 s’ha dedicat principalment a realització de
produccions pròpies, principalment, a l’adquisició de fons de
producció propis, aliens i coproduccions, tot el tema del
mobiliari, informàtica i la resta.
Si després ho vol més detallat ho puc tenir pràcticament
capítol per capítol i despesa per despesa, és a dir, tenim en
aquest moment amb aquests 53 milions d’euros el mateix
pressupost que Aragó, que acaba d’emetre, el mateix; el que
passa és que nosaltres ja fa un any i mig que emetem i tenim el
mateix pressupost. Per tant pressupost de contenció auster i la
televisió més barata d’Espanya en termes absoluts.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Ara per part del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el diputat
Sr. Alorda per un termini màxim de 10 minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Gràcies, Sr. Rosselló. Sra. Vicepresidenta.
LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):
Sí, bé, l’augment fins arribar al 14% és el següent: en
capítol 2 s’ha incrementat el pressupost un 13,34% per la
pujada de l’IPC i perquè han passat aquí, com he dit abans, els
serveis de publicitat que abans estaven al 6, i l’Arxiu General
de la comunitat autònoma. S’inclou també el capítol dedicat a
les eleccions al Parlament que tendran lloc el mes de maig del
2007, pressupostat en 1 milió d’euros.
L’augment de capítol 4, que és un augment d’un 30,41%, és
perquè aquí es posa l’aportació de l’Ens Públic de
Radiotelevisió, 9,1 milions d’euros. Hi ha també la
transferència a la Fundació per al suport i la promoció de
l’esport Illesport per a la construcció del nou velòdrom,
Fundació Robert Graves i altres, que en podem parlar.
En el capítol 6 la pujada és d’un 16,44%, i aquí hi ha..., en
el capítol 6 hem dit que trèiem els serveis generals del Govern
i l’arxiu, però també aquí hi ha tot el tema del Pla d’estabilitat
laboral del PEL. I en relació al capítol 7, per tot el que serien
els plurianuals compromesos amb ajuntaments.
Tot això al final conclou en un 14,41%.
Li he de dir, en relació als temes d’IB3, bé, la directora
vendrà dijous a explicar aquest tema, però a ningú no pot
escapar en què s’ha gastat. Hem tengut un any de televisió amb

I en primer lloc també agrair a la vicepresidenta la seva
presència amb els alts càrrecs. En qualsevol cas també vull
advertir que fa poc que faig el seguiment, i si faig alguna
pregunta que se’m suposava el coneixement, demanar-los
disculpes.
Jo en primer lloc és cert que el primer titular que m’ha
sorprès no ha estat el que s’ha apuntat abans, sinó el de que la
nostra comunitat autònoma gasta més per habitat que l’Estat.
Confiava en això, sobretot després que l’Estat sigui tan magre,
però també pretenia unes institucions d’autogovern que tot ho
gasten aquí, hi confiava. Jo la veritat, Sra. Vicepresidenta,
veient els pressupostos per habitant autonòmics que tenim
encara no en bravejaria, crec que són magres. Hem anat
millorant poc a poc, no són els que..., tot el temps dels anys
vuitanta i encara els noranta, ni els que vàrem viure encara amb
el Sr. Aznar, però avançam molt poc a poc i els pressupostos
autonòmics per habitant són molt baixos, i si miram el PIB feim
rialles, feim rialles. Del PIB que tenim a les Illes Balears al que
gastam nosaltres amb els nostres pressupostos amb els nostres
ciutadans feim rialles.
Per tant demanar-ne disculpes em pareix correcte. En tenim
una culpa relativa, em pareix correcte. Bravejar-ne ho trob poc
de país, francament. M’ha semblat que aquestes xifres ridícules
comparades amb les basques o comparades amb altres indrets
m’ha paregut que no era per bravejar-ne. Evidentment la
despesa és social i evidentment les àrees que tenim... I de totes
maneres també el balanç que ha fet entre llevar l’impost de
successions i el tema de la despesa crec que a vegades un no té
poc present que el repartiment, la justícia (...) també amb
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normes i només amb serveis. És a dir, fent la caricatura de la
frase de Sant Agustí la caritat mai no pot substituir la justícia,
i és molt important atendre allà on és necessari, però allò més
important és crear normes que donin igualtat d’oportunitats,
que generin possibilitats a tothom, i això a vegades no es fa
amb doblers, es fa amb normativa, es fa creant les condicions.
Per tant és molt important per exemple el sistema impositiu per
aconseguir-ho.
Feta aquesta valoració, que és evident que avui no feim
aquesta idea global, el gran tema és IB3, i vostè ens n’ha
apuntat una que m’ajuda a lligar, que és que aquesta dificultat
que anam posant 9 milions i ens anam endeutant amb 30 cada
any es resoldrà quan vengui el nou estatut. Clar, he d’estar
tranquil, content que a la fi vengui un estatut que pugui resoldre
alguna cosa, però, francament, de moment tenir aquest
finançament. Jo voldria que hi hagués el concert econòmic i
tendríem unes altres possibilitats, però amb aquest finançament
vostè diria quants d’anys pot durar, amb una aportació de 9 i
amb un préstec de 30. Per cert, perdoni la ignorància, però quin
és actualment l’endeutament total d’IB3? M’agradaria..., si
vostè ara disposa d’aquesta dada.
Una pregunta que també per ventura és un detall; veig que
la transferència que es fa a IB3 és de 9.106.000, com vostè ha
dit, i l’ingrés que preveu l’ens és de 9.200.000. Aquest ball de
números a què es refereix? Al pressupost d’ingressos d’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears el número no
coincideix exacte amb el 4 que tenim allà; no sé si és que
sumen dues partides que jo no he estat capaç de trobar o què
succeeix.
Bé, jo també he estat content d’aquest compromís amb el
país, amb la llengua i amb la cohesió, perquè nosaltres
participam d’això. Per paga no estam sorpresos de poder share;
al revés, creim que a una televisió arrelada realment al país,
com que tenim personalitat, com que tenim identitat, hi podem
aspirar perfectament, hi confiam plenament. El que m’ha
estranyat és en quina llengua diu, perquè jo..., o és que hi ha
una versió digital que jo ara potser encara no he vist, perquè la
que jo vaig veient en analògic em surt en castellà pràcticament
tota; no sé si es refereix a això, programes que es veuen a
qualsevol altra banda en llengua castellana, i no sé si es refereix
a això per cohesionar la societat i el projecte de país que vostè
diu o és una altra cosa. En altre tipus de programes, jo sí que hi
crec i estarem amb vostès per fer-ho, però a mi em fa la
impressió que en moltes matèries té un plantejament
absolutament provincià, de província espanyola, que dóna
productes que ja existeixen a altres bandes. L’altre vessant, en
seré més crític, però, com a mínim, el que és estrictament
d’enviar missatges de país, propis, ens hi trobaran, i estic
convençut que té una oportunitat en aquest país aquest tipus de
missatge.
Jo li deman, també, en això de la llengua pròpia, sobre els
doblatges, em dirà que es doblarà a la llengua pròpia, és
evident, la llengua pròpia, article 3, és la llengua catalana, la
llengua catalana pròpia de les Illes Balears, i em deman si tots
doblam en llengua catalana, si no hi ha cap possibilitat de fer
algun tipus de conveni perquè el que doblem aquí es vegi amb
10 milions d’habitants o a tota la comunitat catalanoparlant, i
el que doblin a una altra banda, fins i tot pactant els paràmetres

del que sigui no ho podrien veure aquí i estalviar, de cada
vegada més hi ha més sèrie sud-americanes, com vostè sap,
traslladades directament, n’hi va haver des dels anys cinquanta,
que l’únic que va saber resistir va ser Disney al doblatge doble,
Disney va acabar caient, ara es torna bastant que el sol doblatge
entra dins tot el món hispanoamericà sense cap problema, i
nosaltres amb 10 milions d’habitants, em diran que no podem
de cap manera trobar una economia suficient com per estalviar
..., d’anada i de venguda, naturalment, no pot ser només de
rebre, hem d’exportar doblatges, però també n’hem d’importar,
perquè si no, hem d’entendre que l’únic que volen vostès és
perjudicar la nostra llengua i ficar-la dins un gueto en el qual
cada dia costarà més respirar-hi, crec que això en el món de la
globalització és absolutament absurd. Per tant, a què ve aquest
doblatge i per què aquestes negatives sistemàtiques a dur
productes doblats i a exportar productes doblats que jo crec que
això és el futur.
Quant a altres preguntes, tenim els temes de propaganda, li
han demanat quina és l’aportació que fa el Govern a base de
propaganda directa, jo també li demanaria aquests 1,7 milions
que es preveuen de publicitat i propaganda en aquella secció,
exactament si ens pot, d’alguna manera, apuntar a què aniran
adreçats.
També ha apuntat que hi ha subvencions en matèria de
patrimoni. Jo li confés que trob que aquesta conselleria,
mantenint temes socials que pareixen propis d’una conselleria
especialitzada en la matèria, acaba mesclant moltes coses, però
també la patrimonial, i m’agradaria saber quines són les
matèries, el toc que té en aquests moments en matèria
patrimonial aquest ...
(Tall de so)
També m’agradaria saber quin són els tipus de convocatòria
que tendran, si té alguna iniciativa pròpia en matèria de
consells insulars de transferències, sembla que no, perquè els
doblers són molt migrats, però alguna cosa que tenguin prevista
al respecte, i en concret el Consell de Formentera, no l’illa de
Formentera, sinó el Consell de Formentera, si en té alguna
previsió, si està dins consells o si a vostè no li correspon i
considera que no ha de tenir cap mena de reflexió, sinó que
pertoca al Consell d’Eivissa o a d’altres departaments. Li faig
la pregunta i vostè en tot cas ja m’ho dirà.
Hi ha previst un ingrés per a venda de béns, no sé si jo no
ho he captat, quin és el bé que es ven, què és el que es ven dins
aquests ingressos, és evident, només és indicatiu perquè vostè
va dir que només ens ret comptes del pressupost de despeses,
però hi havia, em sembla que és als ingressos, “venda de béns
421.000 euros”, m’agradaria saber quina és aquesta venda, si
és estrictament només, deu ser només el butlletí, perdó, deu ser
el butlletí. En aquest cas em queda clar.
El tema de les inversions electorals, les considera inversió,
és una novetat, sempre s’ha considerat una inversió, les
despeses electorals?
I després també, en general, li demanaria si ens pot aclarir
els doblers previstos a inversions immaterials mínimament en
els aspectes globals a què fa comptes destinar-los.
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La darrera pregunta. Veig que no hi ha cap previsió en
Justícia, no sé si és que no fan comptes fer més estudis, si ja ho
té tot preparat per a la inversió i, per tant, no té cap despesa
addicional a fer, o no; la veritat és que és tristíssima la situació
de l’administració de Justícia, i jo comprenc que posar crosses
des del país a l’Estat amb el que se’n dur dels nostres doblers
ja fa Pep, francament, no sé com expressar-ho, però realment
és el ciutadà al final qui es troba amb una gestió nefasta d’un
tema que dóna qualitat democràtica al país, com és
l’administració de Justícia, i a mi m’interessaria per veure si hi
ha alguna possibilitat de negociació per a la transferència i, en
concret, si nosaltres ens preparam alguns temes o, en general,
si hi haurà com a mínim algun conveni o alguna iniciativa en
matèria d’administració de Justícia per, com a mínim, a un
nivell d’ambició suficient per com s’ha explicat m’ha semblat
que no.
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Fiscalia, he anat a veure el president del TSJ, he anat a veure
els comitès d’empresa, he anat a veure el personal laboral, el
ColAlegi de procuradors, de missers, de graduats socials, m’he
reunit amb tots, m’han enviat el seu parer, he encarregat a una
empresa l’estudi d’acord amb aquest parer, l’empresa m’ha fet
una foto de com és la Justícia i de com hauria de ser, he enviat
aquest estudi a tots aquests interlocutors, el m’han avalat,
coincideix bàsicament tot en la memòria presentada pel
president del TSJ, i en base a això he demanat hora al Ministeri
de Justícia per entregar aquest estudi, per demanar que és una
qüestió d’emergència nacional les necessitats de la Justícia a les
Illes Balears, és d’emergència nacional, basta anar a veure, jo
com que som misser, en fi, potser tengui deformació
professional, però crec que la Justícia ens afecta a tots, basta
anar a Eivissa, basta anar a Ciutadella, a Inca, a Menorca, a
Maó, a Manacor, passejar-se per tot i, sincerament, crec que és
una qüestió d’emergència nacional.

Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Alorda. Té la paraula la Sra. Vicepresidenta.
LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):
Sí, intentaré contestar tot el que m’ha proposat el diputat Sr.
Alorda, a qui li don la benvinguda a aquesta comissió i a aquest
parlament.
Bé, en primer lloc, el que seria la inversió per habitants, jo
no he fet una bravejada, però és que jo necessit per poder veure
com invertim aquests doblers, que al final, en què consisteix
que avui venguem, a partir de jo, tots els consellers a explicar
els pressuposts, a explicar com els invertim, amb què i on, i,
per tant, he d’explicar quin territori és on invertim més i he de
fer la inversió per habitant, que és flaca, evidentment, i que se
suposa que l’Estatut d’Autonomia farà que no tenguem un
finançament per davall de la mitjana d’Espanya, per això esper
l’Estatut d’Autonomia com a agua de mayo, esper que arribi
aviat i que l’aprovem aviat si no es demanen més pròrrogues,
però mentre tenim els pressuposts que tenim, i resulta que en el
finançament per habitant Menorca i Formentera són les dues
illes més beneficiades, 826 euros per habitant a Menorca i
1.353 a Formentera; 397 a Mallorca i a Eivissa 556. És a dir,
que si agafam totes aquestes mitjanes, els 800 i busques de
Menorca, els 1.000 i busques de Formentera, els 400 quasi de
Mallorca i els més de 500 d’Eivissa, la mitjana de tot això fa
544 euros per habitants, què es gasta l’Estat en nosaltres?, 215
euros per habitant. És a dir, dins l’esforç que feim, el feim molt
més alt que l’Estat. Per cert, aprofit per dir que és la comunitat
autònoma on menys inverteix l’Estat per càpita, eh?, som els
darrers, em sembla que els darrers som nosaltres, tenc la llista
aquí, nosaltres i Navarra. És una vegada més, ja sé que no és el
pressupost de l’Estat, però bé, si el pressupost de l’Estat fos
diferent, tal vegada parlaríem d’una altra cosa.
Enganxaré això, si m’ho permet, amb Justícia. En Justícia
tenia hora ahir amb el ministre de Justícia, he fet una ronda de
consultes durant tot aquest any amb tots els agents judicials, he
anat a veure la sala de govern dels jutges, he anat a veure la

L’estudi dóna una mitjana de 81 euros de cost efectiu, entre
el que seria el cost efectiu i les inversions, les inversions
suposen uns 100 milions d’euros, i la proposta que li volem fer
al ministre és que els pugui diversificar com vulgui, si els vol
fer en 5 anys, en 10, en fi, ens adaptarem, però no hi ha cap de
les inversions que demanam, que són les que coneixen tots, que
no siguin absolutament urgents i necessàries. Per tant, aquesta
és la petició. Li comentaré, Sr. Alorda, que sense tenir cap
competència, aquest govern, en Justícia, hem signat i signam
convenis amb ells, potser la inversió més vistosa és la cessió de
l’edifici de la Plaça dels Patins, l’antic edifici de l’ONCE,
propietat del Govern de les Illes Balears, on hi havia la seu de
la Conselleria de Presidència, li hem cedit a la Fiscalia, la
Conselleria de Presidència se n’ha anat de lloguer, dels pocs
edificis que tenia el Govern l’hem cedit i la Fiscalia ha passat
d’estar a 70 metres quadrats a més de 2.000 o 3.000 metres
quadrats, i ho hem fet sense tenir cap competència.
En fi, crec que el Govern balear ha pagat al Govern
d’Espanya i ha contribuït en un tema que no li corresponia.
Volem continuar fent els mateixos esforços, de fet estic en
contacte permanent, li cont una anècdota, em criden a mi, que
no tenc competències, per arreglar l’aire condicionat quan es
romp, quan falten tòners de pintura als ordinadors o a les
impressores o quan es romp la calefacció, no criden a ningú de
Madrid ni a ningú del Grup Socialista, però criden a la
vicepresidenta per arreglar pràcticament el dia a dia de la
Justícia, és un poquet una contradicció, jo no tenc les
competències, les vull, el ministre ens ha tornat a convocar
dilluns que ve, dia 13, a les 19 hores, jo els convid a tots els
que vulguin a venir, vaig a demanar les transferències i,
evidentment, les hem de demanar en condicions. Pos a
disposició seva tots els estudis que hem fet, no hi ha ni una sola
inversió que no s’hagi de demanar, però consider que és una
qüestió d’emergència nacional.
En relació amb el que seria l’impost de successions i
donacions, és un debat que hem tengut, hem apostat per aquesta
quasi supressió, si Déu ho vol dimarts que ve anirà a plenari i
serà una realitat perquè ens sembla un impost absolutament
injust i discriminatori.
Pel que fa a IB3, que vostè en parla, li comentaré el deute
dels darrers anys. L’any 2005, 28 milions; el 2006, 36 milions;
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el 2007, 30 milions, aquest és el deute que tenim, és un deute
molt per sota dels deutes d’altres televisions, en el moment que
tenguem l’Estatut d’Autonomia, com que tendrem, com li he
comentat, una renda per càpita similar a la de la resta
d’Espanya, podrem fer el contracte programa i així no haurem
de recórrer al deute.
Pel que fa el tema del doblatge, bé, l’Estatut parla de
l’article 3, però també parla de l’article 14, que tracta de les
nostres modalitats insulars, i diu “les modalitats insulars” -i
amb la propera reforma, l’article 14 actual i el 33 de la
reforma-“, mallorquí, menorquí, eivissenc i formenterenc” -és
el que proposa la reforma- “seran especial objecte de protecció
i foment”. Amb el doblatge pretenem fomentar la nostra
llengua, les nostres modalitats insulars i, evidentment, és una
indústria emergent que intentam protegir. Ara li contaré, clar,
perquè vostè aquí no hi era, la història amb Catalunya. Jo crec
que és ilAlustrativa per a tots, no? Quan vàrem començar a posar
en marxa IB3, resulta que TV3 tenia, el tercer canal sempre
correspon a les autonòmiques, el primer a la Primera, el segon
a la Segona, i el tercer a les autonòmiques; bé, resulta que el
tercer canal l’ocupava pràcticament a tot Balears TV3, per tant
durant 23 anys, com que nosaltres no havíem posat en marxa
IB3, l’ocupava TV3. Quan vàrem decidir demanar el que ens
tocava, que era el nostre tercer canal, hi va haver un FrançaEspanya, curiosament, perquè resulta que es donava prioritat
TV3, que era una freqüència prestada, i no a la que ens tocava.
Això per a mi representa una poca estimació del que és nostre
i sempre replegar-nos en el dels altres, però, en fi, és un punt de
vista en què jo defens el que és meu i el que és meu per davant
de qualsevol cosa dels altres, i el que és meu vol dir les Illes
Balears. Bé, ja s’havien muntat plataformes, vostès saben que
quan una cosa no sembla bé, a aquesta comunitat autònoma
automàticament hi ha distints grups que són proclius a muntar
plataformes anti no sé què, per a la defensa de TV3, bé, abans
que la sang arribàs al riu, em vaig reunir unes quinze o vint
vegades amb el Sr. Ernest Maragall, el germà del president de
la Generalitat, i vam mantenir una sèrie de reunions on
acordàrem que en lloc d’anar damunt TV3, que és el que ens
correspondria, ens posarien damunt Canal 33, que era fer un
favor per poder sortir tots airosos, tot i que ens corresponia la
freqüència de TV3. A canvi, en aquest conveni, evidentment,
IB3, en un període de temps, es veuria a tota Catalunya,
començaríem per una zona de dos milions al voltant de
Barcelona i acabaria veient-se a tot Catalunya. I aquest és el
conveni que és ferm, està en vigor i és el que tenim. Per tant, no
hem de patir, ens veuran i ens deuen veure ja a una gran part
del territori de Catalunya i veuran com parlam de bé, la llengua
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i veuran com som
capdavanters en la defensa de la nostra llengua i en les
modalitats insulars.
Aprofit per dir que després del Pla de freqüències nacionals
que va fer l’exministre Sr. Montilla, curiosament a la
freqüència de Canal 4 i d’M7, curiosament, hi va posar la
Sexta, i bé, aquestes dues freqüències varen haver d’anar
damunt Canal 9 i Punt 2, i ningú no s’ha queixat. I curiosament,
Canal 9 i Punto 2 es veien més que totes les televisions
catalanes, però, coses inexplicables de la vida.
Bé, continuem una mica en el tema que em plantejava. Em
deia l’aportació ..., el que em demanava en relació amb el que

