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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyors i senyores diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Josep Juan Cardona substitueix Pere Palau.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Antonio Diéguez sustituye a Juan Boned.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

A Miguel Jerez. A Gaspar Oliver.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Maria Torres substitueix Miquel Gascón.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

José María Rodríguez sustituye a Gaspar Oliver.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Idò així passam a començar la sèrie de compareixences que
tindrem per part de tots els consellers per tal d’explicar els
pressuposts per a l’any 2010. 

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència,
per tal d'explicar el Projecte de llei RGE núm. 13990/09, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2010.

En primer lloc tenim la compareixença de l’Hble. Conseller
de Presidència per tal d’explicar els pressupostos de la seva
conselleria per a l’any 2010, segons escrit 13993/2009.
Assisteix l’Hble. Conseller de Presidència, el Sr. Albert
Moragues i Gomila, al qual saludam, acompanyat dels següents
alts càrrecs: la Sra. Lurdes Aguiló Bennàssar, secretària general;
el Sr. Santiago Florit Gomila, director general de Relacions
Institucionals; la Sra. Joana María Socías Camacho, directora
general de Relacions amb el Parlament i Coordinació
Normativa; el Sr. José Antonio Santos Hierro, director general
de Coordinació i Projectes Estratègics; el Sr. Fernando Monar
Rubia, director general de Qualitat dels Serveis; el Sr. Jordi
Bayona Llopis, director general d’Acció Exterior i Relacions
amb la Unió Europea; i el Sr. Andreu Serra Martínez, cap de
gabinet, i també la Sra. Aina Maria Vives Bauzà, cap de premsa.

Té la paraula l’Hble. Conseller per fer l’exposició oral sense
limitació de temps. Quan vulgui.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta, però em limitaré el temps, no es
preocupin, perquè sé que tenen per endavant un capvespre llarg.

Senyores i senyors diputats, inicio la tradicional ronda de
compareixences del Govern davant la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts per exposar les principals línies i referències del
pressupost per a l’any 2010 de la Conselleria de Presidència del
Govern de les Illes Balears. Abans d’explicar l’impacte que la
reorganització de Presidència, de la Conselleria de Presidència
ha tingut sobre els pressuposts d’aquesta conselleria, i
desglossar-los per capítols i per programes, i encara que durant
els propers dies passaran per aquesta comissió tots els consellers
del Govern, com a conseller de Presidència vull fer un breu
comentari general sobre els pressuposts autonòmics per a l’any
que ve.

Des del primer dia aquest govern ha apostat per les persones.
Ara en èpoques d’evidents dificultats més que mai hem de
traduir en fets aquesta afirmació. Per açò, tot i haver reduït el
pressupost del 2010 en un 4,9%, des del Govern hem fet feina
per mantenir la inversió pública, per mantenir les polítiques
socials, per mantenir les rebaixes impositives que recull la Llei
de mesures tributàries i que beneficien colAlectius vulnerables,
empreses familiars i jovent, i també per no incrementar la
pressió fiscal, tot i que la contracció econòmica implica una
forta davallada dels ingressos tributaris que, com saben tots
vostès, la Conselleria d’Hisenda ha calculat en uns 1.000
milions d’euros menys. El nou model de finançament, la
retallada de despesa de l’Administració pública i un major
endeutament públic compensen aquest descens dels ingressos.

Els deia que per a nosaltres les persones són el primer. Per
aquest motiu l’austeritat es reflecteix en retalls a partides que no
afecten la prestació de serveis públics essencials per als
ciutadans. Les conselleries que menys veuen reduït el seu
pressupost són les de més contingut social; continuam destinant
el 69% dels pressuposts a polítiques socials, 2.333 milions
d’euros van a actuacions socials, educatives, sanitàries i
d’ocupació, i continuam donant suport a l’economia productiva
per fer front a la crisi a través d’un ambiciós programa
d’inversions i d’actuacions adreçades al sector del comerç, la
indústria i l’energia, al sector primari i al turisme, que
disposaran de 693 i 172 milions d’euros respectivament.

Perquè les persones són el primer, aquest govern per segon
any consecutiu ha mantingut l’esforç inversor i ha duit
l’endeutament al límit. En altres paraules aquests són uns
pressuposts basats en el pensament econòmic keynesià, que es
fonamenta en l’acció de govern per impulsar l’activitat
econòmica. Ara més que mai l’Administració ha d’engreixar la
roda que fa girar el motor del creixement econòmic perquè no
s’aturi. El nostre esforç inversor es veurà reforçat per les
inversions de l’Estat; estam parlant de més de 540 milions
d’euros, inclòs el finançament del Pla Renove turístic. La
inversió pública total per a l’any 2010 superarà els 1.200
milions d’euros.
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I una altra qüestió molt important: apareix per primera
vegada la conseqüència de la signatura del Pacte per a la
competitivitat, 540 milions d’euros per complir amb les
primeres passes dels 17 acords que el Govern va signar amb els
agents socials i econòmics, partides que han de servir per posar
les primeres pedres del nou model econòmic i social que volem
per a la nostra comunitat.

Em referiré a l’any 2010 com un any d’excepció. Feim un
parèntesi pressupostari. Les mesures d’estalvi ens han obligat a
redefinir objectius i programes d’actuació de la nostra
comunitat. No abandonarem les nostres polítiques de govern
però en molts de casos ens veurem obligats a posposar-les. No
només afectarà polítiques, també ens veurem obligats a ajornar
compromisos anuals que recuperarem a mesura que l’activitat
econòmica comenci a créixer al llarg del proper any.

Emmarcades les condicions econòmiques en les quals es
mouran l’any que ve, parlaré ara de la Conselleria de
Presidència, que durant l’any 2010 tindrà un pressupost de 28
milions d’euros en programes propis, perquè la resta, fins a 89,2
milions d’euros, correspon a dues partides de 43,2 milions i 18
milions d’euros que, en compliment del nou contracte
programa, efectivament passaran per la nostra estructura
pressupostària però van destinades a l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears i són gestionades per aquest
mateix ens. 

Respecte a l’any anterior hem aprimat i reorganitzat la
conselleria, i hem aflorat i assumit la despesa que suposa IB3
d’acord amb els principis d’objectivitat i transparència que
marca el text refós de la Llei de finances de la comunitat
autònoma. Per primera vegada el Govern i l’ens públic hem
acordat un contracte programa per continuar amb una gestió
més eficient dels serveis públics per sanejar l’actual situació de
dèficit en què es troben IB3 i les seves empreses, i per limitar
l’endeutament interanual en qualsevol de les seves modalitats.
Aquest contracte programa no sols marca un límit -per a l’any
2010 hi ha un pressupost de 61,2 milions d’euros i per al 2011
de 58 milions-, sinó que a més a més aquest límit és més baix
que les despeses que va comportar IB3 el primer any complet de
funcionament. L’any 2005 va funcionar tres mesos i ja va costar
més de 37 milions d’euros, i n’estaven pressupostats 9,2; el
2006, primer any complet de funcionament, va costar més de
72,6 milions d’euros, i només n’estaven pressupostats 8,66. Açò
vol dir que des dels primers anys de funcionament ja hi va haver
una enorme desviació pressupostària, i aquesta ha estat una
pràctica constant cada any a la qual hem decidit posar fi,
computant en els pressupostos els costos reals per a la hisenda
pública de les emissions de la radiotelevisió pública.
Transparència, política de contenció de despesa, política de
millora de gestió econòmica, laboral, tècnica i professional, que
s’incrementarà en els propers anys, primer de mà del contracte
programa i en un futur a mig termini amb la Llei de la
radiotelevisió que l’any que ve segurament es podrà començar
a discutir a la Cambra.

La Presidència de les Illes Balears ha estat objecte en les
darreres setmanes d’una important reorganització, i com a
conseqüència d’açò també la Conselleria de Presidència ha
modificat de manera important la seva estructura. Alhora hem
aprofitat l’avinentesa per complir les instruccions donades pel
president i hem pres mesures d’austeritat reduint el nombre de

departaments, alts càrrecs i assessors. S’han suprimit la
Secretaria de la Presidència, la Direcció General de Projectes,
el comissionat autonòmic per a grans esdeveniments de
transcendència internacional i tres places d’assessors de mitjans
de comunicació més les respectives secretaries personals dels
alts càrrecs. Açò representa un estalvi de més de 400.000 euros.

