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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats. L’ordre del dia de la sessió
d’avui consisteix en el debat i la votació dels dictàmens de la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts, relatiu als projectes de llei
RGE núm. 2886/07 de mesures tributàries i econòmica-
administratives i la RGE núm. 2885/07, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008.

Abans d’entrar en el debat, aquesta presidència posa en
coneixement de les senyores i senyors diputats que les
votacions es faran en quatre moments, si el desenvolupament
de la sessió ho permet, seran després de la finalització dels
debats número 2, corresponents a la secció 11 de Presidència;
el número 8, de la secció 16, Interior; número 13, secció 20
d’Agricultura i Pesca i per concloure en el final del debat
número 17, secció 25, Mobilitat i Ordenació del Territori, i
que es corresponen aproximadament, i segons la previsió
horària que s’ha fet, damunt les 13.50, damunt les 20.50 d’avui,
i a les 12.50 hores i a les 19.00 hores de demà dimecres.
Aquestes són les previsions horàries, si tot va segons s’ha
previst.

I. Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, del Projecte de llei RGE núm. 2886/07, de
mesures tributàries i economicoadministratives.

Passam doncs al primer punt de l’ordre del dia, relatiu al
debat del dictamen de pressuposts del projecte de llei RGE
núm. 2886/07, de mesures tributàries i econòmica-
administratives. Es farà un únic debat allà on es defensaran
conjuntament les esmenes i els vots particulars que s’hi
mantenen. 

Primera defensa de l’esmena del Grup Parlamentari Mixt-
AIPF, RGE núm. 3353/07, per un temps de cinc minuts. Té la
paraula el Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Presidenta. He mantingut l’única esmena que tenia
i per això agaf la paraula per explicar-ho un poquet fins al final,
com és la meva obligació, perquè crec que s’ha d’intentar
sempre millorar el text que es va proposar. Som conscient,
evidentment, que aquest tema s’ha tractat tres vegades: en el
debat de pressuposts, a la ponència a la Comissió d’Hisenda.
També som conscient que a dia d’avui el problema, repetesc,
està resolt, ho vaig dir a comissió i també ho vaig dir a
ponència en les esmenes que vaig veure. Però segons la meva
opinió i la de molts de tècnics, podia estar solucionat d’una
manera més fàcil i sobretot més lògica. En termes metges quan
hi ha un problema s’intenta radicar totalment des de l’arrel. Per
tant, eliminant els punts 4 i 5.

No entenc molt bé perquè no s’ha optat per aquesta opció
ja que el Govern sí que va autoesmenar-se eliminant el punt 3.
Supòs, modestament, que eliminar els punts 4 i 5 ja era massa
i es va optar per presentar una esmena via Eivissa pel Canvi. Ja
està bé, s’ha solucionat el problema i això és el més important.
Però a dia d’avui tot Déu es pregunta per què hi ha hagut aquest
article 11 i si s’hagués canviat o no, si el PP i AIPF no
haguessin dit res ni haguessin presentat cap esmena. Tots els

notaris i tècnics que he consultat crec que se solucionava molt
millor eliminant els punts 4 i 5. No entenc per què a dia d’avui
no s’ha s’accepta. Evidentment, el més important és que s’ha
solucionat, encara que sigui amb una solució molt perifràstica.

Gràcies, Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Correspon ara la defensa
conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 3873, 3874, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879, 3880, 3881,
3882, 3884, 3867, 3869, 3870, 3871, 3888, 3889, 3887 i 3886,
dels vots particulars als articles 8, 11, 5, 19 bis i de les
disposicions addicionals tretzena, catorzena i quinzena.

El portaveu del Grup Popular té un temps de deu minuts. Sr.
Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Com
ja vàrem anunciar el dia del debat de l’esmena de totalitat,
presentam tot un seguit d’esmenes, principalment com ja vàrem
dir perquè creim que la llei d’acompanyament d’allò que són
les mesures tributàries que du a terme no aporten res de nou i
creim que ja fa anys que hi havia tot un seguit de deduccions
autonòmiques i aquestes deduccions s’havien d’incrementar per
tal de poder afavorir als ciutadans i per tal de poder
incrementar allò que és la deducció. 

Així l’esmena que presentam, la 3874 a l’article 2.1,
referent a la deducció autonòmica per a depeses d’adquisició de
llibres de text, fa referència a incrementar allò que és la base a
través de la qual tenen accés els ciutadans, en el límit del que
cobren, incrementar aquest límit i així mateix incrementar allò
que són les quanties de deduccions per a cada una dels tres
percentatges que hi ha d’allò que és la tributació individual i
allò que és la tributació conjunta.

Així mateix, la 3874 referent també a aquest article 2, a
l’apartat 3, canviam dos límits, un que deia 24.000 euros en
tributació conjunta i 12.000 en tributació individual, els
passaríem a 25.000 en tributació conjunta i 12.500 en tributació
individual, per ser coherents amb la modificació de l’esmena
que presentam, la 3874.

Referent a l’esmena 3875, deducció autonòmica per
contribució de majors de 65 anys, ja vàrem dir que és una
deducció autonòmica que està establerta des de l’any 1998 i el
que proposam és que passi de 36 euros, que està fixat des de
l’any 98, que passi a 50 euros, per tal, torn repetir, de poder
beneficiar alguna cosa més als ciutadans, en aquest cas els
majors de la nostra comunitat autònoma.

L’esmena 3876, que fa referència a modificar l’article 4.2,
deducció autonòmica per adquisició, rehabilitació d’habitatge
habitual per als joves. També és una deducció que està en
funció d’allò que és la deducció estatal. I si un contribuent, en
aquest cas un menor de 36 anys, té la base màxima de
deducció, així com està la fórmula, si ja arriba a la deducció
estatal de 9.000 euros, no tindria accés a la deducció
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autonòmica. Per tant, demanam incrementar, o allà on diu
“millorar la quantia de 9.000 euros”, que digui “millorar la
quantia d’11.000 euros”.

L’esmena 3877, referent a la deducció autonòmica per a
joves per a lloguer. Fa anys que està establerta en una
deducció..., la llei diu que serà un 10% de les quotes satisfetes
per al lloguer, amb un màxim de 200 euros. Nosaltres demanam
que aquest límit màxim sigui de 300 euros.

L’esmena 3878, que fa referència a la deducció autonòmica
per a discapacitats. S’estableix a l’article 6.1, en els apartats a),
b) i c), estableix una deducció determinada segons el grau de
discapacitat. Nosaltres demanam que l’apartat a) passi de 60
euros a 80, el b) de 120 a 150 i el c) també de 120 a 150 euros.

L’esmena 3879, referent a la deducció autonòmica per a
adopció de fills, també està establerta en 400 euros, demanam
que s’incrementi i que passi a ser de 600 euros aquesta ajuda en
el cas d’adopció per a fills.

Passam a l’esmena 3880. Una esmena que vàrem dir en el
seu moment que hi podíem estar d’acord en principi en allò que
diu referent a incrementar el mínim exempt. Consideram que
passar de 108.000 a 120.000 és totalment insuficient, la prova
està que a les darrers revisions cadastrals que s’han fet als
distints municipis de les Illes Balears s’ha incrementat el
nombre de declaracions de patrimoni. Senzillament per mor
que el valor dels béns immobles ha augmentat. Per tant,
demanam que amb caràcter general aquest mínim exempt passi
a 140.000 euros i en el cas dels apartats b) i c), tema de
discapacitats que passi a 175.000 euros i a l’apartat c) a
350.000 euros.

Sobre el tema de l’article 11, impost de successions, és
inconcebible el que ha passat aquí sobre els pactes successoris
d’Eivissa i Formentera. L’explicació ja l’ha feta al portaveu
d’AIPF, creim que el que ha passat no hauria d’haver passat i
senzillament ha estat un intent i després ho han tornat enrera, de
tornar passar l’impost d’un 1 a un 7%.

Referent a l’esmena 3884, referent al tipus de gravamen
reduït per a l’adquisició d’habitatge habitual per a determinats
colAlectius. Demanam modificar l’article 12.c), que el valor de
l’habitatge adquirit, enlloc d’estar marcat en 180.000 euros
passi a 200.000 euros. Senzillament perquè creim que hi ha
hagut una actualització del valor dels béns immobles i creim
convenient incrementar aquest límit a 200.000 euros.

També com ja vàrem dir, presentaríem una esmena, en
aquest cas és la 3867, referent a l’article 21, increment que hi
ha de les taxes de ports. Consideram que un increment d’un
15% és excessiu, tal vegada sigui per cobrir despeses, però torn
repetir, les administracions a vegades per cobrir despeses no
poden posar les taxes que vulguin. Açò va en detriment d’allò
que és l’economia de les Illes Balears, en detriment d’allò que
és la competitivitat de les empreses de les nostres illes. Per tant,
demanam que només sigui l’increment de l’IPC.

Passant a les esmenes 3869, 3870 i 3871. Dir que aquí el
que presentam són unes esmenes a l’article 30, apartat 7,
referent al règim d’infraccions i sancions en matèria d’activitats

subaquàtiques. Demanam davallar les infraccions, passar les
infraccions lleus que siguin de 60 a 150 euros, les greus de
150,01 euros a 6.000 euros i açò és molt greu, de 6.000,01 a
60.000 euros.

Pel que fa a les esmenes 3888 i 3889, que van referides a
l’article 31.3. Aquí demanam que es restableixi en certa
manera, allò que era el fons de cooperació municipal, que no es
modifiqui la Llei 20/2006, municipal i de règim local de les
Illes Balears. I pagar els sous dels batles de municipis petits,
segons el seu pressupost i segons la població que tenen, que
segueixi sent un fons independent i que no s’extregui d’aquest
fons, per tal que aquest no es vegi minvat i no hi hagi un
decrement del poder municipal. 

L’esmena 3887 que fa referència a la Llei de capitalitat de
Palma, dir que en aquest cas havíem demanat a la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts un informe dels serveis tècnics. No
tenim aquest informe perquè se’ns ha dit que s’ha de demanar
per escrit, però nosaltres creim que hi ha una incompatibilitat,
que ja s’infringeix la llei en el moment que es modifica
mitjançant la llei d’acompanyament, s’intervé per dir-ho de
qualque manera, la Llei de capitalitat de Palma i la seva
disposició addicional segona diu: “l’Ajuntament de Palma de
Mallorca té iniciativa per proposar la modificació d’aquest
règim especial i d’acord amb les lleis i el Reglament del
Parlament de les Illes Balears, ha de participar en l’elaboració
dels projectes de llei que incideixen en aquest règim especial i
han de ser consultats en la tramitació parlamentària d’altres
iniciatives legislatives sobre el seu règim especial”. Creim que
açò no s’ha fet, creim que la llei d’acompanyament el que fa és
modificar la Llei de capitalitat de Palma. Creim que allò que
feim de limitar la seva aportació al fons a un 20% no és
correcte. Per tant, en el seu moment demanarem també
l’informe per escrit i si hem de fer alguna actuació, com a grup
parlamentari, posterior quan tinguem aquest informe, la farem.

Ja per últim, l’esmena 3886, referent a la modificació de la
disposició addicional desena, en el punt 2, que modificava la
Llei 11/2006, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions
ambientals estratègiques de les Illes Balears. Proposam que no
sigui tan restrictiva.

En definitiva, presentam tot un seguit d’esmenes. Estam
totalment en contra d’altres articles de la llei
d’acompanyament, no hi hem presentat articles, com pugui ser
el tema de la modificació de la Llei de subvencions i d’altres.
Creim que hi ha una desacceleració econòmica, un increment
d’hipoteques, un increment de la inflació, un increment de les
xifres d’atur, un increment de (...) de llocs de feina. No creim
que tot açò sigui degut..., o que la gent no pugui arribar a final
de mes, degut a les propines que es deixen en els restaurants o
quan es va a fer un cafè, ni molt manco. Creim que la dificultat
que tenen els ciutadans és real, creim que a través de la seva
declaració de renda i impost de patrimoni es podrien haver
millorat aquesta situació. Per això presentam i demanam que
s’acceptin aquestes esmenes a la llei d’acompanyament.

Pel que fa referència als vots particulars,...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant.

EL SR. TADEO I FLORIT:

..., dir simplement que retiram els vots particulars que hi ha
a l’article número 8 i a la disposició addicional dotzena. I els
altres, no estam d’acord en les noves incorporacions que hi va
haver a través de la ponència, una que modifica la llei 2/2007,
de 16 de març, de cossos i escales. I un altre que modifica la
Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, allà on es demanava, en el
primer cas que el reglament s’aprovi en sis mesos. En aquest
cas estam en contra perquè no es podrà dur endavant de forma
correcta el concurs de trasllat de personal. I en el segon cas
podríem estar d’acord en alguns apartats, com l’a) i el b), per
cert, el Partit Socialista en seu moment va votar en contra
d’açò. Però els apartats b) i c, no es poden admetre perquè
suposa una via per tornar contractar el personal temporal a
l’administració per realitzar funcions reservades per llei als
funcionaris. Per tant, hi estam en contra.

En definitiva, torn repetir, allò que vàrem alAlegar des del
Grup Parlamentari Popular el dia de l’esmena a la totalitat,
creim que es desaprofita un moment en què hi ha una certa
recessió econòmica. No s’aprofita la llei d’acompanyament per
poder donar una solució, o per poder ajudar i beneficiar els
ciutadans de les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Per part del Grup Parlamentari
Mixt i en torn en contra té la paraula la Sra. Marí. Té un temps
de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Finalment estam en el debat del projecte de llei de mesures
tributàries i economicoadministratives. Aquesta llei ha estat
convenientment debatuda en els òrgans pertinents, s’ha fet el
debat en ponència i en comissió. De manera que s’han esgrimit
arguments tan a favor com en contra de les diverses esmenes
presentades. N’hi ha hagut que han estat incorporades, com una
que va presentar aquesta mateixa diputada, en relació als pactes
successoris d’Eivissa i Formentera, moltes d’altres en canvi han
estat desestimades.

Per la nostra part ja puc avançar que votarem en contra de
les esmenes que han presentat el Partit Popular i l’esmena que
ha presentat el Grup d’AIPF. Així i tot celebram i ho volem dir
una vegada més, que es recuperi l’ús que ha fet el Govern
d’aquesta llei i per aquesta raó reincidim en la nostra felicitació
al Govern. El Govern dóna a aquesta llei l’ús que ha de tenir,
és a dir, fa referència només a les mesures tributàries i
econòmica-administratives, que serveixen per acompanyar els
pressuposts. Ens allunyam així d’usar la llei d’acompanyament
per a altres supòsits, com per exemple, per dissenyar aquell
urbanisme a la carta que s’havia fet en altres legislatures. Això

feia que l’anterior Govern hagués tengut una pressa excessiva
quan es tractava de redactar aquesta llei. Per exemple, què
passa quan s’han fet les coses molt de pressa? Surten nyaps
com el Pla de carreteres d’Eivissa, o el desengany del metro de
Palma. Tal vegada si s’hagués anat més a poc a poc les coses
haurien sortit millor.

Una cosa semblant va passar amb la Llei 22/2006, de 19 de
desembre, de reforma de l’impost sobre successions i
donacions. Aquesta llei estava mal redactada i presentava
notables incoherències. El que ha hagut de fer el Govern és
posar ordre en el mals redactats. Si els articles 56 i 58
d’aquesta llei haguessin redactats d’una manera coherent, ens
hauríem estalviat alguns problemes. Les esmenes presentades
per tant, pel PP i AIPF en aquest punt, des del nostre punt de
vista sobren i per tant, redundants. El debat sobre aquesta
qüestió ha donat peu a un discurs insularista, eivissenquista en
aquest cas. Moltes vegades l’eivissenquisme s’usa per fer
demagògia antimallorquina i per treure’n rèdits electorals.
Malament senyores i senyors diputats, Eivissa necessita com
qualsevol altra illa referents i cohesió social i l’insularisme
constitueix la base de la identificació de la part més
cohesionada de la nostra societat. Per això és i ha de ser una
referència i per això l’hem de promoure.

També ens seria útil si permetés crear sinèrgies entre els
diputats i diputades d’Eivissa, per què no s’han de combinar els
coneixements en tantes qüestions, posem per cas pel diputat
Cardona, ara absent, o el diputat Boned. Eivissa és l’illa amb
reptes més difícils per donar resposta: immigració, descohesió
social, mancances assistencials i dèficits en infraestructures. I
en canvi, és la que té els seus representants més dividits.
Aquesta diputada considera que hi hauria d’haver un pacte de
mínims entre les forces majoritàries, per tal d’abordar les
qüestions fonamentals en referència a Eivissa. També el diputat
Mayans d’AIPF ha jugat aquesta carta insularista, però des del
meu punt de vista no ha resolt bé un dilema fonamental. Si el
diputat de Formentera s’oposa sistemàticament a la política del
Govern, en comptes de colAlaborar-hi, posa molt difícil
d’aprovar les seves propostes. Si hi colAlabora en canvi, perd
poder com a oposició. Per tant, té un dilema bàsic, ha de triar
entre la pròpia quota d’imatge com a diputat, o l’estratègia que
li podria permetre aconseguir més coses per a Formentera. Però
donant suport al Govern, no voldria haver d’estar en el seu lloc.
És el discurs insularista.

