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EL SR. PRESIDENT: Bon dia senyores i senyors diputats. L’ordre del dia
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d’aquesta sessió és el debat, votació i aprovació, si pertoca,

dels dictàmens de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, relatius

al projecte de llei RGE núm. 6830/04 de mesures tributàries,

administratives i de funció pública i RGE núm. 6829/04 de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per al 2005.

Abans d’entrar en el debat, aquesta presidència posa en

coneixement dels senyors diputats que les votacions es faran a

les 13 hores, o sigui no abans de les 13 hores i a les 20 hores

del dia d’avui, i a les 13 hores i quan acabi el debat a la sessió

de demà, dimecres, dia 22.

I. Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i

Pressuposts, del Projecte de llei RGE núm. 6830/04, de

mesures tributàries, administratives i de funció pública.

Passam idò al debat del dictamen del Projecte de llei RGE

núm. 6830/04, de mesures tributàries, administratives i de

funció pública. I començam per la defensa conjunta de les

esmenes que es mantenen al títol I, normes tributàries. Defensa

conjunta de les esmenes RGE núm. 7976, 7978, 7979 i 7981

del Grup Parlamentari Socialista i de les esmenes 7519, 7520,

7521, 7522, 7523, 7524, 7525 i 7526 del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista.

Té la paraula el Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, per a la defensa de les esmenes RGE núm. 7519,

20, 21, 22, 23, 24, 25 i 7526. Té la paraula l’Hble. Diputat Sr.

Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, bon dia

i bona hora. En aquest primer bloc d’esmenes que fan

referència a tota la part fiscal de la llei d’acompanyament del

pressupost, però és un conjunt de modificacions legislatives a

les quals ja vàrem fer esment quan se va produir el debat de

totalitat. En aquest bloc d’esmenes volem fer referència a una

sèrie de propostes de modificacions fiscals que se fan. La

primera d’elles fa referència a les deduccions de l’Impost de

Renda de Persones Físiques per obres de conservació i

manteniment realitzades en finques que tenen una qualificació

de sòl rústic protegit, encara que sigui només parcialment.

En aquestes dues esmenes, a pesar de què estam d’acord en

què s’incentivin les obres de conservació i manteniment en

finques rústiques, però consideram que s’han d’exceptuar les

obres realitzades en allò que és l’habitatge habitual del

contribuent perquè per aquesta línia ja hi ha una sèrie de

deduccions fiscals via Impost de Renda de Persones Físiques.

Aleshores no se tracta tampoc de duplicar els incentius en

aquests tipus d’obres. Igualment pensam que les deduccions

només han d’afectar les obres realitzades dins allò que és la

zona protegida de la finca. És a dir, pensin que aquesta llei diu

que ja tendran dret a aquestes deduccions si un 30% de la finca

està tipificada com a sòl rústic protegit. Clar, la possibilitat de

què dins un 70% de la finca que no té aquesta tipificació poder

deduir o tenir accés a aquestes deduccions és una discriminació

respecte als propietaris de finques que no tenen aquesta

tipificació urbanística.

El Govern en aquest projecte ha fet bandera d’una rebaixa

dels imposts. Al final quan hem contat hem vist que en la

previsió d’ingressos hi ha un increment substancial de la

previsió d’ingressos i això significa que no només no hi ha una

rebaixa dels imposts sinó que tampoc se fa una rebaixa

d’imposts progressista perquè pel fet de doblar la tributació

sobre actes jurídics documentats, passant el tipus del 0, 5 a

l’1%, allò que se fa és també doblar els imposts que graven les

hipoteques. Ja vàrem dir que l’impost que grava les hipoteques

és l’impost més popular, no popular del PP, sinó que avui

tothom té una hipoteca i especialment la gent jove té una

hipoteca. Clar i avui en dia doblar la tributació per les

hipoteques no és una proposta progressista fiscalment sinó que

és regressiva. En tot cas el que proposam és, encara que sigui

en el tribut que fa referència a les hipoteques, que quedi com

està, que quedi la tributació en el 0,5%. 

És curiós que el Partit Popular mai puja els imposts, a

l’argumentació a la comissió ja vàrem veure com defensaven

això i deien: “que no era una puja d’imposts, era una

actualització dels imposts”. Clar la semàntica se veu que en

política de cada dia és més important. Ara el que realment

compta és que a finals de mes la gent..., a final de mes no

perquè quan es constitueix una hipoteca la gent i especialment

els més joves que tenen dificultats per accedir a l’habitatge,

trobaran que gràcies al Partit Popular l’hipoteca serà més cara.

Després hi ha dos articles que fan referència a la regulació

del tipus que graven el joc del trot. Normalment el tipus que

grava el joc és del 21%, però per al trot se baixa al 18%.

Nosaltres pensam que és un joc amb la mateixa perversitat que

tots els altres jocs, encara que el motiu sigui el trot i per tant,

que també hagi de tributar al 21% i per això li presentam dues

esmenes. 

Després hi ha una esmena de modificació, hi ha uns articles

que modifiquen la Llei del cànon de sanejament d’aigües. I

proposa la llei l’exempció de tributació per cànon de

sanejament d’aigües, sempre que l’aigua s’utilitzi per a

regadius. Bé això no és innocent i veurem si ho resolem avui

perquè en ponència i en comissió ja hem advertit que si no se

modifica aquesta frase estaran exempts del cànon de

sanejament sempre que s’utilitzi per a regadius, regar un camp

de golf és regadiu, regar una zona enjardinada és regadiu. Mirin

perquè quedi totalment clar basta afegir una frase: “sempre que

s’utilitzi per a regadiu per a usos agrícoles” i acabam la

discussió, perquè si jo som titular d’un camp de golf o d’una

gran zona turística enjardinada, en base a aquest article 26,

demanarem l’exempció de tributar pel cànon de sanejament

d’aigua i ja la tenim armada, perquè només falta que amb la

polèmica que hi ha hagut amb els pagesos, que al final han

aconseguit l’exempció que vegin que els tracten exactament

igual que aquells grans consumidors d’aigua, que moltes

vegades reguen en una explotació agrícola i això també

s’hauria de vigilar i per tant, veurem, esperam que aquesta

esmena de sentit comú s’aprovi.

I finalment el Grup PSM-Entesa Nacionalista en aquest bloc

proposam dues esmenes per afegir nous articles, intentant

ajudar a portar la creu als ajuntaments que tenen gravíssimes

dificultats econòmiques i realment l’impacte damunt el

pressupost seria mínim. I seria eximir als ajuntaments de pagar
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les taxes per publicació d’anuncis en el Butlletí Oficial de les

Illes Balears i igualment, exempció als ajuntaments de pagar

taxes per a projectes d’avaluació d’impacte ambiental.

Realment això és pecata minuta, però si aconseguim beneficiar

les arques municipals que estan bastant malament també

haurem aconseguit el nostre objectiu.

Bé aquest és el primer bloc d’esmenes que esperam que

tenguin la sensibilitat el Govern i el seu instrument que és el

Grup Parlamentari Popular i se tenguin en consideració.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Té la paraula el Grup

Parlamentari Socialista per a la defensa de les esmenes RGE

núm. 7976, 7978, 7979 i 7981. Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Hem de

dir que una vegada acceptada en comissió dues de les nostres

esmenes que proposaven modificacions en allò que és la

redacció del títol de dos articles que se’ns proposa en aquesta

llei, hem de dir que mantenim encara una esmena que cerca al

final el mateix objectiu i és més claredat en la proposta i per

tant, la modificació d’alguna manera de la redacció dels títols.

L’esmena 6830 que pretén la modificació dels títols dels

articles 8, 9, 10, 11 i 13 per entendre que concretament la

paraula “millora” no és la més adient quan parlam de normes

tributàries, entenem que hi hauria alguna altra expressió que

seria més clara a l’hora de fer referència a normes tributàries

perquè de fet vostès parlen de millora de la reducció quan allò

que realment s’està fent és proposar un augment o un increment

de la reducció aplicable fins ara. Per tant, com dic, entenem que

hi hauria alguna solució per canviar el sentit d’aquest títol.

A més d’aquesta esmena de substitució mantenim també

una esmena d’addicció i dues de supressió. L’esmena

d’addicció és la 7978 i és a l’article 15 que proposa una

bonificació autonòmica quan es produeix donació de diners de

pares a fills o altres descendents per a adquisició de primer

habitatge, això és el que se’ns proposa. Amb aquesta

bonificació hem de dir que hi estam d’acord, si bé discrepam en

algun dels requisits marcats per poder-la aplicar, com podria

ser que el patrimoni del donatari pugui ser de fins a 400.000

euros, tema que ja tocàrem l’any passat i no hi entrarem més

enguany, però si fes falta en parlaríem més endavant.

Però tornant al tema de la proposta, entenem que seria

desitjable establir un tractament similar quan es tracti de

donació directe d’un bé immoble, sempre evidentment que

aquest bé immoble fos el primer habitatge d’aquest fill o

d’aquest descendent i a més a més, complir la resta de

condicions i requisits com poden ser els marcats pels apartats

a), b), d) i e) d’aquest mateix article o el b), c), d) i e) de

l’article 17.

Tenim dues esmenes de supressió, jo variaré una mica

l’ordre quant als articles que afecten perquè crec que val més

acabar parlant de l’article 19 i ara primer faré referència a

l’esmena 7981 que afecta l’article 27 i entenem que és

important replantejar el contingut d’aquest article ja que

mitjançant la modificació de la vigent Llei de taxes s’inclouen

nous fets imposables i no és la inclusió d’aquests nous fets el

que ens resulta dubtós sinó que l’aplicació d’alguns d’ells, tal

com està recollit a la redacció d’aquest article, es podria

entendre com irregular i per tant, en el seu moment o en un

futur provocar nombroses reclamacions i entenem que seria

desitjable evitar-les.

Per concretar, em referiré als nous fets imposables que

figuren una vegada acceptada la modificació, si s’accepta la

modificació que es proposa dels articles 5.d), 7.d) i 113 ter, allà

on s’estableix com a fets imposables i es diu així directament:

“fotocòpies o còpies amb suport informàtic”. Dit així d’una

manera tan abstracte es pot entendre que es cobra per qualsevol

fotocòpia o còpia amb disquet i això de fet, plantejat així també

d’una manera tan general entenem que podria ser irregular,

però és que en realitat s’ha d’entendre un altre fet i una altra

cosa i és que el fet imposable no pot ser la fotocòpia, el fet

imposable ha de ser la realització de fotocòpia i creim que això

seria desitjable deixar-ho també prou clar. També es recull,

entenem que de manera incorrecte en aquest mateix article, una

proposta de modificació de l’article 343 quinquies i com a fet

imposable es parla de la utilització de l’etiqueta ecològica

comunitària, com en qualsevol cas hauria de ser la concessió o

l’atorgament d’aquesta etiqueta per part de l’administració.

I l’altra esmena que ens quedava de supressió, la 7979 i que

és de supressió de l’article 19 i la proposam perquè.., l’he

deixat al final perquè entenem que aquest és el punt que es

pretén (...) i que d’alguna manera pretén justificar totes les

propostes fiscals d’aquest apartat de normes tributàries.

L’increment que es proposa del 0,5 a l’1 del tipus de gravamen

per als actes jurídics documentats, en compensació, segons ha

explicat des de la conselleria, a les reduccions, bonificacions i

reduccions per a determinats colAlectius, és en realitat una

política fiscal enganyosa. Aquest increment de fins a l’1%

també demostra clarament que en cap moment, en cap cas han

tengut present un principi que és molt important quan parlam

de mesures fiscals i és el principi de capacitat econòmica, a

pesar de què vostès en alguns informes sí han fet referència a

aquest fet, però la realitat ens demostra que no. Vostès

proposen clarament un increment de la pressió fiscal, un

increment de la pressió fiscal en tota regla i és fals, entenem

des del nostre grup, l’anunci fet de pressió fiscal neutre. Ja en

el debat de l’esmena a la totalitat no vàrem tenir més remei

d’alguna manera de reconèixer que en realitat no hi ha una

baixada de la pressió fiscal, sinó un reajustament d’imposts.

Vostès varen dir directament posam determinats imposts i en

baixam d’altres, però la realitat ens demostra que ni tan sols és

com vostès ho pintaren aquell dia, la realitat és diferent, és un

increment clar de la pressió fiscal.

I dit això li voldria fer relació d’algunes de les deduccions

que vostès ens proposen mitjançant aquesta llei i després li

explicaré també per què d’aquesta relació, deducció

autonòmica. En primer lloc la deducció per a despeses

d’adquisició de llibres de text. Miri aquesta proposta és

exactament la mateixa que figurava a l’exercici 2003 i la

mateixa que figurava a l’exercici 2004. Deducció autonòmica
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respecte als contribuents residents a les Illes Balears d’edat

igual o superior a 65 anys, deducció de la quota íntegra,

concretament 36 euros, igual que al 2003 i 2004. Deducció

autonòmica per a adquisició o rehabilitació d’habitatges per a

joves. Aquí es podrà deduir la quota íntegra al 6,5, igual que el

2004, i és cert que un punt i mig més que el que hi havia el

2003, però igual que el 2004 i l’edat màxima ara és de 36 anys,

igual que el 2004 i en el 2003 era de 35. La mateixa deducció

autonòmica, en aquest cas per a lloguer, però també per a joves,

l’edat màxima també ha canviat però és igual que la del 2003

i 2004, 36 anys. En canvi, la deducció de la quota íntegra el

10% i el màxim de 200 euros, aquesta sí exactament igual el

2003, que el 2004 i ara el 2005. Deducció autonòmica per a

declarants amb discapacitats físiques o psíquiques, el mateix

grau de discapacitat, 33% igual o superior, igual el 2003 que el

2004, deducció de la quota íntegra 60 euros, el mateix 2003 i

2004 i també el mateix ve passant en la deducció autonòmica

per als declarants titulars de finques o terrenys inclosos en

àrees de sòl rústic protegit, exactament igual que la que hi havia

el 2003.

Els dic tot això i li vull fer aquesta relació de dades per fer-

li veure que vostès a dia d’avui segueixen intentant manipular

la informació que transmeten, perquè parlen d’un important

esforç fiscal, amb ajudes a determinats colAlectius, però posen

dins el mateix sac les propostes de deducció o bonificació

noves i les que estaven ja vigents i aplicant-se en altres

exercicis i està clar que això no és o no hauria de ser així i que

els ingressos que diuen que no tendran, de fet en algun cas ja

no entraven en passats exercicis. I també li volia fer aquest

comentari perquè en relació al fet, per si pot servir d’explicació

quan després intervengui el Grup Popular, perquè no passi el

mateix que va passar en el passat ple d’esmena a la totalitat,

allà on l’únic argument i a més ens va semblar un tan simple

que s’utilitzés per part d’aquell grup, respecte el Grup

Socialista, era que el Partit Socialista no vol deduccions per a

joves, tercera edat, etcètera. Això és el que es va dir una, dues,

tres i quatre vegades. I això demostra una cosa, li he explicat

tot el que hi havia el 2003, que és pràcticament el mateix que

hi ha en molts de casos ara en el 2005 i el que vostès ens varen

dir en aquell moment està clar que no és així perquè de fet ja

s’aplicaven moltes d’aquestes deduccions a la passada

legislatura.

En qualsevol cas entenem que les propostes que es fan via

esmena per part del Grup Socialista pretenen tan sols claredat

en la redacció i per tant, claredat en el missatge que es

transmet. En un altre cas la proposta de complementar la que

feia l’article i les de supressió perquè entenem que al final allò

que es cerca és estalviar-nos futures reclamacions via falta de

concreció o de correcte redacció també del que es marca en

aquests articles, en allò que no faria falta arribar en el moment

d’haver de plantejar-nos aquestes reclamacions, aquests

contenciosos simplement per no haver redactat correctament

uns articles.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. En torn a favor té la paraula, pel

Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, la Sra.

Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Respecte

aquest primer bloc el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida-Els

Verds no hem presentat cap esmena, tot i que volem donar

suport a les esmenes que han presentat el PSM i el PSOE.

Creim que tal com vàrem dir en el seu moment que tot aquest

títol primer de normes tributàries i per tant, els 26 articles fan

un seguit de deduccions que nosaltres entenem que moltes

d’elles són més bé per complir el tràmit i parèixer que s’està

fent un gran esforç, com per exemple dins la línia de presentar

les esmenes tan per part del PSM i concretament a l’article 19

pel que fa referència a les operacions o la modalitat d’actes

jurídics documentals. 

Nosaltres creim que efectivament se fa un augment molt

important quan precisament dins la línia d’allò que ha estat

aquest primer capítol de les normes tributàries idò pareix que

se fan desgravacions en determinats aspectes, quan en realitat

allò que es fa és compensar a través d’aquest augment tan

important d’una qüestió que quasi bé ha de fer tothom. Ja vaig

posar un exemple molt clar i és que mentre un jove té deducció

per a primer habitatge, quan va a fer l’hipoteca idò li cobren el

doble i així se compensa. Nosaltres per tant, a aquesta esmena

del PSM li donam suport per entendre que estam en la mateixa

línia del que se planteja.

Per altra banda també dins allò que ja suposa l’article 25

també consideram que l’esmena que presenta el PSM referida

al cànon d’aigua, que com a mínim posi que hi hagi un ús

agrícola, idò creim que també és important. Nosaltres ja vàrem

plantejar també en el seu moment en aquest plenari que

consideràvem, tot i que s’havia de potenciar l’agricultura, el

que realment s’ha de fer és en primer lloc és potenciar

l’agricultura i no precisament els regadius que en molts de

casos són camps de golf. Però per altra banda també crèiem i

consideràvem important que anés adjunt a això tot allò que eren

mesures d’estalvi que pareix que són inexistents referides a

aquesta qüestió. Però almanco creim que aquesta esmena entra

en una línia fonamental i que seria deixar molt clar que només

és per a temes de regadiu i per tant, que no hi ha altre tipus d’ús

o un ús agrícola.

També ja per acabar, creim que l’etiqueta ecològica, ja ho

vàrem dir en el seu moment, pareix que se planteja com una

nova taxa i a més, pareix que suposa un gran avanç, idò

nosaltres sempre consideram que aquesta etiqueta ecològica

comunitària no queda aclarit, ni s’especifica com se durà a

terme la vigilància i control al seu ús, és una incògnita i ens

preocupa que no se considerin tampoc les condicions, els

criteris i el tipus de productes que poden solAlicitar aquesta

etiqueta. Per la qual cosa creim que crea una gran confusió, no

queda gens clara i que per tant, respon a allò que per a nosaltres

és tot aquest capítol de normes tributàries i que més bé

responen a una intenció de parèixer que s’està fent un

màrqueting adreçat a determinats colAlectius, un màrqueting

verd, quan en realitat deixa molt a l’aire i molt confús aspectes

com aquest.
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I per tant per acabar, nosaltres donarem suport a totes els

esmenes que s’han presentat en aquesta línia, tan el PSM com

el PSOE perquè entenem que poden millorar molt aquests

primers 26 articles que tenen a veure amb mesures tributàries.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. En torn en contra té la

paraula, per part del Grup Popular, l’Hble. Diputat Sr. Joan

Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Bon dia a tothom. Bé el debat de les esmenes de la llei

d’acompanyament intentarem, si és possible, escapar a tot tipus

de tecnicismes perquè és un llenguatge molt àrid i fer més que

res una interpretació de caràcter polític, no només de la llei de

mesures tributàries que ja vàrem tenir oportunitat de parlar-ne

dins la comissió, sinó el sentit de la mateixa. Jo crec que avui

per avui per allò que respecte el primer bloc d’esmenes que ha

presentat el Grup Parlamentari PSM i el Grup Parlamentari

Socialista. Jo com a portaveu personalment vull agrair la feina

feta pels dos grups i també sobretot per haver encertat d’una

manera molt clara una sèrie d’esmenes, allà on hi podria haver

una situació diguéssim de normalitat i de no haver de tenir la

necessitat d’adaptar certes normes tributàries, els puc fer

referència amb quin tipus d’operatiu ens ve fixat açò, fins i tot

alguna d’elles podrien ser acceptades, com varen ser

acceptades, poques ho reconec, dins la comissió. 

N’hi ha d’altres que tenen un rerafons, indiscutiblement i

aquestes crec que són les que són de pes, les que val discutir,

aquelles eren d’un rerafons de caràcter polític. Bé el

posicionament del nostre grup és que quedi molt clar, com se

diu des del PSM, que en el tema de regadius, tot i que vostès

ens deien dins la comissió, si no record malament, quan ens

referim a regadius vol dir a regadius d’ús agrícola, perquè si

després feim una assimilació de normes que avui en dia té la

nostra comunitat autònoma, no pot ser d’una altra manera. Però

així i tot vostès volen que açò s’especifiqui. Com també per

exemple a l’esmena presentada pel Grup Parlamentari

Socialista que també va ser motiu de debat i són les dues

esmenes a les quals vull fer més referència per complir la

paraula donada dins la comissió i sobre aquestes dues esmenes

me n’ocuparia i me’n preocuparia per veure si podríem arribar

a un acord, també és lògica des del punt de vista de si és per a

adquisició de primer habitatge, no només s’ha de tenir en

compte el que pot fer un pare que dóna uns doblers per

comprar un primer habitatge, sinó aquell pare que dóna el

primer habitatge que és una qüestió totalment al marge de quan

és un tema de caràcter hereditari, és totalment al marge.

Efectivament ens ho hem estudiat i ens ho hem mirat i jo crec

que entre les dues podem arribar a un acord.

Respecte a altres tipus d’esmenes, les estic englobant a totes

elles, n’hi ha alguna que no vull dir que ens sorprengui perquè

no ens pot sorprendre de cap manera, vull dir que les lleis

indirectament han de ser o haurien de ser sempre una matèria

viva i que per tant, com a matèria viva ha de ser susceptible de

canvi a mesura que van passant els anys. El recurs fàcil és dir-

los vostès me proposen algunes esmenes com per exemple el

Grup Parlamentari PSM, la 7522, que açò ja ve fixat en la llei

d’acompanyament de l’anterior legislatura i per tant, nosaltres

no ho canviam, si era bo abans també pot ser bo ara. Però és

que a la llei d’acompanyament no se pot fer un anàlisi puntual

de tots i cada un dels articles, al marge de tots els altres. Per

tant, aquí hi ha una sèrie de propostes que es proposa per part,

valgui la redundància, per part del PSM el seu canvi, com

pugui ser aquesta, la 7522, o com pugui ser la 7523 i l’únic que

feim nosaltres és mantenir en el nostre text les lleis anteriors

perquè consideram que encara és viable i encara és bo. Les

modificacions introduïdes en aquesta llei de mesures tributàries

administratives i de funció pública, les modificacions d’altres

lleis que serà motiu del segon debat, i sobretot segur que serà

motiu del segon debat per part del a representant d’Esquerra

Unida-Els Verds de la utilització d’aquest projecte de llei..., jo

intentaré després demostrar que són mínims. Per tant i per no

embullar més la troca i concretant, a l’esmena del Grup

Parlamentari del PSM el nostre posicionament en relació, ja

vàrem dir que no a la comissió, per no repetir els arguments ens

remetem a allò que vàrem dir no sé si a ponència, però sí en

comissió.

Respecte la segona esmena Sr. Sampol, no li propòs cap

transacció sinó simplement dir que acceptam, amb tot el seu

contingut, l’esmena 7524. Reiter, acceptam l’esmena 7524 i per

tant, l’article 26.3 quedaria redactat de la següent forma:

“l’abocament d’aigües residuals que es posa de manifest a

través del consum per captació directe d’aigües superficials o

subterrànies dels mateixos usuaris n’estarà absent, sempre que

s’utilitzi per a regadiu per a usos agrícoles”. Quedaria redactat

en aquest sentit. Per tant, doni per acceptada aquesta esmena tal

com vostès l’han presentada.

I pel que fa referència a l’esmena presentada pel Grup

Parlamentari Socialista, a la qual nosaltres també vàrem

adquirir aquest compromís. Les altres, tot sigui i més a aquestes

hores del matí, dit amb el millor dels tarannàs, jo passaré un

poquet per alt certs adjectius o qualificatius que ha volgut dir.

Miri, la nostra llei d’acompanyament no vol entrar de cap

manera per la porta del darrere en res. Hi ha mesures, com li he

dit abans, que són de caràcter fiscal i que són d’adaptació, com

és aquest increment d’un 1%, que no és res més que una

adaptació; si vostès volen dir que açò és un increment, bé;

aquesta adaptació suposa, efectivament, un increment d’un 1%,

però açò és el que ve fixat a través de totes les comunitats

autònomes, però després hi ha..., açò no es pot mirar, que és el

que li he dit jo abans, no es pot mirar aquest article d’una

manera separada de tot el que és la llei, perquè després també

s’ha de fer referència a veure si aquest 1% és real, que és real

a l’article en si mateix, però que després quan li has aplicat tot

el tipus que açò comporta ens adonam que l’afectació que

pugui suposar és mínima, és mínima per no dir quasi

imperceptible; no imprescindible, sinó imperceptible.

Però bé, deixant de banda aquesta qüestió jo sí que propòs

al Grup Parlamentari Socialista, que ja he tingut l’ocasió de

parlar-ne just dos minuts abans de començar aquest plenari, de

parlar-ne -si se’m permet l’expressió- amb el pare de la

criatura, sí que proposaria una transacció que és mantenir el

sentit i el tenor de la proposta presentada pel Grup Parlamentari
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Socialista, però adaptada a tot l’article; és a dir, no podem

mantenir l’esmena tal com està -seria massa llarg, ja l’hi faré

arribar- sinó que aquesta esmena, perquè sigui factible, perquè

sigui factible -perquè quedi constància del que estam parlant-,

perquè sigui factible l’acompliment de l’objectiu, que tant és

que un pare doni doblers per comprar el primer habitatge a un

fill, o a qui sigui, a un dels seus fills o a tots els fills, com també

ha de tenir els mateixos avantatges fiscals i d’exempció si dóna

un habitatge com a primer habitatge, sempre dins aquest

paràmetre de les edats. Clar, açò s’ha de compensar o

compassar amb el que fa referència el mateix article a una sèrie

d’apartats. Jo li ho passaré perquè vostè tengui temps de poder-

s’ho mirar, ja ho ha vist el seu company, vostè encara no havia

arribat, i li semblava correcte. 

Per tant és mantenir l’esmena del Grup Parlamentari

Socialista però concretament és amb una nova redacció a

l’article 15, seria amb una nova redacció a l’article 15, on hi ha

uns certs canvis a l’apartat 2 d’aquest article 15 i on els canvis

vénen referits precisament per donar compliment a aquest

objectiu que vostès persegueixen amb l’esmena. Jo açò ho puc

deixar a l’oficial major, ho puc deixar a la Mesa, al president,

però si em permet, Sr. President, com que després hauran de

tornar a intervenir, li ho passaria al diputat socialista perquè

donés una ullada a aquesta transacció.

I en aquest sentit res més i moltes gràcies. És evident que

les altres a les quals no he fet referència ni d’acceptació total ni

de transacció nosaltres mantenim el mateix vot.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. En torn de rèplica intervé el

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, el Sr. Pere

Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Huguet, senyors del Govern,

els felicitam per acceptar una esmena que aclareix molt el tema.

Pensar que amb aquesta modificació legislativa tots els reguius

en general poguessin estar exempts de tributació per cànon de

sanejament d’aigua, realment era una boutade que s’ha corregit.

I aquí insistesc: no només hem arreglat el tema normatiu sinó

que ara cal que hi hagi una tasca de la inspecció, perquè avui hi

ha concessions sota el títol de reguiu que s’utilitzen per a

subministrament urbà o fins i tot per a algun camps de golf que

continua regant amb aigües que tenen la concessió per a reguiu,

i hem de vigilar que com a mínim tributin per cànon de

sanejament d’aigua quan la llei els obliga.

Bé, fet aquest esment jo crec que hi ha una qüestió

important de caràcter crematístic, i és si amb aquesta llei

d’acompanyament s’apugen els imposts o no, i la veritat és que

un dels imposts més importants, que té més recaptació, és el

d’actes jurídics documentats, i el que es fa és incrementar el

tipus del 0,5 a l’1%, és a dir, que es dobla l’impost per actes

jurídics documentats, i és un import que grava tot tipus

d’escriptures i entre les escriptures hi ha les hipoteques. Bé, jo

accept que no acceptin que es quedi com estava al 0,5%, però

com a mínim, i els faig una proposta de transacció verbalment,

és a dir, que s’apugi a l’1% excepte quan l’acte jurídic

documentat faci referència a una hipoteca, que tributarà al

0,5%. 

Ara, insistesc, és curiosa l’habilitat del Grup Parlamentari

Popular, perquè tot i que les previsions de recaptació en

conjunt de tots els imposts cedits pugen 6 milions d’euros,

1.000 milions de pessetes -veurem al final com acaba- , no

s’apugen els imposts; avui s’ha utilitzat una nova paraula:

s’adapten els imposts, i realment l’habilitat del Partit Popular

és que n’hem d’aprendre, n’hem d’aprendre perquè fins que no

n’aprenguem no els guanyarem. Per tant apujar 1.000 milions

de pessetes la recaptació no és apujar els imposts, és adaptar els

imposts. Clar, l’entren molt finament.