La Conselleria de Presidència, per una banda, ha hagut
d’assumir algunes de les funcions que desenvolupava la
Secretaria de la Presidència i, per altra, s’ha hagut de
descarregar d’altres obligacions gestores per poder assumir així
més responsabilitat en les tasques de coordinació de govern i
suport a les accions de Presidència. Les direccions generals de
Justícia i Administracions Públiques han estat adscrites a la
Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia, i la de Comunicació
ha estat adscrita com a oficina tècnica a la consellera portaveu
del Govern. Aquest alleugeriment ens permetrà fer un
seguiment més exhaustiu dels acords presos en el Pacte per a la
competitivitat i de les mesures de reactivació econòmica que ara
compten amb un pressupost detallat i amb un programa
d’actuacions definit i acordat.

Com els he dit al començament aquest govern sempre ha
tingut present que la seva prioritat han de ser les persones, i per
açò, i en coherència amb la difícil situació econòmica que passa
la nostra ciutadania, i per responsabilitat de govern, hem
assumit una forta davallada pressupostària. Parlam d’una
rebaixa del 20,8 de la xifra gestionada pels òrgans i serveis que
hem mantingut dins aquesta conselleria. 

Tot i açò continuarem amb les polítiques de coordinació i
cooperació amb l’Estat i les comunitats autònomes. A principis
d’any organitzarem a les Illes Balears la primera trobada de
comunitats autònomes que han reformat el seu estatut
d’autonomia, i seguirem participant activament en el procés de
construcció europea. Enguany el Govern participarà en la
posada en marxa del primer pressupost de l’AFT, que ens
permetrà agilitar la gestió de l’euroregió i la possibilitat de
comptar amb fons europeus. El Govern donarà suport als actes
que s’organitzaran a les Illes durant la presidència espanyola de
la Unió Europea i que vaig tenir ocasió d’explicar detalladament
al Parlament fa escassos dies. 

I continuarem impulsant la millora de la qualitat dels serveis
que reben els ciutadans de les Illes Balears, perquè entenem que
l’aplicació d’una política de qualitat en els organismes públics
ens ajudarà a millorar l’Administració, a fer-la més àgil i
competitiva. 

Després d’aquesta introducció els intentaré oferir una visió
més detallada, encara que breu, del pressupost capítol per
capítol, i posteriorment ho faré programa per programa. Les
comparacions pressupostàries estan fetes, com no pot ser d’una
altra manera, descomptant del pressupost de l’any passat
l’import dels programes traspassats a altres conselleries. 
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El capítol 1 presenta una davallada del 2,51% en relació a
l’any 2009 per la retallada d’alts càrrecs i de personal funcionari
afectat que abans els he explicat. 

En el capítol 2 ja l’any passat vam començar a estrènyer-nos
el cinturó, no tan sols no vam incrementar l’IPC sinó que ja vam
baixar el 7,8% de la despesa corrent. Enguany aplicam una altra
forta davallada d’un 14,7%, que representa més de 760.000
euros d’estalvi. No sols he donat ordres als directors generals
perquè apliquin una política d’austeritat total i absoluta en les
seves àrees de gestió, sinó que a més a més, per facilitar la
gestió i poder mantenir més control i estalvi, he agrupat la
pràctica totalitat del capítol 2 en dos centres de cost, el gabinet
de la Presidència i la Secretaria General de la Conselleria de
Presidència; entenc que aplicar un criteri comú sobre la despesa
corrent ens permetrà agilitar i controlar-la millor.

En el capítol quart, si descomptam els 43,2 milions d’euros
que corresponen a IB3, ens quedam amb 4,7 milions d’euros, la
rebaixa és d’un 38,7% respecte de l’any anterior. Evidentment,
com he apuntat abans, aquesta retallada implicarà, implica de
fet, fer un parèntesi en la política i les actuacions que s’havia
marcat la Conselleria de Presidència per a aquesta legislatura.
Nosaltres creim en la necessitat de donar suport al teixit social,
però l’any 2010 feim un parèntesi, i el 2011 esperam i confiam
poder recuperar un nivell pressupostari adequat que ens permeti
seguir en polítiques de subvencions adreçades a colAlectius i
entitats cíviques, però som molt conscients que moltes coses
que es feien d’una forma quasi automàtica s’hauran d’ajornar,
revisar, reduir o fins i tot hauran de desaparèixer encara que
sigui temporalment.

El capítol 6 s’ha vist reduït a la quantia de 5 milions d’euros,
i suposa una davallada d’un 33,61% en relació amb els mateixos
paràmetres de l’any passat. El capítol 7 també presenta una
rebaixa important d’un 20,5% amb una quantia superior als
760.000 euros. 

La suma dels capítols de despesa corrent i de subvencions,
capítols 2 i 4, davalla uns 3,7 milions d’euros en conjunt, és a
dir, un 29%, i la suma dels capítols inversors, 6 i 7, baixa més
de 3,3 milions d’euros; parlam també d’una retallada d’un 29%.
En resum davallam el mateix percentatge d’inversió que de
despesa corrent, cosa que en una conselleria d’un pressupost tan
minso no resulta gens senzill de fer. Així i tot en despesa corrent
encara rebaixam 400.000 euros més que en inversió.

Passaré ara a explicar-los molt breument el pressupost per
programes i em returaré en aquelles partides més significatives.

El programa 121A, de servei general de la Presidència del
Govern, experimenta una davallada de més de 3,9 milions
d’euros; d’aquests 2.078.000 euros corresponen al traspàs de
diversos consorcis i fundacions a les conselleries de Mobilitat
i Ordenació del Territori, d’Educació i Cultura i d’Habitatge i
Obres Públiques. 1 milió d’euros va a parar al programa 112 de
la Conselleria de Presidència destinat a pagar la part
proporcional del Pla 2000E, i els 802.000 euros restant són de
pura i dura reducció de partides. Finalment el capítol 6
experimenta un increment de 110.000 euros perquè aquest
programa assumeix part dels projectes de l’extinta Direcció
General de Projectes.

El programa 121B, de la Direcció i Serveis Generals de la
Conselleria de Presidència, en el capítol 2 experimenta un
increment de més de 400.000 euros produït per la reorganització
de la gestió de la despesa corrent, com he esmentat abans. En el
capítol quart es produeix una davallada de més de 850.000
euros, bàsicament per la retallada efectuada a tots els
pressuposts. En canvi els capítols 6 i 7 presenten un increment
d’inversió per la incorporació de diferents programes de la
desapareguda Direcció General de Projectes.

El programa 126A, de manteniment i conservació del palau
de Marivent, presenta també una reducció de més de 200.000
euros, que s’emmarca dins la política de contenció de despesa
corrent i de previsió de menor inversió per a aquest any respecte
a l’esforç realitzat el 2009. 

El programa 126B, de publicacions i Butlletí Oficial de les
Illes Balears, disminueix en més de 250.000 euros, bàsicament
pel traspàs del capítol 2 al programa 121B. 

El programa 112A, que gestionava l’extinta Direcció
General de Projectes, tal com els he dit abans desapareix, però
les accions previstes han estat repartides i revisades entre
diferents departaments en funció dels criteris d’oportunitat i
austeritat.

El programa 112E, de la Direcció General de Coordinació
i Projectes Estratègics, destinarà la major part dels seus recursos
a impulsar l’acció del Govern i els projectes estratègics; ara més
que mai la coordinació del Govern resulta clau per encaminar-
nos correctament cap a la sortida de les dificultats que patim.
Aquest programa presenta l’increment més significatiu en el
capítol 7, 1 milió d’euros per pagar la part corresponent de
l’adhesió del Govern al Pla 2000E de suport al sector
automobilístic, al qual també he fet referència fa un moment; i
de 200.000 euros del capítol per l’ampliació del projecte
d’inversió que anirà destinat específicament a impulsar l’acció
de govern i en concret a potenciar la comissió de seguiment dels
acords del pacte per a la competitivitat, l’ocupació i la cohesió
social.