En definitiva senyores i senyors diputats, hauríem de ser
capaços de combinar el pragmatisme del dia a dia, amb la
capacitat de mirar més endavant d’aquests pressuposts i de
pensar quin futur volem per a les nostres illes. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari
Unió Mallorquina té la paraula el Sr. Melià. Té un temps de
deu minuts.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Des
del Grup Parlamentari Unió Mallorquina el nostre
posicionament serà en principi negatiu a totes les esmenes
presentades, excepte en la matèria de les activitats
subaquàtiques, del seu règim sancionador, se’ns ha proposat
per part del Partit Popular un règim sancionador més suau. És
cert que aquestes activitats subaquàtiques fins ara no
comptaven amb un règim sancionador. Per tant, com a primer
exercici el nostre grup parlamentari acceptaria aquestes
esmenes a les activitats subaquàtiques, si bé ja advertim que en
el futur tal vegada serà convenient augmentar progressivament
aquestes quanties de les sancions a aquestes activitats
subaquàtiques, ja que deterioren el medi ambient i consideram
que per tant, han de ser perseguides i castigades degudament.
Però bé, com a primer exercici consideram que tal vegada les
quanties del Partit Popular siguin acceptables i vegem com
funciona aquest règim sancionador de les activitats
subaquàtiques.

En relació a la resta d’esmenes, un bon grup d’elles fa
referència a unes propostes d’augment de deduccions,
d’augment de quantia mínima per a tributació de determinats
imposts. Consideram que aquestes mesures no es justifiquen,
són les mantingudes en el dret balear tradicionalment, també
quan governava el Partit Popular. Per tant, no tendria lògica ara
aquest augment, ja que no hi ha circumstàncies econòmiques
que justifiquen aquest increment.

En relació a la modificacions de la Llei de taxes i
concretament, en relació a la taxa de ports. És evident, ja ho
vàrem dir en comissió, que la taxa es calcula en relació al cost
efectiu del servei, no en relació a l’increment de l’IPC. No
entenem el sentit d’aquesta esmena presentada pel Partit
Popular, ja que no té cap justificació tècnica augmentar una
taxa per IPC, enlloc d’augmentar-la per a cost efectiu del
servei.

En relació a les entitats locals, als fons de colAlaboració.
Consideram que la intenció del Govern que es vagi
incrementant progressivament aquest fons de colAlaboració és
una iniciativa positiva. Entenem que si determinats municipis
per unes determinades característiques especials, com són els
de la Serra de Tramuntana, que són objecte de l’esmena del
Partit Popular. Entenem que si s’ha de fer a través del fons una
divisió per situacions especials de diversos municipis, en tot
cas això seria una matèria de la qual s’hauria d’ocupar el
reglament, el corresponent decret de desenvolupament d’aquest
fons i no la llei que hauria en principi crear aquestes
discrepàncies i entrar en una (...), una singularització tan gran.

Finalment en relació a la Llei de capitalitat. També ho
vàrem manifestar en comissió. Entenem que la limitació del
20% del fons és la garantia que els altres municipis també es
puguin veure afavorits per aquest fons de colAlaboració
municipal. És un fons de colAlaboració que ha d’afectar a totes
les entitats locals, també a l’Ajuntament de Palma. Però no
només a l’Ajuntament de Palma. Per tant, consideram que
aquesta limitació és adequada i procedent.

I finalment, en relació a la nova regulació de l’avaluació
d’impacte ambiental, consideram que millora la llei i és més
clarificadora. Per tant, proposam el manteniment del text així
com ha vengut i rebutjam l’esmena del Partit Popular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Afrontam avui probablement el debat més light d’una llei
d’acompanyament dels darrers anys. I creim que això és una
bona notícia perquè també compartim que una llei
d’acompanyament no ha de ser una llei bombardeig, que tengui
un míssil a cada article, com ens tenien acostumats.

Ja diguérem en el debat sobre l’esmena a la totalitat que no
hi havia per tant. De fet, s’ha confirmat en ponència i en
comissió, jo crec que avui mateix, s’ha notat que les propostes
de modificació són més aviat de detall i no suposen una
reconsideració global de la llei. Tal vegada l’esmena a la
totalitat encara venia d’una inèrcia a dir que no a tot allò que
venia del Govern, abans d’aquesta metamorfosi ecologista del
PP i ja veurem quines sorpreses encara ens esperen. No sabem,
ens tenen intrigats, no sabem si aquesta metamorfosi es mudarà
en una dolça papallona o si és una fase intermèdia cap aquell
passatger Alien de la nau Nostromo. Encara estam expectants,
esperam què passa. Tot i que els precedents no recomanen que
ens confiem gens ni mica. Fa molt mal oblidar que en el debat
d’aquesta mateixa llei l’any passat, va quedar absolutament
eclipsat per les detencions a Andratx i perquè tots reclamàvem
en aquesta tribuna explicacions del Govern i del PP, que
donassin la cara per la seva implicació i no ho aconseguírem.

(Remor de veus)

No es preocupin, vaig a les esmenes.

Però crec que és important perquè va ser un dia important,
històric, d’aquest país.

Sí, el Sr. Rodríguez coincideix amb mi.

Al primer bloc d’esmenes, en què vostès pretenen
incrementar els beneficis fiscals a l’IRPF, no se’n qüestiona cap
dels existents ni es proposa crear-ne de nous. De fet, la llei
tampoc no en proposa ni en crea, sinó que, senzillament, recull
aquelles mesures que estan oblidades o aperduades dins racons
ombrívols de lleis d’acompanyament d’altres anys, i les aporta,
les reuneix en aquesta llei. El PP, bàsicament, ens proposa
millorar les quanties i, tot i que a tots ens agradaria augmentar
bonificacions, doncs hi ha aquest equilibri entre posar més
serveis i menys impostos que, de vegades, és difícil.
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De totes maneres, l’esmena que hem trobat més fonamental
o més prop de les possibilitats del Govern és la deducció que
planteja per a les persones amb discapacitat, l’esmena 3878, a
l’article 6, i per tant hi anunciam el nostre vot favorable.

Bé, celebram també que hagin retirat el vot particular a
l’article 8, si jo no ho he entès malament, perquè no
compreníem que no s’admetés la precisió que nosaltres havíem
introduït en ponència respecte que les AIA ara són als plans
territorials i ja no són a la disposició transitòria de les DOT,
però si es confirma que han retirat el vot particular, doncs
tampoc no intentaré convèncer-los perquè ja hi deuen haver
arribat tot sols.

L’establiment d’un mínim a la Llei de patrimoni, s’ha pujat
d’una manera general, i crec que, malgrat hi hagi d’haver una
reflexió sobre aquest impost que hi haurà dins la legislatura, per
a enguany trobam que és una passa més que suficient.

En el tema de successions, reconec que no entenc -i mira
que m’hi he esforçat- l’obstinació de voler mantenir avui
aquestes esmenes. Crec que hem salvat que els pactes
successoris d’Eivissa i Formentera entrin, siguin considerats
títols successoris i, per tant, tenguin el tipus de l’1% en
comptes del 7%, i aquesta era crec la qüestió de fons, crec que
tothom ho ha reconegut. Es diu que no s’entén que s’hagi
produït, jo crec que com a mínim admetre una certa equivocitat
crec que és raonable quant tots saben vostès que el títol I del
nostre Dret Civil és el que parla de títols successoris, de drets
successoris, en parla el títol I, mentre que els pactes successoris
estan en el títol II; per tant, era raonable i lògic que hi hagués
una reflexió sobre quin caràcter han de tenir aquests pactes.
Però tots hem coincidit que han de ser títols successoris i per
tant no veig quina hagi de ser la resistència que vostès hi
mantenen.

Mantenir el text actual és una falta tècnica crec que absurda,
els 56 i 58 actuals diuen exactament el mateix, no aporten res
i no entenc perquè vostès mantenen que s’hagin de deixar
talment. Per ventura, el que cal, es va dir en ponència -crec que
era el Sr. Marí-, hauria, senzillament, de desaparèixer l’article
58 actual, crec que seria la transacció única que es podria fer,
però no és el que vostès plantegen, sinó que plantegen mantenir
la reiteració, i nosaltres ho trobam un error tècnic innecessari,
el qual depura aquesta llei. De totes maneres, jo no sé si se
n’han temut, o si jo no m’he errat, Sr. Tadeo, Sr. Mayans, que
es manté el vot particular a l’11.5; ergo, el Partit Popular, si jo
no vaig errat, pretén recuperar el text originari que venia del
projecte de llei i tornaríem a tractar els pactes successoris com
a, no títols successoris sinó negoci intervius. Per tant, alerta
amb aquest vot particular, alerta amb aquest vot particular,
perquè si no es retira recuperam el text originari de l’11.5,
perquè tots havíem celebrat l’esmena d’Eivissa pel Canvi
introduïda en ponència i en comissió, però ara vostès, si no he
errat que es manté, almenys originàriament en el Ple es
mantenia i ara no l’han retirat, aquest voler mantenir el vot
particular a l’11.5, que, la veritat, no sé si tant de parlar-ne
s’han arribat a embullar respecte de com ha de quedar l’article
56 i 58. En tot cas, som jo que no entenc les posicions que
vostès mantenen. Però com que tenen habilitat a mantenir dues
posicions alhora, tampoc no m’hi esforçaré gaire més.

Respecte del servei sobre ports, aquí sí que hi ha una
diferència de contingut, no? Vostès creus que no hi ha d’haver
una tendència que els serveis dels ports s’autofinanciïn,
nosaltres pensam que sí, per tant donam suport a la línia que ha
marcat la Conselleria de Medi Ambient.

Al títol II, vostè ho ha recordat, Sr. Tadeo, no es manté cap
esmena sobre el tema de la regulació de les subvencions, quan
pareixia el gran problema de la regulació o un dels grans
problemes d’aquesta llei d’acompanyament. Nosaltres quasi
que ho lamentam, perquè ja vàrem anunciar en el debat de
totalitat que si hi havia qualque punt que milloràs la
transparència del sistema, nosaltres ens hi posaríem d’acord.
Estam absolutament en aquesta línia, pensam que la llei ho fa
i vist que el PP no presenta esmenes, entenem que s’han
replantejat aquesta idea o no han trobat un camí, no pareix que
era molt difícil trobar-lo, per garantir aquesta transparència de
les ajudes, que nosaltres, ja dic, entenem que està ben resolt i
per tant li donarem suport.

Sobre el règim d’infraccions i sancions en activitats
subaquàtiques celebram també que s’hagi vist que per ventura
és excessiu el règim i per un acostament a les posicions a
l’alleujament que proposa el Partit Popular, ens sumam a
acceptar l’esmena que ja ha anunciat el Grup d’Unió
Mallorquina. I a més a més, apuntam, aprofitam per apuntar
que el que caldria seria que el règim d’infraccions i sancions no
quedàs, Sr. Manera, enterrat dins aquesta llei
d’acompanyament, sinó que es trobàs la manera d’alleugerir
aquestes lleis. De fet, crec que si una cosa li retraiem a aquesta
llei és que encara la llista de derogacions sigui massa curta, ens
agradaria que tornàs amb una llista que fes net les lleis
d’acompanyament anterior i que cada regulació quedàs a la
seva seu sistemàtica, en lloc de quedar instalAlada
definitivament dins la llei d’acompanyament.

Bé, les esmenes, i vaig acabant, sobre la Llei de règim local
i la de capitalitat, crec que no accepten una qüestió
d’aclariment del fons de cooperació i, en concret, pel que fa a
Palma. Palma, crec que vostès ara han volgut oblidar, o el Sr.
Tadeo no recorda, que la llei de creació del fons, que va ser una
llei d’acompanyament -com sempre una llei d’acompanyament-
, en aquest cas dels pressupost de l’any 2005, d’una llei del
2004, marcava que Palma no tendria més d’un 20% del fons de
cooperació. Era la disposició addicional dotzena, en el seu punt
7è; la Llei de capitalitat no la deroga; la Llei de règim local
deroga el punt 4 de la disposició addicional dotzena, però no
deroga el punt 7. És vigent o no aquest 20%? La veritat és que
la confusió amb lleis d’acompanyament sempre som allà
mateix, no arribam a saber la regulació quina és. Entenc que el
Partit Popular vol més del 20% per a Palma? Clar, evidentment,
reben els altres, és una qüestió d’un percentatge, allà on lleves
un hi perd. Nosaltres creim que és un percentatge raonable i
creim que és bo, sistemàticament, que quedi recollit a la Llei de
capitalitat, perquè era el que deia la llei d’acompanyament dels
pressuposts del 2005 que faria la Llei de capitalitat, ho fa dins
la Llei de capitalitat i a nosaltres ens pareix que, com que no
canvia el règim, no hi havia perquè introduir cap altra mena de
prevencions, perquè es manté el règim, senzillament, es
reordena i es millora la sistematització que hi teníem.
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Per tant, la resta dels vots particulars, acab, nosaltres
pensam que milloren la llei, que hi aporten coses en positiu; per
ventura sí que encara introdueixen qualque element que, de
cara al futur, seria més bo que anàs a lleis de caràcter material
que no a una llei amb vagons, però la millora és tan substancial,
tan diferent de la nit al dia del que estàvem avesats a discutir en
aquestes lleis d’acompanyament del Partit Popular, que la
veritat és que ens anem ben tranquils de votar a favor aquestes
dues esmenes que he anunciat del Partit Popular i que la llei
surti amb tot el nostre suport, perquè pensam que anam en la
línia correcta.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Sr. Rodríguez, per què em
demana la paraula?

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sra. Presidenta, por alusiones, he sido aludido en la
intervención del portavoz del BLOC y, lógicamente, quería
intervenir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Moltes gràcies. Mire, yo no puedo estar en absoluto de
acuerdo con el portavoz del BLOC, ni mucho menos, y él lo
sabe muy bien, ni yo ni muchísima gente, es imposible estar de
acuerdo con usted, porque usted habla cuando no debe y calla
cuando tiene que hablar; porque si el año pasado por el caso
Andratx usted habló, anda que hoy la prensa viene suave, ¡eh!,
y está usted callado, tiene usted un silencio que da vergüenza,
y la prensa viene suave hoy, pero mire usted, ya hablaremos
después de esto, no se preocupe.

Sr. Alorda, si el incumplimiento electoral de sus promesas
electorales, de sus compromisos, el doble discurso
judicialmente fuera atacable, usted estaría detenido; si usted
tuviese ética, por Son Espases y Can Marçal ya habría dimitido.
Gracias, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sra. Presidenta, ha atacat fins i tot l’honorabilitat, li deman
un minut.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Li deix un minut, però tengui en compte, Sr. Alorda, que ha
estat vostè qui ha començat alAludint-lo dient-li el nom.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sra. Presidenta, just he dit que el Sr. Rodríguez em donava
la raó sobre el meu comentari.

I estic molt content, i no entraré a les acusacions, només
vull dir que la valentia que ha tengut avui el Sr. Rodríguez de
parlar quan jo l’increpava, m’hagués agradat molt que l’hagués
tenguda l’any passat quan tothom demanava el que pensava el
Sr. Rodríguez de la implicació del cas Andratx, i es va amagar,
covardament, per a no dir ni una paraula en aquest Parlament,
que és el representant de la sobirania. Avui en parla per acusar,
era l’any passat que jo l’hagués volgut sentir.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Record als senyors diputats que parlam dels pressuposts i
que m’agradaria que ens centràssim una mica en els pressuposts
i no ens retraguéssim tots els debats anteriors.

Sr. Rodríguez, per què em demana la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Por alusiones, Sra. Presidenta, he sido totalmente aludido
y valorado, y tengo derecho, según el Reglamento, a poder
defenderme.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tengui en compte que si ara torna alAludir el Sr. Alorda, li
hauré de tornar donar la paraula, hauríem de poder, eh, defensi
el que vulgui però no alAludeixi més.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, bien. Mire, Sra. Presidenta, señoras y señores
diputados, el año pasado yo comparecí en este Parlamento a
defender los presupuestos, el Reglamento del Parlamento no
permitía a los grupos parlamentarios hacer el uso que hicieron
de su turno, porque estaba fuera del Parlamento. Pero yo me
comprometí el mismo día, y consta en el Diari de Sessions, a
pedir comparecencia personal y comparecí antes de final de
año, lógicamente.

Y al final el tiempo ha puesto a cada uno en su lugar, yo no
he tenido nunca ninguna sospecha, nada más que la política de
mis adversarios, y otros sí.

Gracias, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el seu representant, un temps de deu minuts.
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EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En
primer lloc, manifestar la nostra satisfacció i aprofit la
presència del conseller per felicitar-lo, que aquesta llei estigui
estrictament delimitada dins l’àmbit tributari, financer i
economicoadministratiu, i destinada, senzillament, a aportar
racionalitat a la llei de pressupostos, retornant, per tant, la
normalitat a aquesta casa, tal com ja va quedar de manifest en
el debat que ja vam tenir i com han posat també de manifest els
portaveus que m’han precedit.

Dit açò, el nostre vot serà contrari a l’esmena del diputat
d’AIPF i la corresponent còpia del Partit Popular, solAlicitant la
supressió dels apartats 4 i 5 de l’article 11, pel senzill motiu
que consideram que la redacció actual de l’articulat, amb la
incorporació ja de les esmenes del Grup Mixt i Socialista, és
prou clarificadora. Com ja s’ha dit també, acceptar la supressió
d’aquests dos articles, mantindria la redacció actual de la Llei
22/2006, de reforma de l’impost de successions i donacions,
que consideram també que genera certa confusió.

Aquest Parlament, i també s’ha posat de manifest, la qual
cosa és d’agrair, per part del representant de Formentera,
aquest Parlament ha aconseguit el fonamental, que és que
Eivissa i Formentera mantenguin aquesta consideració, més
favorable fiscalment, de certes donacions, recollides en el seu
dret foral propi, com a pactes successoris, i que seguiran
tributant a l’1% i que, per tant, no hi ha cap risc, en absolut,
que es considerin aquestes transmissions com a una simple
donació intervius i per tant tributar al 7%. Aquest risc ha
desaparegut, aquesta situació s’ha corregit, via esmena dels
Grups Mixt i Socialista i l’articulat actual és el més clar i
transparent i per tant proposam deixar-ho tal com està.