(Rialles)

Bé, en definitiva, parlant seriosament, les hipoteques avui

és una qüestió familiar. Qui no té una hipoteca no està realitzat,

avui en dia, tothom té una hipoteca, i dobler el preu d’una

hipoteca realment és doblar el preu d’una hipoteca. Aleshores

si ho volen tenir en compte encara hi són a temps; si no direm

que el Partit Popular apuja els imposts, no adapten res, apugen

els imposts, doblen els imposts. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

(Inici de la intervenció inaudible)

...voldria tornar fer referència a una de les propostes via

esmena de supressió que presentam que no s’ha comentat per

part del Grup Popular, i voldria insistir en la necessitat de tenir-

la en compte, i és la supressió de l’article 27, el que parlava de

fotocòpies i de còpies en suport informàtic i demés. Miri, sobre

les fotocòpies com a fet imposable jo li vull recordar, o millor

dit en aquest cas, com proposam nosaltres, la realització de

fotocòpies, que només pot ser gravat quan la fotocòpia es

realitzi per part de l’Administració sobre documents originals

dipositats en aqueixa administració, i s’ha de dir així perquè ja

he dit abans que entès d’una altra manera podem pensar que es

cobrarà per qualsevol fotocòpia, i això -repetesc- és un tema

que pot proposar maldecaps de futur i que seria innecessari via

una correcció en aquest moment.

I quant a l’altre comentari que feia d’aquest mateix article

de la utilització de l’etiqueta ecològica comunitària, vull

recordar, recordar una vegada més i també per evitar futurs

problemes, que el fet imposable de les taxes sempre ha d’estar

vinculat a la prestació d’un servei públic i que mai, mai, en cap

cas, no es pot vincular aquest fet imposable a conductes del

subjecte passiu, com entenem que es fa en aquest article 27 i

que, com dic, serà objecte de futures reclamacions.

I ara sí entraré en el que pareix ser és el punt central

d’aquest apartat de normes tributàries, que és la proposta via
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article 19 de l’increment dels actes jurídics documentats del 0,5

a l’1, perquè ens diu el portaveu del Grup Popular que l’únic

que es fa és l’adaptació del mateix que tenen altres comunitats

autònomes, l’adaptació a la llei que ja apliquen altres

comunitats autònomes, però la realitat és que vostès fins ara

han venut aqueixa proposta simplement com una compensació

d’un gran esforç que es feia via bonificacions i reduccions

d’altres imposts. És així, vostès diuen: “incrementam del 0,5 a

l’1 perquè així compensam les bonificacions i deduccions i

reduccions que es fan a determinats colAlectius”, que llavors

també podríem comentar el tema de determinats colAlectius,

però miri, la realitat és una: el cost de les deduccions, de les

bonificacions i de les reduccions és de 61 milions d’euros; la

previsió d’ingressos per l’increment del 0,5 a l’1 és de 68

milions; recapta el Govern 6,78 milions més, i no és una cosa

que s’hagi fet gratuïtament i no és cap invent. 

Cadascú ho entendrà i ho explicarà com vulgui, però la

realitat -repetesc- ve fins i tot marcada a la mateixa memòria

econòmica que surt de la conselleria. Miri, la memòria diu:

“Resum de l’efecte recaptatori de totes les mesures tributàries”,

i surt un total, i al final posa: “Efecte recaptatori global: major

recaptació, 6,78". Quan un fa una valoració global dels

impostos que paga i, per deduccions per un costat però

increments per l’altre, resulta que el resultat final és que el

Govern ingressarà quasi 7 milions d’euros més del que

recaptava el passat exercici, cadascú ho dirà com vulgui, però

això és més que clar que és un increment dels impostos que es

paguen i per tant un increment de la pressió fiscal en aquesta

comunitat autònoma i, repetesc, ho disfressaran vostès com els

pareixi i ho explicaran com creguin oportú, però la realitat és

una i aqueixa realitat la reconeix fins i tot la pròpia conselleria

en la seva memòria econòmica. No sé per què hi hem de donar

tantes voltes ara.

I un altre tema, ja que parlàvem del gran esforç que es fa

per part de la conselleria i per part del Govern en l’aplicació

d’aquestes bonificacions i reduccions, que ja vàrem dir en el

seu moment que sí, que entenem que és necessari aplicar a

aqueixos colAlectius aqueixes mesures correctores, és necessari

proposar deduccions i bonificacions, però quan vostès parlen

d’això jo els faria només dues preguntes, també, ja que parlam

de l’esforç per a determinats colAlectius. Per exemple, joves;

com expliquen vostès a aquest colAlectiu de joves que, al marge

de les mesures que es prenen, que es proposa la mateixa

bonificació per a joves amb un patrimoni de fins a 400.000

euros que per a un jove que té per exemple un patrimoni de

18.000 euros? Expliquin vostès en què consisteix el gran esforç

i aquesta atenció prioritària des del Govern per determinats

colAlectius necessitats. Un jove amb un patrimoni de 400.000

euros no és un jove necessitat; potser un de 18.000 sí que ho és.

Vostès hauran de respondre aqueixa pregunta. I llavors la

segona pregunta seria si això és una ajuda directa a tots

aqueixos colAlectius necessitats. 

Per tant el que proposam és, insistim, la necessitat de la

retirada perquè és una falsa explicació la que vostès han ofert,

les dades i els informes de la mateixa conselleria són clars i

contundents i entenem que no es pot disfressar la realitat.

Quant a la transacció que proposa el Partit Popular de

l’esmena presentada a l’article 15, avançaré al portaveu del

Grup Popular que sí acceptarem la transacció que ens proposa

per part del seu grup a l’esmena presentada.

Res més. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Té la paraula el Sr. Joan Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Després segurament el

portaveu..., segurament no, el portaveu li passarà aquesta

esmena que hem de transaccionar perquè hi hagi una còpia per

a tots els grups parlamentaris.

Bé, jo crec que hem insistit més o manco en el mateix, i hi

ha vegades que sí que es pot fer en aquest cas demagògia en el

tema de si és pressió fiscal, si s’incrementa o no s’incrementa.

Efectivament cadascú s’ho mirarà segons les ulleres de sol que

es posi, segons el color del vidre d’aquestes ulleres de sol.

Miri, jo li he de dir que no, jo li he de dir que l’increment

aquest d’un 1% no és per a tots els actes jurídics documentats

i que és un increment progressiu. Vostè diu que s’apuja d’un

0,5 a un 1; sí, el pujam als rics, a aquells que fan hipoteques de

100, 200 o 300 milions de pessetes, o que fan hipoteques de 10,

15, 20 o 30 milions d’euros; aquest sí que hauran de pagar,

perquè aquells que fan una hipoteca que siguin joves, que

siguin majors, de família nombrosa i tal, per a aquests no es

mou del 0,5, i açò està posat a la llei. Per tant aquest increment

del 0,5 a l’1 es fa per a aquells que fan grans hipoteques que no

solen ser mai hipoteques de caràcter individual, perquè la llei

mateixa, a la Llei d’acompanyament es posa que açò és

progressiu. Primera qüestió.

Segona qüestió quant a la compensació. Bé, nosaltres hem

davallat..., açò són uns pressuposts i una llei d’acompanyament

que davallen la pressió fiscal d’una manera molt clara i molt

concreta, i en un aspecte que en la legislatura passada es va

incrementar, com és el tema de successions i transmissions

patrimonials; nosaltres passam del 7 al 3, i açò és una baixada

molt considerable. Amb totes les mesures -i vostès que han

estat al Govern ja saben açò, ja no ho poden dir des de

l’oposició sense aquesta experiència- amb totes aquestes

mesures tributàries i mesures de caràcter econòmic, bé, el que

se cerca al final del document és l’equilibri en les previsions i

les recaptacions; després hi ha el seguiment a veure si açò

s’aconseguirà o no s’aconseguirà. El pressupost no és com va

dir en el seu moment un insigne diputat: “Aquests pressuposts

han de quedar damunt la taula perquè veig que allò que

ingressam i allò que gastam és exactament el mateix i no es veu

benefici enlloc”. No, no és el cas. Açò ho va dir un diputat, eh?,

no feim bromes aquí.

(Rialles)

Per tant és normal que hi hagi aquest equilibri entre el que

són les previsions i el que són els ingressos. 

I jo no arribaria a la conclusió a què ha arribat el portaveu

del Grup Parlamentari Socialista, perquè amb tots els pecats

que hagi pogut tenir el Govern del Partit Popular en la gestió
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feta a Madrid, bé, allà s’ha demostrat d’una manera claríssima

que tenir major recaptació i majors recursos no implica

necessàriament incrementar imposts. No, implica moltes

vegades millora de gestió i sobretot major activitat econòmica.

Com més activitat econòmica hi hagi més recaptació es pot

tenir, perquè molt més es mou l’economia, molta més activitat

hi ha dins els circuits de caràcter econòmic que fa que les

arques públiques, amb la mateixa base imposable, recaptin

molts més recursos. Per tant no ens duguin aquí a enganyar-nos,

perquè açò seria un llenguatge, entre cometes, un poc pervers:

com més increment de doblers hi hagi a una institució pública

vol dir que hi ha més increment de pressió fiscal. No, no

necessàriament, i nosaltres estam demostrant -ja hem

demostrat- que açò no era així. L’exemple més clar el teníem

en la Seguretat Social; en la Seguretat Social semblava que era

impossible. S’ha recaptat moltíssim més; per què?, perquè hi ha

hagut molta més activitat econòmica, hi ha hagut molta més

ocupació, hi ha hagut molta més creació de llocs de feina, hi ha

hagut moltes més altes a la Seguretat Social, que han fet que

s’incrementessin tots aquests recursos. Açò, amb l’activitat

econòmica de la nostra comunitat, aquesta també és la previsió.

Per tant nosaltres consideram que està bé tal com està a la

Llei d’acompanyament i ens mantenim en les dues propostes

que hem fet: en l’acceptació d’aquesta esmena i en la transacció

feta al Grup Parlamentari Socialista.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. 

Correspon ara el debat de les esmenes i dels vots particulars

següents: del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds

les esmenes que van des de la RGE núm. 7537/04 a la 7554/04,

i els vots particulars a les disposicions addicionals quinzena

bis, quinzena ter, quinzena quater, quinzena quinquies i

quinzena sexies.

Del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, les

esmenes que van des de la RGE núm. 7527/04 a la 7534/04, i

les RGE números 7536/04 i 7555/04, i els vots particulars a les

disposicions quinzena quater, quinzena quinquies i quinzena

sexies.

Del Grup Parlamentari Socialista les esmenes que van des

de la número 7982/04 a la 7997/04, i els vots particulars a les

disposicions addicionals quinzena quater, quinzena quinquies

i quinzena sexies.

Té la paraula el Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, per a la defensa de les seves esmenes, per tant, la Sra.

Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades,

nosaltres ja presentam tot un seguit d’esmenes de supressió de

molts dels articles i de les disposicions addicionals que van en

aquest segon bloc, perquè consideram que aquesta llei

d’acompanyament de pressuposts no compleix la finalitat i els

objectius que estan marcats a la seva exposició de motius, i

precisament que incompleix els seus propis plantejaments. 

És una llei que nosaltres consideram que ja va fer l’any

passat el mateix el Partit Popular, i li va molt bé per fer dues

qüestions que nosaltres evidentment rebutjam: En primer lloc,

evitar el debat parlamentari, els procediments propis per a la

tramitació d’una modificació de llei parlamentària, evitar els

informes jurídics i tècnics sense conèixer les conseqüències i

l’abast d’aquestes decisions que avui s’aprovaran aquí; vull dir,

només per avalar aquest argument, que es modifiquen 9 lleis

que res no tenen a veure -la gran majoria- amb els objectius

marcats en aquesta llei d’acompanyament. I en segon lloc és

una llei que permet al Govern agilitar el procés de creació,

entre altres coses, a part d’imposar tot un seguit, com dic, de

modificacions legislatives, també de crear una administració

paralAlela per defugir el control públic i permetre

l’endeutament, així com també regular d’una altra manera, així

com millor vagi, el tipus d’accés dels treballadors a aquestes

empreses. Per tant això nosaltres entenem que no són formes

democràtiques i demostra per a nosaltres una manca de respecte

a l’activitat i al debat parlamentari. Per això presentam esmenes

de supressió de tots els articles i de les disposicions que no

tenen res a veure amb la finalitat d’aquesta llei, així com volem

defensar els vots particulars a les disposicions addicionals que

ha presentat el Grup Parlamentari del Partit Popular. 

Concretament, i fent una ràpida anàlisi del perquè plantejam

la supressió de tot un seguit de qüestió, hem de dir que a

l’article 33 -en demanam la supressió, és clar- es modifica la

Llei de creació del SOIB. Ja vàrem dir que és una llei aprovada

per unanimitat i informada de forma favorable per la totalitat

dels agents socials, i aquesta modificació ha estat rebutjada pels

sindicats i a més romp el que entenem per formació

professional, no només nosaltres sinó la Unió Europea. També

demanam la supressió de l’article 35, que deixa sense efecte

l’article 55 del Reial Decret de 20 de juliol de la Llei d’aigües,

i entenem i demanam per això al Partit Popular si creuen que

això té res a veure amb un tràmit de llei d’acompanyament als

pressupostos. L’article 36 també modifica la Llei de patrimoni

històric; no entrarem en aquesta qüestió perquè ja la vàrem

esmentar a la comissió, però entenem que totes aquestes lleis

no s’han de dur d’aquesta manera i amb aquest procediment.

Pel que fa a les normes de funció pública és francament

preocupant el que es fa a través d’aquesta llei. La política del

PP queda claríssima perquè, com he dit, tracta defugir el

control públic i els mecanismes de control de l’Administració.

I per què deim tot això? Idò ho deim perquè hi ha molts de

motius en aquesta llei que així ho fan necessari. Demanam la

supressió de l’article 38, ja que modifica la Llei 3/89 i es pretén

la privatització de la gestió del personal públic i que els

funcionaris puguin ser cedits en comissió de servei a les

empreses públiques. Fins ara les empreses públiques, sotmeses

a dret privat, no podien tenir personal funcionari i se separava

clarament la relació laboral privada de la pública. Això

permetrà que a totes les noves empreses que es creen o s’han

creat es pugui donar aquesta situació. 

També demanam la supressió de l’article 39. Es legisla a

partir d’ara que es podrà treure una oferta d’ocupació a la carta
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i les places que es mantenguin per als amics o coneguts no les

oferiran. Per tant entenem que es pretén donar més garanties als

funcionaris, també, que ocupen llocs de lliure designació; es

blinda aquesta lliure designació i es deixa en una situació

diríem de privilegi. Nosaltres creim que això no és la fórmula

per fer-ho, ja que ni s’ha negociat amb els sindicats ni s’ha fet

amb les fórmules que s’han de contemplar en la tramitació.

Però amb les quinze disposicions addicionals, a les quals

s’afegeixen les tres més del Grup Parlamentari Popular, a les

quals presentam vots particulars, ja entenem que aquí arribam

una miqueta al sostre. Per una part es fan noves empreses

públiques, que no entraré en quines perquè és de tots conegut.

Es transfereixen més competències de l’Administració a les

empreses públiques, i per tant ens quedam amb el fet que cada

vegada més hi ha més empreses públiques i per tant

l’Administració té menys pes, amb la qual cosa aquí hi ha

claríssimament una situació, com deim, d’una administració

paralAlela que al nostre entendre allò que intenta és defugir el

control públic i d’alguna manera deixar les mans més

desfermades per poder fer allò que es consideri.

Tampoc no entrarem en allò que ja hem dit, que la

disposició..., demanam per tant la supressió de gairebé totes les

disposicions addicionals, concretament d’11 disposicions

addicionals, perquè també entre altres coses, i dins l’argument

que he plantejat, idò la disposició addicional quinzena, per

exemple, aprofita per integrar a l’entitat autònoma de parcs de

les Illes Balears el funcionariat i el personal laboral, així com

el personal d’IBANAT; això no ha estat negociat a la Mesa de

negociació general i és contradictori amb els principis

esmentats a la Constitució Espanyola, que s’han de respectar

els principis d’igualtat, mèrit i capacitat per accedir a la funció

pública. Per tant, si pensem fer fix personal laboral i després

funcionaritzar-lo, convendria saber-ho perquè evidentment

sàpiguen que poden incórrer en una inconstitucionalitat.

Però a més d’això hem de dir que també es planteja, en

aquesta disposició addicional quinzena, una sèrie de qüestions

que hi voldríem fer un esment més acurat, ja que no vàrem

poder fer-ho en el plenari anterior, quan vàrem parlar de

l’esmena a la totalitat, i resulta curiós -per això nosaltres hem

presentat el vot particular- perquè per una part es demana a la

disposició addicional quinzena la condonació de deutes

generats i no pagats per la realització d’un seguit d’obres

bàsicament d’electrificació. No sabem si es vol perdonar el

deute a GESA, però allò cert és que GESA té guanys, quan fa

els comptes, i el Govern té precisament despeses en negatiu.

També demanam, dins la supressió d’aquesta disposició

addicional, i ho consideram a més un tema molt dur i molt

important perquè es dugui a través d’aquest procediment de la

Llei d’acompanyament, i és que s’està enganant als ciutadans

i també als mateixos treballadors i treballadores quan es parla

d’un pacte d’estabilitat; és a dir, s’ha duit a través d’una

esmena del Partit Popular incorporada a l’articulat de la llei

allò que és un pacte d’estabilitat. En tot cas vostès no plantegen

un pacte d’estabilitat, sinó la consolidació dins l’Administració

pública vulnerant els principis -ja ho he dit abans- d’igualtat,

mèrit i capacitat. No hi ha garanties i afavoreix les

contractacions fetes amb poc rigor i moltes vegades d’una

manera, a més, com sabem, desgraciadament a dit. Resulta

també un insult als òrgans de representació sindical, ja que no

ha estat negociat -o almanco a nosaltres no ens consta- com

caldria, i a més no hi ha un acord, almanco que nosaltres

coneguem. El pacte, si es va fer un pacte d’estabilitat, idò s’ha

de fer d’una altra manera, tal com es va fer anteriorment, i

sobretot ha de partir dels principis, com he dit abans, i sobretot

que sigui obert a tots els ciutadans en les mateixes condicions.

També s’aprofita aquesta disposició addicional per a una

qüestió que també ens resulta curiosa, que nosaltres hem

anomenat l’esmena per a la Sra. Cabrer. És a dir, es deixa sense

efecte, també com un aspecte concretament a la nova disposició

addiciona quinzena quinquies, es deixa sense efecte el

procediment de concurs per a l’adjudicació de concessions de

ports esportius. L’únic concurs que s’ha fet mai en aquesta

comunitat autònoma és el del port d’Andratx; per tant es legisla

per protegir la Sra. Cabrer i evitar també, de passada, el més

important, la concessió a qui la va obtenir de forma clara i

transparent i mantenir-la al concessionari actual. Això nosaltres

creim que no es pot fer de cap manera d’aquesta manera i

sobretot quan allò que es fa és un article o una disposició a la

carta d’aquest govern i dels interessos de la Sra. Cabrer.

Per tot això i perquè creim que a més s’intenten altres

qüestions que no tenc massa temps però que ja vàrem esmentar,

com és blindar el tema del conveni de carreteres, que és una

qüestió en la qual tenen molt d’interès; o, per exemple,

modificar el reglament d’activitats classificades per tal de

poder fer depuradores més a prop dels ciutadans i considerar,

per tant, que no és una actuació diríem nociva, més que nociva

que sigui, diríem..., que provoqui problemes als ciutadans, sinó

que es modificació aquest reglament per tal que això es pugui

fer, idò nosaltres entenem i demanam que es retirin tots aquests

articles i disposicions addicionals als quals hem presentat

esmenes de supressió per considerar, en primer lloc, que no

compleixen els objectiu de la Llei d’acompanyament dels

pressupostos, i sobretot per restablir els mecanismes i els

debats parlamentaris adients i no fer perversions de la

democràcia, i sobretot fer una llei d’acompanyament a la carta

per, sobretot, blindar determinats aspectes que aquest govern

vol dur a terme, i sobretot per voler dur endavant una fórmula

que a nosaltres no ens agrada gens, que és dir: “A través de la

Llei d’acompanyament passarem tot el possible per la porta de

darrera -Sr. Huguet- per la porta de darrera per tal d’evitar

aquest debat i per tal d’agilitar sobretot les polítiques del Partit

Popular”. 

Nosaltres com a grup parlamentari el que volem és debatre

totes i cada una d’aquestes lleis al Parlament malgrat hagin

d’estar més temps, perquè no sabem ni tenim cap informe sobre

moltes conseqüències que poden passar d’aquests articles que

vostès han plantejat i, sobretot, perquè el debat no s’ha duit

d’una manera correcta i seriosa, sinó que precisament el que

s’ha fet és intentar evitar-lo.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Pel Grup Parlamentari PSM-

Esquerra Nacionalista té la paraula el Sr. Pere Sampol.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Passam ara a comentar aquest tutti

frutti legislatiu amb aquesta segona part del debat de la llei

d’acompanyament, llei de funció pública, empreses públiques,

fons de compensació, carreteres, aquí hi cap tot, és un poti-poti

legislatiu que l’únic que farà serà abundar amb una mala

qualitat de les nostres lleis i una dispersió normativa que

confondrà els nostres administrats.

Quant a la primera esmena, fa referència a una qüestió que

no veim malament, que suposa condicionar el patrimoni de sòl

públic dels ajuntaments a unes destinacions que han de tenir per

objecte baixar els preus del sòl, amb una mesura totalment

voluntarista però que no podem negar la seva bona intenció, o

que s’ha de destinar a equipaments i que no es pot convertir en

efectiu, per dir-ho d’alguna manera. Hi ha un tercer ús que

obliga els ajuntaments i és que, a part d’abaratir sòl, destinar el

patrimoni de sòl públic a equipaments s’ha de poder destinar a

altres usos d’interès general. Tot això d’entrada ja ens va sonar

malament i fins i tot hi ha hagut algun batle que ens ha dit, usos

d’interès general qualificats per qui?, és a dir, una institució

d’àmbit supramunicipal, un consell o el mateix govern poden

declarar un ús d’interès general i llavors destinar-hi aquell sòl

municipal? Aleshores aquí suggerim una esmena que seria

“altres usos d’interès general acordats per l’ajuntament o pel

plenari de l’ajuntament”, i així tranquilAlitzarem les nostres

autoritats municipals.

Quant a la Llei de funció pública, ens trobam que l’article

38 diu que cada empresa pública o entitat autònoma

determinarà les condicions de cessió dels funcionaris de la

comunitat autònoma. És a dir que ara, una vegada aprovada

aquesta llei, veurem que cada empresa pública regularà les

condicions dels seus treballadors. Primer, regnes de taifes, ja he

perdut el compte de quantes empreses o entitats autònomes

tenim, deuen ser més de 20, 25 per ventura amb les que es

crearan ara, i cada una funcionarà amb un règim distint. I no

només això, sinó que després amb el traspàs de funcionaris cap

a les empreses públiques, hi ha, primer una possible desaparició

del lloc de feina que ocupava el funcionari, per tant pot ser una

mesura que no tendrà volta enrera, i també que la regulació feta

pel gerent de l’empresa pública o pel Consell d’Administració,

pot assignar als funcionaris unes tasques distintes a les que

figuren al catàleg de funcionaris. Això ens sembla realment una

perversitat, com la resta de modificacions de la Llei de funció

pública, a l’article següent, a l’article 39. Aquí ja s’ha dit que

de moment no hi ha consens amb els representants dels

funcionaris, l’article 39.3.7 no ha passat per la mesa

d’Educació i modifica les condicions de treball dels funcionaris

docents. L’article 39.5 regula la possibilitat de fer treball a

domicili, però sota el criteri únicament del conseller de funció

pública, immediatament hem pensat si aquest no és un article

per justificar casuístiques com el cap de llista del Partit Popular

a Pollença, que avui sabem que durant un any no va passar pel

seu lloc de feina, bé, ara així diran, no, no, és que fa teletreball,

ens diran. Per tant, a part d’altres qüestions, per exemple que

els treballadors docents o els de la sanitat, ja ens diran quin

treball a distància poden realitzar, a no ser que facin consultes

mèdiques per Internet, bé, es veurà de tot, tal vegada.

Es creen dues noves empreses públiques, i van no sé

quantes, hem perdut el compte, una a Medi Ambient i una nova

a Agricultura. Dèiem que això és una perversió de la funció

pública, sobretot perquè el personal adscrit a aquesta nova

empresa pública ha de tutelar ni més ni menys que totes les

ajudes europees. Són uns expedients que la Unió Europea

clarament determina que tots els ajuts europeus han d’estar

fiscalitzats per funcionaris, que els funcionaris són notaris

públics, donen fe, i aquí hi ha una perversió de la Llei de funció

pública. Des del moment que un personal no funcionari pot

fiscalitzar tots els expedients de subvencions, aquí entram en

una possibilitat de burlar la normativa, i això ja ha funcionat

durant aquest any, ara ho volen arreglar mitjançant aquesta

nova empresa pública, el FOGAIBA, però esperem no tenir una

inspecció de la Unió Europea perquè ens podria anulAlar tots els

expedients tramitats a través de SEMILLA durant aquest any

que tenguessin ajudes europees. I no volem pensar què

passaria, i sort que nosaltres som bones persones i no ho

denunciam oficialment, només ho deim de paraula, tal vegada

altres haurien anat a les males.

La disposició addicional dotzena crea el fons de

compensació municipal, és positiu crear un fons de cooperació

municipal, que ja es va crear a l’anterior legislatura, ara pensam

que seria més adequat crear una llei pròpia, que una llei pròpia

regulàs els criteris, no que es faci ara reglamentàriament, sinó

que per llei ja els ajuntaments sabessin quines condicions

regulen la distribució per municipis del fons de compensació

municipal.

La disposició addicional tretzena faculta el Govern per

derivar el pagament de carreteres, és a dir per contractar per

sistema alemany, en definitiva, finançar les carreteres

mitjançant concessions a 25, 30, 40 anys vista. Bé, això

significa abundar en la hipoteca que ens deixarà aquest govern.

Una altra vegada, el Partit Popular que no puja els imposts, els

adapta, però que al final dobla la recaptació, el Partit Popular

que no s’endeuta, que ens obligava al dèficit zero, bé, idò ara

ha entrat en una espiral d’endeutament bestial, que suposar`+a

una hipoteca gravíssima, entre uns ingressos pressupostats

incorrectament, inflats, i entre aquesta derivació de despesa cap

al futur, gastam els pressuposts dels futurs quatre o cinc

governs de les properes legislatures.

La disposició addicional catorzena pensam que no és

manera de resoldre una situació, la justifiquen dient que la Llei

de transferències en matèria de benestar social al Consell de

Mallorca va ser insuficient, aleshores el que s’ha de fer és

modificar aquesta llei i no, ja de per vida, mitjançant una

facultat al Govern de realitzar convenis anuals, compensar el

Consell de Mallorca, això suposa una discriminació als consells

insulars de Menorca i d’Eivissa. Jo realment voldria veure el

menorquinisme i l’eivissenquisme aquí protestar davant aquesta

discriminació que els fa el Govern davant el Consell de

Mallorca, a veure si surten els eivissenquistes aquí, Sr.

President, aquí el marginen, a vostè, per què no demana també

poder firmar convenis amb el Govern per resoldre el dèficit de

finançament que tenen al Consell d’Eivissa o que tenen al

Consell de Menorca? Sra. Barceló, ja sé que vostè ho farà, va

més bé cap a la dreta.
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La disposició addicional quarter proposa un pla d’estabilitat

laboral que, en definitiva, només és entrar per la porta falsa,

interins, i això conculca tot el sistema d’ingrés a la funció

pública per part dels ciutadans, favoritisme, discrecionalitat,

igualtat d’oportunitats conculcada, etc.

I, finalment, la disposició addicional quinquies deroga els

concursos d’adjudicació d’explotació d’instalAlacions nàutiques

i, per tant, se la podria anomenar “disposició Sra. Cabrer”,

perquè està pensada per a ella. I això és tot. Em sembla que

l’hem clavada. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En

aquest apartat, en aquest segon debat de la llei

d’acompanyament passa més aviat el contrari del que ha passat

en el primer, són moltes les esmenes, poc el temps que tenim i,

també contràriament al que havia passat a l’altre torn, a l’altre

debat, en aquest cas no hi ha hagut cap esmena presentada pel

Grup Socialista que hagi merescut l’atenció del Grup Popular

i, per tant, que hagi estat acceptada i, per tant, incorporada al

text d’aquesta llei. Per això, i com que és impossible fer

referència a cada una de les esmenes presentades, sí faré

referència a alguns temes que entenem que són els principals.

En primer lloc, proposam la supressió de l’article 32.