Al programa 112B, de la Direcció General de Relacions amb
el Parlament, l’únic canvi significatiu que presenta és que
compta amb 50.000 euros en el capítol 6 per al programa
d’informatització de la comunicació entre el Govern i el
Parlament de les Illes Balears. 

Quant a la Direcció General de Relacions Institucionals, ha
passat de quatre a tres programes perquè en la reestructuració
interna de la Conselleria de Presidència les competències en
foment de la participació ciutadana s’incorporen a partir de
l’any 2010 a la Direcció Genera de Qualitat. La partida 112C,
de relacions i cooperació amb altres administracions, es veu
reduïda en 92.000 euros; això respon al reajustament de la
política de subvencions i de la nova gestió del capítol 2. 
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En el programa 323D, de foment i participació dels centres
i les cases regionals a les Illes Balears, mantenim les mateixes
partides pressupostàries.

La Direcció General de Qualitat passa a tenir ara tres
programes: el 112F, que és de qualitat al Govern, que té una
retallada de 150.000 euros en el capítol 6. El programa 463B
manté les partides de l’any passat, a excepció de les ja
esmentades referides al capítol 2. I el programa de foment de la
participació ciutadana, el 463E, té una disminució de 100.000
euros en capítol 6 perquè bona part de la participació s’enfoca
cap a mitjans telemàtics, fet que permetrà abaratir despeses i
donar més cobertura.

Finalment el programa 131A, que és el de la coordinació de
l’acció exterior del Govern, pateix una retallada del 25% del
capítol 6 perquè hem traspassat, com vostès tots saben, la
presidència de l’euroregió. 

El programa 131B, de foment i relacions amb les comunitats
balears a l’exterior, en el capítol quatre té una davallada
superior al 10% perquè s’han replantejat alguns dels seus
programes. La Fundació Balears a l’Exterior ha optat per
ajornar l’Operació Retorn i poder fer front a un augment dels
programes socials. Les previsions indiquen un increment de la
demanda, per això hem considerat oportú augmentar les ajudes
individuals, la partida destinada al programa “Medicaments a
cost zero”, i el servei d’ajuda a domicili. Creim que la nostra
obligació és continuar donant una mà també als balears que
viuen a l’exterior quan les coses van mal dades, encara que sigui
a costa de fer desaparèixer temporalment altres programes.

Com han pogut veure, senyores i senyors diputats, aquests
són uns pressuposts que en el cas de la meva conselleria són
víctimes de les dificultats econòmiques, que no són poques, i
també de les modificacions orgàniques que la remodelació del
Govern ens ha comportat.

Ara qued, com sempre, a la seva disposició per poder
contestar les qüestions que em vulguin plantejar, en el benentès
que, les dades de les quals no dispòs en aquest moment, els les
faré arribar en el menor temps possible.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps màxim
de 45 minuts per tal que els grups parlamentaris puguin preparar
la formulació de preguntes o observacions, per la qual cosa
demanaria als portaveus si volen una suspensió de la sessió o si
podem continuar.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

El Grup Popular demana la suspensió per 45 minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per 45 minuts? Idò es fa una suspensió per 45 minuts, i
d’aquí a 46 minuts ens veim. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem la sessió i per tal de formular preguntes o
observacions tot seguit procedeix la intervenció dels grups
parlamentaris. Per part del Grup Parlamentari Mixt, vol
intervenir? Té la paraula, doncs, el Sr. Mayans, per un temps de
deu minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot agrair la
compareixença del conseller i de la gent que l’acompanya, i
encara que ha dit moltíssimes vegades que havia sofert retallada
en totes les partides i en el global del pressupost i que eren uns
pressuposts minsos, si que m’agradaria si pogués, si tengués la
informació aquí, que em contestàs a un parell de preguntes més
concretes.

La primera de totes fa referència al consorci de les illes
Pitiüses, tant d’Eivissa com de Formentera, quina és l’aportació
que té previst el Govern en aquests consorcis. Parl, per exemple,
dels consorcis Emprenen de Formentera, del seu
desenvolupament i d’altres. Si ho té desglossat m’ho podria
comunicar. 

Una altra pregunta concreta que li volia fer, vostè l’any
passat, el 4 de novembre, va dir en aquesta mateixa comissió,
quan jo li vaig preguntar sobre les transferències sobre el
Patrimoni de la Humanitat d’Eivissa i de Formentera, va dir
“estam confeccionant, en aquest moment, un protocol que
volem signar amb la resta de responsables del consorci per
definir quina serà la participació del Govern en futurs exercicis
pressupostaris”. Aquests futurs exercicis pressupostaris són ara
els presents exercicis pressupostaris. Per tant, m’agradaria saber
quina, dins les retallades que han sofert cada partida que vostè
ha mencionat, quina serà l’aportació enguany per a l’any que ve
al Consorci Patrimoni de la Humanitat.

La següent pregunta fa referència a la televisió, IB3, i
m’agradaria que ens especificàs, si pot ser, quant a personal i
despesa o inversió que té previst fer a Eivissa i a Formentera per
aquest concepte, quant a IB3 Televisió de les Illes Balears.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Riudavets,
també per un temps de deu minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré més breu de deu minuts. Sr.
Conseller, en primer lloc, vull agrair la seva presència en
aquesta comissió així com la dels membres del seu equip que
l’acompanyen. També li vull agrair la seva exposició, crec que
ens ha dit clarament quines eren les grans línies mestres
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programa per programa i capítol per capítol del seu pressupost
i , sincerament, des del nostre grup parlamentari hem fet una
valoració positiva. Només en una qüestió centraré, li vull
demanar que ampliï, i de cap de les maneres no entraré a valorar
ni capítols ni programes, parlaré d’un objectiu, vostè supòs que
ja sap a quin em referesc, és un objectiu que he demanat a
d’altres compareixences i concretament, textualment, podem
llegir a la memòria de la seva conselleria que es fixa com a
objectiu “continuar amb el desplegament normatiu del text
estatutari, a més, es reprenen i es consoliden les bases per
arribar als processos de transferències cap als consells insulars”.

Som conscient -ho he dit repetides vegades- de la
complexitat d’aquest procés, una complexitat que ve donada pel
sistema que la disposició transitòria cinquena estableix, perquè
és mimètica de la de l’Estat respecte de les comunitats
autònomes, és a dir, hi havia comissió mixta i també som
conscient que el procés està en marxa i que passes s’han
donades. Ara crec que ha arribat el moment, de qualque manera,
des del nostre grup parlamentari creim que ha arribat el moment
de posar el peu a l’accelerador, fer l’esforç que sigui necessari
per tirar endavant i en aquest sentit la meva pregunta és molt
clara, vull dir, quina perspectives hi ha en aquest sentit i quina
és la seva postura quant a aquesta necessària, des del meu punt
de vista, acceleració d’aquest procés.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Diéguez. Té la
paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Muy brevemente,
solamente para dar las gracias al conseller por su exposición y
para remarcar, simplemente, que los presupuestos, en lo que
parece que va a ser una línea que se seguirá en todas las
consellerias, están marcados por dos líneas que son la austeridad
y la transparencia. Ante la evidente bajada de ingresos por parte
de la comunidad autónoma es de valorar que en vez de recurrir
a artificios financieros propios de tiempos pasados, se recurra a
la austeridad y para facilitar la interdicción de los mismos y que
todo el mundo los pueda controlar se recurra a la transparencia.
Prueba evidente de ello es que por fin vemos el presupuesto de
IB3, cosa que en otros momentos, en otras épocas, era difícil de
poder valorar y calibrar. Por eso, valoramos de forma positiva
estas líneas generales que siguen estos presupuestos. Y nada
más, sólo agradecer la exposición que ha hecho el conseller al
respecto.