Referent a les esmenes del Grup Popular, votarem en contra
dels articles 2.3, 2.1, 3.1, 4.2, 5.1, 7.1, 12.1.a) i 12.1.c), per la
senzilla que proposen, totes elles, un augment de les
deduccions o beneficis fiscals; que tots ells són els que ja
aplicava l’anterior Govern del propi Partit Popular i que totes
elles s’han mantingut en igual quantia des de la creació de
cadascuna d’aquestes deduccions.

Val a dir, a més, que pel que fa a les reduccions de la quota
per a adquisicions de llibres de text, ja s’han aprovat altres
ajudes per part d’administracions locals que podrien plantejar
que les ajudes percebudes podrien superar el cost real dels
llibres.

Per exemple, també, el Partit Popular proposa pujar la
deducció autonòmica per a majors de 65 anys, de 36 a 50
euros; i no li donam suport pels motius expressats i perquè la
Llei 35/2006, d’IRPF, ha creat un seguit de beneficis fiscals a
partir de la declaració del 2007, que fan que aquesta deducció
es vegi augmentada fins a 1.100 euros, superant, per tant, de
molt aquesta esmena.

Referent a l’esmena sobre l’article 9, a), b), c), proposant
l’increment del mínim exempt a l’Impost de patrimoni, no li
donarem suport, però aprofit per remarcar que aquest Govern
és el primer que d’ençà es va transferir aquest impost a les
comunitats autònomes ha modificat el límit d’aquest mínim

exempt i l’ha elevat de 108.000 euros a 120.000 amb caràcter
general i fins a un màxim de 300.000 per a declarants amb
minusvalidesa de més d’un 65%. A més, s’han deflectit, per
primera vegada, les tarifes de l’Impost de patrimoni a la nostra
comunitat i també hem de posar de manifest el compromís
socialista d’eliminar aquest impost, manifestat pel nostre
secretari general, José Luís Rodríguez Zapatero.

Sí votarem favorablement l’esmena 3878, la qual proposa
modificar l’article 6.1, en el sentit de millorar la deducció
autonòmica per als declarants amb discapacitat física, psíquica
o sensorial, passant de 60 a 80 euros per als discapacitats entre
el 33 i 65%; de 120 a 150 euros per als discapacitats físics amb
més d’un 65% i també de 120 a 150 euros per als discapacitats
psíquics. Aquest Govern i el Grup Parlamentari Socialista que
li dóna suport és especialment sensible en aquest colAlectiu amb
discapacitats i està disposat a fer un esforç, com ja ha fet amb
altres millores dins aquesta pròpia llei, i donarà suport a
aquesta esmena que presenta el Partit Popular.

Votarem en contra de modificar l’article 21, on el Partit
Popular proposa un increment de les taxes portuàries, limitades
a l’increment de l’IPC, per un principi bàsic d’equilibri o
d’equivalència segons els quals la quantia de la taxa s’ha de
correspondre amb el cost de la prestació efectiva dels serveis
que constitueixen el seu fet imposable. I aquest principi ha de
ser aplicat amb especial rigor pel que fa a les taxes portuàries,
també per un principi de gestió mediambiental eficient i
d’autofinançació, que comentava el portaveu del BLOC que
m’ha precedit, dels serveis portuaris.

Donarem suport a les esmenes 3869, 3870 i 3871, les quals
proposen modificar l’article 30.1 referent a sancions, tot i que
el projecte de llei proposa un règim que respon a la ferma
voluntat de regular convenientment i de forma exhaustiva tot el
règim jurídic de les activitats subaquàtiques, esportives o
recreatives. Creim que són sancions proposades a la llei que
responen al principi de proporcionalitat amb els fets infractors,
amb uns marges amples que l’instructor hauria de valorar, però
així i tot acceptam les esmenes del Partit Popular i ja veurem
com evoluciona aquest tema, i si es fa o no necessari posteriors
increments.

Votarem en contra de les esmenes dels articles 31.3 i 32
referent al fons de colAlaboració econòmica amb les entitats
locals i Llei de capitalitat, perquè pensam que aquesta llei
d’acompanyament estableix una regulació més clara i
sistemàtica d’aquest fons, tant el destinat per als pagaments de
batles i presidents de corporacions, com el fons de cooperació
municipal, els quals, amb la nova regulació s’agrupen sota la
denominació de Fons de ColAlaboració Econòmica amb les
entitats locals, mantenint però el mateix percentatge que amb
la regulació vigent.

Tampoc no consideram adequada una previsió específica
per als municipis de la Serra de Tramuntana, ja que un possible
tractament especial per a aquests respecte del repartiment
global del Fons de Cooperació s’haurà d’establir a la normativa
que reguli aquest fons i la seva distribució que actualment ve
regulada pel Decret 22/2005.
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I ja per acabar i referent a l’esmena 3886, de modificació de
la disposició addicional desena.2, votarem en contra, vista la
seva possible ilAlegalitat i bàsicament per la seva complexitat,
ja que acceptar-la implicaria complicar la ja complicada
tramitació i legislació d’avaluacions d’impacte ambiental, tant
pel que fa als promotors com per a la pròpia administració
pública.

Per tant, el Grup Socialista votarà a favor de l’esmena RGE
núm. 3878, referent a l’article 6.1, apartats a), b) i c), la qual
millora el tractament per als discapacitats, i també votarem a
favor de les tres esmenes que proposen una rebaixa de les
sancions a les activitats subaquàtiques.

Gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carretero. En torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Mixt, per un temps de cinc minuts, té la paraula
el seu portaveu.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, poc més s’ha afegit per a
l’esmena que tenia presentada a l’article 11; s’ha explicat pels
diferents portaveus que la intenció del Govern era millorar el
text de la Llei 22/2006. Entenc que s’ha deixat el procediment
com estava, si aquesta hagués estat la intenció no s’hagués
hagut d’autoesmenar el Govern, però bé, la conclusió és que
s’ha arribat a un punt on el procediment queda com estava.

I poc més s’ha dit, i referent als comentaris del portaveu
d’Eivissa pel Canvi, agraeix tots els consells que em pugui
donar, evidentment, no es preocupi, votaré el millor que sàpiga,
per a Balears i sobretot per a Formentera. Vostè sap
perfectament el que vaig votar a comissió, ho sap perfectament
perquè vostè hi era, però el mateix argument que ha esgrimit a
la tribuna, també li podria fer jo també i aplicar-se’l vostè
mateix, no voti tot el que li presentin, la llei de pressuposts i la
llei d’acompanyament la va votar (...) i discriminava eivissencs
i formenterers, per tant no voti tot el que li presentin. Jo crec
que vostè sap perfectament que l’esmena del PP i la meva és
millor que la que a vostè li feren presentar, però no ho pot dir
o no li deixen dir i com a premi de consolació li van fer
presentar aquesta esmena.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. Pel Grup Parlamentari Mixt, per un
temps de cinc minuts, té la paraula el seu portaveu. Perdó, del
Grup Popular.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Senzillament poc debat hi ha hagut quant a les esmenes, creim,
des del Grup Parlamentari Popular, que es perd una bona
oportunitat, així com ho han dit altres portaveus, que les
deduccions el Govern anterior no les havia tocat i venien des de
fa estona, açò ho vaig manifestar jo des del primer dia, creim
que en el moment que es du una altra vegada a una llei
d’acompanyament, no havia de servir només aquesta llei per fer
una recopilació, sinó que es podien actualitzar, i torn a repetir,
a uns moments, amb una situació que segur que els ciutadans a
l’hora de fer la seva declaració de renda o de patrimoni doncs
ho agrairien.

En contestació a la portaveu d’Eivissa pel Canvi, doncs
realment no ha parlat de cap esmena, ha parlat senzillament o
ha recomanat al diputat de Formentera quina ha de ser la seva
actuació i segur que ell sap quina ha de ser, no he entès gairebé
el seu debat.

Agrair, per una altra banda, el vot favorable a les esmenes
3869, 3870, 3871 i 3878 de discapacitats i del tema del règim
d’infraccions i sancions en matèria d’activitats subaquàtiques.
No creim que tal vegada, en la de discapacitats sí, creim que
així com aproven aquesta haurien també d’haver anat a aprovar
esmenes tendents com la del lloguer per a joves, adquisició,
llibres de text, adopció de fills, també majors de 65 anys; però
bé, almenys accepten aquesta esmena i ens alegram que açò
sigui així.

El tema de les taxes, està clar que les taxes han de cobrir els
costs, però el que està molt clar és que qualsevol ajuntament
que hagués, i torn a reiterar, que hagués d’incrementar les taxes
per cobrir els costos, doncs no serien increments d’un 15% sinó
probablement molt més. Açò és un criteri que sí que és real, les
taxes són per cobrir els costos quan una corporació o una
institució local o el Govern dóna un determinat servei, a través
d’una taxa es pot recuperar, però creim, sincerament, que és
excessiu l’increment aquest del 15%.

I ja per acabar, perquè tampoc no crec que doni per a més
el debat, s’ha vingut i s’ha parlat del passat, de lleis
d’acompanyament del passat.

Fer un incís, primer, efectivament, Sr. Alorda, m’havia
equivocat, no mantenim el vot particular a l’article 11,
mantenim les esmenes que havíem presentat de supressió.

Com deia, s’ha fet referència a lleis d’acompanyament del
passat, jo sincerament crec que aquí, i torn apelAlar al que vaig
dir en el debat de l’esmena a la totalitat, creim senzillament que
aquesta llei d’acompanyament s’hauria d’haver retirat, per
coherència, els partits, sobretot el Grup Parlamentari Socialista,
el Partit Socialista hagués pogut demostrar la coherència,
mantenir la coherència del debat d’ara fa un any, quan va
demanar, que ell va dir que ni tan sols entrava en el debat de la
llei pròpia d’acompanyament perquè deia que senzillament les
lleis d’acompanyament havien de desaparèixer. Han tingut
l’oportunitat el primer any que governen, d’aquest equip de
govern, d’aquest nou govern, de suprimir o no fer llei
d’acompanyament; no ho han fet així i, a més a més, una llei
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d’acompanyament que els aspectes que toca creim que són
insuficients i, a més a més, altres, com el tema de la Llei de
subvencions, el que ha passat amb el tema de l’Impost de
successions, totalment incoherents i gairebé impresentables.

Senzillament, lamentar, una vegada més, que no s’aprovin
determinades esmenes i la falta de coherència, principalment
del grup majoritari que dóna suport al Govern del Partit
Socialista.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica, pel Grup
Parlamentari Mixt, Eivissa pel Canvi, no vol la paraula. Pel
Grup Parlamentari Unió Mallorquina, també renuncia a la
paraula. Grup Parlamentari BLOC per Mallorca, té la paraula
per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament el debat, amb bona
mesura ja està escatit, nosaltres també celebram que hi hagi
hagut entesa en aquestes quatre esmenes. La resta només
apuntar els arguments addicionals que ha apuntat el Sr. Tadeo,
bàsicament les bonificacions que alguna sempre podria pujar,
però creim que són raonables les que hi ha.

En concret ha esmentat una altra vegada les dels llibres de
text; nosaltres entenem que ara hi ha una segona línia d’ajudes
que són les de la conselleria, les dels ajuntaments, i per tant per
ventura s’haurà de repensar la de la bonificació fiscal, per tant,
tal i com ha quedat recollida avui ens sembla positiu.

També hi ha unes ajudes als ajuntaments de les quals no se
n’ha parlat, que és el tema que quedin excloses de l’Estat les
autonòmiques i per tant també hi ha un punt de suport a aquesta
tasca municipal.

Respecte de l’article 11, celebrar que s’hagi retirat el vot
particular a l’article 11.5. I crec que fins i tot estaria bé, el Sr.
Mayans i el diputat del PP, si poguessin retirar les esmenes de
supressió. Crec que ara mateix mantenir que la donació
universal estigui en el 56 i en el 58 i que tots dos siguin per dir
que són títols successoris, que la resta de pactes successoris
estiguin en el 56 i en el 58 i siguin per dir exactament que són
títols successoris, és una redundància que enlletgeix la llei i que
queda més ben establert, per dir el mateix, a nivell de
contingut, però queda més ben establert a la llei, tal i com ha
quedat del tràmit de ponència i de comissió, i havent d’alguna
manera depurat el text, tal i com venia del projecte de llei, crec
que se’n podrien donar per satisfets.

Només la darrera idò aportació que ha fet el Sr. Tadeo. Jo
crec que quan nosaltres defensam que hi ha d’haver una llei
d’acompanyament de caràcter mínim no ens referim a la
desaparició, és realment una frase que la seva contundència de
vegades li lleva rigor, de vegades sol passar amb les frases
contundents, que sacrifiquen rigor a la claredat. Una llei
d’acompanyament que dugui mesures que comportin mesures
econòmiques per implementar uns pressuposts, ens sembla que
és raonable sempre, i crec que coincidirem amb el senyor

conseller, malgrat ell també reiteràs que la millor llei
d’acompanyament és la que no existís. És en aquest sentit, és a
dir, vostès havien convertit una llei en..., nosaltres creim que a
una casa urbana, per explicar-nos, no hi ha d’haver un zoològic,
i en canvi no passa res si hi ha una cadernera. Per tant vostès
ens retreuen que haguem fet aquesta..., que encara quedi un
animal dins la casa i, la veritat, nosaltres estam contents que
hagi deixat de ser un arca de Noè.

Per tant no sé si així s’explica quina és la diferència entre
les seves lleis d’acompanyament i les nostres; ja no entraré en
els temes urbanístics perquè reproduiríem un debat de totalitat,
que és el que no cal i no s’escau en aquests moments.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Mixt, Sr.
Carretero té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Socialista, encara.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó.

(Rialles)

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Socialista. Gràcies, Sra. Presidenta. No, tot arribarà.

(Més rialles)

O no. Jo crec que ja no fa falta posar més de manifest la
gran diferència que hi havia en aquest parlament entre lleis
anteriors d’acompanyament i la llei que es presenta, que es
defensa avui. Però sí que vull contestar al Sr. Tadeo que el
Partit Popular ara fa una defensa d’increments de beneficis
fiscals que van ser incapaços de millorar en el seu moment
argumentant una possible situació de crisi o de certa recessió
econòmica, i jo li volia dir que allò que no és de rebut és que en
temps de bonança i en temps de bum de la construcció no
s’aprofiti per fer una gestió pública més rigorosa i, en canvi, es
tripliqui el deute o es faci una gestió tan negligent de l’obra
pública.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carretero. 
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II. Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, del Projecte de llei RGE núm. 2885/07, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2008.

Una vegada acabat el debat de les esmenes i dels vots
particulars, correspon ara passar al debat del segon punt de
l’ordre del dia d’avui, que correspon al dictamen de la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts relatiu al Projecte de llei
RGE núm. 2885/07, de pressupostos generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008. 

Distribuirem el debat en 17 apartats, d’acord amb el
desenvolupament de la tramitació feta a la Comissió d’Hisenda
i Pressuposts. Donarem pas a la defensa conjunta de totes les
esmenes i els vots particulars presentats pels grups
parlamentaris que, havent estat debatuts i votats en comissió,
s’ha manifestat pels corresponents grups parlamentaris la seva
intenció de defensar-los en el ple. 

Per tant, debat número 1, l’articulat del dictamen del
projecte de llei. Totes les esmenes presentades als articles
incloses en el debat són del Grup Parlamentari Popular, per la
qual cosa té la paraula el representant del grup..., la Sra.
Sugrañes, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Pel que veig aquesta llei de pressupostos i la llei
d’acompanyament agraden tant al diputat socialista que fins i
tot ja ha anunciat que podria ser que tinguéssim fins i tot
trànsfugues perquè enuncien possible canvi al Grup Mixt. 

Però bé, ens centrarem en l’articulat de la llei. Bé, perquè
sapiguem exactament on ens trobem, l’articulat de la llei és
l’instrument executor d’allò que vostès han posat en el
pressupost en números. Vostès diuen el que volen gastar en els
números del pressupost i, com ho volen gastar, a l’articulat de
la llei. 

Un grup de les esmenes presentades pel nostre grup van
encaminades a suprimir el caràcter d’ampliables d’alguns
crèdits que es proposen en el projecte de llei. Hi ha una
argumentació que és comuna a tota les solAlicitud de supressió,
que és, en primer lloc, que el Pla d’equilibri econòmic i
financer que el Govern va presentar al Consell de Política
Fiscal i Financera i que va ser aprovat preveu, per tant, que el
Govern està obligat a disminuir el nombre de crèdits
ampliables; així ho diu el text literal d’aquest pla. Doncs bé,
després d’aquest solemne compromís, resulta que el govern
actual ens proposa una bona partida de crèdits ampliables, és a
dir, manté tots els que teníem nosaltres, que tenien els governs
del Partit Popular i que vostès ens van recriminar durant
aquests darrers quatre anys, i no solament això, sinó que
n’afegeixen un altre que és el de la resolució administrativa
ferma. En segon lloc dir que no estem en contra d’aquestes
despeses, sinó del seu caràcter ampliable, i que aquests crèdits
sí que es poden suplementar si són insuficients a través de
modificació de crèdit, i per tant donant de baixa les partides
corresponents perquè hi hagi equilibri en el pressupost, i si no
incorreran novament en dèficit.