L’article 32 incideix en la Llei d’ordenació de l’activitat

comercial de les Illes Balears, i aquí es proposa la supressió

d’un apartat, l’apartat 2 de l’article 50 d’aquesta llei, i aquesta

supressió té la seva importància perquè fins ara no disposar de

la llicència autonòmica de gran establiment era considerada

infracció molt greu, si bé, gràcies a aquest apartat que ara se

suprimeix, quan l’infractor complia els requisits exigits per

obtenir aquesta llicència, es considerava que no era una

infracció molt greu, sinó que es deixava en infracció greu.

També a aquest mateix article, a l’apartat 5, es proposa el que

entenem que és dispensar l’administració del tràmit d’audiència

prèvia a l’hora d’acordar el tancament d’un establiment, la qual

cosa, per al nostre grup, deixa l’interessat en una clara situació

d’indefensió en procediments sancionadors, que, com ja vàrem

anunciar al seu moment, entenem que pot suposar una infracció

de l’article 24.2 de la Constitució, a pesar que des del Govern

se’ns va fer saber que els informes jurídics deien el contrari.

Però també entenem que al mateix temps i en cas de produir-se

aquest tancament per via d’aquesta proposta de modificació, no

s’hauria en cap cas decidit aquest tancament en el context de

l’article 72.2 de la Llei estatal 30/1992, que entenem que és

bàsica.

També proposam la supressió de l’article 36 que ens

presenta la modificació de la Llei de patrimoni històric, i ho

feim perquè entenem que és d’alguna manera innecessari,

perquè amb una correcta aplicació i interpretació de l’actual llei

en vigor, així com complementant-ho amb la Llei de cultura

popular, entenem que s’arribaria al compliment dels objectius

marcats via aquesta modificació. Vull recordar, a més, que amb

aquest fet novament es pretén modificar cosa que per a

nosaltres és fer-ho per la porta falsa, per la porta de darrera,

que és la via de la llei d’acompanyament, una llei que en el seu

moment va ser aprovada per consens i, per tant, que ara no es

proposa per la mateixa via.

Proposam també la supressió dels articles 37 i la disposició

addicional onzena perquè clarament suposen una invasió de les

competències municipals, i entenem que aquesta invasió és tan

clara com innecessària. Per tant, directament seria innecessària

l’aplicació d’aquestes modificacions.

I entrant dins el que són normes de funció pública,

proposam la supressió de l’article 39, que creim, que conté, des

del nostre grup, propostes d’una extrema duresa que fins i tot

atempten contra la dignitat d’alguns funcionaris, en concret i

una vegada més em referiré a aquest colAlectiu, els funcionaris

de lliure designació, que es troben que, sense haver comès cap

ni una infracció, sense haver incomplert cap reglament, pel

simple fet de perdre la confiança dels responsables polítics de

torn, podran ser, entre altres coses, canviats del seu lloc i

enviats a un altre municipi, com a represàlia per aquest no

haver fet res o, simplement, per no estar d’acord amb criteris

polítics.

També proposam la supressió de les disposicions

addicionals segona i vuitena; les dues proposen la creació

d’empreses i entenem que totes dues són innecessàries, sobretot

la vuitena, on es proposa que aquesta nova empresa realitzarà

unes funcions que de fet ja realitza una empresa que està

constituïda i està en funcionament i, a més a més, també

clarament proposa algunes modificacions i alteracions dins

l’àrea de personal que d’alguna manera poden ser dubtoses.

Creim innecessària també la disposició addicional dotzena,

és la que ens parla del ja famós, conegut i necessari, entenem,

fons de cooperació. El fons de cooperació ha de ser un

instrument corrector de desequilibris, però des del nostre punt

de vista, amb la proposta que es fa via aquesta disposició

addicional, en lloc de ser aquest element corrector de

desequilibris, deixarà de ser aquest instrument i passarà a ser un

instrument de millora del finançament per a projectes

municipals, però que deixa a la decisió final del Govern de

quins ajuntaments obtindran aquesta millora del finançament.

També volia fer referència, per suposat, als tres vots

particulars que hem presentat a les noves disposicions

addicionals afegides pel Partit Popular i incorporades al text

d’aquesta llei. Concretament la quinzena quater, aquest ja

conegut i famós pla d’estabilitat laboral que se’ns presenta i

que més que un pla d’estabilitat laboral entenem que és un pla

de consolidació de determinats favoritismes que vénen del

passat i que ara es violen consolidar. Algunes qüestions que fan

que sigui dubtosa aquesta proposta és que, per exemple, a la

fase de concurs,  aquest personal interí obtindrà un màxim de

45 punts, això significa que ja d’entrada, per exemple, si una

persona que no és funcionària, per tant, una persona de fora

obtingués una boníssima nota, un 10, en tres exercicis, en cap

cas no podria superar un interí que amb una nota molt més
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baixa, per exemple un 5, no hagués obtingut, com seria clar, la

mateixa qualificació en aquest exercici. A més, amb el personal

que no pugui superar aquest concurs i, per tant, que estigui

suspès, es crea un borsí que pretén que continuï tenint prioritats

enfront d’altres borsins. En resum, aquesta proposta vulnera

clarament el principi de mèrit i de capacitat per a l’accés en la

funció pública, en perjudici de tots aquells que no se n’han

beneficiat en cap cas i mai d’aquestes situacions, entre cometes,

de favoritisme. I, també com vàrem dir a un dels seus apartats,

concretament al 7, proposa, aquesta nova disposició addicional,

una cosa que entenem que no és desitjable, que és la possibilitat

de modificació de pressuposts sense cap control pressupostari,

ja que es deixa en mans dels consellers responsables d’aquestes

àrees.

La disposició addicional quinzena quinquies és la que dóna

per anulAlats els concursos famosos d’adjudicació de ports,

d’instalAlacions nàutiques i esportives i que, independentment

que, com ja es va dir per part del Grup Parlamentari Popular,

judicialment aquesta qüestió està resolta, la realitat és que en el

moment en què es va presentar clarament suposava una

proposta per aclarir i salvar algun responsable del Partit

Popular, independentment del que hagués passat després

judicialment.

I la disposició addicional quinzena sexies, que parla que

temporalment l’empresa Serveis d’Informació Territorial de les

Illes Balears, a l’espera d’instruments i convenis de

colAlaboració amb consells i administracions locals, farà les

funcions temporals, com dic, el dubte que tenim és que en cap

cas no es fixen terminis per a la creació d’aquests instruments

de colAlaboració, amb la qual cosa no sabem fins quan existirà

aquesta temporalitat.

El que sí és clar és que entenem que totes les propostes que

feim aquí, ja sabem que discrepam en el tema de si és necessari

o no, de si és bo dur-ho per la via llei d’acompanyament o no,

vostès entenen que sí és factible, des del nostre grup creim que

seria desitjable que alguns temes o algunes modificacions

legislatives tenguessin el seu propi i individual debat

parlamentari per la importància que tenen i que no val aquesta

teoria de mesclar-ho tot via aprovació d’una llei, via un sol

debat, perquè d’un cop i amb el menor debat possible puguem

treure 6, 7, 8, 9 modificacions legislatives d’una manera que en

qualsevol cas, des del nostre grup, s’entén que és irregular, si

bé ja sabem que no és el mateix criteri que comparteix el Partit

Popular.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. En torn en contra, té la paraula

el Sr. Joan Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

Si algú no hagués participat mai a un debat pressupostari, en

castellà dirien parece que nos hemos caído del guindo, amb la

llei d’acompanyament. Les lleis d’acompanyament són el que

són i han estat sempre el que han estat. I són el que són i han

estat el que han estat, el que és avui aquesta llei

d’acompanyament. Si anem a un debat de caràcter teòric i

doctrinal, ja ho vaig dir a la comissió, i em diuen és la llei

d’acompanyament un sistema des del punt de vista de la puresa

parlamentària que permeti que només se centri en el que són

mesures tributàries i que impedeixi que hi puguin entrar altres

tipus de normatives que afecten altres lleis, això seria el que

hauria de ser; però no és el que és, i no és el que és per una raó

molt senzilla, perquè tots han de fer referència, si ens hem llegit

l’exposició de motius, que sota el meu punt de vista és una

peça, una peça d’aclariment del que és una llei

d’acompanyament, ja en el primer paràgraf ens diu quin és el

seu origen, una sentència del Tribunal Constitucional, a la qual

es diu que vostè no pot emprar la llei de pressuposts per fer

modificacions de caràcter impositiu, perquè el pressupost l’únic

que fa és, amb el que tu tens, fer unes previsions, vostè ha de

fer una llei que habiliti fer tots aquests canvis. Clar, és una llei

de caràcter general i aquesta llei pot servir per modificar altres

lleis, com ha estat sempre, com ha estat sempre. Repassin

vostès les lleis d’acompanyament que va fer el pacte de progrés

en aquesta comunitat autònoma i veuran que també

modificaven lleis. En honor a la veritat, sí que hi va haver una

llei d’acompanyament, si no record malament crec que va ser

la primera, la primera que arribava amb tota la puresa en aquell

moment el conseller, que va tenir autoritat encara, tal vegada és

perquè els altres eren molt nous i qui era realment el tècnic en

tema econòmic era el conseller d’Economia i Hisenda, el Sr.

Mesquida, que es va cenyir bàsicament al que era una llei de

mesures tributàries, a partir del primer pressupost, nunca más

se supo. Per tant, sortir aquí, que no ho han fet tots, a dir que la

llei d’acompanyament el que fa és evitar el debat parlamentari,

fals, fals, estam en un debat parlamentari; dir aquí que la llei

d’acompanyament de la mera que nosaltres l’hem duta és un

sistema antidemocràtic perquè el que fa és modificar per la

porta de darrera altres normes, fals, no és antidemocràtic

perquè ve com a conseqüència d’un projecte de llei on es

presenten unes esmenes, on hi ha un debat i on hi ha un

posicionament de vot. Però clar, si deim que això és

antidemocràtic, que entram per la porta de darrera, que furta el

debat, ja em diran l’espectacle de fa dues setmanes a les Corts

Generals què és, que ni més ni menys modifica una llei

orgànica, lectura única, es perd una votació, no ens va bé

perdre, tornam partir de nou, per favor! Lliçons amb aquesta

matèria, avui cap, avui cap. S’hi podrà estar d’acord o no, però

no anem per aquest camí.

I ja vaig reconèixer, perquè no em sap cap greu reconèixer-

ho, perquè les evidències, no és que t’hagi de saber greu, les

evidències són evidències, que les lleis d’acompanyament

s’aprofiten per fer canvis d’altres tipus de lleis?, sí, que això

crea inseguretat jurídica?, no, crea dispersió jurídica. Jo també

vaig utilitzar aquest terme, efectivament, però quines són les

lleis que nosaltres modificam?, els puc fer la referència, i

articles molt concrets, i d’aquests articles molt concrets que es

modifiquen a penes s’hi han presentat esmenes, perquè clar un

ha tingut temps, quan ha sabut que havia de dur aquesta llei i

s’ha preocupat de veure quines són les esmenes i on s’han

presentat, d’articles que es modifiquen, poques esmenes, les

esmenes més substancials són a aquelles que s’incorporen de

bell nou o a aquelles que via vot particular va incorporar el

Partit Popular via esmena. Aquestes són les fortes, i en aquestes

ens centram, en les altres no, per una raó molt senzilla, perquè
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no pot ser d’una altra manera, perquè les altres obeeixen més

a una tècnica de caràcter legislatiu, i a posta per això impliquen

aquestes modificacions.

Per tant, a la comissió, i ho faig tot junt perquè no tenc deu

minuts, deu minuts i deu minuts, ja vaig dividir la intervenció

d’aquest bloc en tres grans apartats, les modificacions d’altres

lleis, que he intentat justificar i que agradarà més o menys, un

altre bloc és el tema de funció pública, al qual tots hi feim

referència, i un tercer bloc que es podria qualificar del que fa

referència a les corporacions locals. 

Hi ha una esmena a la qual ha fet referència la representant

del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida, que ja va fer

referència a la comissió, que sembla que té una fixació que jo

puc entendre, però jo li diré que nosaltres aquí cobrim un buit,

Sra. Rosselló, i jo crec que si vostè em presta un poquet

d’atenció amb aquest buit i vostè veu l’article tal com està

redactat, veurà que nosaltres no modificam la Llei de patrimoni

històric artístic, sinó que l’ampliam en el sentit dels valors de

patrimoni etnològic, que no tenen una materialització física en

aquest cas, sinó que poden ser d’altres característiques, i jo crec

que això és bo, que ho hauríem de saludar, almenys,

positivament; que a vostè li agradaria més que fos via

modificació o una addició de la Llei de patrimoni, sí, també li

vaig haver de reconèixer, clar que sí, molt millor, però si

aquestes petites modificacions puntuals que feim les haguéssim

de fer per tràmit ordinari a totes i cadascuna de les lleis,

acabaríem la legislatura només per fer aquestes modificacions,

i no les hauríem dutes a terme. Per tant, per tant i conclusió

primera, amb la llei d’acompanyament nosaltres cercam les tres

“es”, és a dir eficàcia, eficiència i efectivitat, això és el que

cercam dins tots els camps, amb un objectiu: violentar el mínim

possible la norma establerta, però sí introduir aquelles

modificacions que donin aquesta efectivitat i aquesta agilitat.

Carreteres, efectivament, no ens inventam res, com deia

també un ilAlustre diputats, no?, surtin al carrer i adonin-se de

la realitat, bé, idò, surtin a les altres administracions, a totes, i

veuran com gestionen el tema de les inversions públiques i

quins tipus de plans fan i quin tipus de finançament fan, fins i

tot hi ha administracions públiques on hi ha concessions

administratives en tema de carreteres i d’autovies

impressionants, a un termini llarguíssim, on pagues uns peatges

religiosament, hi ha diferents sistemes, no és el nostre en aquest

cas.

Tema d’empreses públiques, que també entràvem...Bé, el

Sr. Sampol dins la ironia que el caracteritza en aquest cas de les

empreses públiques fa ell “bé, jo ja no sé quantes n’hi ha”. Miri

jo li refrescaria la memòria, quan vostès varen entrar en el

Govern de la comunitat autònoma, empreses públiques,

consorcis i fundacions n’hi havia 64, en el 99, vostès en varen

deixar 93. Sí, sí, 64 i en varen deixar 93. O sigui hi ha hagut un

increment, hi va haver en aquella època un increment de 29. En

aquest projecte, entre fundacions, consorcis i empreses

públiques, no empreses públiques solament. És així,

fundacions, consorcis i empreses públiques, les tres coses. En

aquesta llei d’acompanyament vostès s’han fixat en les que se

creen, però no s’han fixat en les que s’eliminen. Se’n creen 2 i

se’n lleven 2, empat, empat tècnic, açò és la realitat. Per tant,

no me diguin vostès és que creen empreses públiques,

efectivament se’n creen 2, però se n’eliminen 2, ho han de dir

tot, se n’eliminen 2. I jo supòs que tan pervers, si és que sigui

pervers, jo no ho crec, ha de ser eliminar 2 empreses públiques

via llei d’acompanyament com crear-les. El que no pot ser és

bo per una cosa i dolent per una altra.

En el tema de les esmenes de funcionaris i vaig acabant Sr.

President. En aquest camp miri, jo no sé si estarem tots d’acord

o no estarem tots d’acord, però en aquest cas el que se pretén

és donar més mobilitat funcionarial, que hi hagi més mobilitat

funcionarial, que és una de les reclamacions que feien els

propis funcionaris en les meses de negociació, així de clar. Hi

va haver una postura perquè no se’m digui que amag

informació, no és el cas, una organització sindical que es va

mostrar inicialment contrari a aquest tipus de propostes que

nosaltres vàrem fer, però que una volta explicades no ha tornat

dir res més. Jo no dic que estigui a favor o en contra ara, el cert

i segur és que en aquest moment a dia d’avui no hi ha cap

pronunciament nou en contra d’aquestes mesures que nosaltres

hem proposat, primera qüestió. Segona, efectivament és una

garantia per a la LD allò que ve avui a la llei

d’acompanyament, perquè sigui el Govern de torn que sigui el

que pugi, que no hi hagi cap tipus de depuració de funcionaris

de lliure designació, que el màxim que puguin baixar sigui 2

nivells, el màxim...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, li queda un minut.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

I amb el minut que me queda, Sr. President, intentaré

concloure i agraesc moltíssim l’advertència.

Per tant, que açò es podria fer via Llei de la funció pública?

Sí, sí que se podria fer, però via llei d’acompanyament també

se fa i ho podem fer. I en tema dels interins, per favor, no se

sigui que se volen fer favoritismes. Vostès saben que aquesta

normativa a qui afecta fonamentalment són al cos d’ensenyants

fonamentalment i per tant, açò és una situació que ja ens ve

donada, no se pot dir que és un favoritisme per part del Partit

Popular. Jo crec que açò és confondre la situació.

I acab Sr. President, només en una qüestió perquè sinó no

tendré temps i és referent a una proposta presentada pel Grup

Parlamentari PSM, una esmena en concret i la dic perquè

prenguin bona nota els serveis de la cambra, l’esmena 7527,

allà on s’afegiria a l’article 37.3 quedaria redactat exactament

i després de: “...o altres usos d’interès general que serà apreciat

per la pròpia corporació local”. Aquesta és l’esmena de

transacció que li proposam. Sr. Sampol, no diré res més, me

vaig limitar a la manera de com havíem d’escriure aquesta

redacció i vostè d’açò n’és plenament conscient. Per tant, “que

serà apreciat per la pròpia corporació local”. Açò és la

transacció que li proposam, per tant, ja no hi queda cap mica de

dubte, si és que n’hi hagués en el tema d’interès general. Li pas

l’esmena Sr. President, el text és exactament el mateix, només

s’afegeix el que està en lletra negra. Moltes gràcies, Sr.

President.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Huguet. En torn de rèplica té la paraula

la Sra. Margalida Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé breument perquè el temps és poc.

Bé Sr. Huguet, en primer lloc com que repetim una mica allò

que vàrem debatre a la comissió, dir-li que la llei

d’acompanyament, no facem demagògia, cadascú l’entendrà

com l’entendrà, però el cert és una cosa, nosaltres plantejam la

supressió de tots aquells articles i disposicions addicionals que

consideram que res tenen a veure amb els objectius que

planteja, adscrits, estan adscrits, a allò que és la finalitat i

l’objectiu d’aquesta llei que concretament diu que s’ha de

restringir o complementar la llei de pressuposts i ha de ser una

unitat d’acció racional per complir els objectius de política

econòmica. Nosaltres entenem que no té res a veure la

modificació de tot un seguit de lleis que se fan, no tenen res a

veure amb aquest objectiu, amb aquesta justificació.

En segon lloc dir-li també que se modifiquen 9 lleis i vostè

pot dir el que vulgui, però això no és una manera dins allò que

és el sistema parlamentari de modificar lleis. I diré quines molt

ràpidament, la Llei de creació del SOIB, la Llei de comerç, la

Llei d’aigües estatals, la Llei de patrimoni històric, normes en

matèria de patrimoni públic local en el sòl, Llei d’entitats

autònomes i empreses públiques, Llei de funció pública..., no

continuaré perquè he vist que hi havia poc temps.

En tercer lloc, debat parlamentari? Clar que n’hi ha, ho

sabem tots, però n’hi ha 10 minuts, jo només tenc 5 minuts ara

per xerrar d’aquestes qüestions quan si tenguéssim una

tramitació parlamentària com toqués, segurament en tendríem

molt més i per ventura podríem arribar a algun acord en

concret. 

I en quart lloc, el fet de dur tot un seguit de modificacions

aquí, se duen sense informes previs, sense informes tècnics i

sense informes jurídics. En molts de casos per tant,

desconeixem l’abast que pot tenir una modificació que moltes

vegades se planteja com a petita, però ja li dic que per manca

de temps no me puc remetre a la de l’any passat i que hem anat

per exemple descobrint que allò que pareixia que era una

qüestió puntual s’està convertint precisament en possibilitar la

urbanització de determinats llocs. Per tant, vagin altera en

aquesta qüestió i no facem demagògia. L’any passat varen

modificar 19 lleis, varen crear empreses públiques i enguany se

modifiquen 9 lleis i se creen 2 empreses públiques. Nosaltres

no creim que això sigui la fórmula. Té res a veure la Llei de

patrimoni amb aquesta llei d’acompanyament? Crear empreses

públiques sense informe, vostè creu que és la fórmula?

Nosaltres no. Li puc posar un exemple, l’Agència Balear de

l’Aigua, l’anterior Conselleria de Medi Ambient la volia fer,

però la volia dur per llei, efectivament i no per la llei

d’acompanyament, sinó per una llei normal, amb el

procediment que pertoca dins el Parlament. Per tant, jo crec

que allò que hem de fer Sr. Huguet són formes d’entendre la

importància i el paper del Parlament diferents. Nosaltres si

vostès plantegen que s’elimini la llei d’acompanyament de les

mesures tributàries, nosaltres li donarem suport, perquè

consideram que o s’elimina o senzillament ser suficientment

seriosos per formar part d’un Parlament perquè se cenyeixi a

allò que diu l’esperit i no només l’esperit sinó el contingut de

la lletra.

Entrant en un altre tema, la funció pública. Miri, jo no sé si

és que no ens entenem, però en primer lloc, jo no entraré si hi

ha hagut sindicats que sí, sindicats que no, el cert és que no

s’ha fet una negociació sindical amb molts de temes, no m’estic

referint exclusivament a la disposició addicional quinzena i el

pacte que vostès han inclòs darrerament, sinó a la resta de

temes que jo he dit abans, empreses públiques que ja poden

admetre funcionaris, el fet de què els contractats laborals

puguin entrar i se puguin integrar dins un ens autònom que se

crea, com per exemple el Centre autònom de gestió d’espais

naturals. Tot un seguit de qüestions que no s’han discutit a la

mesa general, no hi ha hagut discussió per part dels sindicats,

això és un tema, independentment d’allò que després considerin

els sindicats. I en segon lloc i molt important, per a nosaltres,

per al nostre grup no se compleixen els principis

constitucionals de mèrit, igualtat i capacitat i precisament vostè

que no ho sé, però almanco jo venc del món de l’educació i

som funcionària, sé perfectament que hi ha oposicions, almanco

fins ara n’hi havia, no era concurs oposició. 

Per tant, jo no sé vostè què ha volgut dir en aquest tema que

era per als docents el pacte de l’estabilitat laboral. Però dir-li

que nosaltres no podem donar mai suport ni a la forma ni al

procediment com s’ha donat, ni a aquest tipus de concurs allà

on el 45% és precisament per..., l’aval que té és el concurs.

Nosaltres creim que en l’oposició perquè tots els ciutadans

puguin tenir les mateixes condicions per poder entrar dins

l’administració pública i creim a més que és una qüestió

positiva per als ciutadans i per a una societat democràtica, allà

on ningú perquè sigui d’una banda o sigui de l’altra, ni estigui

tenyit del que sigui, sinó en funció de la seva professionalitat i

la seva capacitat pugui exercir un càrrec a l’administració

pública, que al cap i a la fi ha de ser una administració per a

tots els ciutadans i no una administració a favor de qualsevol

partit, sigui el que sigui que governa. Nosaltres defensam una

administració pública, rigorosa, seriosa i professional. Per tant,

per això no entenem, ja li ho he dit, per què ho duen d’aquesta

manera, amb totes les justificacions que vostè vulgui donar, ni

tampoc podem acceptar de cap manera aquest pacte. 

Per la qual cosa creim que no facem demagògia perquè el

cert és que aquesta llei d’acompanyament és un calaix de sastre,

perquè com vostè ha dit, vostès són el partit de l’eficàcia,

l’eficiència, el que vulgui. Però vostès, en el nostre entendre,

són un partit o un grup parlamentari ja que nosaltres ens diuen

que som del no, que no volen debat, no volen consens i no

volen donar informació. I nosaltres creim que precisament el

Parlament és un lloc allà on aquests 3 factors són importants,

el debat maldament molta gent no vengui...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Rosselló, li queden 15 segons.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Acab tot d’una Sr. President. Volem consens, si és possible,

i volem sobretot també informació. Per tant, creim que aquesta

llei d’acompanyament i a posta hem fet aquesta esmena de
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supressió, ha d’anar per la via que pertoca. Volen que xerrem

d’empreses públiques? En xerrarem, però evidentment en

xerrarem com toca, o hauria de tocar dins un Parlament que

nosaltres entenem que és la màxima representació d’una

democràcia parlamentària.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Per part del PSM-Entesa

Nacionalista el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé començarem per dir que

acceptam la transacció proposada pel Sr. Huguet en nom del

Grup Parlamentari Popular i pensam que així tranquilAlitzarem

les veus municipals que patien per una redacció insuficient

d’aquest article. Bé i el Sr. Huguet ha entrat en un debat més

filosòfic que puntual de cadascuna de les esmenes i ja ens va

bé. Miri Sr. Huguet, el que estam aconseguint amb aquesta

pràctica legislativa és una autèntic caos legislatiu. Vostè mateix

ha reconegut que era una dispersió legislativa i efectivament ho

és, ho vàrem poder discutir la setmana passada quan vàrem

tramitar la Llei de subvencions i en aquest moment per tramitar

una subvenció, qualsevol persona, qualsevol administrat ha de

tenir 3 textos legislatius damunt la taula, la llei autonòmica, la

modificació de la llei autonòmica i la llei estatal, a la qual ens

remet la modificació de la llei autonòmica. 

És a dir, jo a les persones que me demanin consell per

tramitar una subvenció davant el Govern de les Illes Balears els

aconsellaré que no tramitin una subvenció si no és en presència

del seu advocat, perquè realment se’n poden dur sorpreses de

realitzar una activitat i després els exigiran una justificació per

un total que no podran fer i hi pot haver conseqüències. Clar,

el Sr. Huguet deia “nosaltres perseguim les tres E, eficàcia,

eficiència i efectivitat”, potser que les persegueixin, però

aconsegueixin les tres D, dispersió, disfunció i disbarat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Per part del Grup Socialista el

Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies Sr. President. Començaré per una de les darreres

coses que s’han dit per part del portaveu del Grup Popular

referent a l’article 39 del tema de la modificació de funció

pública i d’aquesta..., no parlava de l’altre tema, del tema de la

Llei d’estabilitat laboral, perdó. Deia favoritisme no, bé és un

concepte, és una manera de veure les coses del seu grup que és

molt diferent del nostre. Nosaltres des del nostre punt de vista

no tan sols és un tema de favoritisme ara, sinó que és la

consolidació de passats favoritismes i no sé què és pitjor.

En el seu moment ja Sr. Huguet comentàrem el fet de l’ús

o l’abús que es fa per part de diferents (...) polítics de la llei

d’acompanyament. Ja li ho vaig dir en el seu moment. Nosaltres

no estam en contra de propostes que són clarament tributàries,

podem estar-hi d’acord o no d’acord amb el contingut, però no

en què es porti un debat via aquesta llei perquè potser si són

complement de la llei de pressuposts. El que no acceptam és

l’abús, com dic, en la utilització d’aquesta fórmula per

tramitació de modificacions legislatives que poca cosa o res

tenen a veure amb allò que ha de ser l’esperit d’una llei

d’acompanyament. Com vostè ens diu, però mirem les altres,

mirem passades llei d’acompanyament i ens diu que tan sols

n’hi ha una que era potser la primera per la novetat i que es

podria lliurar d’aplicar el mateix criteri que totes les altres. Jo

li diré que no, Sr. Huguet, no tots som iguals, això no és així,

potser tots hem fet algun grau d’ús equivocat de la llei

d’acompanyament, però no tots hem abusat igual d’aquesta llei

d’acompanyament. 

Jo li posaré un altre exemple, miri aquí tenc la llei

acompanyament de l’any 2003, té tan sols 3 fulles, les tres

darreres, que no són modificacions de caire tributari. La que

vostès ens presenten enguany és aquesta, segons vostè és igual

que aquella, 17 fulles de modificacions que poca cosa o res

tenen a veure amb qüestions tributàries i per tant, poca cosa

tenen a veure amb les propostes que complementin o que siguin

necessàries per complementar els objectius econòmics, la

consecució d’objectius econòmics de la llei de pressuposts. Per

tant Sr. Huguet, podem criticar el que feien uns i altres, però

iguals tots no i que tots fèiem el mateix tampoc.

Ens parla d’inseguretat jurídica. És curiós veure com ara

vostès canvien d’opinió perquè en aquesta llei que jo li he

mostrat, allà on tan sols hi ha tres fulls que parlen de temes que

no són purament tributaris, l’opinió que vostès tenien és que

creava un caos entre altres coses aquesta llei perquè era un

desgavell de propostes i sí creava inseguretat jurídica. Ara com

que la proposta la fan vostès i encara que sigui amb un abús

clar un any rera l’altre d’aquesta normativa i d’aquesta llei, per

a vostès no és inseguretat ara passa a ser dispersió jurídica. Bé,

li podem dir com abans, li podem posar el nom que vulguem,

però la realitat només és una.