seria comunicació, el desglossament. Bé, en el programa de
Comunicació i informació institucional, bàsicament tenim que
hi ha tot el servei general de publicitat i l’aportació a IB3 que
és exactament aquesta 9.138.273, i bé es tracta de donar
compliment al que hem dit sempre, a consolidar el programa de
vertebració social de les Illes Balears i difondre la nostra
cultura, i també que la producció de programes de televisió
puguin difondre la nostra realitat. Si vol desglossar el capítol 6,
que és el que m’ha demanat, que és aquest 1,3 milions d’euros,
hi ha 25.000 euros per al projecte per a l’organització i
seguiment de les comunicacions del Govern, i 1,3 milions
d’euros per al projecte de servei de comunicació del Govern de
les Illes Balears destinat a realitzar una bona acció de
comunicació cap als ciutadans que permeti el seu accés a una
informació adequada i de qualitat de les competències i
actuacions del Govern de les Illes Balears perquè puguin
beneficiar-se de qualsevol activitat, iniciativa o projecte que es
du a terme. Amb càrrec a aquests dos projectes s’inclouen les
despeses de contractació de personal per assolir aquests
objectius, la realització d’estudis, de treballs i les despeses de
comunicació i de publicitat entre d’altres. I en relació al
programa del foment als mitjans de comunicació, la partida ha
pujat un 1,08%,. Es tracta de donar suport a les distintes
iniciatives de comunicació. Bé, idò s’ho pot imaginar, tots els
mitjans de comunicació que seuen allà darrera, els seus titulars,
tot el món de la comunicació, totes les ajudes, fins a 2,1 milions
d’euros, que és l’habitual en aquests casos, com es ve fent
durant aquests pressuposts, repetesc, en relació amb el 2003 era
de 4 milions, és sensiblement inferior.
M’ha demanat després sobre temes sociosanitaris. Bé,
Vicepresidència coordina els temes i, per tant, podem parlar de
carreteres, de funcionaris, d’hospitals, de centres de salut, de
torrents, de medi ambient, de protecció, de patrimoni, de
sociosanitaris, de dependència, d’immigració, de pagesos, de
pesca, de confraries, del que vulgui, i per això explica per què
en aquesta primera intervenció hi ha temes patrimonials. Si vol,
li don el desglossament, hi ha el que hem fet actualment,
bàsicament és tot sociosanitari, per a aquest tema de la
coordinació amb la Comissió sociosanitària, però també hi ha
el Consorci d’Eivissa Patrimoni de la Humanitat, el Consorci
de Formentera, el Consorci de Palmanyola, el Consorci
Formentera Desenvolupament, el Consorci Eivissa i
Formentera Emprenem, la Fundació Illesport, el Velòdrom, la
Fundació Robert Graves, ... en fi, tota una sèrie de temes que
vénen a completar aquesta tasca de coordinació transversal. Si
després vol algun consorci específic, ja l’hi donaré.
El tema del Consell de Formentera. Bé, el Consell de
Formentera ha estat la gran aposta de l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears de la reforma que en aquests moments, com
saben, està en fase d’admissió a tràmit des de dia 12 de
setembre pel Congrés dels Diputats, i en una fase d’una
pròrroga de 35 dies per part del Partit Socialista, les dues
darreres, el Partit Socialista i Esquerra Republicana, tot i que
jo som de l’opinió que després de vuitanta reunions, dos anys
de debat, molt pensat i molt meditat l’Estatut, amb 70 esmenes
de 120 acceptades del PSOE, amb un 88% de consens, no feia
falta demanat 35 dies més per estudiar el que ja hem estudiat
més de 900 dies l’any, però en fi, hi ha gent que necessita més
temps per estudiar, per tant si arribam a bon port, ben arribat
digui aquest estudi. L’Estatut crea el Consell de Formentera, la
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seva constitució es produeix als 45 dies de l’aprovació de
l’Estatut, i diu que l’organització es podrà fer, si pertoca, per la
Llei de consells o per una altra que es pugui votar i aprovar a
l’efecte, però que a més hi ha d’haver una llei de transferències,
llei que du la llei d’acompanyament, totes les competències
d’Eivissa passen a Formentera, hi ha una mesa de negociació
Ajuntament de Formentera-Govern-consell insular, que tancarà
en breu una xifra perquè pugui ser una realitat com més aviat
millor el consell de Formentera amb majoria d’edat des del
primer dia, amb totes les competències, i no un ésser rar, que
és a mitges i que no fos major d’edat fins a l’any 2011, que
estic segura que no ho volem cap dels que som aquí, per tant,
no feim més que fer passes perquè els formenterencs i les
formenterenques tenguin aquest consell i el tenguin com més
aviat millor i tot això dependrà que l’Estatut estigui aprovat
abans de dia 30 de març, perquè si està aprovat dia 1 d’abril, ja
no entra en vigor fins al 2011. Per tant, estaria bé que abans de
dia 30 de març entri en vigor, perquè si es fa quan s’hagin
dissolt els parlaments, lògicament ja no hi ha llistat separades
i ja no hi ha consell de Formentera.
Crec que li he explicat pràcticament tot. M’ha demanat per
les inversions que anam fent. Bé, jo, si vol, repàs un poquet el
que hem fet fins ara, però li faig un poquet un resum.
Associació de sords, ARA, Acompanyament al malalt,
Alzheimer, Prodi, Aspanor, Esclerosi múltiple, Adamop,
Enfermos mentales de Menorca, Enfermos del riñón,
diabéticos, Alzheimer Menorca, Rehacer, Adipe, Asimpros,
Projecte Home, Fundació Projecte Jove, Fibrosi quística,.
Sonrisa médica, Nou sistemes, Fibromiàlgia Eivissa i
Formentera, Aspaim, TDH, Hiperactividad, Estel de Llevant,
Nou horitzó, Adipe, Alzheimer Eivissa, Fundació tutelar
Sordos, Es Garrover, Girasol, Acompanyament i desplaçament
de malalts, Ada, Necessitats especials d’Eivissa, Asnimo,
Pinyol vermell, Joan XXIII, La Puríssima, Gaspar Hauser, Joan
Mesquida, Parkinson, Mater Misericordia, Metges del món,
Càncer de Balears, Adela, Fibromiàlgia, Discapacitat d’Eivissa,
Vecinos Orson Wells, Fundació aeronàutica mallorquina,
Fundació Papeles de Ermua, Escola de pràctica jurídica,
Fundació Obrint camins, ColAlegi de psicòlegs, Associació
d’amics dels molins, etc., etc., si després les vol més detallades,
se’n temerà que són pràcticament sociosanitàries, Esclerosi
també d’Eivissa i Formentera a través de capítol 7, Amadiba,
Miticia, Conveni amb el Consell de Mallorca, amb
l’Auditòrium, Santuari de Montisión de Porreres, la Fundació
Patronat Sant Josep Obrer, el Bisbat d’Eivissa Santa Agnès,
Associació Jovent segle XXI, Orfeó maonès, etc., etc., si
després les vol amb més detall, li descriuré aquest capítol 4,
capítol 7 i capítol 6 al llarg de tots els programes.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Vicepresidenta. En torn de rèplica, té la
paraula pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista el Sr.
Alorda.
EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Bé,
la veritat és que realment com que ens agrada parlar de política,
per ventura parlam de política més que dels pressuposts, però
jo evidentment, ja que ho ha apuntat, només recordar-li,
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efectivament, que el PIB per habitant que tenim a les Balears
a través dels pressupost autonòmic és el més baix potser
d’Europa, de l’Europa occidental, com a mínim, l’oriental té
uns altres paràmetres, i, per tant, crec que si a mi m’havia
semblat que en bravejava i no ha estat el cas, només era una
informació, crec que més que comparar-lo amb l’Estat, hagués
estat bé que el comparàs amb les despeses per habitant que
gasten altres comunitats autònomes, i encara millor la relació
de les pessetes autonòmiques per habitant respecte del seu PIB,
perquè al final damunt la riquesa que vivim i damunt el que
realment nosaltres som i representam econòmicament, que això
ens donaria més una pista.
Ara, estam d’acord amb vostè sobre el tracte que ens dóna
l’Estat, en això no hi ha cap dubte. Estàvem d’acord amb vostès
quan ho deien del Sr. González, estàvem d’acord amb el PSOE
quan ho deia del Sr. Aznar, i no ho deim per molestar, és que
les dades, com molt bé diu vostè, són objectives, és que som a
totes les ràtios, confiem que aquest estatut serveixi per a alguna
cosa, no ens agrada la fórmula que té, però, com a mínim, si és
una millora, evidentment l’aplaudirem, i no voldríem, estam
amb vostès, que es retardi qualsevol cosa que tengui a veure i
pugui tenir suport per a les Illes Balears.
De totes maneres, la competència de Justícia fa molt d’anys
que és nostra, no està transferida, però és competencialment, és
a l’Estatut, per tant ja l’hauríem de tenir. De totes maneres jo
el que li demanava, per tornar aterrar, és si vostè tenia alguna
previsió pressupostaria respecte d’aquesta, a l’administració de
l’administració de Justícia, no tant que em fes la valoració de
la transferència si no hi era. Evidentment, té el nostre suport
polític, li deman i li agraesc, si la còpia d’aquest estudi me’l
podria traslladar i, per descomptat, si vostè troba, opina que pel
que fos la nostra presència pogués ajudar a una major ..., a
favor del país, que vengués la transferència i vengués ben
dotada, estam a la seva disposició, amb tota la nostra agenda,
per acompanyar-la allà on faci falta, naturalment, vull dir, vostè
el que trobi més oportú i adequat, perquè la situació de la
Justícia mai no ha estat bé, però el que està passant actualment
és d’un desbordament i d’una situació fregant el caos, molt
delicada, l’han denunciada tots els actors del món processal,
que estan implicats en aquest tema, i creim que realment és un
tema d’emergència perquè la qualitat democràtica d’un país, en
part es pot mesurar a través de la qualitat de l’administració de
Justícia, i avui fa molta peresa anar a demanar justícia.
Respecte dels comentaris que m’ha fet d’IB3, clar, pensar
que els problemes de dèficit que tengui respondran amb una
mesura futura, és un poc preocupant. Nosaltres confiam que
arribi, però comprendrà que anar donant 9 milions des del
Govern i anar endeutant-ne 30, realment és una situació que no
importa tenir molts d’estudis econòmics per veure que du un
camí molt mal de recuperar.
Del tema de les relacions amb les altres televisions, crec
que no parlam del mateix. Clar, jo parl de fomentar la identitat,
el país, i un dels seus elements claus, per a nosaltres, és la
llengua, la llengua amb les modalitats, la llengua catalana amb
les seves respectives modalitats, mallorquí, el formenterer no
el coneixia molt, però el que vostè trobi, eh?, jo, en aquest
tema, les modalitats ..., el que parlam aquí, per tant jo no tenc
cap problema. No vaig veure un moviment per llevar Tele 5,
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veig que és sempre el poc que tenim en llengua catalana en
l’aspecte audiovisual, a vostè sembla que no li molesta
perjudicar-se mútuament i entén un problema d’antipatriotisme
el fet de prioritzar, dins la llengua catalana, bé, no sé per què
aquest problema l’hem de tenir així, políticament i
institucionalment cerquin una altra fórmula per no tenir aquest
problema. Jo no voldria que IB3 hagués de ser en llengua
castellana, ho trob un desbarat, però vostè em diu que és que el
país és bilingüe, i jo li dic, molt bé, vostè posi una llei o faci
efectiu que totes les televisions que jo vegi a ca nostra tenguin
la meitat en català, i jo admetré que l’autonòmica tengui la
meitat en castellà. M’ho pot oferir, això? Perquè vostè el que
ha de fer és compensar aquesta desigualtat, no, ha de fer tot el
possible perquè la desigualtat desaparegui, i resulta que teníem
el tassó així i vostè, com que puja d’aquí, també puja d’aquí,
perquè la diferència es mantengui igual. No, no em pareix bé.
Si hagués posat tota l’aigua en el meu tassó, encara guanyaria
la llengua castellana, no passi gens de pena per la llengua
castellana, però ho miri, eh?, no se’n fiï de mi, miri el seu
televisor a ca seva, miri, per tant crec que no entén res si em
posa un problema amb TV3 en comptes de amb Tele 5, Antena
3 o amb tots els altres, que jo no els pos un problema, és si
vostè em fa triar. A mi el Punt 2 i Canal 9 m’aniria molt bé que
es vessin, no tendria cap mena d’inconvenient, no eren
majoritàriament en llengua catalana, però em sembla bé, jo li
donaré suport, si s’obre una fórmula i els podem posar damunt
Antena 3 i Tele 5, també em sembla bé veure aquests eh?, tots
els que hi càpiguen, però en llengua catalana, més. Per
compensar. Veig que vostè no va per aquí.
I no m’ha contestat en el tema dels doblatges, que era la
idea també que jo li apuntava, de treure profit audiovisual, de
treure profit econòmic, d’exportar i no només gastar i tirar
aigua dins un pou per fer productes en castellà, Sra.
Vicepresidenta, és que no sé si miram la mateixa televisió, és
que no ho sé, jo veig els convidats estrella que fan canviar de
llengua a la gent del meu país, la meva televisió autonòmica fa
canviar de llengua la gent del meu país. Vostè trobarà que això
fa identitat, jo crec que això fa adiada, el que vostè atribueix a
TV3, al revés, no tenc cap problema, ara vaig amb la meva
llengua per davant, al meu país, quan surt no, al meu país, sense
cap problema, a la meva televisió, sense cap problema, no em
faci calar, no em faci acotar, estic orgullós de ser mallorquí i no
tenc el perquè demanar-se disculpes a ningú per molt estrella
mediàtica que sigui.
Del tema patrimonial, ara veig que vostè es referia a béns
propis, no de patrimoni de la comunitat, jo havia entès, com
que primer he sentit ARCA, que eren actuacions en patrimoni
històric, potser aquest totum revolutum de coordinació m’havia
fet a mi equivocar-me. En aquest cas, el que li havia demanat
era de les inversions immaterials, no de les materials, de les del
640, si vostè té alguna mena de previsió amb què gastarà les
immaterials perquè costen més d’imaginar. I, en concret, amb
què basa, és per aprendre, perquè unes eleccions són una
inversió immaterial, no acab de veure què en queda, què és que
podrem dur a l’inventari d’aquestes eleccions, però per ventura
és una pràctica que jo no tenia en aquest moment present, però
veig que tota la inversió per fer publicitat o per programar les
eleccions es considera una inversió, i crec que la majoria dels
ciutadans no consideren que sigui una inversió, però potser que