Com que vostès coneixen totes aquestes esmenes, tots els
grups aquí representats, bé, excepte Iniciativa per Eivissa, però
en realitat tots els grups les coneixen perquè any rere any les
han presentat als nostres pressupostos, em centraré en una dels
crèdits ampliables, que és retribució a alts càrrecs. Cap raó, cap
raó perquè hagin de ser ampliables, i sí que haurem de fer
especial menció a destacar certs aspectes d’aquest articulat.
Entre consellers, alts càrrecs, personal eventual, han
incrementat de l’anterior legislatura del Partit Popular a ara,
amb el pacte, amb aquest actual pacte, o hexapartit, o nou pacte
de progrés, representa aproximadament un increment de prop
de 2 milions d’euros. Això representa que han creat 23 places
noves o 23 càrrecs nous. A més a més dins l’articulat posen que
cobraran 12 pagues, quan en realitat vostès agafen els números
i ho revisen, en cobraran 14; per tant el que estan fent és
enganar la ciutadania posant una cosa quan en realitat és una
altra.

I després el que sí ha de saber la ciutadania és que vostès
són tan progressistes, tan progressistes, que evidentment els
únics que progressen són vostès, perquè la ciutadania queda
enrere. Tenim que els alts càrrecs vostès contemplen un
increment d’un 7% -alts càrrecs, personal eventual, consellers-,
i al funcionariat solament li deixen el 3%. Aquí és el
progressisme a què ens tenen avesats. La diferència amb el
Partit Popular respecte a l’articulat de la llei d’aquests anys és
que l’increment que hi havia entre alt càrrec, conseller,
personal de confiança, etc., era el mateix que per als
funcionaris; aquesta és la petita diferència. En canvi quan
arriben els progressistes, a progressar, que toca.

Aquí el que tenim és que a més a més d’enganar s’han
equivocat en fer el pressupost, donat que el cost reflectit a
l’articulat no és el mateix que en el pressupost numèric, o el
que és el mateix: en el pressupost numèric s’han deixat de
pressupostar més de 284.788 euros perquè aquests alts càrrecs,
consellers i personal eventual puguin cobrar el que diu
l’articulat; o sigui que s’han armat un embull impressionant
amb el tema de les pujades. 

I crec que sí, que haurien de tenir en compte, vaja, els
hauria de caure la cara de vergonya quan resulta que vostès
s’apugen els sous en un 7% i, en canvi, provoquen que tinguem
anuncis de vagues, que tinguem manifestacions, perquè es
neguen a complir el conveni que va deixar signat l’anterior
govern el mes de maig amb el personal del 061, amb el
personal del 061 que era per millorar precisament les
condicions d’aquesta gent. Han permès arribar que passin fets
com el que va passar a l’UVI mòbil de Menorca, que en no
portar el metge va posar en greu perill una filleta de 23 dies.
Tot això per no voler respectar un conveni que significava
millorar les condicions de feina de tota aquesta gent. Ara,
vostès es pugen els sous.

No els parlaré més dels altres crèdits ampliables perquè
vostès els coneixen perfectament. La Radiotelevisió, que vostès
sempre agafaven i deien que s’havia d’eliminar, nosaltres
defensàvem que es tractava d’un servei nou; ara a hores d’ara
ja no és un servei nou, sabem exactament quin és el cost, però
vostès el continuen ampliant. 
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Quant al pagament per resolució administrativa ferma, crec
que això representa, vol dir un ús més arbitrari i sense cap
control, que dependrà de cada conseller, i no sempre obeirà a
una situació clara, sinó que donarà lloc a indemnitzacions més
arbitràries. Sempre amb l’exemple Cala Blanca; ja veurem què
es decidirà, però fins ara eren resolucions judicials i això
permetia, bé, idò era un tribunal, era un òrgan judicial
independent i ara seran d’ordre intern i seran de caire polític,
i creiem que la transparència no crec que la tinguem molt clara.

Un altre grup d’esmenes era l’oferta pública, que
precisament a l’articulat el que pareix és que és contrari al que
vostès han disposat a la llei d’acompanyament. I l’altre grup era
l’autorització i la disposició de la despesa a l’article 9, que
demanaven reduir les quantitats. Bé, vostès demanaven que
reduíssim les quantitats perquè això donava millor
transparència en la gestió; clar, davant d’això, si vostès
dubtaven d’aquesta transparència, permetin-me dir que davant
d’això més haurem de..., bé, dubtar d’aquesta transparència que
volen dir.

En el mateix sentit hi ha el tema de les subvencions i, clar,
per descomptat tenim el grup d’esmenes que són impròpies
d’una llei de pressupostos, segons vostès, que era l’assegurança
de vida per cobrar el risc, i després el deute públic: demanem
la supressió del deute en relació també als avals perquè allò que
es fa aquí és un brindis al sol perquè ens duen directament a un
nou pla de sanejament, i després d’aquests darrers quatre anys
sentim les demandes d’esquerra de suprimir una vegada i un
altra el deute, i d’acord amb la congruència que vostès
preconitzaven, idò en aquest sentit demanem el que vostès
demanaven: eliminar el deute i eliminar els avals. 

Això conforma el conjunt d’esmenes que ha presentat el
grup parlamentari. I quant als vots particulars a la disposició
vuitena i la setena, mereix la pena destacar que tal i com vénen
redactades vostès per descomptat no pensaven governar, els ha
vingut de sobte, els ha vengut de bell nou; no saben en què es
gastaran els doblers, no saben les necessitats que tenen les
seves empreses, no sabem quines seran exactament les
inversions i els dic això pel següent: el paràgraf b) diu: “Les
quantitats no formalitzades pel cens del sector públic incloses
en el programa anual d’endeutament podran ser concertades per
la comunitat autònoma”. O sigui, agafem d’una banda a l’altra
les empreses, segons això no faran les inversions que tenien
previstes, suposant que les tinguessin. I l’apartat segon és:
“L’endeutament autoritzat a l’apartat anterior i no formalitzat
a 31 de desembre de cada any, es podrà dur a terme l’any
següent imputant-se l’autorització legal vigent l’any anterior”.
Bé, si a 31 de desembre no ho necessiten, no ho formalitzen,
idò llavors no cal que ens preocupem, no cal que ens endeutem
més per a l’any següent.

En definitiva i en coherència amb els que vostès van repetir
any rere any, el que havien d’haver fet era complir el Pla
d’equilibri, vigent amb la golden rule, i fer un pressupost
pressupostari expansiu a l’any 2009, que segurament serà quan
tindrem un millor sistema de finançament. En definitiva
demanaven coherència i és cert que després ha estat molt fàcil
aquests quatre anys estant a l’oposició, i quan arriben a
governar, d’això ja no es recorden de res.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. 

(Petit aldarull a la sala)

A l’articulat es mantenen les esmenes i els vots particulars
següents: a l’article 6, del Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 3403 de supressió, RGE núm. 3404 de supressió, 3405 de
supressió i 3406 també de supressió; a l’article 9, 3408 de
modificació, 3409 de supressió; a l’article 12, 3407 de
supressió; a l’article 15, 3411 de supressió; a l’article 16, 3413
de supressió; a l’article 17, 3412 de supressió; a la disposició
addicional setena, vot particular; i a la disposició addicional
vuitena, vot particular.

Per tant en torn en contra, del Grup Parlamentari Mixt -ara
sí- Eivissa pel Canvi, per un temps de cinc minuts té la paraula
la seva representant.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. Sra. Diputada del Partit Popular, li recordo que som
Eivissa pel Canvi, no Iniciativa per Eivissa o...; és que com que
cada vegada que hi ha un ple ens canvien la formulació, Eivissa
pel Canvi. Gràcies.

Bé, doncs des d’Eivissa pel Canvi consideram adequat i
donarem suport a l’articulat d’aquesta llei de pressuposts
perquè consideram que és la base d’un pressupost que està fet
amb rigor i transparència. A la ponència nosaltres vam donar
suport a esmenes presentades que eren correccions tècniques,
correccions de redactat, i també a alguna altra que el que feia
era millorar el text. 

Respecte a les esmenes que presenten vostès, a la comissió
nosaltres vam explicar el nostre rebuig i van adduir algunes
raons, i ara aprofundirem en aquesta qüestió. Hem tingut la
paciència d’anar comparant una per una les esmenes
presentades pel seu grup amb el text que vostès mateixos
proposaven l’exercici passat, i ens ha cridat poderosament
l’atenció, fins i tot vostè ho reconeixia ara, que no hi ha cap
diferència -bé, de fet hi ha una diferència que després
comentaré- entre el text actual i el de l’any anterior. La
pregunta per nosaltres, segurament des de la innocència, és
evident: per què allò que era bo i acceptable per al pressupost
del govern del Partit Popular ara no ho és per a l’actual? Des
del meu punt de vista, des del nostre punt de vista, l’única
resposta és que ara no governen i han de fer oposició d’alguna
manera. Per cert que després de sentir les crítiques d’alguns
membres del grup de l’oposició durant el debat del pressupost
a comissió, tocaria també fer una certa autocrítica per la seva
part pel que fa a l’elaboració de les esmenes, que vostè acusa
els altres d’incoherència però jo crec que en aquest cas també
se’ls podria referir a vostès mateixos.
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Anem al detall. Parlarem de sis grups o sis arguments
diferents. En primer lloc, pel que fa a les esmenes que van de
la 3403 a la 3406, aquestes fan referència a crèdits ampliables
que apareixen cada any i que nosaltres consideram que estan
justificats per la seva naturalesa. Pel que fa a l’esmena 3408,
sobre gestió del pressupost de la despesa, nosaltres no podem
votar-la a favor perquè pensam que les quantitats fixades són
adequades sobretot per raons d’eficàcia i d’agilitat per al
funcionament del Consell de Govern; i aquesta mateixa raó es
podria aplicar a l’esmena 3409. En tercer lloc, en relació a
l’esmena 3407, referida a retribucions de membres del Govern
de les Illes Balears, alts càrrecs i membres de la Sindicatura, no
entenem la seva presentació i ens resulta més anecdòtica que
una altra cosa, no?; és a dir, jo no acabo de trobar el motiu i per
això li demano per què es podien contemplar assegurances de
vida per als membres del govern anterior i no per als d’aquest;
no sé si és que potser la feina del govern anterior era més
arriscada que la d’aquest, per tant no... Dic que és quasi una
cosa anecdòtica però m’agradaria saber quina és la motivació.

En quart lloc tampoc no podem votar l’esmena 3411 perquè
pensam que és important que a la Llei de pressuposts aparegui
la previsió d’oferta pública d’ocupació i, a més, tenim en
compte l’adaptació de la Llei de funció que va ser aprovada el
març d’enguany. En cinquè lloc no podem compartir tampoc
l’esmena 3412, referida als avals; a l’article 17 nosaltres
trobam que simplement el que es recull és la previsió de la
quantitat total de la concessió d’avals ordinaris i la regulació de
les seves condicions, la qual cosa d’altra banda apareix
pràcticament a totes les lleis de pressuposts. 

I finalment, i aquí és on nosaltres trobam una petita
diferència, ens volem aturar en l’esmena 3413, sobre
operacions de crèdits, similar en la seva formulació a la que
vostès tenien el 2008 però simplement es modifica la quantitat
de previsió. Vostès saben perfectament que la previsió
d’endeutament és necessària, i és necessària tant per poder fer
front a noves inversions com per poder fer front a desfasaments
pressupostaris d’exercicis anteriors. La diferència fonamental
entre el pressupost d’enguany i el de l’any anterior és que aquí
es tracta de ser transparent, es reflecteix l’endeutament
previsible en termes realistes i és un plantejament absolutament
oposat al que varen fer vostès, que sobre el paper van posar una
quantitat però després aquesta quantitat es va multiplicar de
forma exponencial al llarg de la legislatura. Per tant l’aparició
d’aquest tipus de deute en aquest moment, en aquest article,
nosaltres consideram que respon a aquesta idea d’un pressupost
fet amb rigor i transparència.

En resum i per acabar, amb la seva exposició des del nostre
punt de vista no han estat capaços d’explicar per què allò que
era bo l’any passat resulta que enguany no ho és i enguany és
innecessari. Ara bé, si el que amaguen les seves esmenes és
simple desconfiança cap a la capacitat de gestió d’aquest
govern, nosaltres en aquest punt no podem coincidir i
lògicament votarem en contra de les seves esmenes. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina té la paraula el seu portaveu per un temps de deu
minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, des
del Grup Parlamentari Unió Mallorquina anunciam el nostre
vot desfavorable a les esmenes presentades. Consideram que el
text de la Llei de pressupostos, l’articulat de la Llei de
pressupostos coincideix a grans trets amb la redacció del textos
anteriors de la llei de pressupostos del Partit Popular; per tant
no entenem ara la gran diferència que hi veuen respecte a
exercicis anteriors, i si consideren lamentable l’exercici del
Partit Socialista de no votar a favor esmenes que havien
presentat a altres exercicis, més lamentable és que vostès, que
han tengut responsabilitat de govern, caiguin també en aquesta
activitat tergiversadora i manipuladora, quan saben que no
tenen sentit aquestes esmenes i en són perfectament conscients,
com ho demostra el Diari de Sessions en la defensa dels seus
pressupostos que han fet en exercicis anteriors.

Consideram que els crèdits ampliables és una mesura que
dóna flexibilitat i capacitat de gestió al Govern i, per tant,
consideram que s’ha de mantenir i que no té sentit restringir
aquest via dels crèdits ampliables. Consideram que el tema de
les retribucions dels alts càrrecs és, diguem, pura demagògia
perquè tots sabem que és molt fàcil, a través d’utilitzar aquest
espantall, crear polèmica pública i mediàtica però que en
definitiva no té cap sentit, i el que hem d’intentar tots plegats
és prestigiar l’activitat política i no desprestigiar-la amb
arguments que no se sostenen.

En relació al tema de les indemnitzacions, evidentment tota
indemnització haurà d’anar degudament motivada, i per tant
parlar d’arbitrarietat no té cap sentit; els actes administratius
s’han de motivar i lògicament els tribunals podran entrar en la
seva revisió si consideren inoportuna o no ajustada aquesta
motivació. El deute públic -també ho ha dit la portaveu que
m’ha precedit en l’ús de la paraula- el que es fa és fer les
previsions d’endeutament i d’operacions de crèdit amb molt
més rigor, molta més transparència i molta més claredat que els
que s’han fet servir en els darrers quatre anys.

Per tant, en definitiva, allò que s’intenta amb aquestes
esmenes, al parer del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, és
limitar el funcionament i la llibertat de gestió del Govern i per
tant, com que això no té sentit i com que nosaltres volem un
govern àgil i capaç de donar resposta financera i econòmica a
les necessitats d’aquest país, hi votarem en contra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula el seu portaveu, Sr.
Barceló.
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EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc recordar que durant
la tramitació en ponència i en comissió es va acceptar una sèrie
d’esmenes de correcció tècnica, i ara per tant ve el debat sobre
les esmenes que el Partit Popular ha decidit mantenir, tot i que
-i ja hi han fet esment altres portaveus- es tracta d’esmenes que
van a articles que bàsicament es mantenen respecte a la Llei de
pressuposts vigent. 

La primera de totes fa referència als crèdits ampliables
respecte al pagament d’alts càrrecs i personal. La portaveu del
Partit Popular ens ha fet una intervenció sobre un excés d’alts
càrrecs i dels seus sous, però en realitat el crèdit ampliable fa
referència al pagament de l’antiguitat i del complement
específic docent per a aquests alts càrrecs i per a aquest
personal que fa feina a les distintes conselleries, cosa que per
altra banda a llei obliga a pagar aquest complement d’antiguitat
i complement específic docent. Per altra banda, com he dit
abans, és un crèdit ampliable que ja figura cada any a la Llei de
pressuposts. El mateix podríem dir de les transferències
corrents a l’entitat de Radiotelevisió de les Illes Balears, que ja
figura a la llei actualment en vigor 2007 i que vostès varen
elaborar.

Respecte a la generació de crèdits o ampliació de crèdits
amb càrrec al pressupost del Servei de Salut de les Illes
Balears, també és una previsió que apareix a la Llei de
pressuposts del 2007 i que serveix per als crèdits corresponents
a l’assistència sanitària amb mitjans aliens i que supòs que tots
coincidirem que és necessària i que s’haurà de dur a terme.

Respecte a l’esmena 3406, crec que hem de considerar
adequat mantenir aquesta previsió d’ampliació de crèdit, al
marge que es pugui signar un nou conveni amb les oficines
liquidadores a partir de gener del 2008, que canviïn aquesta
situació; això pel que fa a crèdits ampliables. Pel que fa a
autoritzacions de despeses, es considera per raons d’agilitat de
funcionament del Consell de Govern que és adequat mantenir
les actuals quanties previstes per l’autorització prèvia, que com
recordarem són més de 500.000 euros en general o 2.000
milions en el cas del Servei de Salut de les Illes Balears, i
insistesc també que són previsions ja existents.

En el cas de les subvencions de les línies finançades amb
fons europeus, FEOGA, FEAGA i FEADER, són previsions
que ja estaven incloses en els pressuposts generals per al 2007.
Per tant una vegada més manifestam la nostra estranyesa que
vostès estiguin contínuament pretenent que aquelles
possibilitats pressupostàries que sí que eren bones fins a la
passada legislatura, aquesta legislatura no siguin correctes.

Assegurances de vida per a membres del Govern; jo crec
que ja es contempla a la vigent llei de pressuposts i té una
lògica que hi hagi una assegurança de vida per als membres del
Govern. 

I aquí arribam a l’oferta d’ocupació pública. La previsió
que vostès fan d’eliminar aquest apartat, bé, la veritat és que
tampoc no l’entenem; són les previsions de les condicions de
l’oferta pública d’ocupació per al 2008, adaptades als canvis
normatius produïts per la Llei 2007 de funció pública de la

comunitat autònoma, una llei recent que, per cert, varen
impulsar vostès, i per tant ara en aquests moments el que es fa
són aquestes previsions d’acord amb la normativa prevista. 