Nada más, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Finalment, per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Rodríguez, per un temps de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Conseller, por su
comparecencia y a todos los altos cargos que le acompañan. Nos
encontramos, hoy, ante la presentación de los presupuestos que
el conseller que comparece ha alabado de forma global y luego
particularmente su conselleria de la que es titular, ante unos
presupuestos regresivos, totalmente regresivos. Éstos no son los
presupuestos que necesitan los ciudadanos de la comunidad
autónoma de las Islas Baleares y esto lo sabe usted,
perfectamente lo sabe usted y lógicamente pues nosotros no
podemos estar de acuerdo con esto, con ellos. 

Da la casualidad que el primer año en donde se va a estrenar
el acuerdo de financiación de las comunidades autónomas es el
único año que disminuyen los presupuestos de esta comunidad
autónoma y los dineros que llegan no son los que habían
prometido. Bien que se han quejado aquí, en la Cámara, de las
transferencias de Educación, de las transferencias de Sanidad,
pero yo creo que nada como el pacto de financiación
autonómico. Creo que es totalmente regresivo. 

No son unos presupuestos para las personas, Sr. Conseller,
son los terceros presupuestos de esta mayoría, y los dos
primeros no han sido buenos para Baleares, no han sido para
nosotros buenos. Mire, cuando ustedes llegaron al Gobierno en
esta comunidad autónoma había 27.713 personas en paro, hoy
las personas de esta comunidad autónoma que están en paro son
72.116, no es un capuchino, no, no, de 27 han pasado a 72 mil,
pero que si le sumamos las 10.000 que tenemos estudiando o
haciendo cursillos son más de 80.000 personas paradas. Por lo
tanto, los presupuestos de esta comunidad autónoma que ustedes
presentan está demostrado que no contribuyen a los problemas
de las personas. El primer problema que tienen las personas en
Baleares y en toda España hoy es el paro y estos presupuestos
no van a solucionar este problema. 

Entrando en los presupuestos de ustedes, de esta conselleria
concretamente, no es verdad que haya disminución en el
capítulo 1 si tenemos en cuenta lo que hemos transferido a otros
departamentos. Es verdad que son menos, pero si añadimos
Justicia y añadimos Administraciones Públicas pues sale lo que
sale, en euros contantes tenemos más que el año pasado. Y esto
fue una simple cuestión, por eso hemos estado hablando del
tema ahora porque una cosa es lo que dice usted aquí y otra cosa
es la realidad. Es verdad que el año pasado había 12 millones y
este año hay 10, pero si usted le suma 1.300.000 que ha
transferido usted entre Justicia y Administraciones Públicas a la
Conselleria de Interior salen 12.100.00 que usted lo aplica al
aumento de este año salen 12 millones y medio.

En el capítulo 4 hay que computar, también, 1.712.000 euros
transferidos y además hay dos cosas más, Sr. Conseller, hay una
pregunta que me tiene mucha curiosidad, usted aquí ha
recalcado y también algún grupo de la oposición lo bueno de
saber las cuentas de Radiotelevisión de las Islas Baleares, yo
estoy encantado, pero fíjese usted, si usted no se fía de estas
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cuentas, que la partida 4416, de 43 millones al ente público (...),
es una partida ampliable, si usted se fía de este contracto los 43
más los 18 que tiene su partida son 61 que es el contracto de la
Radiotelevisión de las Islas Baleares. No la amplíe, déjela como
está, y ya entraremos luego si hay que hacer alguna
modificación a través del Parlamento, pero usted pone
ampliable porque no se fía de que no le haga falta más dinero.
Por lo tanto, es verdad que figuran 61millones pero como no se
fía usted de los suyos pues la pone ampliable para poder
ampliarla si es necesario.

En el capítulo 6, evidentemente como los otros, faltan
computar 2 millones (...) transferidos a otro departamento, el
número 7, falta computar 42.396.000 euros transferidos al
departamento de Interior a través de la Dirección General de
Administraciones Públicas. 

Por lo tanto, Sr. Conseller, usted viene aquí a decir algunas
verdades que son medias verdades y que lógicamente nosotros
no nos vamos a fiar de su exposición. Creo que no es así. El
presupuesto no responde a los ciudadanos de las Baleares y
además usted aquí nos lo ha explicado mal, nos lo ha explicado
parcialmente, sectariamente, usted ha dicho lo que le interesa y
se ha callado usted lo que es la realidad, que es lo que estoy yo
diciéndole ahora mismo, ¿no?

Además ha hecho promesas, aquí y ahora mismo, que ya las
hizo el 2008. Mire usted, el 2008 prometió que la ley del sector
público e instrumental de la CAIB entraría en el 2009, estamos
en noviembre. Pero es que anteriormente, en este mismo sillón
dónde está usted sentado, en el mes de mayo del 2008 prometió
que entraría en el período setiembre-diciembre del 2008, ni
entró en setiembre-diciembre del 2008 y dudo mucho que entre
en el mes que falta, pero bueno, a lo mejor este recordatorio le
sirve a usted para que usted no incumpla dos veces la misma
promesa sino que la cumpla. También dijo que iba a entrar el
código del buen gobierno, yo no lo he visto, a lo mejor sí que ha
entrado, pero yo no me he dado cuenta. También dijo usted que
iba a entrar la ley de la publicidad institucional y también dijo
usted que iba a entrar la ley de la corporación pública de la (...)
de las Islas Baleares, que nos ha prometido que iba a entrar el
año que viene, también nos dijo lo mismo en noviembre del
años pasado.

Acabo, Sr. Conseller, son tantas cosas las que usted dice
alegremente y luego no se confirman que uno pues llega a no
creer cuando usted afirma una cuestión. 

Para concluir, Sr. Conseller, creo que los presupuestos de
Presidencia, al igual que el presupuesto de la comunidad, no
representan ni dan soluciones a las necesidades de los
ciudadanos de las Islas Baleares. Estos presupuestos no
contribuyen ni ayudan a disminuir los más de 80.000 parados
que hay en las Islas, teniendo en cuenta todos los apartados, los
registrados y los que están haciendo curso, que serán a 82.000.
Es muy importante el tema este. Estas cuentas no aportan
incentivos que visualicen la solución o mengüen la realidad del
paro en Baleares, no aportan esto, es el primer problema que
tenemos. Ya se puede usted llenar la boca de es por las
personas, por las personas, por las personas, pues trabajo para
las personas, trabajo para las personas, trabajo para las personas,
que es importantísimo el tema este.

No es cierto que haya disminuido el capítulo 1 si tenemos en
cuenta los funcionarios transferidos a otro departamento, ni es
cierto que hayan disminuido los altos cargos si tenemos en
cuenta los últimos que usted ha nombrado, entre éstos la ex-
consellera de Educación nombrada alto cargo o la empresa del
tranvía, que es fantástica, que sirve para poder emplear gente y
encargar estudios, sólo tiene esta misión, emplear cargos
públicos y encargar estudios, ésta es la forma que tiene el
Gobierno de recortar gastos.

No es posible, Sr. Conseller, y le pido que lo compruebe a
ver si es verdad, a lo mejor me he equivocado, que la única
partida que materialmente baja es la de la calidad en la
administración pública, que este departamento sea el que baje,
el de qualitat, ése que (...) usted cada año, desde su toma de
posesión hasta ahora alabado el esfuerzo en calidad del
Gobierno, y ése es el que baja. Y nuestro grupo -ya se lo
anuncio aquí-, a través de enmiendas, intentaremos paliar o
tratar de arreglar ese desaguisado.

Muchísimas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. En torn de rèplica, té ara la
paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta, i gràcies en general a tots els
portaveus dels grups parlamentaris pel seu to positiu i en el seu
to crític, però positiu que també ha utilitzat el Sr. Rodríguez.

Intentaré contestar algunes coses, algunes altres coses que
han plantejat són de caràcter general, no corresponen tant a la
meva conselleria, però les podem anar comentant.