També comentava que no és feien propostes que no

fossin..., no proposàvem esmenes sobre modificacions sinó que

eren tan sols sobre vots particulars i noves aportacions. Jo li

diré que no i li posaré algun exemple. Miri, les propostes que

feim de la modificació de la Llei d’activitats comercials, la Llei

de patrimoni, la Llei de funció pública, aquestes i moltes altres

sí que hi ha propostes de supressió de moltes d’aquestes

qüestions. Però a més a més també hi ha un tema que jo sí li

vull comentar, una de les esmenes que hem presentat, dues

esmenes a un article i a una disposició addicional ho hem fet

perquè entenem que suposen invasió de competències

municipals. Jo li havia dit directament així. Una d’elles fa

referència al tema de patrimoni públic del sòl. Jo li llegiré tres

línies de la memòria que s’ha fet des de la conselleria i des del

Govern i diu: “la normativa que s’introdueix amb aquesta llei

afecta el patrimoni públic de sòl dels ens locals i no el

patrimoni de l’administració de la comunitat autònoma. Per la

qual cosa la seva entrada en vigor no comportarà despeses, ni

ingressos per a la hisenda autonòmica”. Això què vol dir? És

invasió de competències o no? Si tan sols afecta el patrimoni

públic de sòl dels ens locals què estan fent vostès? Envair les
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competències dels ajuntaments i dels ens locals per decidir

sobre els temes de patrimoni de sòl que és seu. Això és o no és

invasió de competències? Vostès entendran que no.

I com que tenc el temps exhaurit només comentar algunes

qüestions més sobre la necessitat o no de tramitar algunes

propostes de modificació legislativa. Ja s’ha comentat en el seu

moment la Llei de patrimoni quina vinculació té...

EL SR. PRESIDENT:

Li queden 30 segons, si és tan amable.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí. Amb una llei d’acompanyament que ha de servir de

complement de la llei de pressuposts, per no fer referència a

moltes de les modificacions que vostès aquí proposen i que

totes elles diuen quasi el mateix, aquesta modificació no té

incidència en el pressupost d’ingressos i despeses de la hisenda

pública. Per tant, vostès reconeixen això, però després no volen

reconèixer la realitat. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. En torn de contrarèplica el Sr.

Joan Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Molt

breument per donar compliment a l’horari establert, que mai tan

ben dit, anam com els rellotges, si empram aquests 5 minuts.

Jo me sap molt de greu Sr. Rosselló que caiguem sempre de

vegades amb el debat tan estúpid de dir “el PP no vol debat”,

“el PP no vol consens”, “el PP no dóna informació”, “els del

PP són uns cafres que estan fent política aquí i que apliquen el

seu vot”. Clar perquè si no volen consens, no volen debat, ni

volem tampoc donar informació ja me dirà què feim? Jo crec

que açò són judicis de valor que en aquestes alçades i sobretot

tal com ha anat el debat han estat fora de lloc. Sobretot per

justificar una cosa que tots hem reconegut. Ja els he dit abans

que per favor se llegissin l’exposició de motius allà on hi ha

una justificació de per què hi ha una llei d’acompanyament, allà

on hi una primera part que centra tot el tema damunt mesures

tributàries i allà on hi ha una segona part que és de mesures de

caràcter administratiu i de funció pública. Açò són els tres

blocs que té la llei d’acompanyament i no s’enganya a ningú i

amb aquests tres blocs hi ha després dividit en seccions i en

capítols allò que són mesures de caràcter administratiu i allò

que són mesures de caràcter de funció pública. 

Aquest no és el millor dels sistemes? No és el millor dels

sistemes, però és un sistema i és un sistema que està

perfectament consolidat. I si algú ha tengut la temptació de

repassar avui quina és la jurisprudència que empara no

solament en aquest cas concret tenim la jurisprudència del

Tribunal Constitucional que va obligar precisament... És a dir,

les lleis d’acompanyament són una creació d’una sentència del

Tribunal Constitucional que va tirar per enrera un pressupost

perquè va dir que no es podia fer de la manera que se feia i en

tot cas s’havia d’habilitar per un altre tipus de llei. És a dir, la

llei d’acompanyament és causa d’una sentència del Tribunal

Constitucional i com que és llei ordinària, aquí hi pot entrat tot,

que no és la millor pràctica? Ho hem dit tots, però també avui

per avui quan hi ha hagut qualque tipus de recurs en aquest

sentit salvo que no vulneri certes normes, també s’ha

pronunciat d’un manera claríssima i diu exactament, amb un

llenguatge molt més depurat que el que pugui tenir jo, diu que

encara que no sigui una pràctica massa ortodoxa des del punt

de vista de puresa legislativa, només es podrà limitar aquest

efecte si hi ha una llei marc que així ho limiti, sinó no, perquè

hi havia llei ordinària per modificar qualsevol altra llei també

de caràcter ordinari. Per tant, a partir d’aquí jo crec que el

debat va quedar més o manco centrat.

Respecte la intervenció del Sr. Boned. Bé jo crec que han

estat unes intervencions més o manco assenyades des del punt

de vista d’un respecte parlamentari. Però Sr. Boned, a mi me

costa en aquest acceptar que nosaltres estem envaint

competències de caràcter municipal. És a dir, la invasió

competencial és motiu perquè una llei no pugui entrar en vigor,

sigui qui sigui el que faci la invasió competencial. Si nosaltres

legislam damunt una matèria, en aquest cas damunt patrimonis

perquè tenim aquesta competència, no nosaltres, el Parlament

té aquesta competència i el Parlament regula aquesta

competència. Seria bo que si el dia de demà aquí deim una llei

de caràcter municipal, o municipalista, o de capitalitat per

exemple, deim que estam envaint una competència municipal

a tal ajuntament o tal altre ajuntament, no és una invasió

competencial. Podrà agradar més o podrà agradar menys,

aquest Parlament té competència per legislar el que estam

legislant. I vostè, li ho agraesc moltíssim açò i quasi acabaré,

li agraesc que hagi llegit açò que ha llegit damunt l’article 39

o 37, no me’n record molt bé, perquè efectivament només

afecta aquest patrimoni local i només afecta aquest patrimoni

local per pròpia petició dels ens locals per una raó molt

senzilla, perquè no té l’agilitat que tenia, o que té patrimoni de

les altres administracions. Açò és el que persegueix aquesta

introducció. I és més, amb aquesta esmena que nosaltres hem

acceptat fent una transacció, precisament la petició ve de certs

ajuntaments i ve de certs ajuntaments perquè ells són els que

volen controlar aquest patrimoni i són els que volen dir o volen

classificar quan és un interès general i quin tipus d’interès

general perquè no li vengui donat. Aquest és el sentit

d’aquestes esmenes.

Per tant, i concloc Sr. President, que la llei

d’acompanyament s’hauria de cenyir només a mesures

tributàries, en açò crec que hi estam tots d’acord. Que avui no

hi ha un marc que reguli aquest fet i que per tant, s’aprofiten

totes les lleis d’acompanyament de totes les comunitats

autònomes per introduir aquells canvis que els governs de torn

entenen que facilitin i fan més àgil l’acció de govern amb altres

tipus de matèries? Sí. Açò és antidemocràtic? No. És ilAlegal?

No. S’envaeixen competències? De cap de les maneres...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet, 30 segons.
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EL SR. HUGUET I ROTGER:

I amb aquests 30 segons dir-li que aquesta vegada no pot

despistar a ningú, mesures tributàries, mesures administratives

i mesures de funció pública. No poden despitar a ningú, estan

perfectament clarificades i les lleis que modifiquen també estan

perfectament determinades. Basta tenir una fulla que són dos

fulls i mig per saber quines són les lleis que se modifiquen,

articles molt concrets i molt puntuals. Una altra cosa són les

coses que s’han afegit.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Una vegada acabat el debat de

les esmenes i dels vots particulars. 

II. Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i

Pressuposts, del Projecte de llei RGE núm. 6829/04, de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per al 2005.

Passam ara a debatre el segon punt de l’ordre del dia que

correspon al dictamen de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts,

relatiu al projecte de llei RGE núm. 6829/04 de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al

2005. Distribuirem el debat en 22 apartats, d’acord amb el

desenvolupament de la tramitació feta a la Comissió d’Hisenda

i Pressuposts. Donarem pas a la defensa de totes les esmenes

que havent estat debatudes i votades en comissió s’ha

manifestat pels corresponents grups parlamentaris la seva

intenció de defensar-les en ple. 

Text articulat, debat número 1, l’articulat del dictamen del

projecte de llei. En primer lloc, passam a la defensa conjunta de

totes les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds i els articles inclosos en el present debat. Per

la qual cosa té la paraula el Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Esper no exhaurir el temps ja que

presentam només 5 esmenes. En primer lloc presentam una

esmena a l’article 16, una esmena de supressió perquè aquest

article preveu que excepcionalment, com diu aquí, per a

l’exercici del 2005 se puguin avalar amb caràcter solidari una

sèrie de crèdits, una sèrie de crèdits que suposa si no he sumat

malament, una possibilitat d’endeutament d’un total de 214

milions d’euros per diverses empreses. Aquest endeutament

l’hem de sumar ja als 700 i busques de milions que hi ha en els

pressuposts de la comunitat i creim que realment no està

justificat i creim que no és realista i no és seriós endeutar

d’aquesta manera la comunitat i les empreses públiques.

Empreses públiques de molts de tipus i per molts motius

diferents, endeutaments que arriben al 54 milions d’euros de

SFM. Però que per exemple per la televisió també són 28

milions d’euros d’endeutament per a la creació d’aquesta

televisió que ha muntat el Govern de les Illes Balears. Per això

nosaltres demanam la supressió d’aquest article sencer.

Article 17, reconeixements de drets. En aquest cas

procuram una addicció, de qui són aquests reconeixements de

drets? Aquí està parlant dels convenis subscrits entre el

Ministeri de Foment i la comunitat autònoma, convenis de

carreteres i està parlant d’aquells projectes que la comunitat

autònoma hagi estat objecte d’encàrrec i de gestió. Nosaltres

deim que molt bé, la comunitat autònoma ha estat objecte

d’encàrrec i de gestió, però tots sabem el què passa amb el

conveni de carreteres, sabem que hi ha hagut un incompliment

generalitzat per part del Govern de les Illes Balears. Sabem que

el ministeri ha dit que no pagaria aquelles obres que no

s’ajustin al conveni. Nosaltres l’addicció que demanam és

després d’encàrrec de gestió a la comunitat autònoma, afegir

que comptin amb la supervisió del Ministeri de Foment i que

tenguin un cost idèntic al que preveu el conveni, perquè tots

sabem que aquests projectes que no comptin amb la supervisió

del ministeri i que en alguns casos tenen preus que multipliquen

per 20 i busques el preu que hi havia en el conveni, lògicament

el ministeri no se’n farà càrrec i creim que s’ha de fer aquesta

addicció que proposam aquí.

La següent esmena va a l’article 18, apartat segon. Aquí ens

parla de les operacions de tresoreria concertades per cobrir els

desfasaments provocats per la reclamació davant

l’Administració General de l’Estat dels imports a què es

refereix la disposició addicional quarta, després anirem a la

disposició addicional quarta, en què també demanam la seva

supressió, però, evidentment, reclamacions que es faran, que hi

ha la voluntat política de fer-les i de dur-les a Madrid, no creim

que es puguin incloure en els pressuposts perquè no tenim cap

cobertura legal per pensar que aquestes reclamacions puguin

tenir èxit davant Madrid. Per tant, a l’article 18, apartat segon,

demanam la supressió d’aquest també.

... per cobrir els desfasaments provocats per la reclamació

davant l’Administració General de l’Estat dels imports a què es

refereix la disposició addicional quarta, després anirem a la

disposició addicional quarta, en què també demanam la seva

supressió, però, evidentment, reclamacions que es faran, que hi

ha la voluntat política de fer-les i de dur-les a Madrid, no creim

que es puguin incloure en els pressuposts perquè no tenim cap

cobertura legal per pensar que aquestes reclamacions puguin

tenir èxit davant Madrid. Per tant, a l’article 18, apartat segon,

demanam la supressió d’aquest també.

La següent és a l’addicional tercera, per a la qual demanam

la supressió. Aquesta addicional va en relació amb l’article 17,

del qual ja n’havíem parlat abans i és de les obligacions

reconegudes en els pressuposts de despeses de l’exercici del

2004, per raó de l’execució de les obres i de les

indemnitzacions derivades de les expropiacions també del

conveni de carreteres. Estam amb l’argumentació que havia dit

abans i per tant no la repetiré.

I tenim, per últim, la disposició addicional quarta. Aquesta

disposició, respecte de la qual també demanam la supressió,

s’ha de reconèixer que és imaginativa i sorprenent, perquè aquí

es diu que en els termes que resultin del mandat que a aquest

efecte aprovi el Parlament -o sigui, ja presenta una cosa a futur,

dóna per suposat que el Parlament aprovarà una qüestió i

aquesta qüestió és la que ha sortit de la comissió especial de

finançament d’educació i de sanitat; de la qual, evidentment, el
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Govern sabia, de manera prèvia, el resultat d’aquella comissió,

totes les compareixences que s’han fet i el suposat debat i

informe no ha valgut absolutament per a res, estaven escrites,

estaven previstes aquí i, a més, no es basen en cap rigor, no es

basen, al contrari, varen ser contradites les conclusions que

s’extreuen, jo crec que per tots els compareixents que va haver-

hi en aquella comissió, i el que, en definitiva, fa el Govern, és

decidir pel seu compte que hi ha un dèficit d’educació i de

sanitat, un dèficit que s’inicia el 2002 i que va fins al 2004, ja

comptabilitzen tot el 2004, i que aquest dèficit que han comptat

ells a la seva manera l’ha de pagar Madrid, ja dic, a pesar que

no hi ha cap norma legal en què es puguin acollir per pensar

que això serà així.

Per tant, és un acte absolutament de voluntat política, de

dir: nosaltres volem que Madrid ens pagui això, i quan ens

pagui això ho incorporam directament als pressuposts; el que

són reivindicacions històriques -s’han inventat ara aquest

concepte de reivindicació històrica per a no ser menys que

altres comunitats- i ho compten a la seva manera, no tenen, per

cert, el consens del grup ni el cerquen i diuen: doncs, Madrid

ens haurà de pagar això, i ja ho comptabilitzam dins aquests

pressuposts. Sincerament, ens resulta sorprenent i demanam

que desaparegui aquesta disposició addicional quarta.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. En segon lloc, passam a la

defensa conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, als articles inclosos en

el present debat, així com els seus vots particulars.

Té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. El PSM també ha presentat

cinc esmenes a l’articulat de la llei. A la número 7988,

demanam que s’afegeixin dos nous apartats al punt 5, perdó, al

punt 1 de l’article 5, el que fa referència als crèdits ampliables.

El fet que una partida sigui ampliable, en principi no suposa

més que si és necessari afegir-hi doblers se n’hi puguin afegir,

però no obliga a haver-n’hi de posar més en principi; i com que

nosaltres estam convençuts que les partides destinades a pagar

el personal docent i la partida del programa de dotació a

centres no seran suficients, demanam que les converteixin en

ampliables ara; i ho demanam perquè la previsió que fa el

pressupost per al 2005, en dotació de personal docent, és just

només el personal existent el 2004. I com que s’hauran obert o

s’haurien d’haver obert noves aules dins el 2005, a més és

urgent també incrementar ja el professorat de suport i també

s’hauria d’incrementar el professorat d’anglès per poder iniciar,

com més aviat millor, l’aprenentatge d’un idioma estranger,

pensam que és necessari que s’ampliïn aquestes partides.

Per tant, que s’haurien de fer ampliables, perquè si no hi ha

d’haver prou doblers per pagar el personal ni per pagar aquesta

dotació a centres, aquesta partida de funcionament de dotació

a centres que enguany ha duit tants de mal de caps al conseller

d’Educació, però que encara n’ha duit més als directors dels

centres i que justament aquesta partida puja, si fa no fa, l’IPC

interanual si ha estat insuficient el 2004, ja sabem que el 2005

serà insuficient, que els centres tendran menys capacitat

econòmica. Per tant, ara, de moment, només demanam això:

que facin les partides ampliables i si després nosaltres tenim

raó, es podran ampliar d’una manera més o manco ràpida i, en

tot cas, si no en tenguéssim no s’ampliarien; però si s’haguessin

d’ampliar, tota aquesta feina que ha fet el conseller d’Hisenda

aflorant el dèficit d’educació, no haurà servit de res. Per tant,

ni que sigui només per donar suport a la tasca del conseller

d’Hisenda, aflorant el dèficit d’Educació, crec que el Partit

Popular hauria de donar suport a aquesta esmena. I en cas

contrari, haurem de creure que aquesta aposta que diuen que

fan per l’educació és més que res teatre.

Després, tenim una altra esmena a l’article 9, al punt 2, el

que fa referència a la necessitat d’autorització prèvia per part

del Consell de Govern en cas de despeses elevades. Des del

PSM demanam modificar o rebaixar la quantitat per a la qual

s’ha solAlicitat aquesta autorització prèvia al Consell de Govern.

Creim que les quantitats que proposam, 180.000 euros per a les

diferents seccions, i 500.000 per a l’ib-salut, és un marge de

maniobra suficient per part de cadascun dels gestors d’aquests

pressuposts i que, a la vegada, també garantiria una millor

transparència en el maneig d’aquest pressupost públic.

Després demanam suprimir dos apartats de l’article 10, al

punt 2, que són els que fan referència a la possibilitat de poder

modificar el nombre d’anualitats i el percentatge de les

despeses plurianuals. Les despeses plurianuals actualment tenen

un límit de cinc anys i uns percentatges màxims que van del

70% el primer any, fins al 50% el tercer i el quart; i nosaltres

pensam que si aquest límit d’anualitats i el límit dels

percentatges de les despeses plurianuals es modifica, es podria

comprometre els pressuposts de la comunitat durant molts

d’anys que, afegit al deute que ja hi ha previst a les diferents

conselleries i, sobretot, a les empreses públiques, encara

hipotecarà més l’acció de futurs governs, siguin del color que

siguin.

Després, pels mateixos motius o per motius semblants, hem

presentat l’esmena de supressió a l’article 16, el que fa

referència als avals excepcionals. N’hem parlat molt del deute

i demanam la supressió per impedir que les empreses públiques

s’endeutin més i contribueixin encara més a hipotecar el futur

econòmic de la nostra comunitat. I a part d’això, el deute

previst a la majoria de les empreses públiques és excessiu i

injustificat.

I referent a les esmenes, la darrera que hem presentat és la

que demanam la supressió de la disposició addicional quarta.

Pensam que computar com a ingressos del 2004 l’import del

que pensam anar a reclamar a l’Estat del dèficit calculat en

educació i salut és, simplement, una operació de maquillatge,

per poder que els primers pressuposts complets, després de les

eleccions del Govern, no hauran tengut dèficit, quan, en

realitat, haurà estat al contrari. No tenim cap garantia ni una

que arribin els doblers que es demanin; ja ho vàrem dir una

altra vegada: demanar més finançament és una necessitat per a

aquesta comunitat, però donar-lo ja serà voluntat d’uns altres,

i el pressupost del país no es pot fer en base a voluntats, sinó en

base a realitats. I la realitat és que, desgraciadament, no tenim
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cap garantia ni una de tenir un major finançament per part de

l’Estat. Per tant, demanam això, que suprimeixin la disposició

addicional quarta i, si un dia arriba més finançament, ja

l’imputaran a l’exercici corrent i cap problema ni un.

I finalment, defensaré el vot particular que hem presentat a

les esmenes que han estat incorporades a la llei, que les havia

presentat el Partit Popular, s’han incorporat com a un nou

paràgraf a l’article 5.2 i com a una nova disposició addicional.

Nosaltres no entenem de cap de les maneres com és que

l’administració ha d’aplicar un fons de pensions a favor del

personal al seu servei. No entenem perquè un fons de pensions

que no garanteix cap prestació; en lloc d’aplicar una partida al

fons de pensions, que serà privat, trobaríem bastant més

coherent incrementar les retribucions bàsiques i que cadascuna

de les persones que treballen per la comunitat, que ha de ser

beneficiària d’aquest fons, decideixi a què vol destinar la seva

part; perquè aquestes persones no tendran més doblers, però sí

que hauran de pagar més a Hisenda perquè se’ls computarà

l’IRPF, si això és retribució diferida, seguiran cobrant el

mateix, però hauran de pagar més d’IRPF perquè l’Estat els

reclamarà aquests doblers que la comunitat posa a un fons de

pensions privat.

Tot plegat és una mica estranya, el Govern aporta els

doblers a un fons de pensions a favor de les persones al servei

de la comunitat i aquestes hauran de pagar per uns doblers que

no tenen i que no sabem si tendran, perquè els plans de

pensions privats no tenen massa garanties. Nosaltres tenim la

sensació que pretenen com a privatitzar tot. També seria

bastant més lògic incrementar la retribució bàsica del personal

i així garantirien una major capacitat econòmica també a la

seva jubilació, però a través de les pensions estatals; ens pareix

bastant més lògic que els doblers de pensions s’hagin de

destinar al sistema públic de pensions, que sí garanteix una

pensió de jubilació. Si el Govern el que pretén és això, que el

personal al servei de la comunitat tengui una bona jubilació,

pensam que és molt millor fer-ho a través del sistema públic.

Els sistemes de pensions privats no garanteixen les retribucions

futures i el personal no tendrà cap garantia de recuperar aquest

fons que, en teoria, són seus però que no ha vist ni ha tocat amb

les mans.

Trobam que fan coses molt rares, que és hora que ja no en

facin més i que prenguin en consideració el vot particular i les

esmenes que nosaltres hem presentat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Seguidament, passam a la

defensa conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup

Parlamentari Socialista als articles inclosos en el present debat,

així com dels seus vots particulars.

Té la paraula la Sra. Carme García Querol.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. L’articulat de la llei és, perquè ens

entenguem, l’instrument executor d’allò que vostès han posat

en el pressupost amb números, és a dir, vostès diuen el que

volen gastar en els números del pressupost i com ho volen

gastar a l’articulat de la llei. Igual que el pressupost, es tracta

d’un articulat que ajuda que el pressupost de la comunitat

autònoma sigui fals, irresponsable i un pressupost de

confrontació, igual que ho és cadascuna de les partides i de les

formes que han duit a terme aquest pressupost.

S’inventen ingressos i despeses a carreteres, en educació, a

sanitat i per això necessiten disposicions addicionals que les

reconeguin aquests ingressos i aquestes despeses, són, per tant,

falsos, se’ls inventen.

No compleixen la Llei d’estabilitat pressupostària que no

van fer ni el Partit Socialista ni cap dels grups de l’oposició

d’aquesta cambra, sinó vostès mateixos. Fins al dia de

presentació dels pressuposts d’enguany, el pressupost, el que es

tenia com a sancta sanctorum  era que l’endeutament fos zero;

ara l’endeutament és, aquest articulat permet un endeutament

de 636 milions de pessetes, que jo ja sé que com que ens

perdem, he intentat posar-ho en pessetes, 100.000 milions de

pessetes, perquè ens entenguem.

I a més, són uns pressuposts de confrontació, perquè

representa una confrontació institucional amb Madrid, quan

volen determinar unilateralment vostès el que cobraran i fins i

tot amb el propi Parlament de les Illes, perquè amb aquest

articulat decideixen que se’ls ha de reconèixer com a dèficit de

dues competències transferides, mentre s’estava fent feina per

trobar un consens de tots els grups polítics de la cambra en

relació amb aquest tema.

Parlem de l’endeutament, que és, com he dit abans i com

han dit els que m’han precedit, un endeutament totalment

inaudit per a aquesta comunitat autònoma, pel volem que

representa, per la història d’aquesta comunitat autònoma i

també per al futur, perquè tot el que ens endeutem afectarà el

que vostès mateixos podran gastar fins al final de legislatura i

el que podran gastar els pròxims governs d’aquesta comunitat

autònoma molts i molts anys. Aquí sí que crec que no poden

amagar una incoherència política, que no es pot classificar més

que amb els termes de màximes, és a dir, no és possible més

incoherència política que la que ha practicat el Partit Popular

amb l’endeutament.

El mateix conseller que enguany ha defensat aquest

endeutament, el mateix conseller l’any passat deia exactament

tot el contrari. Més val que repassin tota la intervenció, sí, Sr.

Conseller, que no ens podíem endeutar, aquest any sí ens

podem endeutar; que la principal qüestió per millorar

l’economia de les Illes, una economia liberal que vostès

defensaven, l’endeutament de l’administració pública havia de

ser zero, i ara, el contrari, s’ha de fer molta despesa pública

perquè l’economia vagi bé. I això és un canvi de discurs del 0

al 360, han canviat tot sencer, li han donat la volta, sí, Sr.

Conseller, i per allà on venien ara van.

L’endeutament que vostès proposen és de 636 milions

d’euros, entre el que demanarà la pròpia administració de la

comunitat autònoma, l’ib-salut i totes les empreses públiques,

636 milions. Com que amortitzaran 56 milions d’euros, els

queda un endeutament net en aquesta comunitat autònoma de
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600 milions d’euros. I torn a insistir, 100.000 milions de

pessetes.

Pel que fa als ingressos, uns ingressos que, jo insisteix, són

inventats, tal vegada a molts treballadors d’aquesta comunitat

autònoma els agradaria, a mi mateixa també m’agradaria poder-

ho fer el que fa el Govern d’aquesta comunitat autònoma, va al

banc, li demana doblers, el banc li diu que no n’hi dóna o que

li donarà 8 milions i ell decideix gastar-se 158 milions de

pessetes; i diu: ja ens pagaran. I això és el que ha fet amb

aquest pressupost i això és el que ha fet amb aquest articulat,

està posant en el pressupost uns desitjos per a les despeses, que

les executarà, i uns desitjos per als ingressos, que no podrà

executar i que en qualsevol cas no depenen d’ells. I no només

això, sinó que l’articulat, per assegurar-se l’equilibri

pressupostari en tancar, diuen que tot el que gastin es

reconeixerà en ingressos. No sé si s’entén aquesta tàctica

pressupostària, que és nova, des del meu punt de vista; és a dir,

tant gast tant m’ingressaran, però els ingressos no depenen de

la comunitat autònoma, depenen d’una altra administració.

No passin cap pena, tant gast tant ingressaré el mateix, ho

diu l’articulat, però, per si de cas me falten doblers, puc

demanar operacions de Tresoreria al banc i, a més, per acabar-

ho d’arranjar, en tot cas, queden ingressats també tots els

doblers que me deuen del 2004 i anteriors. Cau i net, un

pressupost que quadra; si abans es deia que per quadrar els

pressuposts feia falta, de vegades, escarpa i martell, aquí han

necessitat més d’un trepant d’aquells automàtics per poder-lo

quadrar, basten quatre articles de l’articulat i dir: gast el que

vull, ingrés i m’ingressaran el que jo vulgui.

Pel que fa a les esmenes parcials, creiem que és important,

perquè no els passi el que li ha passat al Govern aquest any en

educació, volem fer un toc d’atenció i per tant hem proposat

que a l’articulat, les partides d’educació, tenguin vinculació

pròpia. Què vol dir açò? Vol dir que cada partida de capítol 2

d’educació, la de l’electricitat, la de telèfon, la de calefacció,

fins i tot la de paper que gasten els instituts i els colAlegis,

només es pugui gastar en allò que posa en el pressupost. I per

què? Doncs, perquè el pressupost de la comunitat autònoma,

igual que els pressuposts de tots, és un sol pastís, si un ho gasta

fent una cosa, efectivament ho deixa de gastar en una altra, a no

ser que el Govern de la comunitat autònoma, després d’inventar

tàctiques pressupostàries noves, també hagi inventat una

màquina de fer doblers i per tant puguin seguir gastant fins a

l’infinit, tal vegada es tracta d’això. Per tant, si és un sol pastís,

nosaltres volem que allò que ha dit el Govern que gastarà en

educació, es gasti només en educació i que per tant es

garanteixin les partides que necessiten els centres educatius per

al seu funcionament.

Volem que no siguin ampliables els crèdits d’IB3. És

suficient l’endeutament que proposen, és suficient el pressupost

que li donen perquè a sobre vulguin que les partides de la

televisió pública siguin ampliables segons les necessitats o

segons el que vostès vagin contractant, com a contracte de

prestació de serveis dins la televisió, i que, per tant, el Govern

segueixi pagant i segueixi devent. Volem saber què proposen

gastar i què gastaran efectivament, i no volem per tant, que les

partides d’un ens públic siguin ampliables per si mateixes.

Volen també vostès que les transferències de crèdit entre

partides, és a dir, el que no gastaré a una partida passar-ho a

una altra, es puguin finançar amb operacions de capital per fer

despesa corrent. Això és ben igual que endeutar-se per pagar

l’electricitat, és el mateix que endeutar-se per pagar

l’electricitat. Idò nosaltres li diem que en aquest cas l’única

qüestió amb la qual estam disposats que això sigui així, crec

que ja és prou excepcional, és amb les partides d’ajudes al

desenvolupament, d’ajudes a països menys desenvolupats. En

qualsevol cas, totes les partides d’educació, de sanitat, de totes

les despeses habituals de la comunitat autònoma han de sortir

de la dels ingressos corrents, mai d’endeutament per a

operacions de capital per fer despeses de despesa corrent.