També preveuen una esmena per a les operacions de deute
públic, que estan previstes fins a 371 milions d’euros. Bé,
aquests 371 milions d’euros de deute públic servirien per
equilibrar el pressupost, donades les inversions previstes,
donada la necessitat de compensar el desviament pressupostari
d’exercicis anteriors, i tal com es va produir en el debat que
vàrem tenir ja aquí sobre la llei de pressuposts, el debat de la
llei de pressuposts, recordem que va quedar clar que aquests
pressuposts volien ser transparents, i per tant que aquelles
necessitats que es volguessin fer es cobririen d’acord amb el
deute públic que es preveu aquí de 371 milions d’euros i no
inflant pressupost, inflant determinades inversions, tècnica
pressupostària que no es pot dur a terme i que sí que varen
aplicar vostès per tal d’evitar precisament posar una partida
d’aquest estil, com aquests 371 milions d’euros de deute públic.

I ja per acabar, respecte als avals, aquesta previsió d’avals
i les condicions que es preveuen per dur a terme aquests avals
i que pot concedir la comunitat autònoma, apareixen a totes les
lleis de pressuposts i per tant també no entenem que ara vostès
vulguin evitar que aquesta previsió pugui sortir de l’articulat de
la Llei de pressuposts.

En definitiva, per tots els motius exposats, el Grup
Parlamentari del BLOC per Mallorca i PSM-Verds votarà en
contra.

(El Sr. Vicepresident segon substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Sra. Sugrañes, entenc que té vostè avui un paper complicat, i
s’ha demostrat a la seva intervenció on intenta defensar totes
les esmenes del seu grup amb uns arguments, per dir-ho
d’alguna manera, poc sòlids. Miri, Sra. Diputada, en els
mateixos debats de l’any passat vostès ens acusaven a
l’oposició de complir un tràmit en el qual estan obligats els
grups d el’oposició, siguin del color que siguin, això és el que
digueren vostès, digueren textualment: “Presenten les típiques
esmenes sobre crèdits ampliables i transferències de crèdit”,
textualment. 

I li he de dir que el que varen dir en aquells moments és una
veritat a mitges, Sra. Diputada, és cert que posar traves i
entrebancs als crèdits ampliables, a les transferències de crèdit
i als avals és una fórmula típica i tòpica de posar certs obstacles
a la gestió pressupostària del Govern. Ara bé, aquesta gestió de
govern permet cada exercici, a l’oposició, argumentar amb una
certa coherència aquestes esmenes típiques, i aquí és allà on
vostè ha fallat, amb aquesta coherència en els seus arguments.
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El passat exercici el nostre grup va demostrar clarament que
la gestió acumulada durant tres anys va provocar
l’incompliment, com a mínim, de dos preceptes
importantíssims, i vostè curiosament ha fet referència a un. Un
és el tema del Pla d’equilibri econòmic financer, és curiós que
vostè el retregui, quan vostès, que el redactaren i l’aprovaren,
varen ser els primers que l’incompliren, vostès incompliren el
seu propi pla d’equilibri, no té molt de sentit que avui vengui
aquí i ens retregui aquest incompliment com un mèrit seu. És
curiós.

Però hi ha una cosa més, afegida a aquest incompliment, un
segon incompliment, vostè se’n recordarà que a vegades no els
agrada, hi ha un o més d’un informe de la Sindicatura de
Comptes que també feia una sèrie de recomanacions,
recomanacions que vostès tampoc no tingueren en compte,
recomanacions que vostès incompliren; per tant, segon
incompliment de la seva gestió.

I, Sra. Diputada, va ser precisament aquella gestió i aquells
incompliments els que provocaren la situació econòmica i
financera que aquest govern va rebre com a herència, i és
aquesta herència, és a dir, la situació que varen deixar, la que
avui ens permet argumentar el vot en contra de totes les
esmenes que presenta el seu grup, i a més amb tota coherència.

Segons es desprèn de diversos informes, els pressuposts
2008 estan orientats a donar compliment dels principis de
prudència financera, de transparència i d’eficiència en la gestió
i assignació de recursos, i amb absoluta coherència davant la
situació econòmica financera que ens han deixat i per una
qüestió de prudència de gestió, no és recomanable aprovar per
a aquest proper exercici cap canvi. L’automàtica supressió de
tot allò que vostès demanen a les seves esmenes si fossin
aprovades a aquest articulat del 2008, podria ser directament un
suïcidi pressupostari, suïcidi que afortunadament aquest govern
no està disposat a executar.

Per què dic això? Perquè de fet, davant qualsevol sorpresa
que sorgeixi i que no és descartable al llarg del 2008, resultat
de la seva nefasta gestió durant quatre anys, si s’ha eliminat una
part important de la maquinària que ho va provocar i que ho va
permetre, serà molt més complicat fer-hi front, senyores i
senyors diputats, serà molt més complicat fer-hi front.

Sra. Sugrañes, vostè mateixa en aquest mateix debat l’any
passat va dir a un altre portaveu, ho va dir vostè mateixa:
“vostès el que volen és el que han volgut durant aquests anys,
que el Partit Popular no faci res”. I jo li diré que efectivament,
desitjable hauria estat que moltes coses de les que va fer el
Partit Popular governant no s’haguessin fet, si hagués estat així,
avui no ens trobaríem en les condicions econòmiques i
pressupostàries en què ens trobam. Això hauria permès al
Govern que avui té l’obligació de gestionar, començar a posar
en pràctica amb tot el seu pes el nou model de gestió
pressupostària que té en cartera i no es veuria condicionat a les
desagradables sorpreses que puguin arribar com a
conseqüència, com he dit, de la seva nefasta gestió.

Sra. Diputada, vostè també va dir, entre d’altres coses, l’any
passat: “l’origen de totes aquestes esmenes -es referia a les de
l’oposició en aquell moment- és, com sempre, agafar i entorpir
la labor de l’equip de govern”, així ho va dir. Jo li diré una
cosa, li acab de recordar ara, nosaltres teníem arguments l’any
passat per defensar les nostres esmenes, nosaltres tenim
arguments aquest any per defensar el vot en contra de les seves.
Vostè, i ha quedat demostrat, que no en tenia l’any passat per
defensar la seva postura ni en té enguany per defensar les seves
esmenes.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

EL SR. BONED I ROIG:

La prova és que vostè ha dedicat més del 80% del seu temps
a fer demagògica en un tema com és el sou d’alts càrrecs, pura
demagògia. I, a més, s’ha referit també a l’endeutament.

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor, si són tan amables.

EL SR. BONED I ROIG:

Endeutament amb la música de “quiticlín” d’alguna diputat,
però la realitat és que, amb música o sense música, sobre
l’endeutament cal dir una cosa molt clareta, i potser a vostès no
els interessa recordar-ho, i és que el 80% de l’endeutament
d’quest proper exercici va destinat a tapar i a curar totes
aquelles ferides que la seva gestió va deixar en els pressuposts
d’aquesta comunitat. I la prova és molt clara, a més aquest
endeutament, no és l’endeutament en si el que és criticable,
sinó allò que provoca l’endeutament, i la prova és que la firma
Standars&Poor’s que estableix indicadors de confiança
financera fins al 2006 tenia catalogada i assignada a la
comunitat autònoma de les Illes Balears la qualificació de doble
A positiu, gràcies als seus anys de bona gestió pressupostària,
va provocar que en aquest 2006 es reduís a doble A a seques.
Per tant, aquest indicador de confiança va baixar
ostensiblement gràcies a la seva bona gestió, evidentment.

Però no només això, aquest endeutament que ara vostès
critiquen per al 2008 i que poca cosa té a veure amb la voluntat
real d’aquest govern i molt amb la seva gestió, ve provocat per,
entre d’altres coses, importants ingressos inexistents, per
exemple, o desviacions a educació, a sanitat, a carreteres, al
Palma Arena, tot això és el que provoca aquest nou
endeutament.

En resum, senyores i senyors diputats, queda clar que hi ha
arguments o s’han de tenir arguments per defensar el que -i sí
s’ha de reconèixer- tots els grups proposen quan són a
l’oposició, però una cosa és proposar-ho perquè no és té res
més a fer, i l’altra és proposar-ho amb arguments i arguments
sòlids. Vostès, senyores i senyors diputats del Grup Popular, no
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tenen arguments, no els tenen, vostès incompliren el seu pla
d’equilibri, vostès incompliren les recomanacions de la
Sindicatura de Comptes, vostès dugueren al desastre els
pressuposts d’aquesta comunitat autònoma, vostès han provocat
l’endeutament del 2008, i ara vostès vénen i critiquen ...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

EL SR. BONED I ROIG:

... i reclamen que se suprimeixi tot allò que vostès feren, per
què ho reclamen a més?, no, si ho fan amb intenció. Ho
reclamen perquè saben, com els he dit, que si aquest govern
acceptàs les seves esmenes, tendria les mans lligades i limitada
la seva capacitat d’actuació per fer front a circumstàncies
sobrevingudes per mor de la seva gestió. Això és així de clar,
i els agradi o no els agradi, en aquests moments, la situació que
vostès ens deixaren recomanar, com a mínim, un exercici de
tranquilAlitat, per saber què ens espera, jo li recoman que vostè
també esperi al 2008, al proper debat, a fer afirmacions que ara
ni pot ni hauria de fer, perquè vostè desconeix la gestió
d’aquest govern perquè encara no ha tengut l’oportunitat
d’estudiar-la i per molt que els faci gràcia vostès estan fent
simplement el que deia vostè: esmenes per esmenes sense cap
tipus d’argument.

Gràcies.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Torn de rèplica, Sra. Sugrañes?

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Eivissa
pel Canvi o Canvi per Eivissa, no ho sé, ...

(Rialles)

... ja li he dit al començament i ho dic als diputats d’aquí,
aquestes esmenes han estat presentades expressament,
expressament perquè vostès pugin aquí i facin el trist paper, el
súmmum del qual, d’aquest trist paper, l’ha fet el Sr. Boned. La
falta de coherència total ...

(Aldarull a la sala)

... durant quatre anys ens estan dient que això no es pot fer,
en paraules d’ell, que això és obstaculitzar la labor del govern,
i resulta que ara ell, ell ens diu que durant quatre anys el que ha
volgut és obstaculitzar la labor del govern? Bé, Sr. Boned, vaja
trist paper que ha fet vostè avui aquí.

A Unió Mallorquina el mateix, que aquestes esmenes són -
diuen- limitar el funcionament del Govern. Durant aquests
quatre anys tots aquests senyors d’aquí s’han dedicat a intentar
limitar la funció del Govern.

Al PSM també. La pregunta és per què, si abans era dolent,
ara és bo? Diguin-m’ho. On és la seva coherència? El problema
el tenen vostès, jo he pujat aquí i ho he dit ben clar, he
presentat això expressament perquè vostès es destapessin,
perquè es llevessin la careta, i se l’han llevada. Era abans
dolent, ara és bo, vaja, senyors, quins arguments que tenen!

Al Partit Socialista, en primer lloc, quan una persona no té
arguments el que fa és sortir aquí i atacar a nivell personal, que
és el que fa el Sr. Boned, ens té acostumats a això. Coherència,
cap ni una. Nosaltres, sí, evidentment, no ho hem desmentit, el
Pla econòmic financer, vam ser els primers en incomplir-lo,
vostès els segons, ja està, hala!, miri que bé que ho fem! Ara
vostès vénen obligats, a finals d’aquest any vendran obligats a
fer un nou pla de sanejament. Herència?, sí, ara hi ha una
herència, però és que vostès, gràcies a vostès, en especial al
Partit Socialista, gràcies al Partit Socialista, amb la seva
colAlaboració i complicitat tenim aquesta herència, on són els
doblers del conveni de carreteres?, on eren els doblers del
conveni de residències que precisament els van demandar tot el
temps i no ens els van pagar?, això sí, quan aquí va sortir
l’hexapartit, aleshores van venir els doblers del conveni de
residències. Molt bé, gràcies, la ciutadania de Balears  podem
donar les gràcies a la colAlaboració, a la gran colAlaboració que
ha demostrat el Partit Socialista davant aquesta comunitat, que
el que ha volgut és, primer, interessos partidistes abans que
interessos dels ciutadans de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

La coherència és el que li demanàvem, i vostè aquí no n’ha
fet gala, al contrari. Aleshores, vostès el que havíem d’haver fet
durant quatre anys és una labor d’oposició constructiva i no fer
el que han vingut ara a dir-nos, que al final s’han descobert en
el sentit que tot això ho fèiem per anar en contra.

Sr. Boned, vostè no doni lliçons de pressuposts, no doni
lliçons de pressuposts perquè no està en aquesta circumstància,
a més a més no em vingui aquí ..., l’únic que li ha faltar dir-me
és el que li ha dit el Sr. Solbes als ciutadans, no coman pollo,
coman conejo, y no dejen un euro de propina, és l’únic que li
ha faltat dir-me aquí.

L’endeutament. Escolti, vostès tenen un endeutament
previst de 516 milions d’euros, tenen un endeutament respecte
del 2007 que representa, respecte del deute consolidat, un
189%, un increment de despesa d’un 18%. Hi ha coses que
s’han de fer, si la situació era delicada no facin aquestes
despeses tan importants, no s’apugin els sous d’aquesta manera,
bé, en tot cas, dir-los que el primer pressupost seu és un brindis
al sol i un total fracàs, una mostra de la seva incompetència i de
la seva incoherència.

I, per cert, per aquí ha sortit el tema de corrupteles, aquí a
l’Oficina de transparència, és curiós, hi han posat més doblers,
50.000 euros, però saben que a l’articulat no han previst, que
l’articulat és l’eina que permet desenvolupar el que diuen els
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números del pressupost, no han previst les accions 06 ni amb
autorització de despesa ni amb reconeixement d’obligacions?
O sigui, posen els doblers però no els gastaran, tanta oficina de
transparència, per què?, perquè no la posaran en marxa, segons
es veu, no tenen l’eina per posar-la en marxa, hauran de
presentar una sèrie de modificacions. Olé, olé!, tan bé tot, pura
retòrica.

I ara aquí, ja em quedo amb una intervenció d’una diputada
del PSM que va dir: “presentam esmenes per millorar les
accions del Govern, però sobretot pensant en els ciutadans”. Si
això és el que pensaven abans, això era el que deien abans, i ara
no ho fan és que definitivament cap de vostès, per suposat,
quan governen, no pensen en els ciutadans.

Res més, gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Torn de contrarèplica? Té la
paraula la Sra. Diputada d’Eivissa pel Canvi.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Molt breument. Sra. Sugrañes, jo
crec que quan parlo del Partit Popular no faig bromes amb el
seu nom i li agrairia el mateix respecte cap al nom d’aquest
grup que és Eivissa pel Canvi. I li recordaré les vegades que
faci falta, però li demanaria un poc de respecte en aquest sentit.

També li demanaria respecte quan parla vostè del trist paper
que feim nosaltres sortint a parlar sobre aquest tema, i crec que
vostè simplement el que fa és projectar les seves obsessions o
les seves frustracions, que no sé si té, cap al Partit Socialista o
cap aquí, però jo crec que nosaltres no hem fet cap trist paper
i, és més, li hem fet una sèrie d’argumentacions, una sèrie de
preguntes que encara estic esperant que em contesti, i com que
crec que no tornarà a intervenir, no arribarà a contestar-les. Per
tant, sobre trists papers, crec que també un poc més
d’autocrítica.

I després, vostè ha dit també que han fet esmenes per llevar-
nos la careta, jo no tinc careta per llevar-me, jo simplement no
he fet esmenes perquè considerava que l’articulat, tal com està
formulat, és acceptable, i ja està. Per tant, eviti també aquests
tipus de comentaris.

I en darrer lloc, crec que no són vostès que han de fer
referències a l’Oficina de transparència, aquest govern
desenvoluparà i farà feina en l’Oficina de transparència, jo crec
que en aquest cas el trist paper va ser el que feren vostès quan
van crear aquesta oficina i li van posar com a pressupost 6
euros. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina no hi ha intervencions. Pel BLOC? Sr. Barceló, té
la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, la veritat és que si
fos així com vostè diu, i el que ha volgut avui és demostrar la
nostra incoherència, vostè ha caigut també en la incoherència,
és a dir ha volgut demostrar una incoherència amb una altra
incoherència. Si vostès plantejaven totes aquestes qüestions als
pressuposts, era perquè des del punt de vista de tècnica
pressupostària eren necessàries, i ara vostè considera que el que
llavors estava ben fet, ara està mal fet amb aquestes esmenes.
Vostè dirà el que vulgui, és així, aquestes són les esmenes que
vostè ha presentat, és així, i, per tant, li demanaria aquesta
coherència que no ha aplicat i que, en definitiva, han estat
vostès que queden retratats impedint que el Govern pugui fer
allò que vostès consideraven que sí que era bo fa només mig
any o un any quan es varen elaborar els pressuposts actualment
vigents.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari Socialista, Sr.
Boned té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, miri, vostè fa
referència al trist paper d’un i dels altres, jo crec que queda
molt clar qui és el que ha fet el paper més trist avui. Vostè,
entre d’altres coses, tendrà l’oportunitat d’adonar-se del ridícul
que acaba de fer avui i ho veurà d’aquí uns mesos i potser al
proper exercici pugui fer un acte de contrició, adonar-se i
demanar disculpes pel que avui acaba de dir. Tendrà
l’oportunitat de comprovar com es pot gestionar el pressupost
d’aquesta comunitat autònoma d’una altra manera, podrà
comprovar que amb aquests mateixos articles que vostès
utilitzaven per enganyar, per falsejar, per imputar ingressos
falsos, per utilitzar-los per buscar increments pressupostari,
com s’ha comprovat en moltes coses, podrà comprovar que
també es poden utilitzar per millorar la gestió, per fer cas de la
bona gestió pressupostària, per fer cas al que recomana la
Sindicatura de Comptes.