El Sr. Mayans plantejava dues qüestions molt concretes,
quina era la previsió pressupostària d’una sèrie de consorcis que
tenim fins a l’any 2009 a la nostra conselleria, però que l’any
2010 ja no hi són. Jo he explicat a la meva intervenció que
evidentment una de les reorganitzacions que s’ha produït dins
la meva conselleria era l’adscripció d’una sèrie de departaments,
en aquest cas de fundacions i consorcis a altres departaments de
l’administració, perquè no tenia molt de sentit que el que havia
estat fins ara gestionat per part nostra, que provenia d’un calaix
de sastre que la Vicepresidència tenia a l’anterior legislatura,
doncs ara hem decidit no continuar-ho fent; per tant, totes les
qüestions, en aquest cas totes les entitats que no tenen a veure
amb la gestió directa de la conselleria i tenen a veure en
qüestions directes d’altres conselleries, per qüestions
competencials, els hi hem adscrites. Per tant, l’any 2010
significa que alguns dels consorcis que nosaltres tenim, alguna
de les fundacions que tenim fins ara, aniran a parar a altres
departaments.
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A Eivissa Patrimoni de la Humanitat, Formentera
desenvolupament i Palmanyola, tal vegada vostè no m’ho ha
demanat, però són consorcis que a partir de l’any 2010
gestionarà la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques. Eivissa
i Formentera emprenen s’ha reconvertit, com vostè sap, en un
consorci que li diuen Eivissa Mobilitat, per tant està adscrit a
partir del 2010 a la Conselleria de Mobilitat. Així, aquestes
partides que vostè em demana, ja no figuren dins les
participacions amb els seus consells directius i les partides
pressupostàries ja no figuren dins els pressuposts de la
Conselleria de Presidència, sinó que figuraran dins els
pressuposts de les conselleries que li acab d’anomenar.

En la qüestió d’IB3, li he de dir que evidentment el
pressupost d’IB3 no és una competència de la nostra conselleria,
i a IB3 el que nosaltres feim és traspassar-li, a l’organisme, el
fons que el pressupost preveu. Per tant, li puc dir que IB3 té una
partida de 61,2 milions per a l’any 2010, però la gestió dels
pressuposts, com vostè sap, té els seus òrgans de gestió, de
debat i naturalment també de discussió en aquesta cambra.

El Sr. Riudavets planteja dues qüestions importants, per una
banda el desplegament legislatiu i per una altra banda i
especialment tot el procés de transferències als consells insulars,
i demana que facem un esforç per accelerar-ho. Molt bé, jo hi
estic d’acord. És cert que des de fa dos anys feim feina perquè
sigui possible, hem fet un calendari i hem fet un procediment,
hem fet un reglament per fer possible que el procés de
transferències arribi dins aquesta legislatura als consells
insulars. Vam identificar quatre transferències, per dir-ho
d’alguna manera, sense connotacions pejoratives, però que són
més senzilles, més fàcil, més petites, la de caça, la d’artesania,
la d’activitats catalogades i la de joventut, aquestes són les
competències que vam decidir discutir durant l’any 2009 per fer
possible que fossin transferides als consells insulars, i això ho
hem fet, ho hem plantejat, ho hem aprovat en el Consell de
Govern, ho hem dut a les comissions insulars, etc., on estan
enganxades en aquests moments?, a les qüestions de (...), les
valoracions de costos efectius que el Govern han posat damunt
la taula no són satisfactòries per als consells insulars, diuen que
no poden acceptar aquestes transferències amb el cost efectiu
que l’exercici de les quals representa al Govern de la comunitat
autònoma. I jo li he de dir que estic d’acord amb el plantejament
dels consells insulars, però hem de veure quin és el sobrecost
que pot acceptar el Govern per fer possible les transferències,
perquè com tothom sap aquestes són les primeres transferències
que es duran a terme des del nou Estatut i naturalment marcaran
d’alguna manera la forma en la qual totes les altres que vénen
darrera es duran a terme. I aquestes són les més fàcils i les més
barates i ja representen una desviació molt important,
percentualment parlant molt important que en principi no tenim
un acord, feim feina per l’acord, però no tenim un acord.
Naturalment, darrera aquestes transferències que, ja dic, estan
plantejades, aprovades, en qüestions de conceptes, de serveis,
ho tenim tot resolt, no tenim resolta l’aportació, perquè hi ha
una diferència entre el cost efectiu que la llei ens obliga a posar
damunt la taula i el cost pel qual els consells insulars volen
acceptar aquestes transferències.

Immediatament tenim dues transferències començades a
negociar, la d’alguns aspectes de la política social, alguns
aspectes de política de gènere, alguns aspectes d’atenció social
en general i també les transferències d’agricultura al Consell
Insular de Mallorca. Aquestes són ja dues transferències molt
importants, perquè són competències molt importants, a més
alguna d’elles, com el cas de dependència és una política que és
competència de la comunitat autònoma però està, com tothom
sap, mal finançada per l’Estat. Per tant els consells insulars no
volen sentir a parlar que els transferim dependència perquè
nosaltres, la dependència, no la tenim ben finançada, perquè
l’Estat va fer una llei de dependència i va demanar la
participació de les comunitats autònomes en el seu finançament,
i evidentment açò no s’ha resolt. Però tenim identificats alguns
aspectes de la transferència de política social i intentarem
complir els terminis que són que abans de finals d’any es puguin
haver plantejat a la comissió insular... a la comissió de
transferències amb els consells insulars.

L’altra és la d’Agricultura que aquest any també, iniciades
les negociacions amb el Consell Insular de Mallorca i crec que
aquesta, per a les informacions que tenc, és una negociació que
va bastant més endarrerida entre altres coses perquè s’han de
resoldre algunes qüestions molt importants sobre què passa amb
les empreses públiques que gestionen una part molt important
del que abans era gestió administrativa i que ara, des de fa anys,
es va traspassar a les empreses públiques, saber les empreses
públiques com es traspassen als consells insulars, el que queda
o no al Govern central per dir-ho d’alguna manera, al Govern de
la comunitat autònoma, idò aquest és un procés que encara no
tenim resolt i per tant, crec que això està com dic un poc més
endarrerit, no?

Després, l’any 2010, de totes maneres, volem començar a
traspassar, a discutir el traspàs de les dues grans competències
que també és un acord que vàrem assumir i que hem explicat
moltes vegades, les dues grans transferències que hi ha
pendents: la transferència de promoció turística, que és molt
demanada entre altres coses perquè representa una important
quantitat de recursos econòmics i l’altra és la de transports
especialment adreçada al Consell Insular de Mallorca. 

Tot això encara es complica un poc més perquè -com saben-
cada consell insular té un sostre competencial diferent. Mallorca
va renunciar al seu moment a moltes competències i ara això
ens obliga a dur una negociació a dos nivells, amb el Consell
Insular de Mallorca perquè assumeixi, intenti assumir almanco
o sigui possible assumir el sostre competencial que tenen els
altres consells insulars, però els altres consells insulars ens
obliguen a dur en paralAlel una negociació perquè el nou estatut,
quan defineix les competències que són pròpies del consells
insulars, amplia o modifica en molts de casos les lleis que varen
fer possible les transferències en el seu moment, amb la qual
cosa duim una negociació amb el Consell Insular de Mallorca
en alguns aspectes i paralAlelament amb els altres consells
insulars la posada al dia. 
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Això efectivament com m’assenyala el Sr. Cardona són unes
quantitats econòmiques molt difícils d’atendre, molt difícils
d’atendre, però independentment que siguin molt difícils
d’atendre alguna solució haurem de donar perquè això és un
mandat no imperatiu de l’Estatut, no, és que l’Estatut diu
clarament que això són competències que són dels consells
insulars i ens envia, en aquest cas sí, un mandat imperatiu
perquè faci possible... la transferència de mitjans humans i
materials per fer possible l’exercici d’unes competències que el
mateix estatut diu que són dels consells insulars.

Aquesta és la situació, crec que no tenim massa problemes
polítics ni entre institucions ni entre partits polítics. Tenim un
problema molt important que són els temes de les valoracions
i naturalment dins un context de moltes dificultats econòmiques,
aquesta és una dificultat afegida. No és fàcil trobar-hi solució.
Intentam trobar-ne, intentam tancar acords que ens permetin
que, formalment s’assumeixin les competències i després
veurem de quina manera som capaços de finançar-les
suficientment perquè els consells insulars les puguin assumir.
Això és així, és així com està, no? No és fàcil, fem feina i
esperam trobar una solució per poder complir un calendari
temporal que totes les forces polítiques coneixen i que ens
vàrem marcar des del Govern.