Per últim, volem fer referència a tres esmenes amb les quals

hem introduït un tema en aquesta legislatura fins al dia d’avui

paralitzat; encara que el Govern ha fet moltes declaracions

d’intencions respecte de fer transferències de competències als

consells insulars i fins i tot alguns membres del PP ho han votat

a diferents llocs que estarien d’acord que es fessin

transferències de competències, segueixen pendents d’una

decisió clara de la comunitat autònoma i del Govern del Partit

Popular respecte de les transferències de competències en

matèria de joventut, de medi ambient i de promoció turística als

consells insulars. El que els proposem és el següent: comencin

la tramitació de les transferències de competències, crec que

això com a mínim ho van reconèixer a comissió, i facin

immediatament, des de l'1 de gener, una encomana de gestió als

consells insulars que, senyors consellers, són prou grans per

saber què necessita cadascuna de les illes en aquestes matèries

i per tant deixin en mans dels consells insulars el que després

haurà de ser una transferència de competències completa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltíssimes gràcies. En torn en contra, pel Grup

Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Misericòrdia

Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, President, senyores i senyors diputats. En principi

ja he avançat que no es podran acceptar cap de les esmenes

presentades per l’oposició, senzillament perquè no es tracta

d’esmenes que vagin en la línia d’afavorir la labor del Govern

i per tant tampoc la que sempre redundarà en major benefici

per al ciutadà, sinó molt al contrari: s’intenti impedir que el

Govern tengui l’agilitat necessària per actuar; actuar sempre

dins dels marges de la legalitat, de conformitat, com no podia

ser d’altra manera, amb la Llei 1/86, de 5 de febrer, de

Finances de la comunitat autònoma. És una altra manera,

efectivament, d’organitzar-ho, però sempre dintre de la

legalitat.

Dir-li que la visió que es té no és la visió catastròfica que

ens ha presentat aquí la representant del Partit Socialista, no

perquè ho diem nosaltres, sinó que la comunitat autònoma de

les Illes Balears, els tècnics diuen que segueixen mantenint la

qualificació de doble A més, que concedeix l’estàndard por,
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l’Agència de Qualificació Financera, amb la qual cosa les seves

crítiques i els seus avanços catastròfics, aquestes persones que

són tècniques en aquesta matèria ho desmenteixen

especialment.

Quant a les esmenes, les divideixen entre, unes es refereixen

i coincideixen als tres grups de l’oposició, als crèdits

ampliables. Volen que educació i sanitat segueixin sent uns

crèdits ampliables. Però els he de dir que cada pressupost cada

any realment ve envoltat d’una sèrie de diferents

circumstàncies, en aquest cas considerem que educació, al llarg

d’aquest anys hem pogut fer una valoració amb exactitud de les

magnituds econòmiques que cal incloure en aquest pressupost,

amb la qual cosa, a data d’avui, les dades que tenim és que

s’han necessitat 586 milions d’euros. Llavors, aquest any es

posen 614 milions d’euros, amb la qual cosa creiem que la

partida està perfectament dotada i no serà necessari fer unes

ampliacions.

També s’ha de dir que quant que es diu que està previst,

efectivament, un endeutament per part de la societat IBISEC

per fer nous centres, en aquestes partides també hi ha inclòs

l’últim trimestre, l’últim, són quatre mesos, perdó, setembre,

octubre, novembre i desembre, que representaria la posada en

marxa del nou funcionament d’aquests centres. I també hi és

inclòs el nou professorat.

Quant a sanitat, sí que seguirà com a crèdit ampliable, però

amb una novetat que fins ara no s’havia produït aquí en el

Parlament: que es podrà ampliar fins a un 5%, però a partir

d’aquest 5% s’haurà de venir a demanar autorització aquí, al

Parlament. Jo crec que és una mesura que ajuda doncs a una

major claredat i transparència, i podem estar satisfets.

Quant a les esmenes d’IB3, manifestar-los que bé, que si

vostès s’haguessin posat d’acord l’altra legislatura, ara ja

sabríem exactament de quins crèdits hem de parlar; vostès no

van ser capaços de posar-se d’acord entre vostès mateixos, amb

la qual cosa avui seguirà com a crèdit ampliable. 

També demanen l’addició a les vinculacions de crèdit. Dir

que això no ho podem acceptar perquè de fet ja està recollit

amb la vinculació general dins el text articulat, amb la qual

cosa també donam sortida a les necessitats o a la manifestació

que ha fet la representant del Partit Socialista.

Després tenim les despeses plurianuals. Aquí ja ratlla la

sorpresa, jo li demanaria una certa coherència, ja que ens

demanen tanta coherència a nosaltres que també se l’apliquin

vostès, perquè cercant el text articulat dels anys 2002 i 2003,

resulta que vostès tenen el mateix que ara ens demanen que

nosaltres suprimim en aquest text articulat. Per tant, facin-s’ho

mirar, perquè aquí hi ha qualque cosa que no..., si era bo per a

vostès, supòs que deu ser bo per a nosaltres.

Després tenim el tema dels avals. Home, ens demanen

reducció d’avals: això és una vegada més obstrucció, perquè

clar, vostès jo no crec que, o no s’ho han mirat, no s’ho han

estudiat prou bé, totes les obres, totes les coses que s’han de fer

en base a aquests avals; efectivament es produeixen uns

endeutaments, però bé, jo no crec que vostès estiguin en contra

que es facin mesures tan importants com tot el tema de les

depuradores, que es facin els centres d’educació, etcètera. Tot

això ve precisament doncs perquè s’ha de donar sortida a una

sèrie de necessitats que demanen els nostres ciutadans, ara, si

vostès no ho volen, doncs tanquem l’aixeta una altra vegada

més i els deixam sense res.

Tenim el tema dels percentatges, ens demanen que

rebaixem el percentatge per dur a terme operacions de

tresoreria. Nosaltres el tenim fixat en un 20% i vostès ens

demanen que el reduïm a un 10%, quan vostès ho tenien a un

15%, una incoherència més i ganes d’obstruir la política. A més

a més, que aquest tant per cent és necessari, molt necessari,

perquè consisteix que el Govern pugui concertar les operacions

d’endeutament a curt termini, però que també pugui ser

utilitzat, efectivament, per evitar el desfasament de tresoreria

que es pugui produir, conseqüència dels retards en el moment

de fer efectiu el finançament per part de l’Estat central.

Esper i desig que tot això no haguem de recórrer a això, que

trobem aquí una oposició constructiva, que els seus

representants, que els socialistes de Balears tenguin prou pes

específic a Madrid, perquè això no es produeixi i així els

nostres ciutadans no hagin de patir aquestes accions.

Quant a les transferències ja li vaig contestar en comissió,

seria tornar-ho a repetir. I bé, jo el que crec, en alAlusió directa

a la representant socialista vull manifestar-li que crec que

incoherència política seria no fer-ho, incoherència política seria

entrar en el seu joc precisament d’obstruir i precisament en el

seu joc d’agafar i en lloc de donar suport i que els seus

representants a Madrid ens ajudin a obtenir tot això, resulta que

són capaços de celebrar el boicot i la denúncia del conveni de

carreteres. Esperàvem per part de l’oposició una oposició més

constructiva.

Ara, quant als vots particulars hem de manifestar que crec

que aquí hi ha un error, almenys per part dels representants del

PSM-Entesa Nacionalista. Miri, les esmenes que..., ai!, els

textos que han presentat quant al pla de pensions per al

personal públic, aquí haurien de tenir en compte tres temes; ara

per ara el que està previst aquí és un increment del 2% lineal i

després un 7% que va acumulant-se de manera progressiva

perquè el personal públic tingui una homologació pels

pagaments extraordinaris de les pagues extres. Això són els

conceptes bàsics. Això que parlam del pla de pensions és un

0,5% i els he de dir que d’aquesta manera el 60% dels empleats

públics avui per avui ja tenen aquest pla de pensions, i els

diré..., a veure; a més de l’Administració general de l’Estat tres

comunitats, com Astúries, Aragó i País Basc, tenen en marxa

aquests propis plans; a més a més ara aquest any serà

Catalunya, Castella-Lleó i la comunitat valenciana les que

impulsaran els fons de jubilació, i nosaltres creiem que els

objectius que persegueix això -no és el que se m’ha comentat

abans, però crec que és més un error, eh?- els objectius que

presenta això és “garantizar para los empleados o a sus

beneficiarios un complemento de sus pensiones de jubilación,

incapacidad, viudedad y orfandad; estimular el ahorro el

ahorro a largo plazo; fomentar que otras administraciones

p ú b lic a s p ro m u e va n  ta m b ié n  e sto s  m e ca n ism o s

complementarios de las pensiones. Seguir así las

recomendaciones del pacto de Toledo de primar la extensión

de los planes de pensiones de empleo”. Aquí, “objetivo: cubrir
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las pérdidas de renta tras la jubilación”, o sigui, “la necesidad

del plan de pensiones de los empleados públicos es evidente,

según se apunta desde la Federación de servicios y

administraciones públicas de Comisiones Obreras”. O sigui,

en definitiva estan d’acord, està fins i tot incentivat pels

sindicats i entenem que és una manera de major sensibilitat i

que el nostre personal estigui degudament reconegut.

De les dues que es presenten aquí, una és precisament per

contemplar l’inici de...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Sugrañes, li queda un minut.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Ja, ja acabo, ja acabo.

...l’inici per començar a parlar d’aquest tema i posar-lo en

marxa, i és, una vegada feta tota aquesta negociació, que

efectivament hi hagi una partida, un crèdit ampliable per donar

cobertura a aquest pla de pensions, que no és un pla que es

pugui, aquest 0,5%, no es pot acumular mai a les prestacions

bàsiques, amb la qual cosa no és una quantitat que es pugui

destinar a cada un individualment sobre el seu sou. En

definitiva això representarà una quantitat d’uns 4 milions...,

4.500.000 euros, que crec que seria una manera de reconèixer

tot aquest personal, perquè hem de tenir en compte que una

vegada assoleixen la jubilació tenen una pèrdua important

respecte als altres colAlectius de personal.

Res més. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. En torn de rèplica, per part

del Grup Esquerra Unida i Els Verds, el Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies per donar-me

aquest torn de rèplica, a pesar que no sé molt bé què he de

replicar, perquè crec que no he escoltat una sola paraula que fes

referència a les esmenes que havia presentat el nostre grup. La

Sra. Sugrañes s’ha dedicat a parlar només amb la representat

del Grup Socialista i a demanar-li una vegada més que faci

d’intermediària de cara a Madrid, que crec que no és la funció

d’aquest..., en fi, que exercim aquí els parlamentaris, i a

argumentar sobre els vots particulars a les seves pròpies

esmenes, a les autoesmenes presentades a aquesta llei, però

crec que no ha dit ni una sola paraula de les nostres.

Jo sí li volia fer unes petites consideracions, perquè ha

començat dient que no en recollien cap perquè no són esmenes

que vagin -he apuntat jo- a favor de l’acció del Govern. Miri,

és normal que l’oposició no doni suport a totes les accions del

Govern. Crec que tampoc no anaven necessàriament en contra

totes ells. També acusa de ganes d’obstruir i qüestions

d’aquestes, no? Miri, les nostres esmenes no anaven ni a favor

ni en contra de l’acció del Govern, les nostres esmenes anaven

a intentar posar una mica de responsabilitat, una mica de

responsabilitat a aquest govern que és capaç d’endeutar-nos, en

un sol exercici, per un munt d’exercicis pressupostaris, és capaç

d’endeutar futures generacions, i a més comptabilitzen

ingressos que no tenen resolts. Per aquí anaven i m’hauria

agradat que justificàs de veres per què necessiten aquests

endeutaments i com pensen cobrir aquestes qüestions que no

estan justificades, que vostès comptabilitzen coses que saben

positivament que no les ingressaran i així i tot les colAloquen.

En aquest sentit anaven les nostres esmenes però, ja dic, ni

una sola paraula. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Pel Grup Parlamentari PSM té

la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Sugrañes, nosaltres no

presentam, evidentment, esmenes per beneficiar el Govern;

presentam esmenes per millorar les accions que fa el Govern

però sobretot pensant en els ciutadans.

Ha dedicat bastant de temps a defensar..., trob que ha

defensat com a molt la legalitat de l’acció de govern. I ara li

deman jo: vostè sap alguna ilAlegalitat que nosaltres no

sapiguem, que insisteix tant en el fet que l’acció del Govern és

legal? Evidentment ha de ser legal l’acció del Govern, Sra.

Sugrañes. 

Després, abans li he demanat que no fessin coses rares, i és

que cada dia en fan més. Ha dit vostè que el professorat per a

les noves aules que s’han d’obrir es contractarà amb els dobles

que IBISEC, l’empresa pública de construccions, s’ha

d’endeutar per construir? Vostè ha dit això: que estava inclòs

dins el deute de l’IBISEC el darrer quadrimestre. Sí que en fan,

de coses rares.

Després, l’ampliació de les partides. Vostè ha dit que els

doblers d’educació eren suficients. No ho són, els doblers

d’educació suficients. Vostès per ventura consideren que ho

són perquè no hi posen l’interès que hi haurien de posar, però

no ho són; són els mateixos que han gastat el 2004, només és

que han aflorat el dèficit i per tant no els bastaran. 

Els plurianuals; demanen coherència perquè en els

pressuposts del 2000 o el 2002, ha dit, ja hi havia aquesta

clàusula. Hi era perquè els seus amics del PP de Madrid no

havien deixat endeutar el govern que hi havia aquí i no hi havia

el dèficit que hi ha ara, però si juntam les tres coses, increment

dels límits dels plurianuals, increment brutal del deute i un

increment del dèficit, que ja saben vostès que és seguríssim

perquè els ingressos que han d’arribar no arribaran, tot això és

una bomba de rellotgeria que explotarà a la cara de qualsevol

govern. 

La supressió dels avals; diu que necessiten endeutar-se per

fer coses i per construir. Jo li posaré dos exemples, només.

Fires i Congressos, que té previst endeutar-se per 10 milions,

té previstes inversions -no totes materials, per tant també n’hi

ha...- per 10,2; per tant aquí ve justet, justet, ens endeutam per
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poder fer coses. Però és que a altres bandes diuen que faran

coses per poder-se endeutar, crec, perquè a SEMILLA, deute

18 milions d’euros; inversions reals pressupostades a

SEMILLA 1,8 milions d’euros. I a què destinaran aquest

deute?, creu vostè que construiran coses? La construcció sol ser

inversió a capítol 6, Sra. Sugrañes, per tant no digui que el

deute és per a construccions perquè no és cert. Una part sí que

ho és, esper que el de l’IBISEC sí que ho sigui, però el de

SEMILLA, per exemple, no ho és.

I referent al vot particular heu dit moltes coses. Vós heu

defensat la vostra esmena, nosaltres defensarem el nostre vot.

Heu acabat dient que no es pot acumular allò que ha d’anar al

fons de pensions a les prestacions bàsiques. Molt fàcil:

augmentin la base reguladora i els funcionaris el dia de demà

tendran una millor jubilació perquè hauran augmentat la part

que els toca de les pensions.

I res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. La Sra. Carme Garcia té la

paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Sra. Sugrañes, catastròfica jo no ho

he dit, aquesta paraula no és en tot el meu discurs; jo he dit que

són uns irresponsables i uns incoherents, però catastròfica no,

no, vostès mateixos. Quatre anys després ja sabrem quina és la

situació de les Illes Balears, per descomptat el temps posa

cadascú al seu lloc, encara que vostès fan molts d’esforços per

confondre i per dir coses que no són certes. 

Miri, les auditories financeres poden ser precioses, però no

són relatives mai, que jo sàpiga fins al dia d’avui encara no s’ha

inventat una auditoria financera del futur. Això no existeix;

auditoria financera sempre és del que vostès han fet fins al dia

d’avui, i del que vam fer nosaltres els quatre anys, però no del

futur; una auditoria financera no parla del futur. Al que haurem

de fer front en el futur serà, insisteixo, vostès els tres anys de

govern que els queden, i els queden per passar encara per

aquesta cambra tres pressupostos, i els tornarem a repetir el que

han fet. Supòs que amb els tres pressupostos que els queden no

ens endeutaran amb 600 milions de pessetes més, supòs...

(Intervenció inaudible)

No, no, dic que això és segur, que aquests dos anys que els

queden de govern, o aquests tres anys que els queden de

govern, tres anys que els queden de govern, vostès hauran de

venir a aquesta cambra i defensar els pressupostos dels pròxims

anys, i supòs que no vindran amb els mateixos endeutaments,

però ja veurem com l’han executat i parlarem sobre l’execució.

Educació diu que està ben dotada, Sra. Sugrañes? Sí? Bé,

idò, miri, jo he mirat el capítol 2 de despeses d’educació, que

és el que els ha fallat enguany; insisteixo, el capítol 2; per a qui

no ens entengui: electricitat, calefacció, telèfon, paper, dels

instituts i dels colAlegis. Vostès preveuen 18 milions de

pessetes, i la seva execució pressupostària, la seva, la que ens

han passat als grups de l’oposició, diu que fins al mes de juny

van gastar 12 milions. Bé, idò, si en mig any gasten 12 milions,

com així en pressuposten 18, si ja en saben que no en tenen

prou, amb 12?, per a mig any; si ja saben que no en tenen prou,

com així pressuposten menys del que necessiten? Per tant

educació no està ben dotada de capítol 2 i necessiten

ampliacions, i necessiten operacions de tresoreria perquè no en

tindran prou tampoc l’any 2005.

Pel que fa a l’esmena de sanitat, que vostè diu que porta una

novetat: que ajuda a una millor transparència. Miri, si volen

ajudar a la transparència del que gasta l’ib-salut aprovin la

nostra esmena, i redueixin la capacitat de gastar sense passar

per cap òrgan de 2 milions d’euros, que vostès posen que l’ib-

salut pot gastar 2 milions d’euros, a 500 euros com la resta de

la comunitat autònoma. 

La vinculació jurídica, Sra. Consellera, no està recollida, jo

encara sé llegir, article 3, vinculació de crèdits. L’única

vinculació pròpia que estableixen de capítol 2 és el

subconcepte 222 a nivell de totes les despeses telefòniques, no

diu res dels crèdits d’educació. Per tant és adequada i és

necessària perquè vostès no ho han sabut gestionar.

Diu que ha revisat el text articulat fins al 2002, i el 2001.

No faci tanta feina, Sra. Consellera. Miri, jo li diré el que diu

una diputada seva a Madrid, la Sra. Salom, cada vegada que

surt amb aquesta fluorescència mediàtica que té per part de la

seva diputada; cada vegada que surt diu: “No, del passat no

n’hem de parlar, ara hem de mirar el futur”; l’oposició de

Madrid diu açò. Idò l’oposició de les Balears li diu el mateix,

no miri el passat, miri el futur, responsabilitzi’s del que fa ara

el Govern i parlem del que farà la comunitat autònoma d’aquí

al futur.

I després diu que nosaltres hem d’estar d’acord amb

l’endeutament, i amb les operacions de tresoreria, i amb el fet

que els crèdits siguin ampliables perquè vostès fan unes obres

que són necessàries. Molt bé, jo no li ho discutesc, no és ara

que li ho discutim; després hi ha totes les esmenes a la totalitat

per discutir si en allò que vostès fan estem d’acord o no hi

estem, i no hi estem en tot, en tot no hi estem. Però en

qualsevol cas què vol dir això?, que nosaltres estem d’acord

amb el fet que vostès robin per pagar una inversió que és

necessària? No, eh? Idò no estem d’acord en com ho financen,

tampoc. No es justifica com ho ingressaran perquè la inversió

sigui necessària i nosaltres hi puguem estar d’acord, que

tampoc no hi estem amb totes les que vostès proposen.

I per últim vostè ha mencionat, i el seu grup moltes

vegades, insta el Grup Socialista a anar a Madrid a reclamar

allò que vostès volen. Jo li propòs una cosa, Sra. Sugrañes: jo

me’n vaig al banc, que m’ha denegat un crèdit per comprar-me

una casa, jo me’n vaig al banc, m’ha denegat un crèdit, m’ha dit

que no tenc prou doblers per comprar-me una casa; jo me’n

vaig al banc i vingui vostè a defensar-ho amb mi, que me’l

donin, vingui vostè amb mi a defensar davant el banc que em

donin un crèdit que m’han dit que no poden donar-me, i si me’l

donen serà culpa seva, i això és el que estan fent vostès amb el

Partit Socialista.
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I per últim, que se m’acaba el temps, també és irresponsable

i a més també és incoherent venir aquí a defensar els

funcionaris públics quan vostès han governat vuit anys a

Madrid, i els vuit anys, Sra. Sugrañes, els sous dels funcionaris

cada un dels anys han pujat per sota de l’IPC. Per tant a mi

això, dir aquest discurs ara de defensar els sous públics des

d’aquesta cambra que vostè fa és, bé..., no tinc qualificatius,

però el que sí li dic és que vostès són uns incoherents: quan

governen diuen una cosa i..., quan estan a l’oposició diuen una

cosa i quan governen la culpa la té l’oposició. Gràcies, senyors

diputats.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica

intervé el Grup Parlamentari Popular, i té la paraula la Sra.

Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Bé, al representant d’Esquerra Unida

li he de manifestar que he contestat totes i cada una de les

esmenes; el que passa és que ho he fet agrupat, no me n’he

deixat cap; totes. 

Després, he de manifestar al PSM, miri, jo dic legal perquè

és el que em sento, i a més qui mal no fa mal no pensa, però

com que vostès sempre estan donant allà..., retorçar i buscar el

que no hi ha jo no sé si... Jo sempre parlo des de la legalitat i ja

li dic, que mal no fa mal no pensa. 

Quant a l’educació li he de manifestar que jo el que volia

dir amb l’IBISEC és que les nòmines no les paga IBISEC. Les

nòmines del personal que s’ha contemplat per la creació dels

nous centres i la dotació dels últims quatre mesos, i alguns més

que s’han de posar de suport, aquests no els paga IBISEC; vull

dir que estan inclosos dins la partida que ja s’ha dotat amb

major quantitat. Li he de manifestar que l’educació, que em

diguin que l’execució dels pressuposts..., home, jo el que hi ha

cert és una cosa: l’any 2003 teníem 435 milions d’euros i ara el

2005 tindrem 613 milions d’euros; jo crec que és un increment

d’un 40,1%, amb la qual cosa crec que és molt important, i

pensem que donades les dades d’aquest any crec que cobriran

perfectament les quantitats.

Després, efectivament... A veure, que no em deixi ningú.

Després vaig al Partit Socialista. Miri, Sra. Garcia, li ho

agraeixo molt perquè hi ha hagut dues vegades que m’ha dit

consellera; de mica en mica ja em puja d’escalafó. I

incoherència; li he de dir que el discurs que ha fet aquí era el

contrari que feia en el Consell Insular de Menorca. Sí, sí...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor..., per favor, guardin silenci. Té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

I li he de dir que efectivament el temps posa cada un en el

seu lloc. Nosaltres estem aquí i ara vostès estan a l’oposició.

(Remor de veus)

Jo consider que amb aquest text articulat donem sortida a

uns pressupostos en què l’educació és molt important, que

nosaltres d’aquesta manera creiem que queda cobert el tema de

sanitat, educació i infraestructures, i el que els demanaríem és

coherència a vostès perquè també facin la seva feina. A part

d’estar aquí i intentar posar pals a les rodes, idò que colAlaborin

i ens ajudin una mica perquè aquesta comunitat continuï

endavant i que vostès facin les indicacions pertinents als seus

representants a Madrid perquè en lloc de celebrar quan ens

denuncien un conveni com en el tema de carreteres, idò

s’entristeixin i ajudin perquè això surti endavant.

Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Amb això, senyores i senyors

diputats, hem acabat l’articulat del projecte de llei.

Per tant seguidament podem procedir al debat de les

esmenes que es mantenen a les seccions, als pressupostos de les

entitats de dret públic i de les societats anònimes públiques de

la comunitat autònoma de les Illes Balears, i també als dels ens

de dret públic Servei Balear de Salut, ib-salut, i Gestió

Sanitària de Mallorca, GESMA, tots referits a l’any 2005;

esmenes a les seccions, entitats de dret públic, societats

anònimes públiques, ib-salut i GESMA corresponents al RGE

núm. 6829, de pressupostos generals de la comunitat autònoma

de les Illes Balears per al 2005. 

En primer lloc passam a la defensa conjunta de totes les

esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Els Verds a les seccions incloses en el present debat, per la

qual cosa té la paraula el diputat Sr. Miquel Rosselló i del

Rosal.

Perdó, Sr. Diputat, és el debat número 2, de totalitat i de

globalitat, secció 11, Conselleria de Relacions Institucionals i

empreses de dret públic..., P80, Radiotelevisió de les Illes

Balears. Té la paraula, Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

entram, doncs, ara ja a debatre les distintes seccions, i

començam per la secció 11, que em toca a mi defensar per part

del meu grup, Esquerra Unida i Els Verds, les esmenes a la

totalitat i a la globalitat conjuntament d’aquest apartat.

És difícil discutir de les distintes seccions però, en fi, ho

farem durant tot el dia i demà obviant un fet que és difícil

d’obviar: que estam parlant d’uns pressupostos absolutament

atípics, uns pressupostos que han plantejat un endeutament que

nosaltres consideram absolutament inassumible i inacceptable,

fins i tot de dubtosa legalitat i, clar, amb uns pressupostos

d’aquestes característiques tot està profundament trastocat a
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l’hora de fer el debat en concret. De totes formes correspon ara,

repetesc, l’esmena a la totalitat de la secció 11.

A nosaltres ens preocupen dos elements des del punt de

vista pressupostari en aquest debat, que ara esmentaré, i un

element polític, fonamentalment polític i de fons, que és el que

dóna justificació a l’esmena a la totalitat que presentam. Els

primers elements serien, per una banda, allò que consideram un

creixement espectacular i probablement desmesurat del

programa 126C. Som conscients que en aquest programa hi ha

inclosa la televisió autonòmica i per tant sense cap dubte això

comporta una despesa importantíssima, però estam parlant del

fet que passa de pràcticament 6 milions d’euros, no arribava bé,

a 14, quasi 14 milions d’euros. Per tant és una pujada sense cap

dubte espectacular i, en fi, no ens sembla la millor forma de

començar un projecte d’aquestes característiques.

El segon element seria també la pujada molt important del

programa 463C, capítol com tothom sap destinat a temes de

coordinació publicitària, publicitat, propaganda, etc., etc., que

és curiós que l’any passat, que era el primer pressupost que

presentava el govern del Partit Popular, el va baixar de forma

substancial i el va deixar en 245.000 euros, i va aprofitar des

d’aquesta tribuna la consellera, la viceconsellera i també en els

distints debats, va aprofitar per dir: “bé, nosaltres baixam això

perquè som..., en fi, no som com els d’abans i tal”. Bé, això ha

durat un any escàs i ara ja començam la normalitat i l’hem

apujat a més de 2 milions d’euros. Senzillament és anecdòtic;

no és que discuteixi el fons de la qüestió, discutesc en aquest

cas el mètode d’actuar, i bé, el primer any aquí

demagògicament s’abaixa quan al final queda com ha de quedar

una cosa d’aquestes.

Però l’argument de fons que nosaltres utilitzam per

presentar aquesta esmena a la totalitat és que discrepam

profundament i rotunda del projecte de televisió autonòmica

amb què està treballant el govern del Partit Popular. No és que

discrepem del fet que hi hagi televisió autonòmica, com tothom

ja sap, formava part del nostre programa i ho hem defensat

sempre, però sí discrepam del projecte de televisió que s’està

treballant, que s’està consolidant, i discrepam per molts

d’aspectes, per molts d’elements, però en concret per tres grans

elements centrals. El primer de tot, perquè consideram que

s’està construint una televisió autonòmica sense consens de cap

tipus, i ens sembla que aquest és un projecte fonamentalment

important perquè s’hagués fet un esforç per consensuar un

model, un projecte que fos més comú, si no de tots almenys de

part d’aquesta cambra, i no exclusivament del partit del

Govern, sobretot si partim d’una llei de televisió autonòmica de

l’any 86 que era consensuada molt majoritàriament, i canta

molt, resulta un element xocant, que precisament per modificar

aquesta llei que és amplament consensuada i que té un suport

molt majoritari, per modificar aquesta llei que s’havia de

modificar per determinats aspectes, entre d’altres per

modernitzar-la, perquè algunes coses han canviat

substancialment, no se cerqui un consens. 

Allò normal, allò coherent en aquesta cambra hagués estat

obrir el primer dia que s’obria aquest parlament una ponència

parlamentària, posar en comissió un debat conjunt de totes les

formacions per modificar la llei del 86, modernitzar-la, deixar-

la al dia i treure per consens una televisió autonòmica. Al final

la televisió autonòmica es posarà en marxa per Setmana Santa

-diuen, ja veurem si serà un poc més tard-, hauran passat quasi

dos anys de l’inici del Govern, més o manco el mateix que si

haguéssim entrat a discutir i a consensuar i a donar una mà,

estendre la mà per part del Govern per arribar a un acord

consensuat entre tots. No ha estat així, s’ha hagut d’utilitzar la

Llei d’acompanyament de l’any passat, tenim un consell de la

televisió que a la vegada és el Consell Assessor de Televisió

Espanyola i per tant que no és el que correspon. Es podrà dir

que és que l’oposició no ha volgut consensuar el consell.