tècnicament així sigui la millor manera de computar-ho, i jo li
demanaria només una precisió al respecte.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Alorda. Té la paraula la Sra. Vicepresidenta.
LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Alorda, tenim molts de punts
de convergència en relació amb les inversions de l’Estat
evidentment he trobat aquella llista de la despesa per càpita de
l’Estat en el projecte de pressuposts del 2007: Astúries té una
inversió per càpita de 900 euros per habitant i Balears 211,
Astúries és la primera i Balears és la darrera, el País Basc i
Balears 211, i això facilitaria molt les coses.
Però me cregui que, tot i que la seva ideologia sempre
pensa que l’Estat ens maltracta, i ho podria compartir una
història molt pareguda, però al final les dades són caparrudes,
no li faré una defensa dels vuit anys de José Marí Aznar, però
sí que les inversions aquells vuit anys, tot i que no hi
arribàvem, pujaven any rera any: l’any 2000, un 22%; l’any
2002, un 9%; l’any 2003, un 16%. I li dic, a més, amb
coneixement de causa perquè jo era allà i pujaven
extraordinàriament les inversions. Curiosament duim tres
pressuposts Zapatero i en els tres pressuposts Zapatero les
inversions davallen, els dos primers anys, l’any 2005 i 2006, un
50%, i aquest any 2007, puja tímidament, però encara som a
45% enrera del que hi havia l’any 2004 amb el govern d’Aznar.
Al final els fets són caparruts, jo crec que el Grup Socialista
aquí s’hauria d’esforçar per augmentar aquestes inversions, que
era el paper que jo feia en el Congrés dels Diputats, poder venir
aquí a donar cara que les inversions pujaven cada any. No sé el
pes del Grup Socialista a Madrid per poder explicar que
davallen un 45,2% respecte del 2004. Però bé aquesta és agua
de otro cantar, però com que vostè ho ha tret ho volia
esmentar. Curiosament, una de les inversions que davallen és
el Ministeri de Justícia, i davalla, i jo no sé com poden davallar
més; són urgents les inversions a Eivissa, a Inca, a Manacor, a
Ciutadella, un edifici per a l’Audiència i tantes coses que hem
dit tantes vegades; és a dir, és vergonyós el que passa avui a
Eivissa o que hi hagi, crec que són tres intèrprets per a tota
Balears, el que suposa a l’estiu, o que hi hagi dos perits a tota
Balears.
Amb justícia li he de dir que jo no tenc competència, si
tancam la competència automàticament me posaré mans a
l’agulla i que per mi podríem firmar ahir, però sí que li diré que
sense tenir competència signaré ara, en breu, un conveni amb
el Consell General del Poder Judicial i mantenc convenis amb
el Ministeri de Justícia, convenis als quals no hem donat
publicitat però que ajudam des de darrera. I per suposat l’obra
que hem fet, la cessió que hem fet a la Fiscalia que és bastant
important.
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I la veritat és que, es posi al meu lloc, quan ens criden
pràcticament cada setmana per a alguna obra d’infraestructura
del Gobierno de España, doncs se’m fa difícil no canviar el
tonel de pintura perquè resulta que un jutge no pot posar
sentències perquè no hay tonel de pintura en Inca, això ens ho
varen entregar l’altre dia. És un capítol, com he dit,
d’emergència nacional i esper que qualque cosa es pugui veure
via esmena en el pressupost general de l’Estat.
En relació a IB3, li he explicat que és la tele més barata
d’Espanya, li he explicat l’endeutament, estam molt per davall
dels endeutaments que existeixen a la resta de televisions; són
endeutaments que estan contemplats en els escenaris
macroeconòmics i evidentment, amb el finançament sempre per
sobre de la mitjana d’Espanya, solucionarem aquest tema i
podrem anar al tema de contractes programes. Però no per això
havíem de deixar de tenir una televisió de qualitat amb
implantació a les quatre illes i amb una xarxa de transport de
senyals que poguéssim fer que fos de major qualitat, perquè la
qualitat va absolutament lligada a l’audiència i va lligada a tota
la resta de conceptes.
Hi ha un tema que m’agradaria posar damunt la taula, més
del 80% de la programació d’IB3 és en la nostra llengua. Vostè
podrà veure tots els informatius, podrà veure tots els programes
infantils i la llengua vehicular de la nostra televisió, tot i que
apostam per una societat bilingüe, la llengua vehicular és la
nostra llengua, pròpia de les illes. Dir-li que jo no he parlat en
cap moment de llengua castellana, a la meva intervenció, el
subconscient el delata, perquè jo no he parlat de llengua
castellana, he parlat de la nostra llengua, pròpia de les illes, i de
les nostres modalitats; a mi m’és igual com vostè les digui, si
les diu de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i Formentera,
pollencí, m’és igual el que vostè digui, però les nostres
modalitats i aquí tots sabem a què ens referim, dins la unitat de
la llengua la nostra manera de parlar diferent, com la llengua
catalana té el lleidatà, el gironí, el tarragoní o el barceloní. I per
tant, és aquesta mesura per la qual apostam i és per aquí on
anam.
No he entès molt bé el que m’ha dit de Tele 5 ni d’Antena
3, com que no són canals públics doncs pràcticament no hi faré
referència, però sí que hi ha una diferència entre la seva
ideologia i la meva, Sr. Alorda, i li dic amb tot l’afecte del
món: jo tenc un respecte profundíssim a totes les comunitats
autònomes i a la resta de teles, a TV3, a la Corporació Catalana
i també a la Valenciana, però tenc el mateix respecte per unes
que per les altres; però evidentment el millor senyal el vull per
a IB3 i el vull per a la nostra televisió. I ha semblat a qualque
moment que alguns volien el millor senyal per a la Corporació
de Catalunya, el millor senyal. El tercer canal hi va haver un
moment que vàrem haver de fer renúncies, perquè hi va haver
una revolució, i el seu partit, vostè no era aquí, va presentar
multitud d’iniciatives parlamentàries para que no se quite la
frecuencia de TV3. A mi em sap greu, tenc un respecte
extraordinari a TV3, a Canal 33, a Canal 9 i al Punt 2, però la
millor freqüència la que em pertoca per a la nostra terra i la
nostra terra per davant de tot i després la resta de terres, que és
el que correspon a una vicepresidenta del Govern i jo no faig
seguidisme ni de Catalunya, ni de València en cap cas, ni
tampoc de la resta d’Espanya, sinó que apost per la meva
diferència i per les meves modalitats. I quan li he posat
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l’exemple de què es protesta quan es posen damunt la catalana
i no damunt la valenciana, doncs forma part d’una discussió,
podríem estar anys sobre cuáles son los poderes fácticos que es
mouen per davall d’això, però també això és agua de otro
costado.
En relació amb el tema de fer canviar la llengua, Sr. Alorda,
si vostè no m’entengués li parlaria castellà, i si vostè no
m’entengués ni en castellà ni en català faria un esforç per parlar
en la llengua que vostè me comprengués. No, no estic parlant
del Parlament, estic parlant de desenvolupament i de
civilització; és a dir, el que vostè considera que és acotar, com
ho ha dit? Acotar, fer canviar la llengua, a veure, per a mi és
una qüestió de respecte, a la televisió de les Illes Balears es
parla sempre la nostra llengua, però si hi ha un convidat que ve
de fora i que no parla la nostra llengua, li assegur que no tenc
cap problema per poder-me expressar en castellà, no en tenc
cap, cap. De fet hi ha molts de diputats que utilitzen el castellà
i bé no hi ha cap problema, es tracta de fomentar la nostra
llengua sense confrontació, apostar per les nostres modalitats,
però en fi, mantenir unes certes mesures de cortesia i de
respecte, si qualcú no t’entén, doncs fer-te entenedor, que és el
que a mi me varen ensenyar, i per tant no es tracta de fer
canviar la llengua a la gent del meu país, sinó que es tracta que
el meu país sigui civilitzat. I això és tot el que es pot pretendre
quan qualcú diu, si hi ha un senyor que parla en castellà, doncs
contestar-li en castellà; si entén el mallorquí molt millor perquè
ja no li haurem de contestar en castellà, però és simplement un
mecanisme de pleno entendimiento.
Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Ara té la paraula, per part del
Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Costa, per un temps de
deu minuts.
LA SRA. COSTA I SERRA:
Gràcies, Sra. Presidenta i gràcies també per la seva
explicació a la Sra. Vicepresidenta i als alts càrrecs que
l’acompanyen, intentaré no ser repetitiva en alguns dels
arguments o de les preguntes que han fet ja els portaveus dels
altres grups.
I començaré quasi pel final del que en aquests moments
comentava la Sra. Vicepresidenta arran d’una pregunta del
portaveu del PSM en el tema de justícia, pel qual jo m’interès
també especialment; me crida l’atenció, Sra. Vicepresidenta, i
jo des de la primera compareixença en què la vaig sentir a vostè
parlar de les transferències en matèria de justícia, eren ja
imminents. Vostè, evidentment, segur que me dirà que la culpa
és del Sr. Zapatero, del ministre López Aguilar, segur que
sempre és d’algú, vostès no tenen mai cap responsabilitat, com
a mínim reconegui que la responsabilitat és de dues parts,
reconegui que vostè té un 50% de responsabilitat que al dia
d’avui no tenguem les transferències en matèria de justícia.
I també m’ha agradat escoltar-la que està molt preocupada
de com es troben els jutjats de l’illa d’Eivissa. Efectivament,
aquesta és una preocupació de tots, però me crida l’atenció que
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els seus colAlegues del Partit Popular i del consell insular a l’illa
d’Eivissa no estiguin tan preocupats pels jutjats perquè, des de
fa dos anys, bloquegen la modificació del pla general, allà on
s’ha de construir el nou jutjat d’Eivissa. I resulta que, per
primera vegada, un govern, després de vint anys, és a dir, amb
governs de tots els colors, d’Aznar i del Sr. Felipe González, hi
ha pressupost per a un nou jutjat a Eivissa, i vostès, Sra.
Vicepresidenta, boicotegen la construcció d’un nou jutjat en
aquesta illa. Per tant, està molt bé fer aquest discurs de
preocupació del malament que està la justícia; per cert, amb
vuit anys de govern del Sr. Aznar li he de dir que les inversions
a l’illa d’Eivissa varen ser arreglar un ascensor, amb vuit anys.
Està molt bé la defensa de la justícia, la feim tots, jo també
estic molt preocupada pel seu estat, no és d’ara, du molts anys
el mal estat, sobretot d’infraestructura, però li demanaria també
que digués als seus colAlegues d’Eivissa que deixin de bloquejar
aquestes inversions que són al pressupost de l’Estat.
Per altra banda, també dir-li que poca defensa tendrà del
seu pressupost si la major part o una bona part de la seva
intervenció és criticar la poca inversió de l’Estat a la nostra
comunitat. Tot això està molt bé, però avui aquí hem de parlar
dels pressuposts, dels seus pressuposts i d’aquest govern a la
nostra comunitat, quan vulgui podem fer l’altre debat, del poc
que s’inverteix ara i del molt que s’invertia a l’època del Sr.
Aznar, i per això ara tenim tantes mancances.
També m’ha cridat l’atenció, no sé si és que jo ho he entès
malament, quan vostè feia referència a la quantitat que
s’inverteix per habitant, ha ressaltat que en aquest cas on més
s’inverteix és a Menorca i a Formentera, a Menorca ha dit 826
per a mi, i a Formentera 1.300 i busques, a Eivissa 586. És
curiós, són curioses aquestes dades perquè fa pocs dies el
conseller, el Sr. Ramis d’Ayreflor, i tal vegada també no ho
vaig escoltar bé, quan va presentar els pressuposts d’Eivissa a
cada illa, va dir que era l’illa on més s’invertia, en el cas
d’Eivissa va dir que era una de les illes on més s’invertia per
habitant, va anar a Menorca i va dir el mateix, perquè ho va fer
amb poc temps de diferència, va donar la casualitat que vaig
poder veure els mitjans de comunicació de les dues illes.
I també crida l’atenció que avui aquí se’ns intenti fer veure
que on més s’inverteix és a Menorca i a Formentera, on hi ha
uns governs que no són del Partit Popular, per compensar o per
netejar-se vostè la imatge, no la imatge sinó el que és una
realitat, del continu càstig al qual vostès sotmeten a les
institucions que no són governades pel Partit Popular, i li
donaré xifres i li demostraré amb fets, com diu vostè.
Concretament, del seu pressupost, d’aquesta secció 11, ja
li vaig dir també en anys anteriors, és una mica fictici, perquè
la secció 11, efectivament, el pressupost és de 40 milions
d’euros, arrodonint números, puja 5 milions respecte de l’any
passat, però aquí no es té en compte el pressupost d’IB3, la
secció 80, però evidentment políticament la responsable és la
Sra. Vicepresidenta, avui ens n’ha fet una pinzellada i dijous ja
tindrem oportunitat de discutir-ho amb la directora. Però en
aquest cas, també volem aquesta discussió, aquest debat amb la
vicepresidenta perquè n’és la responsable política.
Una vegada més, Sra. Vicepresidenta, m’agradaria saber si
el Govern té intenció, encara que a hores d’ara crec que serà

difícil, cada any en el seu pressupost vostès fan referència a la
memòria, perquè copien la memòria un any rera l’altre, a
despeses per transferència de competències, el Govern en
aquest cas i en el programa del Partit Popular ja havien promès
que es transferiria medi ambient, promoció turística, i l’únic
que s’ha tramitat ha estat joventut, per tant, del Govern als
consells insulars aquesta haurà estat la legislatura més pobre
quant a transferències de competències del Govern als consells
insulars.
Per altra banda, és veritat que el seu pressupost bàsicament
és bastant continuista, sí que hi ha una pujada bastant
espectacular o majoritàriament en els serveis generals, a
Presidència del Govern, n’ha fet vostè menció, el capítol 4, de
transferència de capital a empreses públiques, el qual puja
bastant; m’agradaria, si m’ho pogués aclarir, perquè no ho he
acabat d’entendre, però tampoc perquè me faig el seguiment
d’aquesta fundació, en el cas de la Fundació Illesport enguany
sí que es posa en el pressupost, però no sé per què no és a la
conselleria corresponent, però bé, és un simple detall.
Una altra cosa que creim que no és un detall i això ens
preocupa especialment, és la política de subvencions o d’ajudes
o la manca d’ajudes en aquest cas als consorcis. Sra.
Vicepresidenta, vostè ha fet referència al Consorci Eivissa
Patrimoni de la Humanitat perquè els meus companys li han
preguntat i ha donat unes xifres, però clar, no ha dit tota la
veritat, Sra. Vicepresidenta, i és que el Govern del Partit
Popular no posa ni un sol euro nou al Consorci Eivissa
Patrimoni de la Humanitat. El que vostès pressuposten aquí és
la despesa plurianual que paga cada any després del compromís
o després de la inversió que es va fer amb l’anterior govern del
pacte de progrés, però vostès no només no han posat un duro,
sinó que boicotegen qualsevol inversió en patrimoni, al
Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat. No només això,
sinó que amb el Consorci Formentera Desenvolupament el
mateix, vostès ho posen en el pressupost, que, per cert, ara ja
no surt expressament, ara ja és al capítol de consorcis, encara
que no hi fan referència expressa, en el cas de Formentera
Desenvolupament vostès van llevar literalment els 12 milions
d’euros que hi havia en aquest consorci quan hi va haver un
canvi de color polític a l’Ajuntament de Formentera. Però això
no són simples impressions, és que van reunir el Consell de
Govern, el Sr. Matas, i vostè és la Sra. Vicepresidenta, van
reunir dos dies abans de la moció de censura el Consell de
Govern i van llevar els 12 milions d’euros del Consorci
Formentera Desenvolupament, després pot venir aquí a dir-nos
que es compensa Menorca i Formentera amb les inversions per
habitant, però li puc assegurar que en aquestes illes o, en aquest
cas, als habitants de Formentera, d’Eivissa i de Menorca no els
enganyarà.
I llavors, per altra banda, ha parlat, o destacaríem,
efectivament, l’apartat de comunicació i d’informació
institucional. S’ha parlat aquí de l’endeutament, jo li he de dir
que les xifres que vostè ha donat d’endeutament són les
teòriques que hi havia en els pressuposts, però no
l’endeutament real al dia d’avui d’IB3, vostè ho sap. Any 2005,
el pressupost del 2005 havia previst un endeutament d’IB3 de
28 milions d’euros, els quals finalment van ser 33 milions
d’euros; l’any 2006 es va preveure un endeutament de 36
milions d’euros, els quals després es van ampliar a 30 milions

HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 64 / 7 de novembre del 2006
més, per tant ja eren 66, això enguany, any 2006. I per a l’any
2007 han previst vostès un endeutament de 30 milions d’euros
més, els quals no sabem com acabaran i si ara no he sumat això,
crec que són prop de 120 milions d’euros, aproximadament,
d’endeutament, tenint en compte que només duim dos exercicis
d’emissió d’IB3.
Jo entenc que quan ens explica els pressuposts, Sra.
Vicepresidenta, ha de donar un titular, vostè ha fet un esforç,
aquests són els pressuposts en general d’aquest govern més
socials de tota la història -miri, tenc aquí la seva intervenció de
l’any passat i va començar igual, que aquest era un pressupost
bàsicament social-, i jo crec que es pot aplicar aquí el refrany
de dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, cada
any comença la seva intervenció dient que són els pressuposts
més socials.
I l’altre titular, el qual crec que no s’aguanta per enlloc, on
ha intentat o ha dit literalment que IB3 és la televisió més
barata d’Espanya, i només li ha faltat dir que l’autonòmica que
més es veia i la quarta que més es veu a les Illes Balears. Jo
només desig que això sigui cert, tant de bo IB3 sigui la televisió
que més es veu a les illes perquè és la nostra televisió. Tant de
bo tot aquest endeutament i tots els doblers que s’inverteixen
en la televisió i en la ràdio pública estiguessin ben invertits,
perquè jo no critic tant els doblers que es destinen a la ràdio i
a la televisió pública, que crec que el projecte s’ho mereixeria,
el que critic és el model televisiu que vostès han creat al servei
del Partit Popular. Aquest matí mateix hem tengut l’oportunitat,
amb una pregunta que jo li formulava, de veure com s’utilitzen
els doblers, fins i tot subvencions, projectes personals
d’estrelles mediàtiques d’IB3 que de dia fan una cosa i de nit,
o al revés presenten candidats del Partit Popular.
I a mi no me serveix, Sra. Vicepresidenta, que me torni
explicar que si quan governava el PSOE, Felipe González i ha
de recórrer tota Espanya per anar a cercar exemples per
justificar la seva actuació, a mi no me serveix, jo li deman
explicacions de com utilitza aquest Govern del Partit Popular
i la Sra. Vicepresidenta i el Sr. Matas els doblers públics
d’aquestes illes.
Respecte d’IB3, que ja tendrem oportunitat de seguir
parlant-ne el dijous, però clar, no amb vostè sinó amb la
senyora directora, és molt curiós que faci comparacions quan
li convé amb les televisions que acaben d’arribar, televisions
autonòmiques com la d’Aragó, Múrcia o Astúries quan li
convé, per parlar d’audiències diu: IB3 en comparació amb
Aragó, la qual no du tant de temps en emissió, ara no record si
era Aragó o Múrcia, però és igual, no duen tant de temps com
IB3, no tenen ni molt menys tanta audiència com nosaltres;
però quan ha de parlar de despeses o d’endeutament o de
personal, després ha de recórrer als exemples de Televisió
Espanyola i de TV3, que, sincerament, jo no sé quin problema
tenen vostès amb TV3, és com a una mania persecutòria o un
sentiment d’inferioritat que no sé què els passa? Es que no és
incompatible una televisió amb una altra, TV3 fa molts anys
que estava aquí implantada, nosaltres quan cream una nova
televisió autonòmica s’ha de poder veure, evidentment, faltaria
més i amb el millor senyal possible, però no per això vostès han
de perseguir que no es pugui veure una altra televisió
autonòmica tan implantada a la nostra societat; i que, per cert,
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tanta feina ha fet amb la normalització de la nostra llengua,
com és TV3. Però bé, allà vostès, els ciutadans per això es
queixaven en el seu dia quan vostès intentaven evitar que es
veiés la televisió pública catalana. Com també crec que és un
error, no entenc si no és per aquesta, no és mania persecutòria,
evidentment el tema de l’audiència és fonamental, quan vostès
impedeixen al dia d’avui que es pugui veure el futbol de
primera divisió per TV3, ja no només, que ja seria motiu
suficient, perquè els ciutadans d’aquestes illes puguin veure el
futbol en català. Però ja no només això, és que ni en català ni
en castellà, és que molts de ciutadans d’aquestes illes no poden
veure el futbol de primera divisió els caps de setmana, perquè
la Sexta, com vostè sap, tampoc el senyal arriba bé per tot. I tot
això, Sra. Vicepresidenta, tenint en compte que IB3 no té els
drets de futbol de primera. Jo podria entendre, encara que no
compartir, que IB3 tengués els drets de futbol de primera i
evidentment evitàs que es pogués veure per una altra televisió,
però és que ara no el veim ni per IB3 ni per cap altra televisió
autonòmica.
I també m’agradaria saber com pensen vostès, ha fet
referència que els ingressos d’IB3 es tenia previst que pujaven;
m’agradaria saber com poden pujar els ingressos d’IB3, tenint
en compte que totes les previsions diuen el contrari, és a dir
que baixaran els ingressos a causa precisament de no tenir
l’exclusivitat en la retransmissió, o en l’emissió, millor dit, dels
partits de futbol de primera. El cert és que crec, la meva opinió
i del meu grup, que passa tot el contrari, IB3 puja el seu
pressupost, però baixen els ingressos, i això implica cada any
un major endeutament; que cada vegada faci que sigui més
insostenible econòmicament la televisió i la ràdio pública.
I per últim, Sra. Vicepresidenta, ha fet menció també que
era continuista el pressupost quant a la informació institucional.
Crec que de vegades no és tant, ho deia abans quan parlava
d’IB3, de la quantitat de doblers o de la partida que es destina
a un programa, sinó com s’utilitzen aquests doblers i com es
poden arribar a malbaratar sous públics. Perquè crec, Sra.
Vicepresidenta, que aquest govern, li dic amb tota sinceritat,
està malbaratant sous públics i, des del meu punt de vista, els
utilitza de forma irregular quan no fa publicitat institucional,
sinó publicitat absolutament partidista que hauria de pagar el
seu partit i no aquest govern que és el Govern de tots, siguin
del Partit Popular, els ciutadans o no. I això cada dia ho veiem
a les seves falques de ràdio, de publicitat absolutament de partit
i no de publicitat institucional.
Gràcies, Sra. Vicepresidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Costa. Té la paraula la Sra. Vicepresidenta.
LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):
Gràcies, Sra. Presidenta. Per ser rigorosos, quan un diputat
o diputada fa una afirmació el normal és que la comprovem, la
constatem amb fets, i això és el que ara faré en aquest moment.
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Les inversions a Formentera, a vostè que li preocupen
extraordinàriament les inversions per illa, li faré un resum de
quines són les inversions que farem a cada illa. A Mallorca, li
he dit que la mitjana de les inversions dels habitants a Mallorca
eren aproximadament 400 euros per habitant, amb una inversió
de 482 milions d’euros. Si vol li explic, però bé, Mallorca és
molt ràpid: a Medi Ambient, un total de 69 milions; en Obres
Públiques, un total de 75; en Interior, etcètera. A Menorca
invertirem 112 milions d’euros i la mitjana per habitant són
més de 800, concretament, 826 d’inversió per càpita, la més
alta, amb Formentera, de les illes; però com que vostè no s’ho
creu i jo vull que me cregui, li donaré dades, quan me contesti
m’ha de dir que això no és ver, perquè si no jo tendré raó i
vostè no tendrà raó.
Aquesta inversió de 112 milions, es quantifica de la següent
manera a Menorca: en primer lloc, el SOIB en aquesta illa
rebrà unes inversions de 879.000 euros; l’Institut Balear de la
Dona 10.000 euros i l’Escola Balear de l’Administració Pública
240.000 euros. Educació i Cultura a l’IBISEC, un total de 4,7
milions d’euros. A Medi Ambient un total de 16,5. En Treball
i Formació un total de 4,4. La Conselleria d’Economia i
Hisenda 2,5. Immigració i Cooperació 1,9. Agricultura i Pesca
2,9. Comerç, Indústria i Energia 1,2. Interior 1,3 milions
d’euros. Relacions institucionals, juntament amb IB3, 2,6
milions. Turisme 4,9. Presidència i Esports 143.000 euros.
Obres Públiques i Transports 17 milions d’euros. I
transferències de la comunitat autònoma, les transferències, 40
milions d’euros. Total de tot aquest tema 112 milions d’euros;
inversió, dividit entre tots els habitants de Menorca, 826 euros
per habitant.
Eivissa. Eivissa rebrà 109 milions d’euros, però vostè sap
que Eivissa són més habitants que Menorca, per això surten
500 i busques d’euros per habitant, concretament 585 euros per
habitant. No crec que li hagi de detallar, però li puc detallar
amb la mateixa precisió: SOIB 757.000 euros. Institut Balear
de la Dona 10.000. Escola Balear d’Administració Pública
23.000. Obres Públiques 25,4 milions d’euros. Educació i
Cultura 5,8. Medi Ambient 9,04. Treball i Formació 1,9.
Economia i Hisenda 2,2. Agricultura i Pesca 1,5 milions
d’euros, a més hi ha totes les ajudes del FOGAIBA i de
Semilla. Comerç i Indústria 1,6 milions d’euros. Conselleria de
Turisme 4,6. Presidència i Esports 129.000. Relacions
Institucionals 325.000, a més de la Ràdio i la Televisió, que
dóna una suma total d’1,9. I tot això, sumat a les transferències
de la comunitat autònoma, 44,8 milions d’euros. Total, dividit
entre tots els habitants, 585 euros per habitant.
Formentera, aquí sí que m’hi detindré un poquet, perquè
aquí sí que podem dir que aquest pressupost suposa una
inversió per càpita de 1.353, perquè es divideixen els 11,8
milions d’inversió entre tots els habitants de Formentera, que,
com vostè sap és un poquet més petit i per tant surt una renta
per càpita, una inversió per càpita la més alta de les quatre illes.
Però també anem a desglossar-ho, perquè no digui que no és
ver, segurament no degué sentir bé el conseller, perquè aquests
papers les m’ha donat el conseller i tendrà ocasió, crec que és
demà que té la seva compareixença, de contar-li exactament el
mateix.

Però bé, anem a Formentera: SOIB, 273.700 euros. Per
conselleries: Medi Ambient, 6,5 milions d’euros. Educació i
Cultura, 180.324. Treball i Formació, 498.700 euros. Economia
i Hisenda, 453.493. Immigració i Cooperació, 349.540.
Agricultura i Pesca, 6.000 euros. Comerç i Indústria ha
pressupostat 203.000. Pressupost d’Interior, 28.400 euros, als
quals hem d’afegir 20.585 euros de l’empresa GEIBSA, sumant
aquestes dues quantitats, total 48,9 euros. Conselleria de
Turisme 1,4 milions d’euros. Presidència, 13.717. I sumat a
totes les transferències de la CAIB 1,6 milions, doncs dóna
com a conclusió aquests 1.353 euros per habitant. La major
inversió Formentera i Menorca, després Eivissa i després
Mallorca, i molt per damunt de la mitjana d’Espanya.
Si ara vostè me pot dir que aquestes dades no són certes me
digui quina i llavors vostè tendrà raó i jo en tendré. Mentre
vostè tiri una pedrada i no me digui com i de quina manera,
doncs la veritat és que el seu testimoni queda en saco roto.
Bé, anem ara al tema de justícia. En el tema de justícia li
vull dir una cosa, jo crec que cap govern ha fet el que hauria
d’haver fet en justícia, ni el Sr. González, ni el Sr. Aznar, ni el
Sr. Zapatero, perquè basta veure la situació de la justícia. Per
tant, estic parlant d’emergència nacional perquè duim massa
anys que la justícia ha estat la germana pobre de la democràcia
i arribam a un punt que és absolutament insostenible. Jo crec
que vostè és misser i ho coneix tan bé com jo, és impossible
que un expedient en el Jutjat d’Eivissa quan s’arxiva només el
pugui rescatar amb un vestit de busseig perquè està ple d’aigües
fecals; hi ha hagut diverses denúncies de la Inspecció de
Treball en contra de la salubritat de l’edifici, i això a una
societat democràtica del segle XXI és impossible.
I no me conti la història del pla general, que aquest debat si
el vol el té allà, perquè miri, quan hem volgut fer un Son
Dureta nou l’hem fet, quan hem volgut fer 20 residències les
hem fet; perdoni, quan hem volgut fer infraestructures en aquest
govern s’han fet, ens hem entès i s’han fet. Hem posat en marxa
més de 20 residències i ens hem entès amb els que ens havíem
d’entendre, amb els tres consells insulars. Hem posat en marxa
carreteres i ens hem entès; hem posat en marxa obres en els
ports i ens hem entès; hem posat en marxa tres hospitals i ens
hem entès. Per tant, qualque cosa li deu passar a l’Estat que
hagi de dependre d’un pla general i vostè vol dir que todo el
aparataje del que jo li dic que és emergència nacional vostè ho
vol salvar dient que el pla general del consell insular, com que
ho impedeix, el pobre Estat no pot fer la reforma que ha de fer
per a l’edifici d’Eivissa, perquè el pobre consell insular, doncs,
... estic parlant de coses més serioses que d’una modificació de
pla general, estic parlant que Eivissa necessita emergència
nacional.
També la necessita Maó, també la necessita Ciutadella,
també la necessita Inca, la necessita Manacor, necessitam un
nou edifici per a l’Audiència. Tant de bo que nosaltres hem
apostat per la Fiscalia, perquè la veritat, que els fiscals facin
feina dins ca seva i no tenguin despatx això no ho ha vist ningú
en el segle XXI. Estic parlant que no és possible que hi hagi
dos xofers a tota l’administració de justícia i que quan un fiscal
se’n va a fer un judici a Manacor ha de posar el taxímetre i el
taxímetre compta fins que dura el judici. Estic parlant que no
és possible que no hi hagi megàfons, que no hi hagi un cassette
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per gravar; estic parlant que no és possible que tota la justícia
se salvi amb dos perits, amb tres intèrprets; estic parlant, no
estic parlant de res diferent que no hagi dit la Memòria del
Tribunal Superior de Justícia.

turística l’hem feta en el marc de les nostres competències,
saben que el títol concretament de promoció turística no el
tenim i el que hem fet és una descentralització, i així ho hem fet
a totes les illes.

I per tant, no me surti amb l’anècdota del pla general perquè
no té sentit, no té vostè escapatòria, estic parlant d’un tema
d’emergència nacional, estic parlant que és necessari, d’una
vegada per totes, que s’inverteixi de ver, però de ver, en
infraestructures fetes i aixecades, fent els tràmits que s’hagin de
fer. I quan un vol fer les coses es fan, perquè aquest govern
quan ha volgut fer totes les infraestructures les ha fet i a los
hechos me remito.