El Sr. Diéguez ha fet referència bàsicament a transparència
i austeritat, evidentment ha explicat el tema de transferència
d’IB3. IB3, la Corporació de la Radiotelevisió Pública de
Balears, evidentment... hem decidit aflorar els costos reals, la
participació de les finances públiques amb els costos reals de la
Corporació de la Radiotelevisió Pública.

 És cert que haguéssim pogut fer exactament el mateix que
hem fet, que s’ha fet des que es va crear la televisió, l’any 2005
es va crear la televisió i des del primer any del funcionament de
la Radiotelevisió de les Illes Balears sempre hi ha hagut un
desfasament entre la partida que el pressupost recollia, que era
una partida que tots sabien que no servia, és a dir, l’any 2005 -
els torn recordar el que he dit a la primera intervenció- que va
funcionar uns quants mesos només, el pressupost era d’un poc
més de 9 milions d’euros i la despesa final va ser de 37 milions.

L’any 2006, que va ser el primer any sencer, va costar la
televisió més de 72 milions d’euros i només n’hi havia 8.000...,
8 milions, perdó, sí, 8.600.000 euros. Cada any ha passat
exactament el mateix, hem quedat amb una aportació
pressupostària de 9 milions assumint, el Govern anterior i el
nostre, que els costos reals d’IB3 idò eren... dir-los que l’any
2007 varen arribar a 100 milions d’euros i al pressupost n’hi
havia 9. Com ho resolien després? Idò efectivament com ha
assenyalat molt bé el Sr. Rodríguez fent ampliacions, fent
partides ampliables que eren acceptar... firmar crèdits del
Govern o autoritzar que el Consell d’Administració d’IB3
també subscrigués crèdits amb la qual cosa l’únic que fèiem era
disparar un deute que s’ha colAlocat en uns quants cents de
milions d’euros i que naturalment feia inviable continuar per
més temps per aquest camí perquè no tenia sentit.

Què hem fet? Amb una decisió que segur que és discutible,
però que crec que clarifica bastant les finances de la comunitat
autònoma i dóna transparència i claredat a un òrgan tan
important, a un organisme tan important i tan controvertit com
és la Radiotelevisió de les Illes Balears, hem fixat en un
contracte programa la davallada que colAloqui per a l’any 2011
en 58 milions el que costarà la Corporació de la Radiotelevisió
Pública a les arques públiques a partir de l’any 2011, com dic,
58 milions d’euros.

He de dir que per a enguany són 61.2 -61.2- i això ens
colAloca a nivells pressupostaris anteriors a l’any 2006, això els
ho vull fer notar. És a dir, l’any 2006 va costar 72 milions amb
una progressió fins a l’any 2007 que després va anar baixant,
fins als 64 crec que són, al pressupost de l’any 2009 a l’exercici
actual. Ara l’any que ve colAlocam el pressupost de la
Radiotelevisió en 61 milions que com dic són 9 milions manco
del que va costar el primer any de funcionament.

Això com dic, pel Govern no va ser una decisió fàcil, perquè
naturalment és molt fàcil fer alguna comparació, alguna
demagògia entorn de l’aflorament d’aquest import, perquè és
clar era molt fàcil dir que la televisió només costava 9 milions
i la Universitat en gastava 60, però ara resulta que no. Ara
resulta que posam damunt la taula els costos reals d’una cosa i
de l’altra i és clar, a la televisió hi posam 61 milions i a la
Universitat també hi aniran 61 milions que són insuficients,
segur, però són les xifres que tenim.

En definitiva, en el cas d’IB3, efectivament transparència i
en el cas general del pressupost austeritat, austeritat que ens ve
imposada, ho dic així de clar, naturalment aquests són uns
pressuposts que el Sr. Rodríguez ha qualificat de regressius, li
diré que són uns pressuposts reduïts. Uns pressuposts reduïts
que efectivament es redueixen en relació amb els pressuposts
dels altres anys i que ens colAloca en una situació pressupostària
de l’any 2007, però això no és perquè el Govern hagi tornat
boig. És senzillament perquè l’activitat econòmica d’aquesta
comunitat autònoma ha fet que els ingressos es redueixin en
1.000 milions d’euros i malgrat això, l’impacte de la reducció
d’ingressos dins el pressupost és..., la rebaixa del 4.9 que és la
rebaixa d’austeritat general de tots els programes.

He dit també a la meva intervenció primera que l’impacte
d’aquests 1.000 milions d’ingressos menys el compensam a
través de tres vies. Una, la reducció de despesa corrent que són
per a tots els pressuposts en general el 4,9 i en la meva
conselleria en concret entorn al 20%. L’increment de
finançament que ve pel nou model de finançament sense entrar
ara en el debat de si el model és bo o no, que ja l’hem tingut
moltes vegades i que segur que tindrà oportunitat el portaveu
del Grup Popular de plantejar en successives compareixences.

I l’altra és també una aposta absolutament decidida que ha
fet el Govern per mantenir, per endeutar-se fins al límit, fins al
límit; aquesta comunitat sortirà d’aquesta crisi, que en sortirà,
però sortirà amb un endeutament al límit. Per què hem decidit
fer açò? Evidentment, hem decidit fer açò perquè en aquests
moments de dificultat és quan la iniciativa pública ha de tirar
forçosament de les inversions en aquesta comunitat, perquè
quan no hi ha inversions privades, o quan hi ha menys
inversions privades o hi ha una forta baixada d’inversions
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privades és evident que hi ha d’haver una pujada d’inversions
públiques, i açò és el que hem fet.

També serà discutible, jo no ho pos en dubte, segur que serà
discutible, però l’impacte de la rebaixa dels ingressos en el
pressupost de l’any 2010 és pràcticament imperceptible, 4,9 de
baixada de pressuposts, que és molt important també, però és
pràcticament imperceptible o és molt baixa en relació amb el
conjunt dels pressuposts.

El Partit Popular els qualifica de pressuposts regressius. Jo
els ho accept, però cregui'm, Sr. Rodríguez, que són uns
pressuposts ajustats a la situació i en molts casos uns
pressuposts molt valents, perquè amb molts menys recursos
mantenim dos conceptes molt importants, el concepte que les
polítiques socials no baixen, sinó que es mantenen; i molt
important la segona també, que les inversions públiques no
baixen sinó que es mantenen, fins i tot creixen un poquet més.
Ja dic, tot açò és discutible, però és així. Que troba el Partit
Popular que açò no és bo per a les persones? És evident, és
evident que ho pot fer i jo li puc acceptar, no ho compartesc,
però li puc acceptar; ara, és evident que el raonament que fa el
Sr. Rodríguez també el podria girar: què passaria en aquesta
comunitat si no hi hagués aquesta decidida intervenció
pressupostària amb les inversions públiques l’any 2009, més de
600 milions d’euros d’inversió només a la comunitat autònoma
i 690 milions, envoltant dels 690 milions d’inversió pública en
els pressuposts del 2010 de la comunitat autònoma, més les
inversions de l’Estat, que també he dit abans que pujarien més
de 540 milions d’euros?

Més de 1.200 milions d’euros d’inversió entre l’Estat i la
comunitat autònoma; què passaria, quines serien les xifres?
Perquè clar, és cert que les xifres d’atur són les que són, però no
són tan grosses perquè hi ha una decidida intervenció des dels
pressuposts de la comunitat autònoma que permeten mantenir
i crear ocupació. Això és així. Evidentment, no solucionarem
l’atur, perquè l’atur només se solucionarà quan les empreses,
quan el sector públic, el sector privat, perdó, recuperi els nivells
d’activitat que tenia en altres moments, que jo crec que serà
molt difícil que tornin tenir els nivells d’activitat que hem tingut
de mitjana en els darrers deu anys, perquè algunes coses que
van reescalfar molt l’economia a les Illes Balears tots hauríem
de fer feina perquè no torni succeir; perquè evidentment qualque
reescalfament de l’economia provoca ara xifres d’atur tan
espectaculars, i açò no hauria de passar, no hauria de passar,
però açò ho deix aquí damunt com a reflexió.