Home, és que no ens agrada consensuar només les miquetes,

ens agrada consensuar globalment les coses, ens agrada discutir

globalment les coses si realment es volen treure per consens. Si

no idò que no es treguin per consens, es treuen per majoria, són

absolutament legals, són absolutament legítimes però no són

per consens; almenys no s’omplin la boca parlant de consens,

no són per consens.

L’altre element de fons amb el qual discrepam és allò que

avui eufemísticament se sol utilitzar amb el terme

externalització. A mi, que som un poc clàssic, m’agrada més

utilitzar el terme privatització; en fi, em surt més fàcil. Per tant

senzillament discrepam d’aquest model. Això no vol dir que no

sigui tan legítim el que vostès fan com el que jo defens, però

discrepam radicalment d’aquest projecte que, a més a més,

acabarem veient a on du, acabarem veient quines són les

empreses -ja ho sabem- quines són les empreses que faran els

informatius, quines persones hi ha darrera aquestes empreses,

etc., etc. Per tant discrepam profundament i rotunda d’aquest

sistema, d’aquest model d’organització de la televisió.

I en tercer lloc, de la política de nomenaments que s’han

anat fent en aquest temps, ja començant per la directora per

acabar amb els delegats a Eivissa i a Menorca, que són la gota

que vessa el tassó de l’aigua quan ja estam parlant de persones

condemnades per campanyes difamadores. Això ens du al fet

que és difícil, sense cap dubte, que no hi hagi una sospita

generalitzada que estam parlant d’una televisió de partit més

que d’una televisió autonòmica, clarament autònoma i

clarament independent. Per tant aquest, repetesc, és el punt

fonamental pel qual ens oposam al pressupost en totalitat

d’aquesta secció.

De les esmenes concretes em referiré només i molt

ràpidament, perquè no em vull passar ni un segon del que

vàrem acordar a la Junta de Portaveus. Hi ha una primera

esmena que pretendria una ajuda important a la premsa local,

a la premsa forana, a la premsa de base dels municipis, de

1.500 milions d’euros que ha estat detret d’aquest programa

que abans deia que estava inflat. Què ens agradaria? Que hi

hagués aquesta ajuda perquè consideram que aquesta premsa,

(...), que sorgeix per baix, és una garantia de democràcia, de

participació, lluny dels sistemes de com s’ha distribuït la

televisió digital o com es fan altres mètodes que van en la línia

contrària, en la línia que hi hagi una xarxa global des dalt a

baix d’un model televisiu conservador que no és el que

nosaltres defensam.

I, per últim, senzillament dues esmenes que incrementen

l’ajuda al CES i al Centre Balears-Europa.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Seguidament passam a la

defensa conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista a les seccions incloses

en el present debat, per la qual cosa, té la paraula el diputat Sr.

Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Substanciarem

aquestes esmenes a la totalitat de la secció, a la Radiotelevisió

de les Illes Balears, una secció que incrementa un 20% les

seves despeses de personal i un 26% les seves despeses

corrents. Realment és una conselleria coneguda com de

Relacions Institucionals, i jo ara, si el president m’ho permet,

presentaria una esmena in voce per modificar el títol de la

conselleria, que hauria de passar a ser “Conselleria de Males

Relacions Institucionals”, com a mínim pel que fa referència als

ajuntaments que no són del Partit Popular. Hi hauria de posar

un poc més d’esment, Sra. Vicepresidenta, perquè es

produeixen gravíssims errors de formes amb els ajuntaments i

gravíssims errors de fons, amb les assignacions de recursos

econòmics, amb uns criteris absolutament partidistes, com ha

passat amb una conselleria que no era la seva en aquest

moment, com és les ajudes en matèria de turisme, visites de

consellers a municipis sense avisar el batle, això no es pot fer,

problemes protocolAlaris o l’exemple d’aquesta setmana,

d’aquesta fira a Campanet, una fira organitzada per una

fundació del Partit Popular que té una subvenció de 6 milions

de pessetes, quan la fira organitzada pels ajuntaments,

qualsevol ajuntament, té una subvenció d’1 milió de pessetes.

Realment, crec que haurien de corregir aquestes pràctiques, i

pens que no són maneres d’actuar. 

Però voldria dedicar el major temps d’aquesta intervenció

a parlar del projecte estrella de la seva conselleria per a aquesta

legislatura, que és la posada en marxa de la radio i televisió

autonòmiques. Un projecte que tornam qualificar de prioritari

per al PSM-Entesa Nacionalista, i des d’aquesta convicció que

és un projecte necessari, li he de confessar que estam

profundament decebuts i encara més que decebuts, alarmats per

com s’està posant en marxa. Primer, per crear tot un cos

directiu amb criteris absolutament partidistes, els tres directors,

els tres màxims dirigents, la directora únicament té una

experiència televisiva d’uns mesos a Televisió Espanyola

durant els quals hi va haver, com a mínim, tres comunicats del

comitè d’empresa denunciant la tasca de comissariat polític que

feia la Sra. Umbert, i recentment els dos nomenament dels dos

directors insulars, que també vénen sense cap experiència

televisiva i no només això, sinó amb una llosa damunt el cap

que és una sentència de l’Audiència Provincial que els

condemna per una campanya difamatòria contra l’expresidenta

del Consell Insular d’Eivissa i Formentera. Realment, tot això,

completat amb una majoria de nomenaments del cos directiu

que no s’han fet amb criteris de professionalitat i experiència

en el mitjà televisiu i radio televisiu, sinó en la majoria de casos

amb criteris de fidelitat al partit, ens fa tenir seriosos dubtes de

la imparcialitat, objectivitat, transparència que ha de presidir un

mitjà de comunicació públic.

En segon lloc, hem de denunciar l’absolut incompliment de

l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i de la Llei de

normalització lingüística. Fa poc més de quinze dies va

comparèixer davant els mitjans de comunicació la directora

d’IB3, la Sra. Umbert, i va anunciar que, de moment, hi hauria

un 50% de producció pròpia i un 50% de compra de productes

a l’exterior, però deixant ben clar que en cap cas no s’emetrien

productes televisius ni en la versió catalana del Principat ni en

la versió catalana del País Valencià. “Quien quiera ver

películas o series en catalán, que vea TV3", va dir dins el

Consell d’Administració de la Ràdio i Televisió de les Illes

Balears. I quan li varen demanar, un dels consellers li va dir,

“bé, per tant si només podem veure pelAlícules -aquí encara no

tenim una escola de doblatge- en castellà, també es respectaran

les distintes modalitats del castellà que parla la gent que parlen

castellà d’aquesta terra?” I diu, “el castellano no tiene

modalidades”. No, realment és una artista i jo més que la

direcció li donaria un programa, no sé si d’humor, però sí de

sàtira, perquè realment aquesta doble versió del que és un

idioma és extraordinari.

Clar, el problema és que si analitzam 50% de producció

pròpia i 50% de producció externa que no pot venir ni del País

Valencià ni de Catalunya, per eliminació el 50% de producció

externa ha de ser cent per cent en castellà. No, aquesta és la

producció pròpia, que també en parlarem, també n’hi ha en

anglès. Per tant, 50% de producció que per eliminació només

pot ser en castellà. Anem a la producció pròpia, la producció

pròpia ja ens han dit que hi haurà programes en llengües

estrangeres, anglès, francès, alemany, supòs que seran

minoritaris, però és que dins la producció pròpia, ja el

programa del Sr. Fernando Svars, o avui un diari ja ens ha

anunciat el fixatge del Sr. Carlos Dávila que, naturalment,

aquest senyors faran el seu programa en castellà. Per tant,

aquest 50% de producció pròpia, que en teoria havia de ser en

català, ja tenim les estrelles mediàtiques que faran el programa

en el seu idioma. Aleshores, deduïm que inicialment aquesta

televisió emetrà majoritàriament en llengua castellana.

Si miram l’article 28 de la Llei de normalització lingüística

tenim que “el català ha de ser la llengua usual en emissores de

ràdio i televisió i altres mitjans de comunicació de titularitat de

la comunitat autònoma o sotmesos a la seva gestió”. Un

incompliment flagrant. O, referit a emetre pelAlícules, sèries,

documentals, en una versió lingüística, per dir-ho de qualque

manera, feta a Catalunya o al País Valencià, que això és pecat,

l’article 30.1 de la Llei de normalització lingüística diu “el

Govern balear ha de dur una política de colAlaboració en

matèria de ràdio i televisió amb comunitats que tenguin com a

pròpia la llengua catalana”. Clarament aquest article estava

pensat perquè hi hagués una colAlaboració en matèria

d’intercanvi de programes. Tenint en compte que, a més,

existeix un conveni firmat amb l’anterior govern i la corporació

catalana, mitjançant el qual se cedeix gratuïtament a les Illes

Balears tota la producció pròpia de 20 i escaig anys de

televisió, és una renúncia que realment no entenem.

I, finalment, el llibre d’estil lingüístic que s’ha encarregat a

un consorci del Govern, al COFUC, incomplint clarament la

disposició addicional segona de l’Estatut d’Autonomia de les

Illes Balears que diu “la institució oficial consultiva per tot
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quant es refereix a la llengua catalana és la Universitat de les

Illes Balears”.

Per tant, neix un projecte que vulnera la nostra constitució,

l’Estatut i que vulnera la Llei de normalització lingüística. I el

resultat serà una televisió, el resultat presumim que serà, perdó,

una televisió de partit i una televisió majoritàriament castellana,

incomplint, tal vegada, un dels aspectes bàsics de la seva

funció.

Queda justificada, per tant, la profunda decepció que tenim

respecte d’aquest projecte en el qual continuarem aportant

idees, op inions i esperam que vagin rectificant

progressivament.

De les esmenes parcials, en 14 segons que em queden, els

diré que defensam que des d’aquesta conselleria s’aprofiti la

xarxa de cases regionals a les Illes Balears per fer pedagogia de

la nostra llengua i la nostra cultura i, per tant, se signin

convenis per realitzar cursos de llengua i cultura catalana, així

com intentar implicar tots els ajuntaments de les Illes Balears

en la celebració de la Diada de les Illes Balears, com aprofitant

aquesta diada per fomentar la sensibilitat de pertinença a un

país, implicant tots els ajuntaments i, per tant, descentralitzant

els actes que organitzi la seva conselleria.

Sr. President, acab, ja estic fora de temps, li pregaria, Sra.

Vicepresidenta, que cuidàs aquestes dues qüestions: les formes

de respecte amb les institucions, amb els ajuntaments de les

Illes Balears, encara que no siguin del seu partit, i li pregam

que intenti reconduir aquest projecte de televisió, perquè aquest

és un projecte de país en el qual tots ens hi hauríem de sentir

realment implicats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Finalment, es passa a la defensa

conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup

Parlamentari Socialista a les seccions incloses en el present

debat. Té la paraula la diputada Sra. Costa i Serra.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Des del

nostre grup, efectivament, hem presentat una esmena a la

totalitat a la Vicepresidència i Conselleria de Relacions

Institucionals, així com diverses esmenes parcials i una esmena

a la totalitat també a l’ens públic de la ràdio i televisió

autonòmica.

Quin és el motiu d’aquestes esmenes a la totalitat? Si l’any

passat ja fèiem una crítica política a Vicepresidència i a

Relacions Institucionals i fèiem acusacions de sospites del que

podia passar amb algunes àrees d’aquesta conselleria, aquestes

sospites malauradament s’han complert, neix una televisió

autonòmica partidista, les possibles transferències de

competències del Govern als consells pateixen una paràlisi

absoluta i res no sabem de quina és la posició del Govern del

Partit Popular respecte de possibles noves transferències del

Govern de l’Estat a la nostra autonomia. En aquests eixos em

basaré.

Començaré en el mateix sentit que a la Comissió d’Hisenda,

i resulta que el pressupost, formalment, de Vicepresidència i de

Relacions Institucionals, té una pujada d’un 67% i ascendeix a

34 milions d’euros, en xifres rodones; però resulta que aquesta

xifra és absolutament fictícia, i ja ho va`rem dir a la comissió,

perquè el Govern ens amagava la pujada més espectacular, que

no és a aquesta conselleria, però que és a la secció 80, que és

la de la televisió autonòmica que té un pressupost de quasi 38

milions d’euros, dels quals 28 milions vendran per la via d’un

préstec. I per què dic que ens sentíem enganyats amb aquest

pressupost?, perquè a la seva compareixença davant comissió,

Sra. Vicepresidenta, manifestà que només ens parlaria

d’aquesta secció 11, però no de la televisió autonòmica, perquè

això no era competència seva i que ja ho explicaria la directora

de la televisió. Encara esperam aquestes explicacions d’aquests

pressuposts de la televisió. Però bé, ara som al Parlament i és

aquí on discutirem aquests pressuposts.

Li faré bàsicament la crítica política més que de xifres,

començant precisament per la televisió autonòmica. Miri, en els

objectius i principis que han de regir la nova televisió es diu

expressament, en aquests pressuposts, al punt c), “el respecte

a la llibertat d’expressió, objectivitat, veracitat o imparcialitat

de les informacions”. Fantàstic, una de les primeres mesures

que prenen amb el nomenament d’alts càrrecs va en contra

d’aquests principis, o es pensen que algú es pot creure que

seran imparcials persones, no perquè tenguin una ideologia

concreta, faltaria més, com la té tothom, sinó per haver estat

alts càrrecs d’un govern del Partit Popular i sobretot del

president Matas, i no només un, no és que només hi hagi un

nomenament en aquest sentit, aquesta és la pràctica habitual

amb els nomenaments de la televisió autonòmica. I si

necessiten dades, podem fer el llistat i els relatarem una altra

vegada per si l’han oblidat.

Un altre dels principis que relaten als pressuposts és el

respecte a l’honor, la fama, la vida privada, etc., algú es creu

que pot existir objectivitat, veracitat en les informacions quan

els dos delegats de les illes de Menorca i Eivissa han estat

condemnats per participar en una campanya de difamació

política contra un govern progressista?, i repetesc, el problema

no és tenir una condemna per intromissió al dret a l’honor o a

la intimitat, que això ha passat sempre i continuarà passant a

qualsevol mitjà de comunicació, el greu és que una sentència

reconegui una campanya que, com diríem en castellà es de

acoso y derribo, cap a un govern democràtic, en aquell cas

progressista, inventant notícies i confonent l’opinió amb la

informació.

Però això no és tot, quan es parla dels objectius, el segon

punt diu: “assegurar el pluralisme polític”. Un altre objectiu

molt lloable, el problema és que si no ha existit pluralisme

polític en el seu naixement, és molt difícil que aquest

pluralisme existeixi ja posteriorment. Recordar, aquí ja s’ha fet,

que l’any 1985 va existir consens i unanimitat en la Llei que va

acordar la creació de la televisió autonòmica i, què ha passat

ara?, que el Govern del Sr. Matas ha preferit posar en marxa

una televisió absolutament partidista, és a dir, del Partit

Popular. A diversos debats hem ofert consens i el continuam
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oferint, el problema és que cada dia que passa això és molt més

difícil, perquè el Govern està donant passes que serà molt

difícil tirar endarrera o simplement de discutir, em referesc a

tota la política de nomenaments que ja he dit abans, als

pressuposts que estam discutint ara, al model de televisió que

a dia d’avui si li dic la veritat encara desconec quin és el model

de televisió que ens ofereixen. Sincerament, crec que amb la

mateixa unanimitat amb què va ser aprovada la llei del 85,

s’hagués hagut d’aprovar la modificació de la llei i, per tant, la

posada en marxa d’aquesta televisió i, si no, no haver-ho fet.

Vull recordar les paraules de la vicepresidenta en el debat

de pressuposts de l’any passat, quan es referia a la televisió i

ens deia “tendrem tot un any per debatre aquesta televisió,

pensin que la televisió autonòmica, entre el que és organització

i tota la tramitació i posada en marxa, tendrem tot un any per

poder definir quin model volem i per poder escoltar tots i

cadascun dels grups polítics”. També la Sra. Salom, diputada

del Partit Popular, respecte de la provisionalitat del consell

assessor, ens deia: “proposam que sigui el consell assessor de

RTVE que de manera transitòria pugui assumir les funcions del

consell d’administració de manera transitòria -repetia-, i feim

això per poder avançar i per eficàcia”. Idò bé, el que passa ara

és absolutament un frau de llei perquè ha passat un any i encara

continuam amb aquesta transitorietat.

Si a tot això li afegim que per a l’emissió d’aquesta tele

s’utilitzaran les freqüències de TV3 i altres teles catalanes, el

negoci el tenen servit. Estam en contra que es canviïn les

actuals freqüències de les televisions catalanes i valencianes. I,

a més, aquesta joia de televisió autonòmica que ens proposen,

és per la mòdica quantitat de quasi 40 milions d’euros, dels

quals ja hem dit que 28 són per via d’endeutament i a més

deixen les partides obertes perquè siguin ampliables. Per pagar

escoles i instituts i les seves despeses corrents els ha costat

trobar sous, però per propaganda, elogiar-se, carreteres, etc.,

tots els que vulguin. Per cert, que de PP-teles en tenim altres en

cartera, encara que siguin privades, però de concessió pública,

encara que aquest serà un altre debat i no és l’objecte avui en

aquests pressuposts. Avui mateix ens ofereixen una reunió per

a demà per parlar d’IB3, benvingut sigui aquest oferiment,

nosaltres, per suposat, l’acceptarem i l’acceptam, encara que

arribi molt, molt tard.

Passant al segon eix d’aquest debat que correspon a

Vicepresidència, em vull referir a la relació d’aquesta amb

altres institucions, i concretament amb els consells insulars, les

transferències de competències que puguin tenir els consells. El

que es transferirà encara no ho sabem en aquesta legislatura,

però sí sabem el que no es transferirà, és a dir la promoció

turística. Aquest govern, en un clar incompliment del seu

programa electoral, ja ha anunciat que de promoció turística res

de res de traspassar les competències al consell i, si no, em

diguin quin dia es convocarà la Comissió Tècnica Interinsular

per as aquest traspàs de competències.

I el tercer eix, em referiré al possible traspàs de

competències de l’Estat a la comunitat autònoma respecte de

justícia, vull recordar que l’any passat se’ns va dir en aquest

debat que en dos mesos o en un parell de mesos tendríem

aquestes competències. Va acabar la legislatura i no van

arribar, clar que ara ens diran que la culpa, per suposat, és de

Madrid, però podrien trobar un altre argument no tant usat,

perquè si no, ningú no se’ls creurà. Per cert, també trenquen

vostès el conveni o no prorroguen els dos convenis que hi havia

amb Radiotelevisió Espanyola, és del tot injustificable que el

PP l’any passat digués que era imprescindible aquesta

colAlaboració, i ara la trenquin. Doni’ns algun motiu creïble

perquè, si no, estarà massa clar que només n’hi ha un de motiu,

i és que el Sr. Aznar i el Sr. Urdaci ja no governen a Madrid.

I, per cert, per tancar el cercle, ja només els faltava una

adjudicació de canals de televisió digitals privats que comença

també amb totes les sospites, per ser les adjudicatàries

empreses pròximes o del Partit Popular. Aquest, m’atreviria a

dir, és un dels escàndols polítics més grans que s’han donat en

aquesta legislatura, per ara, l’intent del PP de controlar una

majoria dels mitjans de comunicació amb una assegurada

manipulació informativa, i ja saben que això passa factura. Jo

de vostès ja no intentaria ni dissimular, perquè, si no, això ja

semblarà una altra cosa, una televisió, un partit, una opinió, una

informació, per què tanta despesa i per què tant de paperot?

I ja per acabar no vull deixar d’esmentar l’espectacular

pujada de la partida destinada a la promoció i al foment dels

mitjans de comunicació que puja un 812%, sí, ho va dir la Sra.

Vicepresidenta a la comissió, un 812%, de 20.000 euros

passam a 2 milions. No contents amb les seves teles, necessiten

més de 20 milions d’euros per a aquest autobombo, però vagin

alerta perquè ja saben el que el Tribunal de Comptes ha dit al

seu company Zaplana, supòs que és l’assessor en televisió i

també en publicitat, entre d’altres, que quan era ministre de

Treball resulta que el Sr. Zaplana va adjudicar, amb el

procediment de negociar sense publicitat, una campanya que en

teoria era institucional i que, segons el Tribunal, era clarament

partidista. I totes aquestes actuacions poden suposar una

desviació de poder i una malversació de fons públics, el fiscal

ja investigarà, segons s’ha informat.

I si volen que els posi exemples en aquesta legislatura

semblants a aquests o denunciats pel Tribunal de Comptes,

diguin-m’ho, que ho faré encantada. Per a més pistes, buscar el

BOIB núm. 98, del 15 de juliol del 2004, si el Tribunal de

Comptes fes una inspecció similar en temes de publicitat a les

Illes Balears i en l’escàndol de les teles, el Sr. Zaplana i el Sr.

Matas podrien acabar en el mateix banc.

Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Costa. Pel Govern intervé la

Vicepresidenta del Govern, Sra. Rosa Estaràs.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Em

permetran que doni resposta conjunta a gairebé tots els

membres que han intervengut en representació dels grups

parlamentaris. Agrair especialment el to de la intervenció del
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Sr. Sampol i d’Esquerra Unida, i també de la Sra. Portaveu del

PSOE, tot i que hauré de fer una sèrie de matisacions.

Començaré pel tema de les transferències. En relació amb

aquest tema, dir que tenim prevista la transferència de joventut,

també en matèria de promoció turística amb una

descentralització, tot i que a vostè no li agrada la figura

jurídica, però no em queda altre remei perquè no tenim la

titularitat de la competència i altres en relació amb medi

ambient.

Pel que fa a les competències que demanam de l’Estat, he

lliurat dues cartes, en aquests moments estic a punt de lliurar la

tercera, per reclamar les competències de justícia i, a més, el

president Jaume Matas, personalment i davant meu, li va donar

una altra carta i una altra petició al ministre d’Administracions

Públiques amb tot un dossier que jo he enviat al Parlament de

quines eren les necessitats per poder assumir aquestes

competències de justícia. També li hem demanat aquesta

mateixa competència al Sr. Zapatero a la reunió que varen tenir

els dos president, i cregui’m que la carta lliurada el mes de

juliol, la carta lliurada el mes de setembre i la reunió que es va

tenir el mes de març, encara no tenim cap resposta ni una en

relació amb la competència en matèria de justícia. En qualsevol

cas, li faré arribar a la Sra. Portaveu del PSOE tota aquesta

documentació per veure si ella té més sort que la

Vicepresidenta i em contesta a algunes d’aquestes dues cartes

que jo mateixa he lliurat.

Dir-li també que en relació amb els convenis de Televisió

Espanyola, no crec que vostè sigui la més apta per defensar

aquests convenis quan vostè, la passada legislativa els varen

trencar, nosaltres no hem trencat cap conveni, els convenis

acabaran i simplement no es farà una pròrroga perquè hi ha una

tele nova i apostam tots els esforços per a la tele de les Illes

Balears, i això no significa, com vaig dir a la comissió, que

Televisió espanyola i Ràdio Nacional d’Espanya no es puguin

acollir a les línies d’ajuda normals que hi ha per a tots els altres

mitjans i que va ser aplaudit per la mateixa directora aquí, a les

Illes Balears.

Em parla de les adjudicacions que ha fet la Conselleria

d’Economia, molt ràpidament dir que són adjudicacions que

s’han fet d’acord amb la llei i que, fins i tot, una de les teles a

la qual han estat adjudicades hi té un percentatge de

participació molt alt un company del seu partit, per tant, crec

que partidisme, poc.

Dir-li que la partida dels mitjans de comunicació que tots

els portaveus han ressaltat que tenia una pujada i que la partida

en relació amb les subvencions que es donen als mitjans de

comunicació que efectivament ha pujat un 812%, ha passat de

245.000 euros a 2.241.000 euros, és perquè és una partida real,

però tampoc no crec que cap de vostès siguin els més adients

per criticar perquè aquesta partida que ara és de 2 milions

d’euros aproximadament, era de 3,5 milions d’euros i l’any

2003 era de quasi 4 milions d’euros, per tant crec que no són

els més adequats per criticar aquestes partides perquè encara

anam molt per davall del que vostès tenien pressupostat.

També dir-los que el que no farem mai, quant a publicitat

i propaganda és gastar doblers finalistes, com els doblers de

l’ecotaxa que quasi més de 4 milions d’euros es varen dedicar

a publicitat i propaganda, quan eren doblers que en teoria

s’havien de destinar a altres coses. 

No voldria deixar de contestar qüestions que m’ha plantejat

el portaveu del Partit Socialista de Mallorca, bé, les relaciona

amb l’ajuntament , exquisides, només matisar un tema, fira de

Campanet, jo hi vaig ser, no la va organitzar cap fundació, la va

organitzar una associació de veïns que crec que es diu Es

Murterar o una cosa així, no va donar aquesta presidenta 6

milions de pessetes, va donar 1 milió de pessetes com a totes

les altres fires i evidentment intent anar allà on em conviden i

jo i el president del Parlament, juntament amb altres batles

vàrem assistir a aquesta fira que, per cert, va ser extraordinària.

Jo intent tenir les millors relacions amb tots els batles. Hi ha

batles de tots els partits polítics que són receptors i hi ha batles

que no, però no és una qüestió -cregui’m- més que puntual i

molt esporàdica. Amb l’únic batle que jo he tengut un problema

protocolAlari ha estat amb el batle de Petra perquè em va ometre

intencionadament quan jo era a la fira, però crec que és un tema

absolutament puntual.

En qualsevol cas tant la Conselleria de Turisme com les

altres conselleries han estat exquisides amb les formes i amb la

manera de repartir els diners, de tal manera que no s’ha deixat

de donar, concretament amb el Pla de desestacionalització, cap

ajuda a cap ajuntament que ho hagi demanat, sigui del color

que sigui.

Dir-li, crec que amb això podríem anar a la tele, però abans

un tema que no és de la televisió, que és el tema d’Esquerra

Unida, que ha plantejat quant als pressuposts atípics. Bé, és un

pressupost atípic perquè s’ha fet una inversió, envoltant el 12%

en matèria d’educació, del 8% en matèria d’educació, del 12%

de sanitat i del 8,93 d’obres públiques, és un esforç

pressupostari i inversor que es veurà al llarg d’aquests anys i

que esper que els ciutadans i ciutadanes en pugui gaudir. Agaf

la petició de temes puntuals que han fet, que després el Grup

Parlamentari Popular farà el debat a la globalitat i comentarà

doncs una sèrie d’esmenes que hem pogut acceptar.

Anem a la televisió, bé, el tema de la televisió, dir-li que jo

seguesc oferint a tots els grups parlamentaris el consens per

poder constituir un consell d’administració, amb participació,

com tenim a les comissions, la mateixa participació que ens han

donat els ciutadans d’aquesta terra, els ciutadans de les Illes

Balears, i podem parlar allà de tots els temes, de pressuposts,

de model, de llengua, de personal, de tots els temes que les

seves senyories vulguin. Sra. Costa, aquesta reunió que jo li he

ofert fa uns minuts demà amb la directora de la televisió, jo li

he ofert aquesta reunió demà perquè la me va demanar la Sra.

Armengol; i la Sra. Armengol, a la reunió que va tenir amb el

president, li va dir: m’agradaria que qualcú a la Sra. Costa li

explicàs més coses de la tele. Això va succeir fa exactament

una setmana, i jo li he ofert, precisament perquè sé que avui i

demà vostè és aquí, que demà pogués ser aquesta reunió,

perquè no hagi de venir vostè d’Eivissa; no és que arribi tard,

és que la m’han demanada fa una setmana, no la m’havien

demanada abans, la me va demanar dilluns, i avui, que és

dimarts, al cap de set dies, jo li dic si li va bé demà a les dotze

tenir aquesta reunió. Per tant, fer crítica dient arriba tard i
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malament, és que m’ho han demanat fa una setmana, però en fi,

avui es fa crítica de tot, fins i tot dels oferiments.

Anem als temes més puntuals que han tocat. Els temes del

pressupost, la tele a l’any 2004 va tenir un pressupost

d’inversió de 18,6 milions d’euros i un pressupost de despesa

corrent, entre televisió, 1,5; ràdio, 400.000 i ens, 1 milió; però,

en relació amb l’any 2005, el pressupost de la televisió és de

34,6 milions d’euros, entre el que serien l’ens de ràdio i

televisió, la televisió i la ràdio. Realment, el més important

d’aquesta televisió és que és una televisió que té un pressupost

molt més reduït que la resta de televisions d’Espanya i que, una

de les línies principals encara aquest any 2005, serà la inversió

per continuar amb el procés d’equipament de les instalAlacions,

a més que hi haurà unes despeses puntuals de despeses

d’arrancada.