I per això és pel que vàrem apostar quan vàrem començar
la legislatura. I també, per cert, hem completat la transferència
mal feta que varen fer vostès a Mallorca en matèria de serveis
socials, que, com que li varen donar un décalage de dos anys,
doncs clar, falten doblers per poder dur endavant la gestió de
la residència de Felanitx o la gestió de molts de serveis que es
varen posar amb posterioritat a la posada en marxa de la
transferència. No li he de recordar per què va passar això, per
una manca d’enteniment del pacte, que eren reinos de taifas, i
Esquerra Unida contra UM, UM contra Esquerra Unida, la
qüestió és que hi va perdre el ciutadà.

Però bé, demanaré la seva ajuda perquè dilluns, quan vagi
a veure el ministre, sigui receptiu. Hi ha 100 milions d’euros
d’inversions, que no me’ls invent jo, todos los agentes de
justicia han calibrat aquestes inversions. El ministeri ens en
dóna 3, de 3 a 100 esper la seva ajuda per poder negociar. Clar
que me diuen també que el ministre de Justícia se’n va de
candidat a una comunitat autònoma, tot i que ens varen dir que
mai no farien ministres candidats, però també aquest és un altre
tema, que no sé fins a quin punt es podrà comprometre, però en
fi, jo seguiré empujando con su ayuda y con toda la ayuda de
todos los presentes.
Bé, el tema, què més m’ha dit? El tema, si vol anam a les
inversions, a més de totes les inversions que li he dit de
Formentera, a les que hi ha en el consorci, les quals són
inversions moltes en marxa que fan que Formentera tengui un
nivell d’inversió com no s’havia conegut mai. L’hospital de
Formentera serà una realitat a final d’any, possibilitarà que
4.000 persones que es desplaçaven ara no es desplacin, piscina
climatitzada, el nou edifici del consell insular, l’asfaltat de la
carretera 820, tot el tema de les barques, el museu de
Formentera, la finca del Cap de Barbaria que hem comprat,
l’oficina liquidadora del registre, tot el tema d’haver de donar
els senyals, el projecte d’enllumenat de Formentera,
l’electrificació rural, el polisportiu. Si vol després anirem
projecte per projecte, però crec que ha estat la legislatura de
més inversió per habitant a l’illa de Formentera, i a los hechos
me remito. Via de circumvalAlació a Sant Francesc,
aparcaments soterranis, centre d’esport nàutic, en fi, a los
hechos me remito.
Com que aquestes coses es toquen amb les mans, l’hospital
no és una ilAlusió, no, es tocarà amb les mans, vostè vendrà a la
inauguració i ho veurà, com veurà la compra de Barbaria,
l’electrificació rural, les inversions que li estic comptant, doncs
veurà tota aquesta pelAlícula de si obstaculizamos o no, pues, en
fin, cae en saco roto, perquè les inversions hi són i són, com
dèiem a la carrera, se pueden tocar, se pueden tocar y ver i tot
el món les veurà.
Bé, transferències als consells insulars; dúiem en el nostre
programa electoral dues transferències, la transferència de
joventut que, si Déu vol, serà una realitat dia 1 de gener, amb
el vot a favor del Consell Insular d’Eivissa, del Consell Insular
de Menorca, molt per damunt del que gastam, i amb el vot en
contra del Consell de Mallorca, tot i que era una transferència
feta molt més del que gastam i molt adient, però per qüestions
que no venen al cas, doncs no s’acceptat. Descentralització

Bé, el conveni d’Eivissa Patrimoni de la Humanitat, capítol
7, en el 2007, 382.224 euros, i en el capítol 4, 277.129 euros.
És una inversió en infraestructures, és al pressupost i ha baixat
mínimament perquè s’han pagat interessos del crèdit que es va
contreure l’any 2001, per tant, en fi, no li dic cap mentida, això
són les xifres. Sumi 382.000 i 270.000 i li sortiran els doblers
que aportam a aquest consorci que empenyem i que en cap cas
obstaculitzam.
Bé, i ara anem al tema dels pressuposts socials, i aquí sí que
m’hi vull detenir perquè me sent molt responsable d’aquests
pressuposts, com no podia ser d’altra manera, i me sent molt
responsable dels temes sociosanitaris, com és públic i notori i
coneix tota la societat balear. Són els pressuposts, sí, a vostè li
pesa però ho coneix tota la societat balear, entre d’altres coses
perquè aquest és un tema vocacional i aquesta vocació jo la
tenc, altres no la tenen, però jo la tenc. Quan un govern posa en
marxa 34 escoles a una legislatura, a raó d’una cada mes i mig,
3 hospitals i començarà a fer el quart, i més de 20 residències
per a la dependència, vol dir que hi ha hagut un punt d’inflexió
i que qualque cosa ha canviat. Pensin que 20 residències, a 120
places per residència, faci la multiplicació del que suposa de
places per a la dependència; amb places tan especialitzades
com Alzheimer, com Paraplegia, tetraplègia, com Parkinson. És
molt complicat que a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera es pugui fer una inversió d’aquest calat amb quatre
anys. Si Déu vol, empenyeré tot el que pugui perquè aquestes
residències siguin una realitat, tot això complementat amb
centres de dia i amb una pujada de l’ajuda domiciliària. I per
tant, per posar en marxa tot això era absolutament necessari
multiplicar el pressupost d’educació, multiplicar el pressupost
de salut i multiplicar el pressupost sociosanitari. I per això,
passam a 4 milions d’euros, per tots els convenis que jo li he
desxifrat.
Facilitam la vida de manera important al sector de la
discapacitat, al sector de l’exclusió social, al sector de la gent
gran i al sector de malalties degeneratives. Serem la primera
residència d’Alzheimer d’Espanya amb fons públic i el primer
centre de dia, la primera en Parkinson i la primera en Correa de
Hankinton i esclerosi múltiple, i en aquest tema creim que ens
hi hauríem d’unir tots i no en feim broma, però també
m’agradaria que me digués que d’alguna d’aquestes inversions
no és certa. Concretament a la seva illa d’Eivissa i Formentera
5 residències, dues a Formentera, escolti-ho bé, dues a
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Formentera, i tres a Eivissa. Crec que és una inversió que no
s’havia fet mai a la història de la democràcia, en un període de
temps tan curt. Cal recordar que a l’època del pacte l’única
residència que es va inaugurar va ser la residència de Felanitx,
per cert, pràcticament acabada per nosaltres, es va inaugurar sis
mesos després, però me pareix bé. Una residència i començaren
l’anterior legislatura amb quatre anys. Aquesta legislatura 21
residències.
I jo sempre som de les que crec que fa falta més, però
l’aposta en sociosanitari és descomunal, és més, de cara a la
propera legislatura i de cara a l’any 2007 i a l’any 2008 els
temes a parlar seran immigració i dependència, no en tengui
cap dubti, és el futur. I per això hem obert i hem encetat aquest
pressupost i aquest camí, i mentre jo estigui aquí on estic, fins
que els ciutadans vulguin, hi haurà pressuposts socials encara
que li pesi.
Bé, i ara anem a la televisió. Jo he comparat amb Aragó,
Sra. Costa, i he dit que tenim el mateix pressupost, no he anat
a una altra televisió, Aragó acaba de néixer i té 53 milions de
pressupost, el mateix que nosaltres, el mateix. I crec que feim
una televisió de qualitat; avui, quan vostè vol significar
televisión partidista, on la veu la televisió partidista? A vostè
agradar-li més o manco un programa, l’alAlusió que ha fet avui
de matí referida a un periodista no és ni justificable i és
èticament reprovable, vostè no pot criticar un periodista perquè
no li agrada el que diu. Periodistes de tot tipus presenten actes,
d’uns colors i d’uns altres i no per això s’identifiquen amb el
color que presenten. Avui li he posat l’exemple de Rosa María
Mateos, ha presentat molts d’actes, vol dir això que és del
PSOE? Jo, sincerament, no tenc aquesta percepció de la
premsa, crec que la premsa és independent. O li he posat
l’exemple de Manuel Campo Vidal, que va presentar el Sr.
Montilla quan es presentava de president de la Generalitat, vol
dir que Manuel Campo Vidal és del PSOE? Doncs no, doncs
ho presenta i ja està. O Iñaki Gabilondo, però fer aquest
simplisme, presentes un acte d’un amic teu, el qual té una
vinculació del PSM, és del PSM, bé, pobre premsa, pobres
periodistes, han de poder fer feina per tot i han de poder ser
independents. Els plantejaments com els que fa vostè no
afavoreixen ningú ni són justs per a ningú.
I ara sí que m’agradaria dir-li, li reiter, la televisió més
barata d’Espanya, en termes absoluts, però en fi, ho podrà
comprovar, totes les dades que li he donat no són meves,
perquè jo no en tenc ni idea d’audímetres ni de mesurar res, són
les dades que donen per a tota Espanya, JECA i que dóna
SOFRES i que donen els audímetres, ara, jo què vol que li
digui si tenim un share d’un 7,7 i estam per damunt tota la resta
que han obert al mateix moment que nosaltres i està sorprenent
la FORTA de quina empenta hem agafat amb un any. Les
audiències al final comanden i voldrà dir que tenen raó elles i
no tenen raó ni vostè ni jo.
Però hi ha un tema que sí que li volia aclarir en relació amb
el tema d’ingressos, bé, intentaré explicar-li. Estar amb
SOFRES vol dir tenir un nivell d’audímetres, la gran pregunta
en el món audiovisual és ¿quién tiene un audímetro?, bé; estar
a SOFRES vol dir que hi ha un nombre d’audímetres, és una
empresa independent molt respectada, és l’únic baremació que
tenen els models audiovisuals, quan tu ets a SOFRES hi ha

molts d’anunciants que venen i si no hi ets no venen, perquè
clar, tu dones garanties de serietat, per tant podrem contractar
moltíssims d’anunciants que si no eres mesurat per SOFRES no
volien fer l’ingrés publicitari. Però a més hi ha un ingrés
publicitari addicional que tendrem quan entrem a la
comercialització conjunta de la FORTA que avui gestiona 50
milions d’euros a l’any, i que només hi podríem entrar si
estàssim acollits a SOFRES i estam acollits a SOFRES. Per
això li explicava que hi haurà un augment d’ingressos; però a
més hi ha un descens en la despesa de compra de drets. Ha
parlat del futbol, degut a la pèrdua dels partits de futbol de
primera nosaltres ja no hem de comprar els drets i per tant hi ha
una davallada en els ingressos. Concretament li diré que una
despesa de 3 milions d’euros, els drets del futbol que avui
tenim, tan sols ens costarà 3.000 euros, supòs que això explica
l’augment d’ingressos i que tenim menys despeses. Si després
vol que li especifiqui més ho faré jo o la directora quan dijous
vengui.
Amb el deute absoluta tranquilAlitat, han estat contemplats
davant tots els escenaris macroeconòmics, plurianuals, tenen
cabuda damunt el pla de sanejament i som una de les
comunitats que té la televisió de més qualitat, la que té millor
share, la quarta de les Illes Balears i evidentment la que té
menys personal, 120 persones, i és necessari fer les
comparacions, perquè clar, jo he de saber si som més gran o
més petita en funció de com són la resta. I la que té el mateix
nivell de deute proporcional i molt per davall de la resta de
cadenes, si la comparam amb València, amb Catalunya, amb
Andalusia, Canal Sur, amb la pròpia Televisió Espanyola, de la
qual ja els he fet un esment.
Per tant, bé, jo sentiment d’inferioritat després d’haver estat
capaç aquest govern de posar en marxa IB3 cap, cap. Després
d’haver posat en marxa la reforma estatutària, cap, i després
d’empènyer perquè s’aprovi cap. Ara, m’agradaria, l’Estatut
d’Autonomia que és la nostra norma d’autoestima, és el que
calibra la meva autoestima, que empenyessin en la mateixa
direcció, ara que tenen la clau en el Congrés i que s’aturin de
demanar esmenes, perquè si no el sentiment de complex el
tendrà vostè. Nosaltres hem apostat per un consell de
Formentera abans de l’any 2011, a l’any 2007, hem apostat per
3.000 milions d’inversió a la comunitat, hem apostat per llistes
separades, hem apostat per policia autonòmica, cogestió
aeroportuària, competències en costes i en pesca i hem apostat
perquè els consells insulars siguin institucions de la comunitat
autònoma. I tot això serà realitat, i depèn de vostè, si no
demanen més esmenes, ampliació d’esmenes, i decideixen
aprovar l’Estatut d’Autonomia abans de dia 30 de març, de la
qual cosa faig al seu grup responsable.
Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Ara té la paraula la Sra. Costa,
per un temps de cinc minuts, per favor, cenyeixi’s al temps.
LA SRA. COSTA I SERRA:
Sí, me cenyiré als cinc minuts que me dóna la presidenta, a
pesar que la vicepresidenta ha obert molts temes, entre aquests
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l’aprovació de l’Estatut. Molta sort tendrem, Sra.
Vicepresidenta, que en el Govern de l’Estat no hi sigui el Sr.
Aznar el qual tenia urticària a les reformes o als nous estatuts,
perquè si hagués estat per ell, clar, España se rompía i no es
reformava res.
Bé, dit això, també ha fet referència, que, per cert, he trobat
a faltar en el pressupost, ha parlat, i treuen pit quan parlen del
consell de Formentera, però jo lament profundament que en
aquests pressuposts el consell de Formentera es creï per la porta
de darrera d’una llei d’acompanyament amb quatre línies. I el
que és més greu, no les quatre línies que creen el consell de
Formentera amb una llei d’acompanyament, sinó que això no
va seguit del finançament que pertocaria a aquesta illa i
precisament crec que en el seu pressupost i a la seva conselleria
és on hauríem de veure aquest finançament.
Per altra banda, m’ha dit que vostè, els números que ens ha
donat són certs, jo en cap moment li he dit que siguin mentida
els números que vostè me diu, jo el que li dic i que vostè no
m’ha desmentit és que, per exemple, en el consorci, vostè m’ha
parlat de les inversions, per exemple, a Formentera, però el que
no m’ha desmentit és que vostès van treure 12 milions d’euros
del Consorci Formentera Desenvolupament dos dies abans
d’una moció de censura contra un alcalde del Partit Popular de
l’Ajuntament de Formentera. És això cert o no, Sra.
Vicepresidenta, vostès a un Consell de Govern aprovaren treure
12 milions d’euros del Consorci de Formentera. Ja pot ballar
durant la seva intervenció, que quasi li ha faltat per intentar
justificar l’injustificable, i és que vostès castiguen les
institucions que no són del seu color polític i ho han demostrat
amb l’Ajuntament de Formentera, qui era qui gestionava el
Consorci Formentera Desenvolupament.
M’ha tornat a repetir que les inversions en el Consorci
Eivissa Patrimoni de la Humanitat eren de 500 o quasi 600.000
euros; és cert o és fals, Sra. Vicepresidenta, que aquesta és la
quantitat que es paga cada any, és a dir, és una inversió
plurianual pagant el crèdit que es va fer a l’any 2001 amb
l’anterior govern? Vostès no han posat ni un sol euro nou en el
Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, que és el que jo li
critic.
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i no és una reforma, és la construcció d’un nou jutjat. I vostès
i el consell insular, governat pel Partit Popular, bloquegen
l’aprovació del pla general per impedir expressament la
construcció d’un jutjat a Eivissa.
I diu, perquè nosaltres quan volem fer coses les feim, nou
hospital de Son Dureta. Miri, jo no som d’aquí, no sé si m’he
equivocat, però jo no he vist cap nou hospital de Son Dureta,
que l’han construït vostès? M’ha parlat de vint i busques
residències noves, de 5, dues residències noves a Eivissa, tres
a Eivissa i dues a Formentera; miri, Sra. Vicepresidenta, a
Eivissa nova residència construïda quan acabi aquesta
legislatura, sap quantes n’hi haurà? Una. I sap quan es va
començar? A l’anterior legislatura. Però no es pensi que això
és mèrit nostre ni de vostès, això és el normal que passa en
democràcia, uns governs comencen unes obres i si canvia el
govern s’acaben les obres, és així de normal. Però no venguin
vostès aquí a erigir-se en els inversors del benestar social,
perquè no hi ha qui els cregui, sobretot quan a l’anterior
legislatura, vostès, Sra. Vicepresidenta, van votar en contra de
la transferència de les competències de benestar social que
permetia i finançava una residència a Formentera, que al dia
d’avui encara no està ni feta. I la d’Eivissa, com li he dit, una
que s’acabarà, si s’acaba, en aquesta legislatura. Per tant, tot
això que vostè ens ha contat són projectes, però acabats, com
deia vostè, tocar, tocar, tocarem poca cosa.
I per acabar, IB3. Miri, IB3 vostè ho va dir molt clarament
i ho ha demostrat i jo no he criticat aquest matí cap periodista,
l’he criticada a vostè, Sra. Vicepresidenta, als responsables
polítics, és una immoralitat i un malbaratament de doblers
públics que vostès utilitzin els doblers públics de tots perquè
una persona o una estrella mediàtica sigui el presentador del
candidat del Partit Popular a un municipi. I vostè me diu, home,
qualsevol pot presentar un candidat i no vol dir que sigui
d’aquell partit; ah no, si ara resultarà que el doctor és
d’Esquerra Republicana i estava presentant el candidat del
Partit Popular a Campanet, vostè ens vol prendre el pèl o s’ha
pensat que som tan innocents?
LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Costa, vagi acabant, per favor.