I acab, el Sr. Rodríguez acaba dient que no es creu les coses
perquè si li suma una cosa i una altra i una altra, però clar, si li
suma una cosa i una altra i una altra ja no són els meus
pressuposts, els meus pressuposts són el que són. I
efectivament, amb la transferència d’òrgans, organismes,
direccions, etc., que s’ha fet al llarg d’aquestes setmanes, com
he dit, reflectint l’impacte de la remodelació del Govern, doncs
els pressuposts són els que són; no són els que són sumant el
que ja sumen altres conselleries per mor que ja han assumit
algunes de les direccions generals i d’altres òrgans que nosaltres
els hem traspassat.

Jo crec que, senyores i senyors diputats, que aquest és un
pressupost li he de dir clarament, no satisfactori, crec que per a
ningú, tampoc per al Govern, però són uns pressuposts valents
que intenten superar o ajudar a superar una situació de dificultat
que és clara, que té plantejada la comunitat autònoma i que,
utilitzant fórmules keynesianes, que també m’hi he referit,
intenta donar-li sortida el Govern de la comunitat autònoma.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de contrarèplica,
algun grup vol intervenir?

Sr. Diéguez, per un temps de cinc minuts, té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, hemos hecho una
cosa mal, hemos suspendido 45 minutos, teníamos que haber
suspendido 45 días para poder haber oído algo de un poco más
de alcance, porque lo que he oído no parece que haya muchas
dudas acerca de lo que son los presupuestos que ha traído usted
aquí. Son tan transparentes, como hemos dicho, que no se le ha
planteado ninguna duda acerca de los mismos.

Y que son austeros, pues efectivamente usted mismo ahora
lo acaba de indicar, y que su austeridad nos viene de la
financiación, también lo sabemos todos, lo que pasa es que unos
lo decimos y otros no; lo que pasa es que eso se puede decir que
viene de la financiación la austeridad, se puede decir pues en
según que ambientes de reducido nivel cultural y educativo,
donde no se pueda alcanzar a saber que la financiación que llega
ahora, que es un porcentaje de una parte de lo que vendrá, ya
supera en el doble a la que se recibía hasta hace poco, por lo
tanto no parece que fuera un problema de financiación, sino más
bien de bajada de ingresos.

Si en cualquier caso hemos de coincidir con alguna de las
manifestaciones que se han dicho aquí acerca de que el paro es
el principal problema que tiene nuestra comunidad autónoma,
igual que toda España prácticamente, pero no alcanzamos a ver
y no hemos visto ninguna propuesta por la cual, mediante el
presupuesto de su conselleria, se pudiera luchar contra el paro
de alguna manera eficaz y eficiente, no lo hemos oído que haya
alguna alternativa. Probablemente la haya y desde la humildad
de nuestros conocimientos pues no la alcancemos y tengamos
que esperar a ver la luz cegadora de las enmiendas que se
presenten indicándonos el camino que van a seguir, que
deberían seguir los presupuestos para que el presupuesto de la
Conselleria de Presidencia sea un arma eficaz para la lucha
contra el paro, espero que no vayan referidas a IB3, que en este
momento no es una arma de lucha contra el paro, aunque haya
podido serlo en algún momento, sobre todo lucha contra el paro
en algunos sectores concretos. Pero ya digo, a la espera de ver
esa luz de las enmiendas que nos digan cuál es el camino por el
cual, modificando el presupuesto de según que direcciones
generales de su conselleria, pues se pueda luchar contra el paro
y seamos más eficaces y eficientes en esta materia, no tenemos
nada más que añadir y esperar pues a esas enmiendas y a los
consiguientes debates en comisión y plenario.
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Nada más, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Yo pensaba que (...) en tiempo, los incensarios iban a estar
callados en esta réplica, pero veo que no, el botafumeiro mayor
sí que ha hablado, pero yo a palabras necias voy a tener oídos
sordos, Sr. Conseller, y voy a ir a su comparecencia, que es lo
que me interesa y lo que me importa, que lo demás son
tonterías, o, como dicen en Mallorca: vuits i nous i cartes que
no lliguen.

Presupuestos valientes. Yo diría más bien que son
presupuestos atrevidos, van más de atrevimiento que de
valentía, porque claro, la afirmación que usted hace yo se la voy
a negar y usted no me podrá contradecir: políticas sociales no
bajan; si usted cree que Sanidad no es política social, y baja; si
usted cree que Educación, que en su programa electoral ustedes
ponían que iban a poner el 6% del PIB de las Islas Baleares a
Educación, y bajan, oiga ¿qué es entonces política social? A ver
si confundimos con asistencial o beneficiencia, no, no, política
social es Educación, política social es Sanidad, política social es
todo aquello que conduce al bienestar de los ciudadanos, y
bajan. Por tanto, Sr. Conseller, son presupuestos atrevidos, no
valientes.

Recalentamiento de la economía. A mí me preocupa que el
enfriamiento de la economía que estamos teniendo no pase
como con los altos hornos, que se partan -los altos hornos, si los
dejas enfriar muy deprisa, pues se parten-, aquí va a pasar igual.
Yo creo que será difícil, no hay ningún horizonte, ni usted
siquiera podría decir si dentro de cinco años seremos capaces de
dejar, usted ha dicho ahora que vamos a pasar los presupuestos
de IB3 al año 2006, ¿podremos dentro de cinco años tener el
paro que teníamos en el 2007? ¿Usted es capaz de decir que con
su presupuesto ayudará a esto? ¿A que no? Porque,
evidentemente, ésta es la desgracia (...) y es que no hay políticas
capaces de hacer esto. Y evidentemente, si nosotros
estuviésemos en el Gobierno, sí que daríamos otras respuestas,
seguro que daríamos otras respuestas, pero cuando estemos en
el Gobierno las daremos, no se preocupe que será muy pronto,
dentro de año y medio verá usted como sí que haremos otras
propuestas para activar la economía de las Islas Baleares. Ahora
son ustedes los que tienen la obligación y usted viene aquí a dar
cuenta, a rendir cuentas, y yo a exigirle que haga usted unos
presupuestos capaces de reducir el paro. Hoy por hoy no lo veo,
hoy por hoy no los veo.

Yo, mire usted, sus presupuestos son los que son, pero como
usted ha venido aquí sacando pecho de que ha bajado capítol 1,
capítulo 2, capítulo 4, capítulo 6 y 7, yo le digo “oiga, no es
cierto”, no ha bajado ni capítulo 1, ni 2, ni 4, ni 6, ni 7, ha hecho
un maquillaje de cuentas para que parezca que bajan algunos
capítulos, pero cuando las miras de verdad y miras el contenido
de este año y del pasado ves que no han bajado, se han
transformado. Lo que baja es porque lo ha transferido a otro
departamento. Claro, al no tenerlos tampoco es la cifra del año
pasado; si usted compara los parámetros de este año con los del
año pasado son iguales o mayores, excepto en un sitio que no
me ha contestado, Sr. Conseller, la única pregunta que le he
hecho concreta porque lo demás son afirmaciones que hago yo,
valoraciones, si quiere usted parciales, si quiere usted
interesadas, pero sólo le he dicho “oiga, sólo hay una partida
que baja, que es la partida de qualitat en la Administración
pública”, y no me ha dicho nada y ha bajado y baja, y como no
le interesa decirlo se calla, no me contesta. Ahora me contestará,
fantástico, estaré encantado de oírle, de escucharle la afirmación
que va a hacerme.

Por lo tanto, Sr. Conseller, yo lo que usted ha dicho ahora
mismo es verdad que estamos en una situación difícil, que
estamos en una situación que no es normal, pero que
evidentemente ustedes tienen conocimientos, y tiene tablas, y
tienen modos y sistemas para ampliar esto. 