Entre d’altres coses, crec que vostè recorda, per exemple,
l’anunci fet pel conseller d’Hisenda d’aquest nou govern sobre
un control estricte de la gestió pressupostària de totes i
cadascuna de les conselleries i de totes i cadascuna de les
entitats i de les empreses públiques que depenen d’aquest
govern. Tot això ho podrà comprovar i veurà com es pot fer
filibusterisme amb els pressuposts o es poden gestionar
correctament com vostè, repetesc, tendrà l’oportunitat de
comprovar.

Però miri, li contestaré algunes qüestions que per a vostè
són fonamentals, encara que no tenen gaire pes en el resultat
global d’aquest pressupost, però vostè no tenia res més i
s’havia d’agafar a alguna cosa. La demagògia del sou dels alts
càrrecs, miri, aquests s’actualitzen aplicant l’IPC, simplement,
l’increment ve motivat perquè s’inclourà a les pagues
extraordinàries, Sra. Diputada, la part proporcional del
complement de destinació, exactament com es fa a l’Estat. Però
miri, vostè ha intentat justificar l’injustificable, parla del tema
de l’endeutament i d’aquelles inversions que vostè intenta que
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justifiquin aquestes barbaritats que vostès feren la passada
legislatura, i només li recordaré una cosa, si Madrid va
rescindir el conveni que tenia amb aquesta comunitat autònoma
és perquè vostès governant incompliren, en primer lloc, aquest
conveni, i no tan sols això, sinó que a més a més d’incomplir
aquest conveni, no varen tenir la dignitat posterior, ni tan sols
d’acceptar una proposta de conveni que els oferia 569 milions
d’euros nous més a aquest govern per infraestructures en
carreteres, quantitat que suposava més de 300 milions més dels
que havien aconseguit vostès amb un govern del seu color a
Madrid. Vostès renunciaren a això, i són propostes com aquesta
les que motivaren la situació econòmica que varen deixar
vostès.

Està bé que vostè reconegui els seus incompliments, i ho ha
fet avui, ha dir que clar, nosaltres incomplírem però vostès
també ho fan, li ho repetesc, l’incompliment, que no és tal, que
faci aquest govern el veurem al llarg de l’exercici 2008 i podrà
vostè llavors dir si s’ha incomplert o no, de moment fa
afirmacions irreals, perquè no hi ha hagut gestió, veurem que
fa aquest govern el 2008, mentrestant vostè el que hauria de fer
és mirar, escoltar, prendre nota, efectivament, i després parlar
d’aquí a un any, si és que pot.

Però clar, per què ens han d’estranyar les afirmacions fetes
per vostè, si va ser vostè mateixa la que fa un any va afirmar,
sense vergonya, a una comissió d’Hisenda, que era normal que
el seu govern incomplís les recomanacions de la Sindicatura de
Comptes perquè estava per davant el compliment del programa
del Partit Popular. Això ho va dir vostè, vostè que es va atrevir
a dir tal cosa, no ens ha d’estranyar que avui surti aquí i digui
les barbaritats que diu, clar, clar, perquè vostè posa per davant
els interessos particulars, els interessos del seu partit, per
damunt del que és la normativa i la correcta gestió
pressupostària que vostès desconeixen què significa, Sra.
Diputada.

I ja una darrera cosa, fent referència al tema dels sous i
molta demagògia, i tant acusar intentant provocar la
impopularitat dels polítics amb la seva retòrica sobre el tema
dels sous, jo només li diré una cosa, si tan greu li saben els
increments dels sous dels alts càrrecs, digui vostè què és el que
cobra, renunciï vostè, potser, als seus increments i llavors
permeti’s fer referències al que cobren tots els altres, perquè
està molt bé que acusin els d’aquest govern d’haver-se
incrementat, però dels seus increments vostè no en parla i
potser també n’hauria de parlar.

Gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Amb això, senyores i senyors diputats,
hem acabat l’articulat del projecte de llei, per tant,
seguidament, podem procedir al debat i a la votació de les
esmenes que es mantenen a les seccions, entitats de dret públic,
societats públiques, fundacions, l'ib-salut i les seves entitats.

Debat núm. 2 de totalitat i globalitat, agrupació de la secció
11, Conselleria de Presidència, amb les seccions i entitats afins.
Seguidament passam a la defensa conjunta de totes les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Mixt AIPF a les seccions
incloses en el debat per la qual cosa té la paraula el diputat Sr.
Josep Mayans, per cinc minuts.

Les esmenes són a les partides del programa 323D, foment
de la participació de centres i cases regionals de les Illes
Balears, les 3362 i 3372, de la Televisió de les Illes Balears. Sr.
Mayans, té la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, president. Parlant d’increments ja parlam de
partides pressupostàriament més tangibles, present aquestes
dues esmenes a la secció 11, Presidència, una que fa referència
a un casal d’entitats, a altres illes i a altres indrets del nostre
país existeixen casals d’entitats on es poden agrupar, reunir els
immigrants que tenim a la nostra comunitat, que crec que és un
benefici mutu tant per a ells com per a nosaltres, i fomentar així
la seva integració, el seu benestar i l’intercanvi cultural, en
definitiva. Són llocs on poden fer reunions, poden compartir
experiències i poden desenvolupar un poc la seva feina, a part
de la seva feina estrictament i pròpiament dita. Com he dit, n’hi
ha a diferents llocs, no fa falta que siguin de compra, poden ser
de lloguer, una de les qüestions que se’m va dir a comissió va
ser que quan estigui tot llest a nivell de Consell de Formentera,
es podrà engegar això, però jo crec que un pas previ, un pas
intermedi seria llogar un local, que n’hi ha ara a l’illa, per
començar a fer feina en aquest aspecte, i crec que seria un pas
per veure com funciona aquest tipus d’instalAlacions a les illes.

També he de dir que és una petició unànime de tots els
colAlectius, tant d’immigrants com colAlectius d’altres
comunitats autònomes que viuen aquí, a la nostra, i sempre ens
ho demanen quan tenim reunions amb ells, un lloc digne,
adequat per poder desenvolupar i poder fer la seva feina fora de
la seva feina estrictament laboral.

Una altra esmena fa referència també al suport dels clubs
esportius, concretament els clubs esportius de l’illa. HI ha
constància que, per exemple, IB3 patrocina diferents clubs
esportius al llarg de totes les illes, a Formentera concretament
no hi ha el patrocini de cap entitats esportiva en particular, és
compatible amb el que se’m va dir també a comissió, que la
Conselleria d’Esports ja treu beques o ajudes per ajudar als
clubs esportius, crec que això que propòs és compatible amb
aquest tipus de beques i ajudes, no té res a veure una cosa amb
l’altra, és una ajuda més, una ajuda suplementària que palAliaria
un poc la insularitat que vivim les illes anomenades menors.

Jo estic disposat en ares que es pugui aprovar alguna de les
esmenes que presentaré a les diferents seccions, que si hi ha
alguna transacció, sigui en aquesta o en les posteriors,
d’ampliació a l’àmbit territorial, a l’ampliació de la partida, o
disminució, o sigui el que sigui, xerrar-ne en benefici que les
esmenes puguin ser aprovades.

Gràcies, president.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. A continuació passam a la
defensa conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Popular. Per tant, té la paraula el Sr. José María
Rodríguez. Són les esmenes RGE núm. 3414, 3720, 3553, 3554
i 3552. També les 3419, 3515, 3567 i 3418.

Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Hace
un año en este mismo debate, fuí objecto de la más cruel
persecución política, sin que posteriormente, a pesar que ha
pasado un año y sin que haya ninguna instancia judicial de la
judicatura que haya podido pedirme nada, ni siquiera como
testimonio, ni como testigo. Habiendo soportado la escucha de
mi teléfono, más de 650 conversaciones telefónicas, sin que de
ellas se derivasen la comisión de ningún delito. Hoy vengo a
esta cámara a quejarme, a quejarme porque creo que es el
momento oportuno de decirlo. Hace un año los grupos políticos
pidieron mi dimisión. Lamento que no esté aquí el Presidente
del Gobierno, o la Presidenta del Consell de Mallorca, fueran
dos de las personas que lo hicieron, o la Presidenta del
Parlamento, que tenía un libro donde venía expresamente dicho
que tenía que dimitir. Sólo dejaré constancia de una cuestión.
Hoy, no hay que buscar en ayer, ni nada, la prensa viene que se
sale, hoy la prensa viene que se sale. No un diario, todos los
diarios...

(Alguns aplaudiments)

..., no un sólo medio, todos los medios. Y resulta que hoy
la persona del libro se ve que no lo ha leído más. El Presidente
del Gobierno y secretario general del PSIB de las Islas Baleares
se ve que no (...), pero hay un silencio clamoroso de que aquí
algo se está ocultando a la sociedad. No voy a (...) con el tema
este, dejo aquí la denuncia de que nadie dice nada y es un
escándalo lo que hay hoy. No son sospechas, son imputaciones
judiciales y nadie dice nada, porque son de los suyos. Al ser de
los suyos no pasa nada.

(Alguns aplaudiments)

...Si fuera el Partido Popular tendríamos primeras páginas
de un diario nacional, apertura de telediarios y todo esto. Yo
dejo aquí la denuncia y creo que a alguien tendría que hacerle
pensar y reflexionar sobre lo que está ocurriendo en la clase
política de esta comunidad autónoma.

La sección 11 que hoy me toca defender la enmienda a la
totalidad y a la globalidad, es un documento presupuestario Sr.
Conseller, el cual ese documento presupuestario a través de su
intervención se clarifica un poquito qué es lo que quiere decir
aquel documento presupuestario. Y usted basó su acción
política de este nuevo curso político, ya no tiene limitaciones,
sino que es una acción que usted emprende, en tres ejes
básicos: la legislatura de las personas, el fomento de la
participación ciudadana y la legislatura del poder municipal. Y
en función de estos tres ejes que usted diseñó, el Partido
Popular ha hecho una enmienda a su presupuesto para mejorar

y para conseguir estos objetivos.  Y espero que al aceptarlas sí
que se puedan conseguir, en caso contrario quedaremos en más
declaraciones vacías de contenido porque no tienen contenido
económico y en política las cosas si tienen soporte económico
se pueden cumplir mejor.

Al final de la legislatura veremos si todo lo que entendemos
ambos, usted y yo, por el trabajo para las personas se ha hecho
y podremos valorar si efectivamente esta es la legislatura que
se ha trabajado para las personas. Yo no creo que no haya
ningún político que cuando trabaje no trabaje para las personas,
para el interés general. Pero a veces hay unos que se esfuerzan
más que otros. La verdad es que del documento presupuestario
no se desprende que éste vaya dirigido a las personas, a las
personas que posiblemente más lo necesiten, porque es lo que
tenemos que ver, no a las personas genéricas que es un verbo
lógicamente indeterminado.

El segundo ángulo de su afirmación era el fomento de la
participación ciudadana. Yo ya lo advertí en aquella comisión
de que no lo veía, sí era un gesto, una proposición no de ley y
(...). Nada más haré una comparación. Usted pone 250.000
euros para la partida participación ciudadana, para un territorio
de 4 islas, 1.040.000 habitantes y ya le dije que era poco, por
eso le hemos puesto una enmienda para que sea más. Para tenga
usted una referencia, en el Ayuntamiento de Palma los
presupuestos del 2008 recogen para la participación ciudadana
4.700.000 euros. Un municipio que la mitad de la población no
llega, 4.700.000 euros. La comunidad autónoma en su eje de
participación ciudadana, 250.000 euros. Quiero que reflexionen
sobre estas dos cifras para que usted me digan luego qué
piensan.

Y luego la otra afirmación era “la legislatura del poder
municipal”. Bien, en esta me lo ha puesto usted muy fácil,
facilísima. Ustedes empiezan creando algo que puede ser
positivo, el fondo de colaboración con entidades locales y uno
cuando dice esto piensa que hay recursos, habrá medios,
lógicamente los municipios dispondrán de más dinero. Pero
cuando lees y cuando ves la partidas te asombras y dices esto
no es así. Hicimos una Ley municipal y de régimen local en
Baleares que mire usted, será mejor o peor, pero fue enviada,
para enmiendas, tres veces a los municipios, consells insulars
y a las federaciones de municipios. Cada uno aportó, se
hicieron referencia y fue un gran logro, fue un gran logro
establecer el 0,7 del fondo de cooperación municipal, de libre
disposición de los municipios. Ellos recibían dinero y lo
gastaban como ellos querían. Fue un gran logro. Este año, este
fondo, porque entra progresivamente era del 0,82%, tendría que
ser 16 millones de euros, en la partida vienen 14, con lo cual ya
empezamos a incumplir esta ley y lógicamente tenemos una
enmienda para que se cumpla. Pero es que además ustedes
pretenden sustraer de este fondo la partida que también creo la
misma ley para pagar los sueldos de aquellos municipios que
por su escasez de recursos no pueden poner un sueldo al
alcalde y tienen derecho sus vecinos a tener un servidor
público, electo a su servicio. 

Entonces aquello que era bueno, si se sumase todo el fondo
de cooperación municipal, el que dice la ley como mínimo, la
ayuda a los municipios de la Sierra de Tramuntana, el sueldo de
alcaldes y lo que ustedes quieran incrementar se ve aminorado.
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(...) vía ley de acompañamiento, vía presupuestos de este año,
el poder municipal lo recortan, le recortan fondos porque no
hay poder sin fondos Sr. Conseller. Yo he sido concejal y no
hay poder sin fondos, usted ha sido también consejero del
Consell de Menorca y no hay poder sin fondos y aquí hay
muchos concejales y alcaldes, ex-alcaldes y le dirán siempre lo
mismo, los municipios son el primer eslabón para el bienestar
de los ciudadanos, para la participación ciudadana y para todo
lo demás, necesitan más recursos, no menos recursos. Y parece
mentira que un Gobierno que califica de legislatura de poder
municipal entre (...) fondos y dando competencias y por último
modificando, a través de la ley de acompañamiento, sin
participación de los municipios posible, lo que habían
conseguido a través de una ley pactada y tramitada a través de
este Parlamento.

Sr. Conseller, yo creo que esto son aspectos negativos de
este presupuesto y creo que deberá usted enmendar y aceptar
las enmiendas, en caso contrario no sería posible. No es posible
que usted ponga un cajón de sastre dentro de la Dirección
General de Proyectos, de 5 millones de euros, y deje usted estas
(...) actividades, participación ciudadana y poder municipal sin
los recursos que le pertenecen. No es posible que (...) los
fondos de libre disposición de la Dirección General de
Comunicación para las empresas de diarios y prensa escrita o
(...) y recorte estos otros. Yo creo que hay que hacer un
equilibrio Sr. Conseller y si creemos en la participación
ciudadana, dotarla adecuadamente. Si creemos en el
municipalismo dar recursos y dar (...). No es posible hacer (...).
Por tanto, Sr. Conseller, yo creo que usted tiene una muy buena
ocasión para aceptar las enmiendas y al menos que se vea
reflejada su intención en el documento presupuestario.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Per tant, ara intervé el Govern en
una qüestió incidental per un temps de quinze minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Portaveu del Grup Parlamentari Popular, jo he vingut a parlar
de pressupost i a açò m’ajustaré. Les referències a la història,
a la memòria, supòs que tindran ocasió alguns dels aquí
presents de donar-li complida resposta, si és que n’hi ha,
òbviament.

Per tant, senyors diputats del Partit Popular i de l’Agrupació
Independent de Formentera, accept que el pressupost de la
Conselleria de Presidència i del Govern en general no els
acabin d’agradar, és lògic, no són els seus. Els puc dir que els
nostres pressuposts s’han elaborat pensant en els persones, ho
recordava a la seva intervenció el portaveu del Grup
Parlamentari Popular, pensant també en millorar la qualitat de
vida de la població de les nostres illes, pensant en els famílies
i perseguint un marc de cooperació i consens. Em permetran

que més enllà dels números i les partides concretes, els expliqui
la intenció de la nostra acció política. Vostès saben que el
pressupost no és més que una priorització de les polítiques i en
aquest sentit voldria fer un parell de reflexions sobre l’esperit
cooperador i d’enteniment. Aquests també són uns pressuposts
que marquen l’inici d’un camí envers les infraestructures
silencioses, és a dir, un camí cap aquelles inversions que no són
tan vistoses com les obres d’asfalt i de ciment, però que ens
ajuden a vertebrar la nostra societat, socialment i territorialment
parlant.

Pel que fa al pressupost de la Conselleria de Presidència, els
he de dir que també prenem aquest camí per als nostres
projectes. Un camí que vol ser més silenciós i eficaç que
cridaner i efectista. A què hem de respondre, o a què volen
respondre aquests pressuposts? En primer lloc a un molt
necessari pacte local. Des d’aquesta conselleria volem assumir
el compromís que aquesta sigui la legislatura del poder
municipal, no només l’any 2008, tota la legislatura estarà
impregnada d’aquesta idea de municipalisme, com també ho va
ser l’anterior, també ho vull reconèixer, efectivament l’anterior
conseller d’Interior va tenir una gran dedicació al tema
municipal. I aquesta és una aposta que hauríem de fer tots
plegats. Ja he tingut l’ocasió de repetir-ho un parell de vegades
en aquest Parlament, com a la resta de temes d’estat, el pacte
local és una feina de tots els grups d’aquesta cambra i per
suposat, inclòs el PP, que té la més notable presència municipal
a les nostres illes. En conseqüència, estic disposat a parlar tot
el que faci falta, acceptar suggeriments, revisar tot el que calgui
i incloure totes les aportacions assenyades. És necessari que
aquest pacte surti endavant, però sobretot que surti amb el
màxim suport possible, millor si és amb l’acord de tots.