Dir-li que si feim una comparativa en relació amb el

pressupost, amb televisions com la de Castella-La Manxa, com

he dit la nostra té un pressupost d’un poquet més de 34 milions

d’euros, la de Castella-La Manxa, 64; la d’Andalusia, 217

milions d’euros; la de TV3, 313 milions d’euros; la de

València, 256 milions d’euros; o la del País Basc, 147 milions

d’euros. Realment, la més barata de totes les televisions és la de

Canàries, amb 43 milions d’euros i nosaltres encara estam per

davall. La despesa per càpita, per habitant, de la nostra tele serà

de 40 euros per persona i any, i en canvi, agaf un exemple com

el del País Basc, on és de 83 euros per persona i any. És a dir

que és un model basat en la contenció d’estructures i en

l’externalització.

I saben per què és interessant l’externalització? Perquè quan

nosaltres un dia partim del Govern, perquè hi haurà alternança,

sempre hi ha alternança, esper que sigui tard, no els

hipotecarem com ha passat amb altres televisions, com per

exemple Televisió Espanyola, perquè el que nosaltres haurem

externalitzat vostès ho podran derogar i fer la televisió que

vostès vulguin. I no els tendrem fermats amb personal fix allà

dins i programes fixos que no es poden llevar. No és un mal

sistema, fins i tot Televisió Espanyola ha externalitzat ara el

programa que me pareix que fan els dilluns vespre, de la Sra.

Otero, Las Cerezas, l’externalitza amb un cost per programa.

Per tant, entenem que aquest model d’externalització és bo per

a la democràcia i és bo per als que entren i surten perquè no

fermam ningú amb aquest sistema.

Anem al tema del servei públic. No tenc cap dubte que la

televisió és un servei públic, que el seu objecte és formar, és

informar, és vertebrar un territori, és reforçar les nostres senyes

d’identitat i reforçar els nostres costums i el nostre parer com

a poble. Jo no arribaria tan lluny com ha arribat la directora de

Ràdio i Televisió Espanyola, la Sra. Caffarel, que ha dit que

televisió és una despesa social; jo no arribaria tan lluny, però

sí que és un servei públic i que, efectivament, amb aquest cost

suportam la insularitat, doncs la insularitat, sobretot

tècnicament té una sèrie de sobrecosts i suportam tota una sèrie

de dificultats, però això no significa que no hagi de tenir la

mateixa qualitat que té la de Catalunya, que té la d’Andalusia

o la de qualsevol altra banda.

Anem als temes de personal. Amb els temes de personal, els

directors, doncs lògicament, els directors són exactament com

s’han nomenat fins ara els directors de per tot; jo record que el

Sr. Zapatero, per cert, pàgina 39 del programa electoral del

PSOE, va dir que la directora de Televisió o director de

Televisió “sería nombrado mediante elección, por mayoría

cualificada de dos tercios del Congreso de los Diputados y por

un período y un mandato de cinco años”; quina pena, Consell

de Ministres, 23 d’abril: “Nombra directora general de Radio

y Televisión Española, sin votación y comunicación al

Congreso, y nombra a la Sra. Caffarel. Ni comunicación al

Congreso, los ministros y el Congreso se enteraron por la

prensa”. Nomenament del director de Canal Sur, el director de

Canal Sur ha estat portaveu del Govern d’Andalusia, Rafael

Camacho, i no ha passat res; portaveu, director de la tele de

Castella-La Manxa, Jordi García Candau, va ser també director

i, a més, molt sonat i moltes denúncies, amb el Sr. González;

director de TV3, el Sr. Majó, exministre socialista; vol dir que

nosaltres no podem muntar una televisió autonòmica i que

posem de director la que havia estat a Televisió Espanyola i

que havia estat cap del gabinet del President? Per què el que és

bo per a uns no és bo per a altres? Per què es tenen dues vares

de mesurar?

Diré més, Ràdio i Televisió Espanyola, la Sra. Caffarel ha

despedit ja moltíssima gent, per motius polítics, Carlos Dávila,

Carmen Tomás i d’altres, i l’explicació que ha donat la Sra.

Caffarel ha estat una explicació extraordinària, que m’agradaria

que constàs en acta: “La influencia política en los medios

públicos está justificada por las urnas”. Això ho ha dit la Sra.

Caffarel, discurs absolutament contradictori al que ens diu ara

la nostra portaveu del PSOE.

Anem al tema de llengua. Sr. Sampol, no, vostè va fer

aquesta pregunta al president a la reunió que vàrem tenir; jo

puc comprendre extraordinàriament la seva preocupació, i a

més, el seu és un partit extraordinàriament sensibilitzat amb

aquesta qüestió, però li dic el mateix que el president li va dir:

la nostra tele serà en la llengua pròpia de les Illes Balears, amb

un tant per cent altíssim, no m’atreviria a dir si 80 o 90, però

amb un tant per cent altíssim. I per tant es dóna compliment a

la Llei de normalització lingüística, la Llei de l’any 86, en el

seu títol III, que parla dels mitjans de comunicació i que suposa

aquest títol III, sense que suposi un rebuig a la lliure expressió

de les dues llengües oficials, que és exactament el que diu

l’article 3 de l’Estatut d’Autonomia. I a més, empram les

nostres modalitats lingüístiques, que és la manera normal com

les escoltam al carrer i és exactament també el que diu la Llei

de normalització lingüística i l’Estatut d’Autonomia,

concretament l’article 14 parla de les modalitats insulars. Per

tant, Sr. Sampol, no es preocupi, es farà amb la nostra llengua,

amb les nostres modalitats.

Quan parlam de producció pròpia, parlam que, encara que

estigui externalitzat i per encàrrec, és la tele de tota Espanya

que tendrà més producció feta aquí a les Illes Balears, perquè

quan externalitzam, externalitzam amb empreses de les Illes

Balears i serà la més produïda per la gent nostra, la gent

ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears.

I ara anem al tema, si m’ho permeten, del personal, i sí que

m’agradaria dir una sèrie de qüestions. En primer lloc, els

delegats jo els vull defensar, els delegats territorials, perquè me

mereixen tot el respecte; qualque portaveu, en relació amb els



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 48 / Fascicle 1 / 21 de desembre del 2004 2215

 

delegats, crec que, no sé qui ha estat, ha dit que no tenia

pràcticament cap experiència. Passaria a relatar l’experiència

dels delegats perquè ponderin els senyors i les senyores

diputats si realment tenen un currículum suficient: Sonia

Escribano, delegada d’Eivissa, llicenciada en ciències de la

informació, cap dels informatius de la televisió d’Eivissa i

Formentera, redactora de El Mundo, ha estat a Canal 9,

periodista, redactora dels informatius i les notícies de la

primera i segona edició i ha dirigit Ràdio Benidorm. Agustín

Sintes Vallés, de Menorca, també llicenciat en ciències de la

informació per Salamanca, ha estat director de distints

periòdics, delegat a Menorca de El Mundo, director de

comunicació de Sebime, corresponsal de El País a Salamanca

i corresponsal d’un diari que es diu Don Balón a Salamanca.

Antònia Castelló, delegada a Formentera, llicenciada en

geografía per la Universitat de Barcelona, professora d’història

i conductora meteorològica de TV3.

A mi me pareix que no es podria acceptar de cap manera

que qualcú ha dit que no tenien cap tipus de formació. Mentida,

no és així, tenen una formació extraordinària i tenen la

confiança per poder dur endavant aquestes feines.

Quant que han tengut condemnes que no són fermes, doncs

miri, les mateixes que pot haver tengut la Sra. Carmen Pérez

Jiménez, i segueix en els debats de Canal Sur; la mateixa que

hagi pogut el Sr. Carlos Hernández, qui dirigeix els informatius

de Canal Sur i segueix a Canal Sur; la mateixa que hagi pogut

n’Ismael, que dirigeix els informatius de Canal Sur; Jesús

Cedeiro, director de El País i segueix com a director de El

País; Juan Fernández Martínez, delegat també de Canal Sud i

delegat de la ràdio Málaga territorial; i altres, altres i altres i

fins i tot polítics que estam en l’exercici del càrrec i qualcú

també ha tengut els seus encontres amb la justícia i segueixen

fent de polítics i defensant els ciutadans i ciutadanes d’aquesta

illa i sabent que els polítics ho hem de predicar amb

l’exemplaritat. Per tant, entenc que són les persones més

adequades per als llocs, però clar, jo comprenc també que la

Sra. Costa no pot ser suficientment objectiva amb aquest tema,

però és un tema molt habitual entre la premsa i entre el món

dels mitjans de comunicació.

Dir també que en relació amb el que m’ha demanat vostè de

les freqüències, doncs miri, me sorprèn que la portaveu del

Partit Socialista digui -crec que ho he agafat textualment- que

TV3 i altres teles catalanes, que està en contra que es canviïn

les freqüències, catalanes i valencianes, no havia vist mai un

cas d’un diputat d’aquesta terra, del Parlament de les Illes

Balears que defensi abans la tele de Catalunya i la tele de

València abans que la tele de la seva terra d’IB3, és un cas

absolutament paradigmàtic; perquè vostè va ser triada a les

urnes, pens que per la llista d’Eivissa, per defensar els

interessos d’aquesta terra i vostè no és un representant del

Parlament ni de Catalunya ni del Parlament valencià. I, com

vostès saben, el ministeri de ciència i tecnologia, dia 14 d’abril

de l’any 2004, va signar en el Govern d’aquesta terra el tercer

canal. I a més de signar aquest tercer canal, va concedir aquesta

gestió directa, li va comunicar tota una sèrie d’assignació de

freqüències, concretament 16 assignacions de freqüències a la

televisió autonòmica i tres a la ràdio.

Algunes d’aquestes assignacions que ens va fer el Ministeri

de Ciència i Tecnologia toquen la freqüència de Canal 33 a

Mallorca, de TV3 a Eivissa i de TV 3 a Menorca. Bé, doncs

resulta que tots aquests vint anys, TV3 i Canal 33 han estat

utilitzant unes freqüències que eren de les Illes Balears, però

com que les Illes Balears no les empraven, les empraven ells.

Vol dir que ara, aquestes freqüències que ens dóna el ministeri,

perquè són les millors, les que estan dins la xarxa nacional, ara

resulta que no les hem d’emprar nosaltres, que les hem de

donar a una altra comunitat autònoma. Sra. Portaveu, quins

interessos defensa quan puja vostè a aquesta tribuna?

(Aldarull a la Sala)

I finalitz amb la meva disposició que es puguin sumar a la

reunió de demà tots els portaveus, la veritat és que era una

resposta a la petició que m’havia fet la Sra. Armengol, i una

convidada a poder obrir una altra vegada el Consell

d’Administració; allà parlarem del pressupost -per cert, Sra.

Portaveu del PSOE, en el Consell d’Administració el seu partit

es va abstenir als pressuposts de la tele, tan dolents no deuen

ser. I també parlarem del model i parlarem de tot el que vostès

trobin que hem de parlar, per tal que puguem constituir de

manera definitiva el Consell d’Administració de la televisió i

puguem parlar de tots aquests temes allà on fa falta, que és en

el Consell d’Administració que es pugui constituir a l’efecte.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments i aldarull a la Sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Estaràs. Pel Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, té la paraula el Sr. Miquel

Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo crec que la

intervenció de la Viceconsellera del Govern, Vicepresidenta,

gràcies, no era cap joc, és que m’ha sortit malament, de la

Vicepresidenta del Govern, ha estat molt clarificadora, molt

rotunda i molt clara, i jo crec que han quedat absolutament

delimitades les posicions, en concret la meva i la seva,

clarament delimitades a cada un dels aspectes que hem parlat

i quasi es podria obviar aquest torn de rèplica.

En definitiva, ella ha defensat una per una i amb absoluta

claredat els temes, el model de televisió que jo he criticat també

amb claredat i en funció dels meus principis i la meva forma

d’entendre-ho.

Solament una petita referència als pressuposts atípics, jo

quan feia referència al típic d’aquests pressuposts no me referia

a l’endeutament d’educació ni de sanitat, me referia a un altre

endeutament que vostè perfectament sap, però bé, és igual, i és

el que realment puja i fa atípics els pressuposts. I que la

televisió aquesta és més barata que altres és evident, també ara

comença, ja en parlarem d’aquí a un parell d’anys, governi qui

governi, jo crec que els pressuposts de la televisió, quan ens

posam amb un tema d’aquests això es dispararà.
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Però el model en concret, miri, Sra. Vicepresidenta, quan

vostè parla d’externalització, de la forma com ho explica, és la

mateixa forma que ens va explicar l’altra dia també el president

amb una conversa, és que és transparent; diu, mira, nosaltres

ara contractam unes empreses, les que nosaltres volem per fer

la televisió com volen, quan guanyin vostès llevin aquestes

empreses i en contractin unes altres per fer la televisió que

vostès creguin que hagin de fer; està clar, aquest és el model

que vostès pensen de televisió. Jo pens un altre model, jo pens

una televisió pública, independent, formada per professionals,

que doni informació verídica governi qui governi, estigui a

l’oposició qui estigui a l’oposició. Ja està, aquest és el model

que jo crec, que jo defens i que he defensat sempre. I no me

tregui exemples d’Andalusia o d’altres bandes, en tot cas, les

tregui a uns altres no me’ls tregui a mi.

Aquest és el model en què jo crec i és el model que, a més,

s’intenta a altres països europeus, com a Anglaterra, com a

altres països, aquest és el model que haurien d’intentar posar,

no contractar els nostres ara i després nosaltres contractarem

els nostres, no. I jo crec en professionals independents de

reconegut prestigi i de reconeguda capacitat, que són els que

haurien de formar, des del primer moment, una plantilla d’una

televisió autònoma i pública, envers d’entrar en el nivell de

l’externalització, com aquí es presenta.

De la mateixa forma que quan me parla de com es nomena

a unes bandes i a unes altres, bé, doncs me pareix molt bé; ja li

he dit: a mi no me posi exemples d’aquests i, a més, crec que

quan una cosa no agrada o no està bé, no és un bon argument

dir és que aquests també ho fan malament; bé, doncs val, ja són

dos que ho fan malament, ja en tenim dos. Però no vol dir que

es converteixi en bona perquè uns altres també la facin

malament. Per tant, en definitiva, jo crec que faríem un favor a

la democràcia si tots caminàssim per aquest altre camí envers

de caminar per aquest; que els delegats de Menorca i d’Eivissa

tenen un currículum adequat, bé, tendran un currículum

adequat, però estan condemnats -evidentment que poden

recórrer-, però estan condemnats per l’Audiència Provincial i

no estan condemnats, com en altres casos, per intromissió a

l’honor, com se sol condemnar en aquests casos, sinó per

campanya de difamació continuada, que no és una bona carta

de presentació per passar a treballar a una televisió.

I miri, al final tot es reuneix al mateix, és que vostès es

passen la vida confonent el diàleg amb el consens; que a mi me

convidi demà a una reunió amb la directora, encantat, doncs

parlarem, però una cosa és parlar, una cosa és que m’informin,

una cosa és que me tenguin informat de les coses, una cosa fins

i tot és que arribem a un acord per arreglar un consell de la

televisió autonòmica que al final ens haurem de posar d’acord,

i una altre és que s’ha iniciat tot aquest procés durant dos anys,

sense voler el consens, sense treballar pel consens, imposant un

model. I quan aquest model estarà pràcticament imposat,

pràcticament fet, que és el que vostès han volgut, que és

legítim, ja ho he dit abans, ara no me parlin que tenc una

entrevista amb no sé qui per parlar. Això no és consens, per

tant, legítim el que vulguin, però a sobre no vulguin posar-se la

medalla de què no hi ha hagut consens perquè no ha volgut

l’oposició, només faltaria aquesta.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Pel Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, té la paraula el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, quant a relacions institucionals

jo ja li he dit, vostè ha pres nota; íntimament sabem el que està

ben fet i el que està mal fet; ha d’entendre que a Petra hi ha una

agressió constant del seu partit i del seu govern, que jo

personalment he hagut d’intermediar per resoldre una

adjudicació d’obres, i al final es va poder resoldre i, en tot cas,

vostè, com a vicepresidenta ha d’entendre que en el poble qui

du la vara és el batle. I jo he anat a 100 fires i mai he passat

davant el batle, al costat o darrera, si no me donen la vara, que,

a qualque cas, gentilment la m’han cedida, si han volgut.

Aquest és el protocol.

I de Campanet, mirin, fins i tot han posat bussos i trens

gratuïts per fer una fira alternativa, d’una associació fundació

que fa uns mesos va ser presentada, i discutirem aquest tema i

li duré l’hemeroteca, va ser presentada per regidors del PP com

a una associació del PP, i munten una fira alternativa a la que

fa l’ajuntament. Això no són maneres, ni per a uns ni per als

altres, ho faci que ho faci, i això ho hem d’intentar reconduir,

perquè fins aquí hem arribat.

Bé, anem al tema de la televisió, que hi ha un debat

important. El tema de l’externalització, jo crec que aquí faria

una diferència entre el que és producció de programes

d’entreteniment, de seguiment, d’oci i el que són els programes

subjectes de manipulació política, que són els informatius i els

programes de debat. I me creguin, aquí només hi ha un sistema

de control i és si l’exerceixen professionals, independents,

periodistes que s’autoimposen un codi deontològic i governi

qui governi. I jo entenc que dins Televisió Espanyola aquests

anys hi ha hagut comunicats del Comitè d’Empresa denunciant

unes pràctiques per manipulació. I fins i tot hi ha hagut

periodistes que s’han negat a firmar les informacions perquè no

estaven d’acord amb el contingut, perquè s’havia manipulat. I

Sra. Estaràs, jo en som un damnificat, personalment, i com el

meu partit, perquè ho hem patit i ho faci qui ho faci ho fa

malament. I per tant, un projecte que neix en aquest moment,

no pot néixer amb aquests vicis.

Els delegats, hem parlat de falta d’experiència televisiva,

excepte, veig que la delegada d’Eivissa en té, però no poden

amb aquesta espasa de Democles que tenen que els penja

damunt el cap, hem de dubtar, hem de tenir seriosos dubtes de

la seva imparcialitat. És que s’inventaren una notícia,

s’inventaren una calumnia, contra la Sra. Pilar Costa, i ella no

pot parlar d’ella, però jo en parlaré; i jo me deman si mantenir

aquesta difamació durant un any abans de les eleccions no va

influir en el resultat de la majoria que tenim actualment? Tal

vegada vostè és Vicepresidenta del Govern gràcia a aquesta

campanya difamatòria, perquè a l’única circumscripció

electoral que hi va haver un canvi va ser a Eivissa i a

Formentera, perquè a Mallorca la correlació dreta-esquerra, per

dir-ho de qualque manera, i a Menorca és la mateixa, i allà on

hi va haver el tomb electoral va ser a Eivissa. I la màxima

representant del pacte progressista a Eivissa, la Sra. Pilar
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Costa, va ser difamada durant un any, per dues persones que

ara dirigeixen televisió de Menorca i televisió d’Eivissa i

Formentera.

Efectivament, el Sr. Matas va intentar tranquilAlitzar-me

respecte de l’ús de la llengua a la televisió de les Illes Balears.

Ara, vostè m’haurà de tractar que la meva argumentació és

totalment lògica, què fan les declaracions de la Sra. Umbert en

els mitjans de comunicació i dins el Consell d’Administració,

Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola quan el nostre

representant li ha demanat explicacions, que són les que jo li he

llegit aquí, entrecomillades. Tot ens fa pensar que inicialment

serà una televisió majoritàriament castellana i, si no, aquests

cracs mediàtics que vostès fitxen jo no crec que girin la

llengua; el contrari, en aquests debats acabaran per tothom girar

la llengua, i fins i tot el que consideram positiu que és el

bilingüisme passiu que dues persones mantenguin una conversa

amb dos idiomes distints, serà molt difícil que succeeixi.

Bé, i quant a defensar IB3 abans que, bé, ara aquí

aixecarem la bandera de la defensa perquè només faltaria que

defensassin abans una televisió de fora que una televisió d’aquí.

Mirin, a mi el que m’interessa és un bon producte televisiu, un

bon producte televisiu que formi, que informi correctament i

d’una manera independent i que, a més a més, sigui una eina de

difusió de la nostra llengua i de la nostra cultura, i TV3

majoritàriament compleix aquesta funció, ...

(Remor de veus)

... TV3 majoritàriament compleix aquesta funció...

EL SR. PRESIDENT:

Queden 30 segons, Sr. Sampol, per favor. Un poc de silenci,

per favor.

EL SR. SAMPOL I MAS:

El que passa que vostès tenen un altre concepte, que és el

model Urdaci, que ja sabem on ens va dur.

Jo, sincerament, voldria que sortís un bon producte televisiu

d’IB3, voldria que es complementàs amb la resta de ràdios i

televisions del nostre àmbit lingüístic de Catalunya i del País

Valencià, voldria que es complementassin; voldria que

colAlaborassin i que no vessin ni a les televisions del País

Valencià i de Catalunya un instrument contaminador de la

nostra llengua. Miri, jo veig TV3 i veig altres televisions i,

modèstia a part, me pens que jo no estic contaminat pel català

que usa TV3, modèstia a part, pens que parl la nostra llengua

millor que vostè, Sra. Estaràs; per tant, no vegin bubotes allà on

no n’hi ha i sobretot intentin fer un bon producte televisiu i

imparcial. Ara, això és escriure una carta als Reis i jo ja fa

molts d’anys que no crec amb els Reis.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari

Socialista, la Sra. Pilar Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Vicepresidenta, ha

començat vostè amb un mal exemple, perquè dir que sobretot

jo no puc parlar de segons quins temes o segons quines

sentències judicials, perquè no puc ser objectiva, ja que vaig

ser la impulsora de la denúncia, no és vostè la més indicada per

parlar d’objectivitat, perquè per aquesta mateixa regla de tres,

Sra. Estaràs, vostè no podria dur a la seva conselleria les

relacions amb l’Administració de Justícia, perquè si hi ha

qualque càrrec d’aquest Govern que encara segueix dins un

sumari relacionat amb un frau electoral aquest és vostè, Sra.

Vicepresidenta, i no se m’ha ocorregut dir-li que vostè no pot

parlar amb ningú de l’Administració de Justícia per no ser

objectiva. Això seria una barbaritat, igual que és una barbaritat

el que vostè ha dit aquí.

Miri, justícia, sap per què no van continuar les negociacions

amb l’anterior legislatura, quan governava el PP? Perquè vostès

no es varen posar d’acord amb el govern d’Aznar. I sap per què

no s’hi van posar d’acord? Perquè el PP no volia donar ni un

duro a les transferències, sobretot en el tema d’infraestructures;

i amb el canvi de Govern, amb el Sr. Zapatero, el primer que ha

fet el Ministeri de Justícia és pujar espectacularment la partida

de justícia i ja s’ha anunciat la creació de deu nous jutjats a les

Illes Balears.

Respecte del traspàs de competències de promoció turística,

home, ja és el que ens faltava per sentir: ara resulta que no

tenim competències en promoció turística, que això no és

competència del Govern de les Illes Balears; idò miri, jo és que

ja estic molt confosa, me vol dir idò què fan vostès

promocionant a fires turístiques a Londres, a Berlín, fins i tot

a Rússia, a Rússia ja ho sabem el que feien alguns, no fa falta

que hi incideixin més, però ja me diran, si no tenim

competències en promoció turística, què hem fet fins ara? I per

cert, que no és l’Estatut d’Autonomia que diu que tenim

competències en exclusiva en ordenació turística i promoció

turística? Home, la seva postura és, permeti’m que li digui, amb

tots els respectes, patètica.

Per altra banda, també diuen que a les partides de publicitat,

tant de bo, ha reconegut una evidència, ha pujat un 812%, ha

reconegut la Sra. Vicepresidenta que ha pujat un 812% les

partides de publicitat. Efectivament, i es torna treure com a

excusa que els anteriors governs del pacte, me vol dir quan

s’acostumarà vostè a parlar i a donar comptes de la seva gestió

com a Vicepresidenta? Miri el present i miri cap al futur, però

allò cert és que vostè ha passat de 20.000 euros a 2 milions

d’euros, aquesta és la pura realitat.

I llavors parla de la televisió autonòmica i em diu que ens

fa el gran favor de demà tenir una reunió amb la directora

d’IB3, i que ho fa ara perquè li ho ha demanat la Sra.

Armengol. Però, Sra. Estaràs, la Sra. Armengol no li ven

demanant fa un any, fa un any, consens, diàleg i aquestes

reunions? Miri, jo tenc aquí el debat de l’anterior pressupost i

va ser la Sra. Armengol que va debatre amb vostè i des de

llavors ja li demanava el consens. Bé, arriba un any no el

consens, una reunió perquè l’hem demanat nosaltres, moltes

gràcies. I després ens posa exemples d’altres televisions

autonòmiques, Canal Sur, TV3 i sempre ens parla del
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pressupost d’IB3 amb aquestes altres autonomies. Però vostè

no diu quin és el pressupost total que tenen aquestes

autonomies i quin és el número d’habitants que tenen aquestes

autonomies, perquè clar comparar les Illes Balears amb

pressupost/habitant amb Andalusia, Catalunya amb les Illes

Balears, la diferència de pressupost i habitants simplement em

sembla ridícul.

I llavors diu amb aquests altres exemples que vostè troba

que són dolents, però que és igual, com que els altres ho fan

malament, segons vostè, nosaltres també ho farem malament i

farem el mateix amb IB3. Però no, sap què ha fet el Govern del

Partit Popular actual? No és nomenar una directora de la

confiança del Govern per a IB3, no, el que vostès han fet és

traslladar la cúpula d’un Govern del Partit Popular, ex-alts

càrrecs a aquesta televisió pública, no és un càrrec Sra.

Vicepresidenta, aquí tenc el llistat que no sé si tendré temps de

llegir-lo, però si vol li passaré una fotocòpia d’aquests alts

càrrecs. Tota una cúpula d’un Govern el traspassen a la

televisió autonòmica.

Després per altra banda quant a les freqüències que

nosaltres no volem que IB3 es vegi bé a les Illes Balears. Però

quan deixaran de fer aquesta demagògia barata. Hem dit una i

altra vegada, ho tornam repetir, que volem la millor freqüència

i la millor televisió autonòmica en aquestes illes. El que

nosaltres li deim, Sra. Estaràs, és que vostès varen planificar

una adjudicació de freqüències per aniquilar televisions

autonòmiques com són TV3, Canal 33, Canal 9 i Punt Dos. Per

cert, que l’adjudicació del 14 d’abril la va fer el Partit Popular

perquè vostès estaven encara en funcions i recordar-li que

aquestes televisions se veuen gràcies a la pressió social i

gràcies a un moviment ciutadà que hi ha hagut a totes les illes.

En fi, que si n’Urdaci de Televisió Espanyola va culminar la

seva carrera parlant d’un sindicat com CCOO, m’imagin la

televisió autonòmica, o les televisions locals adjudicades

parlant dels partits de l’oposició del P.S.O.E., semblarà un codi

morse dels mitjans audiovisuals.

I ja per acabar, vostè parlava de la gran trajectòria dels

delegats...

EL SR. PRESIDENT:

Té 30 segons, Sra. Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí. D’Eivissa i de Menorca i deia que el de Menorca té una

sentència que no és ferma. Idò miri, ni mostraré una altra del

mateix delegat i aquesta és ferma, una sentència condemnat la

mateixa persona per uns fets similars, data de gener del 2004.

Ja me donarà vostè les explicacions si segueix el gran

currículum dels delegats que vostès han nomenat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Costa. Té la paraula la Sra.

Vicepresidenta del Govern.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Agraesc el to de les intervencions,

fins i tot la intervenció del la portaveu del Grup Socialista.

Quan li parl d’objectivitat, li parl d’objectivitat perquè vostè va

ser en primera persona la que segons i presumptament la

sentència diu que va ser objecte de difamació i per tant, l’únic

que ha estat en el meu haver, la meva comprensió és que és més

difícil ser objectiu en aquestes circumstàncies que en unes

altres.

No li acabi cap dubte, he estat molt perseguida pel seu grup

i per altres a l’administració de justícia i encara d’algun dels

portaveus d’aquí, o que ja no són aquí esper disculpes a mesura

que s’ha anat arxivant i a més varen pagar amb doblers de la

comunitat autònoma les querelles que m’interposaven quan jo

era diputada nacional i que així com s’interposaven s’anaven

arxivant, però a mi ningú mai m’ha demanat cap disculpa, ni

s’han reposat per cert els doblers en el Govern de les Illes

Balears.