I per anar abreujant, justícia. Miri, ha començat a donar
cops damunt una taula per dir es que no hay megáfonos, no hay
megáfonos, però que els megàfons els ha robat el Sr. Zapatero,
què passa que el Sr. Aznar va posar megàfons i ara se’ls ha
endut el Sr. Zapatero? Home, Sra. Vicepresidenta, no faci el
ridícul, megàfons i totes aquestes mancances en justícia fa
quinze anys que hi ha aquestes mancances i d’aquests quinze
anys vuit anys van ser responsabilitat seva. El Sr. Zapatero du
tres anys governant i si no fa les inversions necessàries i no fa
les transferències que nosaltres pensam que pertoquen, tampoc
hi estarem d’acord. Però el que sí li he dit i vostè no ho ha
desmentit perquè no ho pot fer, que és el primer govern que
posa en el pressupost de l’Estat una partida per construir un
jutjat a Eivissa. I me preocupa profundament, Sra.
Vicepresidenta, que vostè s’hagi posat a riure i ridiculitzi la
construcció d’un nou jutjat a Eivissa perquè no sap del que
parla, ridiculitzi que per construir un nou jutjat a Eivissa s’ha
de modificar el pla general, diu, para hacer una reforma ja, ja;
miri, ja, ja, no, és molt greu el que passa amb justícia a Eivissa

LA SRA. COSTA I SERRA:
Sí, acab, Sra. Presidenta. Bé, crec que desgraciadament amb
el model audiovisual, Sra. Vicepresidenta, que hagués pogut ser
un model consensuat, com va passar a Aragó, que vostè l’ha
posat també de model o d’exemple en el tema del pressupost,
a Aragó es va poder consensuar el model audiovisual, per tant
sí era possible. El que passa és que vostè ha apostat per un
model, com va dir a unes jornades va poques setmanes, on
tothom s’hi senti còmode i quan arribi un altre govern que faci
una altra televisió. Això no és el que nosaltres volem, volem un
model professional.
Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Costa. Té la paraula la Sra. Vicepresidenta.
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LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, primer recomanar-li a la
portaveu que no s’enfadi, que es tranquilAlitzi perquè ara li
donaré compta, i veurà com no feia falta enfadar-se tant per
totes aquestes qüestions. En primer lloc, aniré a les residències,
residència de Santa Eulària, de Sant Antoni i de Sant Jordi.
Vostès a la residència de Santa Eulària hi varen posar un
cartell, nosaltres l’hem construïda, si vol es passegi per Santa
Eulària. Residència de Formentera, un hospital i dues
residències, la de discapacitats i el centre de dia, però també la
convit a veure tot l’estat d’obres. Per cert, el delegat del
Govern compareix a totes les primeres pedres i a totes les
visites d’obres i segur que li podrà explicar millor que jo.
Però anem ara a la realitat de Mallorca. Residència de
Calvià, coneix Mallorca? Quan arribam a Punta Portals, a la
dreta hi ha tota l’estructura, si vol la pot anar a tocar.
Residència de Montuïri, residència de Capdepera, residència
d’Inca, residència de Manacor, residència de Felanitx, de
Santanyí, la convit a passejar-se pels pobles. Hospital Militar
del carrer Oms i de Sant Miquel. Alzheimer a Marratxí, la
convit. Parkinson a Son Güells, devora IKEA, la convit, he
posat jo les primeres pedres. Joan Crespí, Parkinson, perdó,
tetraplègia i Paraplegia, carrer Joan Crespí, antic parc
d’automòbils, en què vàrem tenir la desgràcia que va caure un
operari, la convit. Vostè les pot tocar o no tocar, però basta
passar pel carrer per veure-les, ara, no hay peor sordo que el
que no quiere oir ni el que no quiere ver. En fi, jo sé que vostè
du ulleres, però segur que si hi va les veurà, perquè jo les he
vist i he posat les primeres pedres.
Bé, en el tema dels periodistes, per respecte als periodistes
i per respecte a la persona de la qual vostè em parlava, en fi,
crec que cada periodista ha de poder presentar tot el món, que
tots han de poder fer feina amb tots i que supòs que cree el
ladrón que todos son de su condición, que vostè només fitxaria
periodistes que pensin com vostè; doncs miri, jo fitx cada dia
periodistes que són d’esquerres, perquè tenc un altre concepte
de democràcia. I quan me vaig presentar de candidat a l’any
2000 me va presentar molta gent d’esquerres i no es varen fer
del PP, seguien sent d’esquerres, però aquesta és la diferència
entre vostè i jo.
Bé, ara me vull aturar en dos temes. El tema de justícia és
que ric per a no plorar, perquè després del drama que planteja
la memòria del Tribunal Superior de Justícia, després que basta
fer una volteta per anar a veure els fiscals, els jutges, els
colAlegis de procuradors, de graduats, d’advocats, anar a veure
els sindicats, anar a veure els laborals, els comitès d’empresa
i veure com és possible que un perit no tengui megàfon, és que
clar, me sorprèn. Com és possible que un jutge d’Inca no pugui
dictar sentències perquè no té tinta? Què vol que facin, i vostè
me parla d’un pla general. Doncs a veure si fan l’edifici, perquè
tot això que jo li cont són, es toca amb les mans, es veu,
maldament vostè no ho vegi, supòs que la miopia deu ser
accentuadíssima, són allà els edificis. Però m’agradaria que
més aviat millor es desbloquejàs el tema d’Eivissa, però també
el d’Inca, el de Maó, el de Ciutadella, el de Manacor, el de
l’Audiència, un edifici nou per a l’Audiència, la qual conviu