Senyores i senyors diputats, no els descobriré res si els dic
que els ajuntaments sempre han estat els germans pobres del
desplegament autonòmic. La legislació els ha anat dotant de
tasques, però no de recursos suficients. En aquesta cambra hi
ha molts diputats relacionats amb el poder local i ho saben, més
ben dit ho pateixen des de fa molts d’anys. Ens trobam a més
a més amb la paradoxa afegida que els nostres ajuntaments
vénen assumint competències que per llei no els corresponen,
però que han anat incorporant silenciosament en el seu quefer
quotidià el fet d’estar en contacte dia a dia amb la ciutadania i
que els arriba a representar fins el 30% de la seva despesa. Açò
és així, quan una competència no és de ningú, acaba sent d’un
ajuntament, en el benentès que és una competència sense
recursos econòmics. Ara no ens queda altra opció que estudiar
i pactar, si és possible, com podem acabar amb aquest greuge
i a més, dotar-lo de més competències, dotar de més
competències els ajuntaments. Millorar el seu finançament i
ajudar a solucionar el deute històric acumulat. Tot açò ho hem
de fer, no ho podem fer d’altra manera, més que incorporant en
aquest procés, tan el Govern de l’Estat, l’autonòmic, els
consells insulars i per descomptat, els propis ajuntaments. Per
tant, hauria de ser tot un exemple de colAlaboració institucional,
des de la lleialtat i la cooperació a favor de la ciutadania. Tot
un repte senyores i senyors diputats.

L’altre camí en què s’ha instalAlat aquesta conselleria és el
de la participació ciutadana. Ben aviat presentarem el primer
Pla de participació ciutadana, complint com no podria ser
d’altra manera amb un mandat d’aquesta cambra. Consideram



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 Fascicle 1 / 18 de desembre del 2007 701

 

imprescindible que s’avanci fins el més alt nivell de democràcia
participativa. Les xifres d’abstenció electoral, d’abúlia social
i de desinterès per la política són greus malalties que hem de
combatre de forma immediata. La nostra idea no és altra que
fer-ho posant a l’abast de la ciutadania un instrument que
serveixi per dinamitzar la societat i ampliar la seva veu. A
través d’aquest Pla de participació ciutadana, tractarem de
generar un nou impuls cap a la democràcia participativa. 

Per avançar en aquest camí i generar nous hàbits
democràtics entre la ciutadania i la classe política, primer hem
de ser capaços de posar sòlides bases. Avui ens trobam en el
punt de partida. Però permeti’m que aporti un apunt polític. El
major factor d’èxit d’aquest Pla de participació recau en un
canvi d’hàbits i costums de la classe política. És evident que
tots plegats no hem sabut generar la ilAlusió i la confiança entre
els ciutadans, o encara pitjor, moltes vegades entre tots els hem
fet perdre aquestes ilAlusions i aquelles esperances. L’abúlia de
la participació es deu en gran part perquè els polítics no
responem globalment a allò que els ciutadans esperen de
nosaltres. Per tant, és imprescindible, indispensable canviar els
models de comportament i potenciar l’aplicació dels principis
cívics, com ara són el respecte a l’adversari, la cooperació i el
consens. I en el mateix temps hem d’eradicar els enfrontaments
gratuïts a cops de micròfon, les declaracions insultants a través
dels mitjans, el filibusterisme polític, les travetes només per fer
mal al contrari, o l’excessiva judicialització  de l’acció política.

Insistesc, si volem atreure la participació de la ciutadania
haurem de ser els primers en donar exemple, tengui la certesa
que des del Govern assumim plenament aquesta obligació.
Aquest programa de participació ciutadana que presentarem a
començaments d’any, s’implantarà d’una manera progressiva
i per tant, consideram que la dotació pressupostarà per enguany
és l’adequada, però sabem que l’haurem de millorar en un futur
pròxim. Com els acab de dir, primer hem de crear l’hàbit, les
noves formes de fer política, si ho aconseguim l’aplicació serà
molt més fàcil.

Senyores i senyors diputats, permeti’m que passi a altres
temes. El Grup Popular amb esmenes que no hem tractat aquí,
però jo no tendré ocasió de tornar intervenir al llarg d’aquest
debat, ens proposar retallar les partides destinades als mitjans
de comunicació per incrementar les ajudes adreçades, per
exemple a les cases regionals. Els vull recordar que la nostra
política de cases regionals és distinta a la que fins ara s’havia
duit a terme en aquesta comunitat autònoma. Mirin, aquestes
entitats ha de ser capaces d’autofinançar-se en gran part. No
poden estar supeditades als designis i preferències del polític de
torn, perquè és el que dóna la subvenció, subvenció sense la
qual no poden sobreviure aquestes entitats. El nostre model
persegueix assolir aquesta capacitat d’independència, ajudar-
los a exercir el seu dret com associació i plantejar des de
suggeriments a queixes, o qüestions que els puguin preocupar
de bon de veres i que requereixen de la nostra intervenció. Açò
en cap cas vol dir que no creguem en les cases regionals, tot el
contrari. Ara estam a punt de cedir un local a la Federació de
Cases Regionals perquè disposin d’una seu social.

És un cas similar al de les cases balears a l’exterior. També
aquí volem canviar una política basada preferentment en la
subvenció per a la cooperació. Aquest pensam que és el camí

de futur. Per a nosaltres no n’hi ha cap altre, tanmateix la
subvenció pura i dura mai arribarà a resoldre definitivament els
problemes, encara que la demanda és inesgotable i els recursos
són limitats. És aquell exemple tan antic de donar peix o una
canya de pescar. Sobre les cases balears a l’exterior he de dir
que en el 2008 aplicarem nous projectes, com és el cas de
facilitar l’ajuda a domicili de les persones necessitades, per la
qual cosa crearem a més nous llocs de feina que aniran a
descendents de Balears. Al mateix temps estan preparant amb
la Universitat de les Illes Balears un paquet de formació
específica per als joves descendents de Balears i que inclou
pràctiques a les empreses. Si volem assegurar la pervivència de
la nostra empremta a Amèrica llatina, hem d’atreure els joves
que són ja terceres o quartes generacions i ho hem de fer amb
allò que més els interessa, formació i oportunitats laborals. 

En definitiva, són molts els àmbits en els quals aquest
Govern vol impulsar una nova etapa basada en la transparència
i l’equanimitat. Amb l’objectiu clar d’anar canviant i
equilibrant, com ja els deia abans, la cultura de la subvenció
per la de cooperació. 

Parlaré ara d’una altra qüestió que també fa referència al
pressupost de la Conselleria de Presidència, em referiré a IB3.
No entenc senyors diputats del Partit Popular que esmenin el
pressupost de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, quan vostès mateixos, concretament el Sr. Pastor, han
reconegut en compareixença parlamentària, que el pressupost
d’IB3 és continuista i per tant, no tenen cap problema de
números. Tampoc no puc entendre que no acabin d’estar
d’acord amb el canvi de gestió, molt més austera que fa
comptes portar a terme l’actual Govern. Els record que
l’endeutament  bancari actual d’IB3 puja a 138,3 milions
d’euros i que el deute estimat amb els proveïdors serà de 10
milions d’euros en tancar l’any, després d’haver-lo reduït amb
una aportació extraordinària de 25,5 milions d’euros que hem
hagut de pagar des de la Conselleria de Presidència, perquè així
ho obligava un acord de Consell de Govern, adoptat dos dies
abans de les eleccions.

La direcció d’IB3 s’ha compromès a gastar menys i a
ingressar més. Per aconseguir-ho fan comptes aplicar per
primera vegada un sistema de control de despesa que es basarà
en l’assignació de pressuposts a cada un dels departaments.
Aquest control que es realitzarà de forma continua, indicarà en
cada cas els desviaments entre la despesa real i la
pressupostada, a més es donarà informació mensual sobre el
grau d’execució del pressupost. Aquest canvi en la gestió de la
despesa és fonamental perquè IB3 no acabi transformant-se en
un projecte insostenible i fins ara anava per aquest camí. El dia
que em varen interpelAlar, els vaig dir que pensava que la
televisió pública hauria de ser un dels anomenats temes d’estat.
Per tant, enlloc d’utilitzar-la com a arma política per fer mal a
l’adversari, ens hauríem d’esforçar per trobar normes de
funcionament i control democràtic, que ens anessin bé a tots i
establir acords i dissenys de conjunt. Ara els vull tornar a
repetir, els torn estendre la mà, entenguin per favor els esforços
que fa la direcció de l’ens públic, amb el suport del Govern, per
poder dur endavant un nou projecte de servei públic de
radiotelevisió a Balears. 



702 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 / Fascicle 1 / 18 de desembre del 2007 

 

D’entrada la direcció d’IB3 té la intenció de revisar
contractes i rescindir-ne alguns, a més de treure’n altres a
concurs a mesura que es vagin extingint per obtenir importants
reduccions de despesa. A tall d’exemple els puc recordar
l’estalvi que s’ha aconseguit reduint el salari assignat als
directius, l’anterior equip directiu cobrava 1.387.000 euros,
l’actual en cobra 1.254.000. O la previsió d’augmentar els
ingressos en 220.000 euros anuals, gestionant puntes de
tresoreria, cosa que fins ara mai s’havia fet. 

Ja sé que vostès han retret una i una altra vegada la
davallada d’audiència i entenc que els pugui preocupar aquest
descens, almanco que els pugui preocupar tant com ens
preocupa a nosaltres. Però com vostès saben tant bé com jo
mateix, açò és fruit d’un canvi de model de programació en el
que creim. Tots els especialistes asseguren que a causa de la
inèrcia prèvia existent, poden passar mesos fins que l’audiència
pren coneixement de la nova oferta i es fidelitzi. Açò,
juntament amb l’aparició de la nova oferta televisiva fa que
sigui cada vegada més difícil assolir audiències elevades en poc
temps. Però en el mateix temps apostar per una diferenciació de
la programació, fent-la més autòctona també ens donarà
avantatge a l’hora de competir amb les grans televisions
d’àmbit estatal. 

El canvi d’estratègia que implantat la nova direcció respon
a tres directrius que els tornaré recordar. Fomentar el
desenvolupament de la indústria audiovisual de les Illes
Balears. Fer que la ràdio i la televisió tenguin un caire de servei
públic, fent-la més pròxima i donant a conèixer la cultura i els
valors autòctons. I finalment, fer un ús normalitzant de la nostra
llengua. Probablement vostès senyors del Grup Parlamentari
Popular no apostarien per aquesta programació, ben segur que
no, ni defensarien aquest pressupost que en tot cas i repetint les
seves paraules, han qualificat de continuista. Nosaltres
consideram que aquest projecte va ben encaminat i en són una
mostra les mesures d’estalvi econòmic i el model de servei
públic que ha dissenyat la direcció d’IB3 i que d’entrada
significa haver presentat un pressupost amb un estalvi per a
aquest concepte de 30 milions d’euros. 

En tot cas i com acaballes d’aquest primer torn de paraula,
vull assumir la responsabilitat de proposar a tota la cambra i al
Grup Popular en particular, el consens sobre els tres temes que
jo consider cabdals en la gestió de la Conselleria de Presidència
al llarg d’aquesta legislatura i que ja vaig tenir ocasió de
presentar-los en comissió. Per una banda, aquest pacte local
mitjançant el qual millorarem entre tots la gestió i el servei dels
ajuntaments, que són les institucions més properes als
ciutadans. En segon lloc, el Pla de participació ciutadana que
no és un pla més, és un intent de tapar l’encletxa creixent entre
la ciutadania, les institucions i els polítics. I aquí no hi ha
Govern, ni oposició, tots estam en el mateix sac. I finalment, la
ràdio i la televisió pública. És imprescindible arribar a un acord
bàsic perquè l’ens no sigui motiu de permanent disputa política.
Un acord de cooperació i colAlaboració en el qual jo no hi pos
absolutament cap límit.

No tenc cap dubte que aquestes tres propostes seran preses
per part de vostès amb la major de les consideracions, per la
qual cosa els estaré molt agraït i pensin que els ciutadans també
ho estaran que és molt més important. Tres propostes, que

juntament amb un grapat més donen cos i consistència als
pressuposts que segur que són millorables, però sobre els quals
fins ara no he sentit cap argument suficientment sòlid, ni he
llegit cap esmena suficientment important per justificar la seva
devolució al Govern. Cosa per la qual deman a aquesta cambra
que es rebutgin la seva iniciativa.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Moragues. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Rodríguez per un temps de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Sr.
Conseller, evidentemente usted acaba de hacer aquí una oferta
que es interesante, un pacto de estado, un pacto de acuerdo y de
consenso sobre tres materias muy importantes, el (...)
municipal, la participación ciudadana y IB3. A mi me parece
muy bien que hayan reconvertido ustedes su discurso, porque
estos tres ángulos hace un año no eran iguales, no había pacto
ninguno, de ninguna clase, aquí era guerra de guerrillas y
terreno de (...), no quedaba nada; me parece muy bien, nuestro
partido político es un partido con vocación de gobierno, que
evidentemente estamos en la oposición, pero una oposición
responsable, y no nos negamos a ningún acuerdo, siempre que
los acuerdos -la palabra pacto sabemos todos el contenido que
tiene, un pacto es un respeto del Gobierno hacia la oposición y
de la oposición hacia el Gobierno-, usted no puede pedir un
pacto sobre IB3 con el uso que está haciendo IB3 de la acción
de la oposición, no es posible, no es posible que
permanezcamos callados, no es posible la imparcialidad, habrá
que pactar todo, inclusive el nombramiento del director
general, que ustedes no han querido pactar, ni lo han intentado.
Por tanto, muy bien al pacto, pero un pacto en condiciones y un
pacto con las cláusulas bien hechas, evidentemente aquí
estamos.

¿El pacto municipal? Cuando ustedes quieran, pero ustedes
empiezan mal, ustedes empiezan mal, empiezan poniendo en
cuestión y derribando parte del edificio municipalista que se
creó en la anterior legislatura; que usted ha reconocido que no
fue malo, pues podemos mejorarlo, pero no unilateralmente, no
a través de leyes de acompañamiento. Y lógicamente usted no
puede pedir un pacto sobre esto y luego actuar unilateralmente.

Y por último, la participación ciudadano. Usted ha centrado
algo que es importante que es el desafecto en que muchas veces
ocurre entre electorado y la convocatoria de elecciones, ¿qué
está ocurriendo aquí? Yo creo que el análisis es bien claro, no
sólo son recursos, hay que poner algo más; este gobierno, que
actualmente nos dirige, es fruto de algo que mucha gente no
entiende, es legal, lógicamente es legal, tiene la mayoría de este
Parlamento, pero su estructura, su composición resulta de
marginar o de impedir que la fuerza más votada gobierne, y
eso, siendo legal, no fortalece la democracia, no invita a la
gente a votar, no incita a la gente a meter el voto en el sitio.
¿Por qué? Porque dicen, la mayoría, y usted si quiere hacer un
estado de opinión lo verá, que se tergiversa la voluntad
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popular; yo reconozco que es legal, pero también he de
reconocer que esto no fortalece la democracia.

Es evidente que Son Espases, las promesas electorales, si no
se cumplen, no fortalecen la democracia, usted me puede hacer
bandera de un hecho durante toda la campaña electoral y casi
media legislatura y luego al final decir, mira, tengo dolor de
cabeza pero hemos de aceptar esto; esto es inadmisible, y no
fortalece la democracia. Y evidentemente, no proteger en la ley
de acompañamiento una promesa electoral como es Cala
Marçal, pues, evidentemente, no fortalece la democracia.

Quiere decir que la acción de gobierno y la acción de la
oposición cada día trabajan en fortalecer o no la participación
ciudadana, no se trata de dinero, no se trata de dar ayudas, sino
posiblemente de explicar a la gente porqué se hacen las cosas
y explicarlo mucho más, no esperar a que pase el chaparrón,
sino explicar a la gente porqué hemos hecho esto y porqué
hemos hecho lo otro. Lógicamente esto es algo que ustedes
tienen en sus manos, y aquí tienen al Partido Popular, como un
solo bloque, para responderle que sí, a lo que usted quiera, pero
vamos a establecer pactos de Estado sobre materias que los dos
seamos conscientes de lo que pactamos, cuando estamos en el
Gobierno unos y otros en la oposición, y cuando estén otros en
el Gobierno y otros en la oposición, no para estos cuatro años
porque a ustedes les conviene, sino para varias legislaturas,
cuando ustedes quieran. Es la oferta que le hizo la presidenta
del Partido Popular al presidente Antich, en su visita, que,
lógicamente, pues se llegaba a unas conclusiones y a otras no.
Faltan algunas más, usted ha dicho las suyas, hay otras
materias, como las de educación, materia de Estado que
lógicamente no se quiere entrar, pero bueno, nosotros
seguiremos insistiendo; creemos que es una materia de Estado,
y si quieren ustedes vamos a entrar.