Y vamos a ver al final lo que pasa con los presupuestos,
vamos a ver qué pasa con los presupuestos, porque
evidentemente ustedes tendrán que aplicar aquí mayorías y
minorías, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con los
presupuestos, ¿eh?, vamos a ver quién apoya a los presupuestos
y quién deja de apoyar a los presupuestos, vamos a ver con qué
votos sacan ustedes los presupuestos y con qué votos se (...) los
presupuestos, porque claro, como decía el Sr. Antich el otro día
en una pregunta “retire usted, porque (...), que le apoyaron a
usted...”; oiga, pues el mismo que no ha apoyado puede
apoyarlo en una cosa, le apoya a usted en todo y saca usted estos
presupuestos con el tema éste. 

Pero bueno, Sr. Conseller, vuelvo a decirle que esperamos
estar iluminados para poder hacer unas enmiendas, que sean
ustedes capaces de tener la visión de aprobarlas y mejorar estos
presupuestos.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez, i finalment té la paraula
novament el Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. També molt breument per
contestar les dues intervencions finals. Miri, Sr. Diéguez, jo li
vull dir una cosa: des de la conselleria lluitam també contra
l’atur, i ho feim fent nostra la política d’austeritat, és a dir, el
que el president ens ha demanat a totes les conselleries, les que
no tenim tampoc inversions directes que fan possible la creació
d’ocupació, etc., és que assumim com a nostra la política
d’austeritat, i la política d’austeritat de la Conselleria de
Presidència és baixar el seu pressupost un 20,80%, a pesar que
al Sr. Rodríguez no li surtin els comptes perquè encara no ha
tingut temps de fer-los. El Sr. Rodríguez en 45 minuts no ha
tingut temps de fer açò i per tant, com d’aquí al debat que
tendrem segur en el plenari ja haurà tingut temps, esper,
discutirem les xifres. 20,8% de rebaixa, açò és l’esforç que fa la
nostra conselleria com fa tota la resta per lluitar contra l’atur.

El Sr. Rodríguez ha canviat ara el qualificatiu dels
pressuposts, abans eren regressius i ara són atrevits. Bé idò,
miri, Sr. Rodríguez, a aquests pressuposts vostè els dirà el que
vulgui, atrevits, regressius, que no estan a l’alçada... Perfecte, jo
no discutiré açò perquè la qualificació és una atribució que té
l’oposició. Jo he estat molts d’anys oposició a moltes bandes i
també qualificava, qualificava aquestes... No, no, esper que no
me’n quedi gaire, Sr. Rodríguez, que faig comptes retirar-me
prest, o sigui que no, esper que no tengui moltes oportunitats
més d’estar a l’oposició, però per als que hem estat a l’oposició
l’exercici de qualificar és l’exercici més fàcil de tot. Però s’ha
de reconèixer que el Sr. Rodríguez té una certa altura en
aquestes qüestions d’utilitzar qualificatius.

Miri, nosaltres, Sr. Rodríguez, mantenim el percentatge
pressupostari de polítiques socials, un 69% de polítiques socials
té el pressupost de l’any 2010, un percentatge d’un 69%, 2.333
milions d’euros dedicats en aquest pressupost a les polítiques
socials, i açò és el que hi ha. Que no li agrada?, li agradaria que
fos més?, perfecte. Que troba que hauria de ser diferent?,
perfecte. Jo dic el que hi ha, açò és el que hi ha.

Ha parlat altra vegada de l’encalentiment de l’economia i ha
dit que no hi havia cap horitzó pròxim per sortir d’aquesta
qüestió. Miri, jo vull ser un pelet més optimista que vostè. Vull
ser un pelet més optimista entre altres coses perquè aquesta
comunitat també demana més optimisme, quan emetem els
missatges econòmics, i en vull emetre dos d’optimistes per
millorar la situació, aquest horitzó econòmic de la nostra
comunitat autònoma: un, feim feina i tenim bases per a un nou
model de creixement d’aquesta comunitat autònoma. Jo he dit
i repetesc que l’encalentiment de l’economia que va provocar un
mal model econòmic en aquesta comunitat autònoma ens està
passant la factura ara, i nosaltres hem pactat, amb un gran pacte
per a la competitivitat, l’ocupació i la cohesió social, hem pactat
les bases d’un nou model que aposti molt clarament per dues
qüestions: el coneixement i el turisme, i altres coses també però
aquestes dues qüestions fonamentals, el coneixement i el
turisme enfront de la totxana, aquesta que diu el Sr. Rodríguez
molt bé que quan la dus a l’alto horno es romp; ara l’hem
rompuda perquè l’hem duita a l’alto horno, l’hem rompuda. Un
nou model econòmic que tardarà -ho deia avui matí el president-
anys, temps a consolidar-se com el gran model, però ja hem

posat les passes i l’any 2010 començam a fer feina en el nou
model a través d’aquests pressuposts.

L’altra qüestió que vull posar damunt la taula perquè crec
que també és un missatge positiu: la nostra economia és
l’economia més oberta de totes les economies d’Espanya; açò
vol dir que és la més sensible de totes les economies d’Espanya,
és la millora de les economies occidentals, cosa que ja està
passant a moltes bandes. Estats Units va ser el primer país que
va conduir l’economia occidental a la situació de regressió que
hem viscut i de crisi que hem viscut aquests anys, i Estats Units
ja ha sortit de la crisi econòmica, i darrere ell ja han sortit els
principals països d’Europa, i nosaltres, per a la comunitat
autònoma, i ho he dit altres vegades, per a la comunitat
autònoma és molt més important el que passa o el que pot
passar a Alemanya o a Anglaterra que el que passa a Espanya,
perquè nosaltres vivim fonamentalment de les economies
exteriors. 

Per tant dos missatges positius que val la pena que dins tot
aquest panorama de dificultats que tenim puguem emetre a la
ciutadania: nou model econòmic perquè efectivament el model
que teníem és obsolet i ens ha conduït a allò que ens ha conduït,
a aquesta crisi que evidentment s’ha aprofundit per mor del
model econòmic que van tirar endavant; i l’altre és la millora de
les economies occidentals.

Acab. Efectivament el Sr. Rodríguez continua dient que no
ha baixat, jo dic que sí. Li assegur Sr. Rodríguez que no hem
maquillat res, no m’expliqui a mi les dificultats que he tingut
per quadrar un pressupost que he hagut de rebaixar enormement,
he dit quasi un 30% els capítols 2, 4, 6 i 7, baixar; cregui’m que
no és una qüestió de maquillatge, ha estat una qüestió de
cirurgia, no ha estat una qüestió de "polvets" sinó d’estirament,
no ha estat una qüestió de botox sinó d’obrir per aquí i estirar,
açò he hagut de fer.

I per acabar evidentment ha acabat amb una de les veritats
que al Sr. Rodríguez li agrada deixar caure a les seves
intervencions: veurem el que passa amb aquests pressuposts;
evidentment veurem el que passa, però li assegur que nosaltres
feim feina per fer possible que aquests pressuposts acabin com
han estat presentats al Parlament de la comunitat autònoma,
però evidentment la situació política un tant variable, de
geometria variable, per utilitzar termes militars, de geometria
variable, fa possible que evidentment aquests pressuposts entrin
d’una manera i surtin d’una manera distinta, però evidentment
jo en aquesta qüestió que posa damunt la taula el Sr. Rodríguez
no la puc contestar, però m’agradaria molt que poguessin sortir
millor, si pot ser, però el més ajustats a com han entrat.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

Perdó, perdó, Sra. Presidenta. És que m’havia fet una..., jo
ho tenia aquí damunt i abans ja no m’he recordat, i ara
“enfrascat” en el debat econòmic no li havia contestat la qüestió
concreta que parlava de què passa amb la qualitat dels serveis.
Li donaré només una contestació, que sé que no li agradarà però
que és així com és. En tres anys hem pujat el pressupost en
polítiques de qualitat de zero euros que es gastaven l’anterior
legislatura, de zero euros a 650.000 euros. Açò és la política de
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qualitat pressupostàriament parlant que ha tirat endavant el
Govern d’aquesta comunitat autònoma.

Ara crec que sí, Sra. Presidenta. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I no havent més assumptes, volem agrair la presència del
conseller i dels seus acompanyants; s’aixeca la sessió.
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