amb el Tribunal Superior de Justícia i és inviable, comparteixen
el mateix cap de premsa, és inviable, no tenen espai per créixer;
denúncies a aquest Parlament reiteradíssimes pel president del
Tribunal Superior de Justícia, i en els pressuposts descendim.
I què vol que faci? És una qüestió d’emergència nacional i
vostè s’hauria de posar devora jo, com molt bé ha fet el PSM,
per ajuntar-se amb mi i poder lluitar aquest tema. Necessitam
aquesta competència ben dotada, dit per tots els operadors, no
ha estat una negociació en solitari. I clar, vostè va a cercar de
quina puede defender a su gobierno; però si no té defensa, cap
dels governs han tengut defensa, cap dels governs que hi ha
hagut a Espanya ho ha fet correcte, ni el Sr. Aznar, si m’és
igual dir-li, no han fet res del que pertocava. I el que li deman
és que s’ajunti amb mi per negociar aquest tema que és
d’emergència nacional, perquè cada vegada està pitjor i és el
que diferencia una societat desenvolupada d’una altra que no
ho està. L’únic que han fet tots els governs és posar més places,
però no hi ha més espai i estan un damunt l’altre. I tant de bo
que hem fet l’esforç de la Fiscalia, li deman que planegi per
damunt del partit, que no defensi els seus intentant justificarlos, que s’ajunti amb mi per un tema d’estat i d’emergència
nacional.
Per cert, només com a anècdota per sumar bé, si sumam
González i sumam Zapatero, 13 més 3 són 16 i Aznar 8, i
cadascú la seva quota de responsabilitat; perquè veig que la
suma abans no l’havia feta bé, en fi, supòs que perquè vostè i
jo som de lletres.
En el tema de Formentera, ni porta de darrera ni porta de
davant, aquí el consell de Formentera el va proposar un diputat,
que és el diputat per Formentera, l’únic que hi ha, que va
proposar a una proposició no de llei el consell de Formentera.
Com que no els va agradar que ho fes, en ares al consens ho
vàrem retirar, perquè tots els debats de l’Estatut s’han de fer
dins l’Estatut, a no ser que els proposi l’esquerra, però en fi, les
coses funcionen així. Aleshores, vàrem anar al debat de
l’Estatut i en el debat de l’Estatut el consell de Formentera va
ser una realitat; primer el seu grup dubtava si era constitucional
o no, tiene que ser un consell, una entidad local reforzada, bé,
al final els vàrem convèncer de les bonances constitucionals del
consell de Formentera. Superada esta criba, i aquesta
negociació la vaig tenir jo, el consell no pot ser major fins a
l’any 2011, necessita aferrar-se d’Eivissa quatre anyets per ser
major d’edat. També els vàrem convèncer, amb una negociació
duríssima que no, que la majoria d’edat de Formentera podia
ser perfectament l’any 2007, que no necessitàvem esperar
quatre anys per tenir la majoria d’edat.
Quan els hem convençut d’això, el següent, i també els
convencerem, és que no dejes para mañana lo que puedas
hacer hoy, ve la llei d’acompanyament i es pot fer una
transferència al consell de Formentera de totes les
competències, de transports, de carreteres, de cultura, d’acció
social, d’ordenació del territori, d’ordenació turística, de totes
les que té Eivissa. I a més, hi ha una mesa, formada per les tres
institucions, govern, consell i ajuntament, no sé si a vostè li
agrada o no, però no són del mateix color polític, els quals
arribaran a un acord. Perquè hem d’esperar més? El consell de
Formentera ja, no ho sé, se m’ocorre muntar una plataforma
tots junts que ho demanem i per tant el consell de Formentera
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ja, ni porta de darrera ni porta de davant, amb llum i taquígrafs
i com més aviat millor. Però clar, no sé si forma part de la seva
estratègia de dilació, perquè ha estat una història per a no
dormir, però en fi, mentre ho tenguem m’apunt a tot.
Que castigam les illes que no són seves, si vol, jo és que no
me vull fer pesada, perquè tenc el conseller de Comerç que ara
li toca, però vol que li torni a dir la despesa per habitant de
Menorca i de Formentera, molt superior a Eivissa i per suposat
molt superior a Mallorca? Vostè ha tirat una pedrada, però me
digui quina dada no és certa, divideixi les inversions pels
habitants i li sortirà que les illes més beneficiades són
Formentera i són Menorca. Però no me val a un debat seriós i
rigorós, com requereix un legislatiu d’un país, tirar pedrades
sense comprovar, jo aquí he fet molta feina per poder realitzar
totes les inversions i poder-li donar aquestes dades, si no, doncs
la convit que en el futur me les desdigui, però me les desdigui
de qualque manera argumentada, no perquè els meus desitjos,
una cosa són desitjos i l’altra els fets.
I acab, amb l’Estatut. Sra. Costa, si qualcú ha empès la
reforma estatutària ha estat el Partit Popular i concretament la
que els parla; 40 reunions amb un equip d’experts, quasi 500
reunions amb la societat civil, simultàniament 40 reunions de
ponència, 2 comissions polítiques, diverses reunions polítiques
amb el Grup Socialista, on vàrem acceptar 70 de les 120
esmenes. Ha estat aquesta que els parla, independentment que
el meu partit ho hagués modificat o no, m’és igual, la realitat és
que el Govern de Jaume Matas ha empès aquest Estatut. I
actualment estic fent una ronda de 500 associacions més per
explicar-los el contingut. I el meu grup no ha demanat cap
ampliació de termini d’esmenes, perquè ho tenim claríssim,
només farem l’esmena del reforçament de la insularitat i quatre
o cinc tècniques; el seu grup pot dir el mateix? Farà només les
esmenes que ens va anunciar de la llengua i l’altra esmena dels
3 milions del PIB o farà altre tipus d’esmenes? Perquè si no, no
m’explica l’ampliació de 35 dies més, a no ser que tenguin
problemes amb els seus.
Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. I ara té el torn el Grup
Parlamentari Popular, intervé el Sr. Jerez, per un temps màxim
de deu minuts.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra.
Vicepresidenta per ser aquí avui i donar-nos les explicacions
sobre els seus pressuposts, també gràcies als seus alts càrrecs
que avui ens acompanyen. Jo faré, més que una intervenció
tècnica, una intervenció, si m’ho permeten, de cortesia, a causa
del temps, i que espera el Sr. Conseller d’Indústria per entrar i
explicar els seus pressuposts. Com dic, i ho reiter, moltes
gràcies per les seves explicacions, Sra. Vicepresidenta.
Són moltes les dades, moltes les seccions, moltes les xifres,
molts els programes i com entendrà i com ja li he avançat, no
entraré en comentaris detallats del seu pressupost. Celebram,
com no pot ser d’altra manera, aquest increment del 14% que
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vostè anuncia, que s’estima en un total de 40 milions d’euros
aproximadament, però m’agradaria començar o encetar aquesta
intervenció amb una frase que vostè ha dit i que nosaltres la
subscrivim fil per randa perquè hi coincidim plenament, vostè
ha dit: són els pressuposts més socials de la història, i jo la
felicit per això i la felicit per això perquè nosaltres participam
d’aquest fet i participam d’aquesta afirmació.
I dades cantes, els números canten, el 42% del pressupost
es destina a assumptes socials, això sense comptar, com vostè
ha anunciat, que la xifra podria arribar el 73% si comptam les
aportacions relacionades amb la transferència als consells
insulars. Però em permetrà que li digui que aquest èxit, Sra.
Consellera, Sra. Vicepresident, que aquest èxit no ve tant per
les xifres, no ve tant pels percentatges, els increments o no, que
també, sinó que l’èxit d’aquest pressupost ve per encertar, per
encertar amb el veritable fi pel qual avui hem de treballar, l’èxit
ve, com dic, per encertar a donar resposta econòmica en aquest
cas a les necessitats socials, primàries més immediates, com
són les polítiques actives relacionades amb, com vostè ha dit,
la dependència o per exemple la salut, entre d’altres coses.
I això diu molt de la seva conselleria, Sra. Vicepresidenta,
diu molt d’aquest govern i sobretot perquè sap perfectament
detectar en tot moment i localitzar la demanda d’un servei
social imprescindible. I si bé això és l’obligació de qualsevol
gestor públic, no sempre es fa de la mateixa manera, no sempre
es fa amb la mateixa solidaritat i no sempre es fa amb la
mateixa sensibilitat com ho fa la seva conselleria, com ho fa
vostè. Sensibilitat que també es manifesta en termes d’equitat,
sensibilitat que també es manifesta en termes de justícia i
sensibilitat que també es manifesta en termes de necessitat quan
redacta el pressupost. I dic això perquè, si bé els pressuposts es
confeccionen per a tots i cadascun dels ciutadans globalment
considerats, és cert que hi ha ciutadans que pateixen
circumstàncies singulars, circumstàncies especials per raó del
seu lloc de residència, com és en aquest cas l’illa de
Formentera, els quals mereixen ser tractats des de
l’administració amb aquesta especial sensibilitat, com també els
municipis, per exemple de l’illa de Menorca, localitzats a la
Serra de Tramuntana. Certament, històric és el que es destina
a Formentera, 1.353 euros per càpita, els quals, sense dubte,
ajudaran els ciutadans d’aquesta illa a fer més fàcil la seva
triple insularitat. I també, com no pot ser d’altra manera,
celebrar que Menorca rebi un tractament similar, l’import
destinat a aquesta illa, l’import per càpita, sense que avui, i ho
han fet, la puguin acusar, i dic que ho han fet, de deslleialtat, de
castigar i de maltractar els ciutadans d’aquesta illa. No ho
poden fer i avui en aquesta sala ho hem sentit.
Respecte d’IB3 no puc dirigir-me a vostè sense manifestarli les nostres més sinceres felicitats, els èxits ja són aquí, els
èxits ja han arribat. En termes relatius ho ha explicat vostè i en
termes absoluts també, ho mirem per on ho mirem, per alt, per
baix i per qualsevol costat; i vostè, en termes relatius ho ha
comparat amb altres cadenes, Aragó, Astúries i Múrcia. I també
ho ha fet en termes absoluts, respecte de la mitjana d’audiència.
Nosaltres ens felicitam d’aquest èxit, el qual compartim i en
participam.
I també, des del Grup Parlamentari Popular, volíem
admirar, d’una forma naturalment important i extraordinària, el
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seu compromís, el seu compromís personal, el seu compromís
com a vicepresidenta i membre d’aquest govern per millorar la
seva fixació, per millorar les infraestructures judicials
d’aquestes illes, la millora dels mitjans i els esforços per tal de
gestionar des d’aquí la nostra justícia. Animar-la a seguir per
aquest camí; tots els que som aquí sabem quin és el diagnòstic
i vostè sap quina és la recepta, per tant nosaltres l’animam,
l’encoratjam a seguir per aquesta direcció i aquí trobarà el
nostre incondicional suport.
I després d’això, després que vostè treballi en aquest sentit
i la seva conselleria faci esforços importants per tal que la
justícia pugui ser desenvolupada en aquestes illes d’una manera
digna, hem d’aguantar moltes coses i molts de comentaris que
avui s’han sentit aquí que a mi em fan absoluta vergonya; avui
el que no es pot dir és que el Partit Popular obstaculitzi res,
avui el que no es pot dir aquí és que el Partit Popular boicoteja
res i molt menys la construcció d’un edifici destinat a albergar
els jutjats d’Eivissa i Formentera. Aquí hi ha una cosa, Sra.
Vicepresidenta, i no sé si vostè la coneix o la desconeix, aquí
hi ha una història d’una presumpta ilAlegalitat, i això és el que
passa a Eivissa, una història d’una presumpta ilAlegalitat, i
precisament per aquesta qüestió i no per qualsevol altra, els
jutjats d’Eivissa pareix ser que no tiren endavant. Però jo li diré
una cosa, els jutjats d’Eivissa no depenen d’un edifici, no
depenen d’una ilAlegalitat, depenen de la competència de qui la
té, que és el Ministeri de Justícia, que és el directament obligat
a construir i a reformar i a habilitar les dependències judicials
tal com pertoca.
I vostè ho ha dit molt bé, allà on manca més infraestructura
nosaltres la feim, ells, allà on manquen infraestructures no les
fan. I el meu grup parlamentari coincideix amb vostè, no ho
hem fet bé, ni nosaltres ni ells, i ho reconeixem i no hi ha cap
tipus de problema, però el tema d’Eivissa és un tema molt
delicat i no depèn precisament de l’aprovació d’un pla general
d’ordenació urbana, ni d’una modificació puntual, depèn
d’altres coses. I avui aquí en podríem parlar amb molta
profunditat, depèn de moltes coses i sobretot d’una, com dic,
presumpta ilAlegalitat i presumpta irregularitat. Allà on hi havia
llicència, i ho he de dir, perquè fer 30 habitatges, l’Ajuntament
d’Eivissa, amb una empresa mixta, n’ha construït 132 sense
llicència, i això és així, és aquest l’impediment als jutjats. Sí,
que ho diguin; sí, que ho diguin.
No faré més qüestió d’això, crec que ja n’he feta prou, però
en qualsevol cas jo volia aclarir aquesta circumstància perquè
crec que és de justícia fer aquestes manifestacions, perquè crec
que no és de rebut el que s’ha comentat aquí respecte de
l’administració de justícia i més quan aquest govern fa esforços
importantíssims per tal de dignificar la justícia.
Moltes gràcies, gràcies per les seves explicacions i moltes
gràcies també als càrrecs que avui l’acompanyen.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Jerez. Té la paraula l’Hble. Sra.
Vicepresidenta.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I
CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria
Rosa Estaràs i Ferragut):
Sí, gràcies, presidenta. Molt breument, per agrair aquest
suport del Grup Popular. I efectivament vostè ha entès
perfectament el sentit d’aquests pressuposts, com no podia ser
d’una altra manera, quant que són els pressuposts més socials
de la història, no només pel que fa a les infraestructures per a
la dependència, per a la salut i per a l’educació, sinó també pel
que generen d’activitat econòmica, no hi ha millor política
social que la creació de feina. En aquests moments duim
davallats 9 punts en la creació de feina per a joves, 4 punts en
dones i 3 punts en total.
Duim tota una sèrie d’inversions importants en salut que ha
aconseguit alleugerar la llista d’espera, ningú no espera més de
sis mesos en intervencions i en consultes, estam en una mitjana
de 52 dies.
Hem posat en marxa serveix extraordinaris com la gratuïtat
de la salut bucodental, a partir de sis anys i de manera
progressiva. Posarem en aquests pressuposts la salut bucodental
també dels majors, amb un límit de renda.
Totes les inversions que vostè coneix en matèria de salut,
tot el tema de residències, que l’anterior portaveu, Sra. Costa,
la qual lament que no l’hagi escoltat perquè hagués estat de
justícia i de cortesia parlamentària, que tots els portaveus
aguantassin el final de la convocatòria, però en fi, supòs que hi
ha una força major, per poder veure la realitat de les
residències d’Eivissa, de Sant Antoni, de Sant Jordi, d’Eivissa
i de Formentera, a Formentera concretament dues, la
d’Alzheimer i la de malaltia mental, i de discapacitats; i
evidentment, les que li he dit de Mallorca, Santanyí, Marratxí,
Capdepera, Calvià, Montuïri, Sant Joan molt endarrerida, Ca’n
Picafort molt endarrerida, Inca, Manacor, Pollença i 18 centres
de dia a l’illa de Mallorca, més tota una sèrie d’inversions a
Menorca, a Santa Rita que les ha fet el consell, amb un conveni
amb el govern; dos centres de dia, es Migjorn i Ferreries i es
Torretó, el qual hem rehabilitat i el centre juvenil de Ciutadella.
Ho dic per a no deixar Menorca de banda, en què també és
important la inversió per a la dependència que feim allà.
En educació, un 63% més d’inversió. He de dir-li que en
salut hem passat de 600 milions d’euros a més de 1.000 aquesta
legislatura, la qual cosa és un esforç pressupostari increïble a
una comunitat autònoma on el pes de la immigració és d’un
15%, quan a Madrid és un poquet més d’un 13 i els serveis no
s’han ressentit gràcies a aquesta capacitat inversora social del
Govern de les Illes Balears.
El meu compromís personal és evidentment amb el tema de
justícia i amb els serveis socials, com ho demostren els
pressuposts. En matèria de justícia, demanar que el Partit
Socialista, que té la llave, ara que està de moda la llave, una
vez más, amb això del tripartit, que ens deixi la clau per obrir
el calaix del senyor ministre de Justícia els darrers vint dies que
li queden abans que se’n vagi a fer campanya a Canàries i
pugui dur aquí el cost efectiu que ens mereixem, que no és altra
més que 80 milions d’euros a l’any per començar a fer feina
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amb unes instalAlacions de justícia, les quals, com a mínim,
serien dignes.
Agraesc extraordinàriament l’explicació que m’ha donat del
pla general, en qualsevol cas era un tema anecdòtic dins un
entramat que és molt més complex que el pla general d’Eivissa
i un edifici a Eivissa, perquè a Maó el consell insular el
presideix la Sra. Barceló i no han fet res, i a Ciutadella tampoc,
a Inca i a Manacor ho presideix la Sra. Munar i tampoc no han
fet res. Per tant, al final me tem que tots els presidents del
govern d’Espanya, inclòs Aznar, no han fet el que tocava per a
la justícia i el que deman és que facem un front comú perquè si
volem la transferència ens la donin amb condicions, i a més de
tirar pedrades damunt corrupció, posin doblers en els
pressuposts.
Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Vicepresidenta.
Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, només queda
agrair la presència de la Sra. Vicepresidenta i dels seus
acompanyants.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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