Dit això anem al tema de justícia. El tema de justícia, vostè

dirà el que vulgui, encantada que el Sr. Aguilar, a més bon

amic meu, el ministre de Justícia dugui doblers en aquesta terra,

clar que sí, tots els que puguem i més, hi ha un acord unànime

de tots els portaveus i tant de bo venguin les transferències de

justícia ben dotades, tant de bo que sí. De moment jo l’únic que

he vist que ha fet el Sr. López Aguilar aquí i que jo crec que va

ser un excés, jo li perdon al Sr. Ministre, però va ser un excés,

sí li perdon al Sr. Ministre en nom dels ciutadans i ciutadanes

d’aquestes illes, Sra. Armengol, encara que rigui, però

certament fa gràcia i ara jo la vull veure riure quan hagi acabat

de comentar això. Ell ve en aquesta terra, és que produeix

gràcia, escoltin senyores i senyors diputats. I el que primer

explica en el ColAlegi d’Advocats, per cert va fer un petit

míting, és que “el Ministerio de Justicia pondrá a disposición

de la Fiscalía un edificio maravilloso en la plaza de los

Patines” que per cert és del Govern de les Illes Balears. Això

és el gran oferiment que fa el Sr. Ministre de Justícia, un edifici

que és del Govern de les Illes Balears i per cert, és la seu de la

Conselleria de Presidència, una de les seus i nosaltres sense

tenir competències en matèria de justícia cedim als fiscals de

les Illes Balears perquè certament estan en una situació

infrahumana, els ho cedim gratuïtament, la propietat deixarà de

ser nostra si feim una cessió, simplement ells han de fer una

obra d’adaptació i això és el “gran logro del ministro de

Justicia” en primera persona. No deixa de ser una cosa

absolutament kafkiana. 

Però en qualsevol cas segueix el meu oferiment si les

competències de justícia vénen dotades, que és el mateix que li

demanàvem al Govern del Sr. Aznar, ara li ho demanam al

Govern del Sr. José Luís Rodríguez Zapatero. Han de venir ben

dotades en capítol 6, perquè el que havíem tancat era el capítol

1 i capítol 2, però el capítol 6 estava obert, hi ha d’haver una

seu per a l’audiència, han de venir inversions per a Menorca,

inversions per a Eivissa, la situació dels jutjats d’Eivissa és una

situació molt difícil, ha de venir una nova seu per al Tribunal

Superior de Justícia, etcètera, etcètera. Per tant, seguirem amb

atenció aquestes grans inversions del Ministeri de Justícia,
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perquè me creguin que la justícia de les Illes Balears s’ho

mereix. De moment el que ha venut és això que els comentat.

Promoció turística. Miri, me trobi Sra. Costa el decret de

l’any 83 que és quan vàrem començar a tenir autonomia amb un

Estatut d’Autonomia, allà on se transfereixen les competències

en matèria de promoció turística. Hi ha una descentralització

d’aquesta competència, però els tècnics jurídics, no jo, ens

diuen que com que no hi ha un decret allà on s’hagi transferit

la promoció turística, nosaltres l’únic que podem fer és una

descentralització. Si ara vostès vol fer beneits els tècnics, a mi

me sap greu, però això és allò que jo he volgut dir quan he dit

aquest tema de la promoció turística i a vostè aquesta postura

dels tècnics li resulta patètica i jo per tant, no tenc res més a dir

en relació a aquest tema perquè crec que li he contestat.

La partida de pressupost. Clar a la Sra. Diputada del PSOE

li costa que jo miri el passat, però és que jo vaig escoltar el

primer discurs d’investidura del Sr. Antich i que va dir:

“sempre per fer una bona política hem de mirar d’allà on

venim, on som i com anam”, crec que varen ser les primeres

paraules que va pronunciar l’any 99 el Sr. Antich. I jo crec que

va tenir molta raó, d’on venim, on som i cap on anam. El

pressupost en publicitat d’aquest Govern és un poc més alt de

2 milions d’euros i el seu un any va fregar els 4 milions

d’euros. A vostè li sap greu que jo digui això? Idò jo crec que

la comparativa és molt important a l’hora de fer gestió. Hem de

mirar cap endavant, evidentment, aquest pressupost miren cap

endavant i per això plantegen unes inversions en educació, salut

i obres públiques que vostès no varen ser capaços de fer.

Que vostè me digui que una reunió que ha demanat la Sra.

Armengol i no jo, al President de la comunitat autònoma a una

ronda de contactes i se va demanar una persona per poder

explicar tot el tema de la televisió, el President li va demanar

a la Sra. Armengol a quina persona vol que li expliquem el

projecte de la televisió i la Sra. Armengol va dir, la Sra. Costa.

I que jo una setmana després li ofereixi aquesta reunió i que

això ho barregi i ho mescli dient que fa un any que la Sra.

Armengol ens demana consens, una cosa és el consens i el

diàleg i l’altra respondre una petició que fa una portaveu del

Grup Socialista i que nosaltres li donam tot d’immediat una

resposta. Després mirarem si som capaços d’aconseguir el

consens i per suposat sempre intentarem que hi hagi diàleg,

però no intentem mesclar les coses. Una cosa és una petició

d’una reunió, que jo faig extensiva als altres grups i una altra

cosa és el consens, si l’aconseguim, i el diàleg que ha de regir

tots els nostres principis.

Bé que la Sra. Portaveu del PSOE me digui que com que

nosaltres no superam els milió d’habitants hem de tenir una

televisió de baixa qualitat, de pressupost més baix, molt més

baixa que la resta de les comunitats autònomes....

(Remor de veus)

Perquè ha dit que clar, com que el pressupost total de TV3

ha de ser molt alt perquè són molts els catalans i catalanes, o

d’Andalusia, idò per aquí no hi pas. Nosaltres evidentment som

menys població, però hem de tenir una televisió tan digna com

la que puguin tenir a Andalusia, encara que siguin més

habitants, o que la pugui tenir Catalunya encara que siguin més

habitants...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Estaràs, per favor.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

I li repetesc que la nostra televisió és la més barata que avui

hi ha a Espanya. Dir-li també, no se posin nerviosos, que

aquesta televisió tenim el sistema de l’externalització perquè és

la manera més important de poder controlar el pressupost,

externalitzant saps què te costarà aquest servei i per tant, és la

millor manera de poder-lo controlar. 

Que després vostè me digui el tema de TV3, jo celebr que

vostè vulgui la millor televisió autonòmica, jo també. Però

vostè se contradiu, perquè després vostè diu i a mi m’agradaria

que... i si vostè té coneixement de què això és així ho dugui als

jutjats...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Estaràs, per favor, 30 segons.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Sí, vaig acabant. Que el Ministeri de Ciència i Tecnologia

volia aniquilar TV3? Però vostè què diu? El Ministeri de

Ciència i Tecnologia ens va donar unes freqüències i ho fa ver

baix tota legalitat i perquè era allò que ens pertocava i li

agrairia que defensés els interessos de les Illes Balears i no

defensés els interessos ni de Catalunya, ni d’altres televisions,

perquè me pareix que les interessos dels ciutadans estan per

damunt d’interessos de partits i especialment del seu del

tripartit de Catalunya.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

En torn en contra té la paraula el representant del Grup

Parlamentari Popular el Sr. Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Per

prendre posicionament respecte el debat a la totalitat dels

pressuposts a la conselleria, el meu grup i amb total

independència del suport que li dóna a aquesta conselleria, ho

volem fer des de la més absoluta convicció que la confecció

d’aquests pressuposts donen resposta i suficiència financera als

que seran dos dels principals projectes que han de servir

d’element de veritable integració i dinamització social i de

veritable instrument de consolidació de la nostra autonomia i

del nostre autogovern i que són la redacció del projecte de la
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reforma de l’Estatut d’Autonomia i la posada en marxa de l’ens

públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. 

En aquest sentit els vull dir, especialment a vostè Sr.

Vicepresidenta, que vostè ha fet el difícil. Deia una coneguda

i ja jubilada política britànica, “el difícil en política no és no

equivocar-se, el difícil en política és no equivocar-se quan un

té raó”. Idò bé, jo li diré que no només vostè té raó, sinó que a

més, no s’equivoca. I és que quan un pressupost s’incrementa

en un 67,48% respecte l’anterior, com fa aquesta conselleria,

no tenim cap dubte de què significa una decidida aposta per fer

front a totes les responsabilitats executives i donant resposta a

les necessitats dels ciutadans d’aquesta comunitat autònoma.

Increment que ve reflectit, com saben senyores i senyors

diputats, a la majoria dels capítols d’aquest pressupost.

Però d’aquest important increment el meu grup parlamentari

i els diputat que els parla volia fer menció a dues qüestions

especials. En primer lloc destacar de la secretaria general de la

Conselleria de Relacions Institucionals el programa de registre

en web que permetrà accedir, permetrà donar accés a un

registre únic des dels ajuntaments, consells insulars i permetrà

enviar informació via telemàtica des de les oficines

autoritzades. Això no és altra cosa més que la voluntat

d’agilitar l’administració per part d’aquesta conselleria. En

segon lloc, com no podria ser d’altra manera, destacar i

celebrar a la vegada la creació dels Serveis de l’Advocacia

General d’aquesta comunitat autònoma i la posada en marxa

del projecte de legislació i jurisprudència consolidada en

aquesta comunitat autònoma. 

Però com els deia al principi, si hi ha alguna qüestió que

mereix realment especial protagonisme dins aquest debat, no és

altre que la posada en marxa i així ha estat objecte de debat

avui aquest matí, amb més èxit per a uns que per als altres, la

posada en marxa de la Radiotelevisió de les Illes Balears i

l’impuls que se donarà a la redacció de l’Estatut d’Autonomia.

Pel que fa a la primera de les qüestions, dir-li Sra.

Vicepresidenta que l’ambiciosa posada en marxa de la

Radiotelevisió de les Illes Balears dóna resposta, maldament

alguns no ho creguin així, o no ho vulguin veure així, a una

indiscutible i irrenunciable demanda i que a bon segur complirà

amb suficiència els objectius pels quals ha estat creada, per la

qual ha nascut, per la qual veurà la llum i que no és altre que el

de servir d’ens d’identitat i vertebrador de la nostra societat i

que a la vegada ha de servir d’element o canal imprescindible

per a la difusió de la nostra cultura, de la nostra realitat social

i per suposat, de la nostres varietats lingüístiques insulars que

es practiquen a les Illes Balears.

I pel que fa a la propera reforma, segon gran eix d’aquest

pressupost, de la norma bàsica d’aquesta comunitat autònoma,

l’Estatut d’Autonomia, no podem ni volem des del nostre grup

parlamentari no fer referència i celebrar, evidentment com no

podria ser d’altra manera, l’augment en capítol 6 per tal de

posar en marxa aquest projecte i no ho feim tampoc sense

celebrar la voluntat d’obrir portes, estendre ponts a la

participació de la societat civil i de facilitar a la societat civil

que participi plenament en aquest projecte, així com celebram

l’encàrrec que es farà a expresidents d’aquesta cambra, a

consells insulars, al Consell Consultiu per tal de què puguin

enriquir aquest projecte. I celebram aquest fet perquè avui més

que mai es fa absolutament imprescindible activar tots els

mecanismes d’interlocució social que determinin quina és la

situació del nostre autogovern, de les nostres institucions,

quines són les perspectives de futur que desitjam i quines són

les qüestions més transcendents i més transcendentals per al

nostre desenvolupament i la recuperació de posicions de

lideratge perduts durant aquests darrers anys. Afortunadament

les Illes Balears compten avui amb un ric i amb un ample

ventall de personalitats i entitats que han de fer possible una

reflexió sobre qüestions que abans he esmentat i que a bon

seguir, la conselleria comptarà amb tots ells i que juntament

amb la Comissió Assessora del Govern, podran definir

l’elaboració del document que en forma de proposta es remetrà

a aquesta casa per al seu coneixement i el seu posterior debat

parlamentari. 

I dit tot això, ja no em queda més que fer extensible aquesta

celebració i fer-ho en forma d’agraïment, reiterant el nostre

suport a la secció 11 d’aquests pressuposts, des del ple i absolut

convenciment que la confecció d’aquests mateixos significa

transitar per la direcció encertada. Dit això esgotat el debat

sobre la totalitat d’aquest pressupost per part del diputat que els

parla, el representant del Grup Parlamentari Popular, entraria

en les qüestions que són pròpies de les esmenes parcials

presentades per tots i cada un dels grups parlamentaris amb

representació en aquesta cambra. No reiteraré el contingut

d’aquelles esmenes rebutjades en comissió perquè entenc que

no és necessari perquè el nostre posicionament és el mateix, no

ha variat des d’aquell moment. El que sí faré serà posicionar-

me o argumentar, motivar les dues esmenes que sí són objecte

d’acceptació per part del nostre grup parlamentari i que són una

del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i que fa

referència al conveni amb les cases regionals per tal de realitzar

cursos de llengua catalana i cultura de les Illes Balears. El Grup

Parlamentari Popular, Sr. Sampol, li proposaria una transacció

a aquesta esmena. Entenem que la quantitat de 200.000 euros

que vostès pretenen afectar és una quantitat elevada i la

transacció seria rebaixar aquesta quantitat fins un màxim de

40.000 euros.

I per altra banda acceptaríem una esmena parcial presentada

pel Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds i que fa

referència al Pla de suport als medis de comunicació locals per

a la seva implantació i el seu desenvolupament, entenent que

aquest pla de suport s’hauria de posar a terme mitjançant

subvencions als mitjans de comunicació locals.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Si ens vol dir el número de les esmenes, la del PSM?

EL SR. JEREZ I JUAN:

La del PSM-Entesa Nacionalista, la 8096. I la d’Esquerra

Unida- Els Verds, l’esmena 7646.

EL SR. PRESIDENT:
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7646. Moltes gràcies. Molt bé. En torn de rèplica per part

del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds té la paraula

el Sr. Miquel Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Començaré per la satisfacció per la inclusió de l’esmena que se

planteja, entenc que se diu l’esmena així com està redactada,

amb les quantitats que està redactada, no? Crec que és un

encert des d’aquest punt de vista.

I mantenir molt breument l’esmena a la totalitat d’aquesta

secció 11 més el 80, en funció dels arguments que aquí hem

repetit ja per activa i per passiva. Nosaltres sostenim la nostra

esmena a la totalitat en funció de què discrepam rotundament

i radicalment del model de televisió autonòmica que se pretén.

Nosaltres estam en contra d’un model de televisió externalitzat,

un model de televisió no públic, no independent, no autònom,

no clarament independent que és allò que se dedueix al contrari

del seu plantejament sobre l’externalització. Nosaltres

discrepam de la política de nomenaments que s’ha fet fins ara,

nosaltres tenim seriosos dubtes respecte la llengua que tendrà

aquest model de televisió. I per últim, estam absolutament

convençuts que s’ha introduït aquest model rebutjam el consens

des de l’inici perquè així s’ha desitjat i així s’ha volgut. Per

tant, tendrem una televisió autonòmica que voluntàriament des

del Govern s’ha volgut que sigui una televisió no consensuada.

Res més. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé realment és una retallada

substancial de 200.000 a 40.000, però de mica en mica s’omple

la pica i amb aquesta actitud possibilista que sempre ha

manifestat el nostre grup, li acceptam la transacció i quan

difonguin la notícia als mitjans de comunicació, diguin que s’ha

acceptat un 25% d’aquesta esmena del PSM. No sé si és aquest

el percentatge que ens accepten.

Bé i tornant al debat de totalitat, evidentment el portaveu

del Partit Popular ha fet el seu paper i realment no ha contradit

en excés els nostres arguments. Ara jo voldria acabar aquesta

intervenció, perquè tampoc no ha donat per més aquest segon

debat amb una reflexió, amb una pregunta que deixaré a l’aire,

no contestaré, però el nostre grup té una resposta. I és la

següent: en un context informatiu i més concret, en un context

informatiu audiovisual a les Illes Balears, amb una

preeminència absoluta de mitjans audiovisuals en llengua

castellana, que segurament si quantificam les hores d’emissió

en castellà i en català deuen estar 80 a 20% a favor de la

llengua castellana, segurament o més. Si ens plantegen aquesta

dualitat, una televisió pública que no s’emet des de les Illes

Balears, encari que ens informin del temps, ens informen dels

bolets com dilluns passat, que tengui una presència, encara que

nosaltres sempre consideram insuficient de les Illes Balears,

però que emet el 100% en la nostra llengua i una televisió

pública feta des de les Illes Balears, allà on en aquest moment

mantenim una incògnita sobre els usos lingüístics perquè se

prescindeix de l’autoritat lingüística que mana l’Estatut

d’Autonomia i que és la Universitat de les Illes Balears. I que

se’ns ha dit des de la direcció, que com a mínim un 50% de les

emissions seran en llengua castellana, quina és més nostra?

Aquesta és la pregunta que deixam a l’aire.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Té la paraula la Sra. Pilar

Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. I molt breument, efectivament per no

tornar reiterar els arguments, deia el portaveu del Grup Popular

que el seu grup està molt orgullós de la posada en marxa de la

televisió autonòmica, d’IB3. Home, jo crec que probablement

més que parlar d’orgull, el portaveu hagués pogut parlar de què

està molt content de què el seu partit controli políticament el

nomenaments majoritaris d’aquesta televisió autonòmica,

perquè com havia dit abans, no se tracta d’una persona, o de la

directora d’aquesta televisió autonòmica, se tracta de la

directora, subdirector, de la coordinadora, de l’empresa privada

que produirà els informatius, de la subdirectora d’informatius,

del cap de la delegació d’IB3 a Madrid, tots ells alts càrrecs

que han participat, o que han estat alts càrrecs, o assessors del

President Matas.

I per tancar aquesta objectivitat i aquesta imparcialitat de la

televisió autonòmica avui ens despertam amb un possible

nomenament, no sí és definitiu o no, d’un exdirector d’un

programa de televisió, que aquí el Govern ha dit que, l’actual

directora l’havia tirat fora aquest senyor, jo no sé si això és cert

o no. Però només li ha falta dir al Govern que per això el recull

el Partit Popular per pagar-li els favors que li havia fet

anteriorment. Però bé, acabant dir que evidentment no podem

compartir perquè creim que no existeix lamentablement un

model de televisió autonòmica. Creim que perdem una

oportunitat sincerament històrica, que si s’hagués fet un esforç

de consens estic convençuda, igual que va existir consens l’any

1985 en l’aprovació unànime d’aquesta cambra per la creació

de la televisió autonòmica, hagués estat possible també la

posada en marxa, per consens i per unanimitat, d’aquesta

televisió.

I ja per acabar no ha fet referència el Sr. Portaveu de les

esmenes que rebutgen, ho entenc perquè clar, se n’accepten

moltes menys. Però quant a les que rebutgen i les que pertanyen

al meu grup, he de lamentar que el Partit Popular hagi rebutjat

unes esmenes que allò que intentaven era recuperar la

colAlaboració en tres àmbits, el Consorci Eivissa Patrimoni de

la Humanitat. Vostès han ofegat econòmicament el Consorci

Eivissa Patrimoni de la Humanitat i després des de Turisme

s’omplen la boca dient que s’han de promocionar els elements

patrimonials i naturals de les nostres illes, però ofeguen

econòmicament el Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.

No renoven tampoc la colAlaboració econòmica amb el
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Consorci de Formentera, si bé per altres vies i perquè no se noti

tant la diferència se subvencionen projectes en concret.

I per últim com he dit abans, lamentam que s’hagi trencat la

colAlaboració amb Televisió Espanyola, amb l’argument peregrí

de què nosaltres en el seu dia no hi estàvem d’acord i que

vàrem ser nosaltres els que vàrem trencar aquests convenis.

Hauria de tenir en compte el Grup Popular que la justícia va

donar després la raó als grups que dèiem que la televisió, en

aquest cas Espanyola, a les anteriors legislatures estava

absolutament manipulada quan una sentència judicial així va

condemnar la pròpia televisió per manipular la informació.

Per tant, lamentar que no s’hagi acceptat cap d’aquestes

esmenes que creim que eren positives perquè suposaven la

colAlaboració del Govern, o la continuïtat de la colAlaboració

econòmica en els tres casos, amb els dos consorcis i amb

Televisió Espanyola i això només demostra una actitud de

confrontació del Partit Popular a tot allò que a ells els sembla

que es tracta d’adversaris polítics. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Costa. Torn de contrarèplica, el Sr.

Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. No

entraré una vegada més a reiterar els arguments que fan que el

Grup Parlamentari Popular defensi els pressuposts d’aquesta

conselleria, com no podria ser d’altra manera, però no puc

deixar passar aquesta oportunitat sense dir que des del Grup

Parlamentari Popular el que no farem, baix cap concepte, és

acceptar lliçons d’independència, de transparència, de fidelitat

perquè Sra. Costa, jo només li vull llegir un paràgraf de la

pàgina número 40 del programa electoral del partit polític en el

qual vostè està inclosa, o el partit polític que a vostè li ha donat

cabuda allà on diu respecte a l’elecció del president de

l’Agència EFE. “El presidente de la Agencia EFE se designará

por un periodo de 5 años, tras la elección del Congreso de los

Diputados por mayoría de dos tercios”. Sap vostè com s’ha

triat el president de l’Agència EFE? Ho sap vostè? Seria capaç

de dir-ho? M’ho diria vostè? Vostè no m’ho sabria dir, vostè no

sabria dir perquè això no s’ajusta a allò que vostès prometien

en el seu programa electoral perquè ha estat elegit sense cap

tipus de consens, cap, ni cap tipus de votació. Aquest és un dels

exemples que nosaltres li mostram. Per això mateix, lliçons

d’independència, les justes.

Però n’hi diré una altra. El President del Govern, José Luís

Rodríguez Zapatero ens deia que el Defensor del Poble seria

triat pel diàleg, enteniment i estenent punts i ponts de trobada.

Bé, el Govern del Partit Socialista ja ha anunciat amb més d’un

any d’antelació i sense prèvia consulta a tots els partits polítics

la persona que substituirà el Defensor del Poble. Aquest és el

seu diàleg, aquest és el seu tarannà...

(Remor de veus)

Nosaltres ho vàrem consensuar...

(Continua la remor de veus)

Nosaltres ho vàrem consensuar.

I Sr. Sampol...

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci per favor.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sr. Sampol, deia vostè que havíem estat un any des del

Partit Popular difamant la Sra. Pilar Costa, vostè ho ha dit aquí

i que possiblement si durant aquest any no haguéssim difamat

la Sra. Pilar Costa, possiblement podríem estar parlant avui de

què la Sra. Pilar Costa seria la Presidenta del Consell Insular

d’Eivissa i Formentera. Això ho ha dit vostè en aquesta

cambra...

(Remor de veus)

Dues coses...

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci per favor. Un poc de silenci si són tan

amables.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Estic absolutament convençut de què això no hagués estat

així. I segon, dir que allò que vostè ha comentat significa

simplement dues coses, no respectar la voluntat popular i donar

a entendre que el Govern del Partit Popular no està triat

legítimament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sí Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

És una qüestió d’ordre Sr. President, per metodologia del

debat perquè el portaveu ha fet una primera intervenció a la

qual no ha fet referència a aquestes paraules que havia

pronunciat i després quan jo he consumit el torn de rèplica me

replica la primera intervenció, deixant-me en una absoluta

indefensió. No replicaré perquè m’atenc al Reglament, però

que consti en acta aquesta actitud covarda del diputat del Partit

Popular.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:
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Bé, senyores i senyors diputats passarem a votar el projecte

de llei RGE núm. 6830/04 de mesures tributàries,

administratives i de funció pública. 

Començarem per les esmenes i votarem en primer lloc

l’esmena 7524, que ha estat admesa pel Grup Parlamentari

Popular.

Estan tots d’acord? S’aprova per assentiment.

També recordar que s’ha de retirar, si així ho troba oportú

el Grup Parlamentari Socialista, la 7978, a la vista que hi ha

hagut una transacció de l’article 15, hi estan vostès d’acord?

Dit això queda retirada aquesta esmena i ara passam a la

votació de totes en el seu conjunt. Té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Deia que simplement supòs que en la transacció presentada

ja hi ha aquest article modificat.

EL SR. PRESIDENT:

Sense cap dubte. Sr. Huguet?

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Hi ha l’esmena també que s’ha fet

una transacció, un afegitó, que és la 7527.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, però aquesta se vota en els vots particulars en una

següent votació...

(Remor de veus)

Ah bé, implica la retirada.

(Remor de veus)

No, jo crec que se consideren aprovades per assentiment, la

7978 i 7527 si s’han acceptat la transacció...

EL SR. BONED I ROIG:

Sr. President, ara precisament li anava a demanar la paraula

perquè en aquest article concret com que hi ha una transacció

que nosaltres hem acceptat també, enteníem que s’hauria de

votar per separat perquè possiblement les altres votaran tan sols

aquest article.

EL SR. PRESIDENT:

No, ara votam les esmenes. Per tant, ara votarem totes les

esmenes.

Passam a votació.

25 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció.

Ara senyores i senyors diputats votarem les disposicions

addicionals 15 bis i 15 ter del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds.

Sí Sr. Huguet?

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Perdoni Sr. President. Per clarificació de la votació, el que

realment se vota són els vots particulars a aquestes disposicions

perquè si han...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí són els vots particulars.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Correcte, com que no s’havia anunciat, per no despistar a

l’hora de la votació.

EL SR. PRESIDENT:

Votació conjunta dels vots particulars i ara votam les

disposicions addicionals quinzena bis i quinzena ter del Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds. Passam a votació.

25 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció.

Ara senyores i senyors diputats votarem també les

disposicions addicionals quinzena quater, quinzena quinquies

i quinzena sexies del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, PSM-Entesa Nacionalista i Socialista. Votam.

25 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció.

Tot seguit durem a terme la votació dels articles 7, 8, 9, 10,

11, 13, 15, 19, 22, 24, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 i 39, de

les disposicions addicionals primera, segona, tercera, sisena,

setena, vuitena, novena, onzena, dotzena, tretzena, catorzena,

quinzena, quinzena bis, quinzena ter, quinzena quater, quinzena

quinquies i quinzena sexies, de la disposició transitòria única,

de la disposició derogatòria única i de la disposició final

primera del dictamen. Això són els articles que estaven

esmenats. Passam a la votació.

Sí 32 vots, 25 en contra, cap abstenció.

I ara senyores i senyors diputats passarem a la votació

conjunta del títol del projecte de llei, de la denominació del

títol i de la denominació del capítol primer, de la denominació

de la secció primera, de l’article primer, de la denominació de

la secció segona, dels articles 2, 3, 4, 5 i 6, de la denominació

de la secció tercera, dels articles 12, 14 i 16, de la denominació

de la secció quarta, de la denominació de la subsecció primera,

dels articles 17 i 18, de la denominació de la subsecció segona,

de la denominació de la subsecció cinquena, dels articles 20 i

21, de la denominació de la secció sisena, dels articles 23 i 25,

de la denominació dels capítols segon i tercer, dels articles 28,

29, 30 i 31, de la denominació del títol segon, de la

denominació dels capítols 1, 2, 3, 4, 5 i 6, de la denominació

del títol tercer, de la denominació dels capítols 1 i 2, de les
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disposicions addicionals quarta, cinquena i desena, de la

disposició final segona i de l’exposició de motius del dictamen.

Senyores i senyors diputats passem a votació.

32 vots a favor, cap en contra, 25 abstencions.

Per tant, es faculta els serveis jurídics de la cambra per fer

les correccions i modificacions tècniques necessàries per tal

que la llei en qüestió tengui una redacció coherent.

Queda aprovada, en conseqüència, la Llei de mesures

tributàries, administratives i de funció pública.

(Alguns aplaudiments)

Ara passam al Projecte de llei RGE 6829, de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, al debat

número 1, de l’articulat del dictamen del projecte de llei.

Si no hi ha cap suggeriment en un altre sentit, faríem les

votacions agrupant-les amb diversos blocs. Primerament,

passarem a votar les esmenes als articles 3, 5, 7, 9, 10, 16, 17,

18 i a les disposicions addicionals tercera i quarta. Correcte?

Passam a votació. Esmenes.

25 vots a favor; 31 en contra; cap abstenció.

Seguidament, passarem a votar els vots particulars dels

Grup Parlamentaris PSM-Entesa Nacionalista i Socialista als

articles 5 i a la disposició addicional cinquena. Passam a

votació.

25 vots a favor; 32 en contra; cap abstenció.

A continuació, passarem a votar els articles als quals s’hi ha

presentat qualque esmena, que són els següents: articles 3, 5, 7,

9, 10, 16, 16, 17, 18 i disposicions addicionals tercera, quarta

i cinquena. Passam a votació.

31 vots a favor; 25 en contra; cap abstenció.

Finalment, votarem totes les normes que no han estat

esmenades, que són les següents: títol del projecte de llei,

denominació dels títols I, II, III, IV, V, VI i VII, articles 1, 2,

4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 i 22, disposicions

addicionals primera i segona, disposició derogatòria,

disposicions finals primera, segona i tercera i l’exposició de

motius. Senyores i senyors diputats, podem passar a votació.

32 vots a favor; cap en contra; 25 abstencions.

Esmenes a les seccions entitats de dret públic, societats

anònimes públiques, ib-salut i GESMA, bé, aquesta ...

Entram al debat número 2, de totalitat i globalitat, secció

11, Conselleria de Relacions Institucionals, i entitats de dret

públic 80, Ràdio i Televisió de les Illes Balears.

S’ha de dir aquí que s’ha acceptat una transacció, l’esmena

8096, del PSM, per tant, segurament s’hauria de retirar i

s’accepta. I s’accepta també l’esmena d’Esquerra Unida i Els

Verds, la 7646. Per tant, la 7646 s’entén que se vota per

assentiment, que s’aprova per assentiment?

Per tant, passam a votar la resta d’esmenes. Senyores i

senyors diputats, passam a votació.

25 vots a favor; 32 en contra; cap abstenció.
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