Por lo demás, usted me rechaza todas las enmiendas, Sr.
Conseller, ya las defenderé en el próximo turno, ha dicho que
ya estaba aquí en el discurso o lo he entendido así yo, si no
pues estaré encantado de que me rectifique. Pero hay dos que
son importantísimas, la participación ciudadana y el Fondo de
Cooperación Municipal son necesarios que se cumplan, porque
si no, no tendrá credibilidad todo su discurso.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Per tancar la qüestió, té la paraula
el Sr. Moragues, per un temps de cinc minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, he de dir que estic
molt més pròxim al discurs que acaba de fer vostè, al tarannà
que demostra amb el seu discurs que amb alguna de les altres
intervencions, que, per suposat, té tot el dret a fer, però jo he de
dir que una persona que vulgui impulsar acords, vulgui
impulsar consens, vulgui polsar enteses, estic segur que és
possible que ens entenguem amb aquest tipus de missatge que
vostè acaba de fer. Sé que no serà fàcil, perquè en aquesta
cambra hi ha una història que a tots ens marca, òbviament jo no

he estat aquí molts d’anys en aquestes darreres legislatures i per
tant no tenc la memòria tan fresca, i segurament algunes ferides
tan fresques com les que poden vostès tenir, per mor
d’experiències polítiques que són molt dures i que a mi
m’agradaria que entre tots poguéssim anar superant. Mantenint
les diferències, òbviament no és el mateix ser a l’esquerra que
a la dreta o al centre, però jo crec que l’acció política també ha
de permetre superar aquestes diferències i fer feina
conjuntament per al conjunt dels ciutadans.

Quan he explicat el meu posicionament en relació amb les
esmenes, només feia referència a les esmenes a la totalitat, no
he entrat a les esmenes parcials, algunes d’elles evidentment,
com vostè m’havia fet notar al llarg d’avui de matí, és evident
que hem comprovat que hi ha un error i evidentment vostès
tenen raó, intentarem fer una esmena transaccional, però ho
farà el portaveu perquè nosaltres hem canviat, jo faig una
intervenció incidental sobre les esmenes a la totalitat i el
portaveu després participarà en el debat de les esmenes en
concret.

Per tant, em vull quedar, i així acab, Sra. Presidenta, em
vull quedar amb aquesta acceptació, almanco de l’esperit de
consens i d’acord, i esper que a les pròximes setmanes de
l’exercici del 2008, ilAluminats pel pressupost que esper que
demà puguem aprovar, puguem arribar a un acord amb tots
vostès.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Moragues. En torn en contra, té la paraula la
Sra. Marí, pel Grup Parlamentari Mixt, per un temps de cinc
minuts.
 

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Rodríguez, em sap greu però
aquesta diputada de la seva primera intervenció en veritat que
no ha entès el pròleg que ens ha fet, no he entès quina relació
tenia parlar de greuges ni de traumes amb la premsa d’avui dia,
etcètera. Per tant, si qualque dia té l’amabilitat d’explicar-ho,
s’agrairia. De totes maneres, també dir que no hem entès o no
hem trobat cap argument que ens faci donar suport a aquesta
esmena a la totalitat, la 3414, per tant pensam que no hi ha
motius per donar-hi suport i per tant hi votarem en contra.

Així i tot, però, ens agradaria fer qualque referència,
esmentar algunes consideracions al pressupost d’aquesta secció
11, de presidència. Ens agradaria, òbviament, poder avançar,
sense caure en cap sorpresa massa excessiva, òbviament que el
nostre vot serà favorable al pressupost presentat pel conseller.

En primer lloc, però, consider que es tracta d’uns
pressuposts realistes, fets amb criteri i coherència i que són uns
pressuposts adaptats a les necessitats de la conselleria en la
mesura de les possibilitats que té el Govern per a enguany.
Aquestes possibilitats i impossibilitats venen marcades, com ja
és ben sabut i s’ha debatut en aquesta cambra, per les dificultats
de finançament que pateixen les Illes Balears; per tant, som, ja
ho sabem, la comunitat autònoma que més decalatge té entre
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allò que els seus ciutadans paguen en imposts i allò que l’Estat
inverteix en la pròpia comunitat. Això ho sabem, malgrat
l’Estat no faci públiques les balances fiscals, publicitat que és
constitucionalment obligatòria a la majoria dels estats plurals.
Tenim, per tant, una necessitat imperiosa de millorar el
decalatge fiscal amb l’Estat i d’aconseguir un finançament just
per a la nostra comunitat autònoma.

Aquest és un tema important i per això m’hi torn a referir,
sobretot perquè en aquests moments s’estan negociant les
transferències en matèria de justícia. arrossegam molts
handicaps a causa de transferències mal finançades en altres
àrees i crec que seria molt important, ara que tenim consciència
d’aquesta necessitat, de no tornar a caure en els mateixos errors
del passat. Els pressuposts d’enguany, per tant, en aquesta
secció, com en tantes d’altres, venen marcats per l’herència de
la legislatura anterior, no es poden realitzar de bell nou i
presentar les característiques que tots els membres d’aquesta
cambra voldríem, sinó que presenten llastos que hem de mirar
de superar de la millor manera possible, és per això que
podríem qualificar en bona part aquests pressuposts de
continuistes, però a l’hora de comentar algun d’aquests llastos;
pensem per exemple en IB3, la televisió pública de les Illes
Balears ha heretat un deute important, com ha esmentat ara el
conseller, de prop dels 130 milions de deute, i ha heretat també
les dificultats pressupostàries derivades del fet de posar en
marxa una televisió pública. En poc temps emperò IB3 ha
millorat sensiblement, com ja hem manifestat també en altres
ocasions, no només pel fet que fa a la seva gestió de
pressuposts, sinó també pel fet que fa a la qualitat de la seva
programació, a l’adequació de les necessitats informatives de
la nostra societat. Per tant, no votarem a favor de totes les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Popular i que fan
referència a aquest ens públic de la televisió de les Illes
Balears.

En relació amb l’esmena 3772, presentada pel Grup AIPF,
aprofit per fer la reflexió que entenem que no és IB3 qui ha de
finançar els clubs esportius i les polítiques de joventut; el
suport a l’esport forma part dels pressuposts de la Conselleria
d’Esports.

Així mateix, en referència a l’esmena 3515, la qual fa
referència als casals balears a l’exterior, com per exemple la
Protectora Menorquina de Còrdova, consider que sí que s’han
de tenir en compte. Vull pensar que el Govern ho té present,
perquè són una mena d’ambaixades de les nostres illes a
l’exterior en la majoria d’ocasions i que aquestes s’han
d’aprofitar. Consider, però, que estan finançades
adequadament, especialment si tenim en compte les dificultats
fiscals a les quals fèiem referència al principi d’aquesta
intervenció.

Quant al Pla de participació ciutadana, l’esmena 3418,
entenem que té el pressupost que li permet començar a
treballar, a més a més, si tenim també en compte que aquest
camp havia estat desatès en altres legislatures i que s’anirà
completant aquest pressupost de forma gradual.

Així mateix, consider en aquesta secció que s’ha fet a nivell
pressupostari allò que era possible, tenint en compte totes les
circumstàncies a les quals hem fet referència.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, té la paraula el Sr. Melià, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
Grup Parlamentari Unió Mallorquina rebutjarà l’esmena a la
totalitat d’aquesta secció. Consideram, com a totes les altres
seccions també ho manifestarem, consideram que són uns
pressuposts realistes i suficients per encarar i fer front a les
necessitats que es planteja cobrir l’administració autonòmica.
Lògicament, aquest grup parlamentari també voldríem una
millora substancial, i consideram que és de justícia que aquesta
es produeixi, una millora substancial del finançament de la
comunitat autònoma, però mentre aquesta mesura arribi i els
recursos són els que són, consideram que aquests són uns
pressuposts realistes i que el nostre grup vol donar-los suport.

En relació amb les qüestions concretes, és evident que
moltes de les esmenes que es presenten no tenen sentit, ja que
hi ha partides suficients al nostre entendre per fer front a les
despeses que es proposen; el tema del Casal de Formentera; el
tema del suport a les cases regionals, la Casa Balear de
Còrdova, són necessitats que els propis pressuposts tenen
partides suficients per fer-los front si hi ha voluntat política del
Govern d’encarar aquestes despeses.

En relació amb IB3 també consideram que els pressuposts,
s’ha dit per part del Partit Popular, que són continuistes; és a
dir, anam en la línia de mantenir l’estructura; lògicament la
discussió d’IB3 no és una discussió pressupostària o no és
bàsicament una discussió pressupostària, sinó una discussió de
model, és un debat que hem tengut en altres ocasions. El nostre
grup parlamentari defensa el nou model que s’implanta a IB3,
perquè és un model de qualitat en la programació, és una eina
de normalitat i de normalització de la llengua i la cultura de les
Illes Balears i és una eina de dinamització de la indústria
audiovisual; lògicament aquest no és el debat, però com que
altres portaveus hi han fet referència no volia deixar d’esmentar
aquestes qüestions.

Lògicament, en relació amb la cooperació amb el món
local, també és una assignatura pendent la millora del
finançament de les entitats locals, és ver que des del Govern de
les Illes Balears la legislatura passada, i li hem reconegut
diverses vegades al Sr. Rodríguez, es varen fer coses molt
positives per ajudar i colAlaborar amb les entitats locals, i crec
que aquesta línia es manté perfectament amb els pressuposts
actuals, el tema dels sous dels batles, el qual va ser una
iniciativa del Sr. Rodríguez, es manté i és una partida prevista
i que, lògicament, farà front a les necessitats que hi ha en el
món local. Que al Grup Parlamentari Unió Mallorquina li
agradaria que hi hagués més fons per a les administracions
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locals? Lògicament, però també els recursos són els que són,
els recursos són justos i escassos i lògicament no els podem
dedicar tots a la colAlaboració municipal. Tampoc no és la
manera d’arreglar el problema del finançament de les entitats
locals, incrementar el fons municipals, si bé, mentre aquesta
solució definitiva arriba, sí que crec que, des de la comunitat
autònoma s’ha de fer un esforç en aquest sentit.

I en relació amb la participació ciutadana, es preveu una
partida; lògicament, consideram que no és comparable el que
succeeix als ajuntaments i concretament a l’Ajuntament de
Palma, on hi ha un departament dedicat a la qüestió, aquí el que
hi ha és una partida per al foment, per posar en marxa un Pla de
participació ciutadana, una mesura que no hi havia en els
pressuposts dels anteriors exercicis i que, per tant, consideram
que és positiva, 250.000 euros, consideram que amb aquesta
partida es podrà engegar una dinàmica positiva als efectes de
participació ciutadana i als efectes d’aconseguir aquest objectiu
de generar nous hàbits democràtics i fer més propera l’activitat
política als ciutadans.

De totes maneres, deixi'm dir que el Sr. Rodríguez a la seva
exposició s’ha fet ressò que el pacte no enforteix la democràcia,
perquè considera que és antinatura, perquè considera que els
ciutadans entenen que el seu vot no serveix per a res;
malament, precisament el Partit Popular, entre d’altres, entre
tots els grups, hauria de fer pedagogia que tenim un sistema
proporcional, que tenim un sistema representatiu, on els
diputats són els que elegeixen els ciutadans i aquests diputats
han de conformar majories i han d’arribar a pactes. Si no feim
aquest esforç de pedagogia, que no és el que precisament notam
que faci el Partit Popular, si no ho feim justament provocarem
aquesta reacció, que és l’allunyament del ciutadà, perquè
realment el que feim és confusió i no parlar clar i no dir quines
són les regles del sistema.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Barceló, per un
temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, voldria fer una
protesta, perquè en quedi constància al Diari de Sessions que
el nostre portaveu, en el debat de l’any passat, va veure quan li
llevaven la paraula quan intentava parlar, precisament en aquest
mateix debat fa un any, del cas Andratx; avui, el portaveu del
Partit Popular ha tret tota una sèrie de diaris, ha començat a
parlar de temes que no eren i que no tenien res a veure amb el
debat d’avui, com ara sí, efectivament, per tal de deixar
constància d’una qüestió i per tant en aquests moments ...

(Remor de veus)

Jo agrairia als senyors diputats del Partit Popular que
deixassin acabar la intervenció, per tal que en aquests moments
es debatés una qüestió que no tenia res a veure amb el
pressupost. En definitiva, en tot cas deixar constància que el

cas Andratx segueix endavant; que hi va haver unes converses
entre el Sr. Hidalgo, el Sr. Matas i el Sr. Rodríguez un dia
abans de la detenció; que aquestes converses eren per veure
com s’assumien les responsabilitats, no eren per veure com
s’assumien les responsabilitats polítiques, sinó per veure com
s’eludia el temporal que venia damunt. En tot cas, això sí que
està clar i, al marge de les responsabilitats penals, hi havia unes
responsabilitats polítiques que en el seu moment no es varen
voler assumir.

Respecte del debat que sí que ens correspon, que és el de
presidència, secció 11, hi ha cinc esmenes a la totalitat,
presentades pel Partit Popular. No hem sentit cap argument de
pes per anar contra aquesta secció, cap dels arguments que
s’han utilitzat ens permeten preveure que els pressuposts
presentats no s’ajustin als objectius ni a les necessitats fixades,
ni en el cas de l’esmena a la totalitat de la secció 11 ni de les
quatre esmenes que es presenten bàsicament referides a l’ens
públic i societats de ràdio i televisió de les Illes Balears. De fet,
l’ens públic de Radiotelevisió té uns objectius que són
assegurar els principis de pluralisme polític, cultural, social i
lingüístic i nosaltres pensam que aquests pressuposts donen
resposta a aquests objectius fixats. Hi havia una sèrie de canvis
necessaris a la televisió pública de les Illes Balears, poc a poc
aquests canvis que es van fent van donant els seus fruits i, de
fet, volem recordar, per exemple, el gest d’austeritat reduint els
sous dels directius o els canvis a la programació que van
encaminats a donar resposta al que ha de ser una televisió
pública de les Illes Balears. El mateix podria dir respecte de la
resta de societats anònimes públiques esmenades.

Respecte de les esmenes del Grup AIPF-Mixt, proposa el
Casal d’Entitats a Formentera; consideram que és una proposta
interessant que s’ha de tenir en compte, si bé en aquests
moments, pel que sabem, està en vies de negociació i per tant
es pot preveure que les actuacions es puguin dur a terme més
endavant.

Respecte de l’esmena de suport als clubs esportius de l’illa
de Formentera, coincidim que s’ha de donar total suport als
clubs esportius, però no té sentit que surti de la societat
Televisió de les Illes Balears, la qual té uns objectius marcats
determinats i que amb aquesta esmena es desequilibraria,
sobretot si tenim en compte que el suport als clubs esportius
està previst a altres partides de la conselleria competent, per
altra banda que no seria ben bé la de presidència.

Pel que fa, passant a l’esmena del Grup Parlamentari del
Partit Popular, sobre el compliment de la Llei de règim local de
les Illes Balears, al marge de la transacció que es pugui fer en
aquests moments durant el debat, consideram que els
pressuposts donen compliment suficient al que preveu
l’esmentada Llei de règim local i, en tot cas, seria molt
important, és molt important el suport del Govern als
ajuntaments, als consells insulars i és evident que els
ajuntaments necessiten millorar, de manera eficaç i de manera
clara, el seu finançament, necessiten el suport de totes les
administracions, en aquest cas de l’administració autonòmica,
i estam convençuts que al llarg de la legislatura es notarà aquest
canvi.
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El mateix podem dir respecte d’altres apartats a què fan
referència les esmenes del Partit Popular, a les cases regionals,
com per exemple es proposa la celebració del centenari de la
Casa Balear de Còrdova; recursos per a centres i cases
regionals de les Illes Balears; en definitiva, respecte d’aquesta
qüestió consideram que el pressupost previst és adequat per
atendre totes aquestes qüestions.

I el mateix es pot esmentar respecte del foment de la
participació ciutadana. És un objectiu molt lloable, compartit
totalment, però pensam que el pressupost pot ser suficientment
adequat per atendre la participació ciutadana; sobretot si tenim
en compte que les actuacions i activitats que es poden fer per
fomentar la participació ciutadana no necessàriament han de
significar una despesa pública, sinó que es poden fer actuacions
per altres vies i per descomptat, de manera transversal, també
es poden a terme tota una sèrie d’actuacions per altres
conselleries, que vagin en benefici de la participació ciutadana.
Sobretot, si tenim en compte que abans aquesta partida no
existia i per tant ara és una millora que es preveu en el
pressupost de la Conselleria de Presidència; en tot cas, la
participació ciutadana implica un esforç de tot el Govern,
implica una intenció de tot el Govern i estam convençuts que
millorarà clarament.

Per tant, al marge de la transacció que es pugui fer de
l’esmena 3419, anunciam el vot en contra de totes les esmenes
presentades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Socialista, té la paraula el Sr.
Diéguez, per un temps de deu minuts.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Vicepresidenta, señoras y señores
diputados. Se nos presenta una enmienda a la totalidad por
parte del Grupo Parlamentario Popular, a la totalidad de la
conselleria, del ente público Radiotelevisión, de la sociedad
Ràdio Illes Balears, la sociedad Televisión Illes Balears y la
sociedad Multimedia Illes Balears, que suma un total de cinco
enmiendas a la totalidad. La razón de ser de la enmienda a la
totalidad puede deberse normalmente a dos motivos, entre otros
muchos, pero yo creo que dos de carácter general resumirían
cuáles son aquellas causas generales en las que se tiene que
basar una enmienda a la totalidad. La primera sería que la
orientación general del gasto en la conselleria no sea el que
corresponde o debe corresponder a la misma conselleria; es
decir que con esa enmienda a la totalidad lo que se haría sería
repudiar una determinada forma de hacer política, naturalmente
según su reflejo presupuestario, es un planteamiento legítimo,
lógico y que es consecuencia de la normal discrepancia que
obligadamente tiene que existir entre un gobierno y los partidos
de la oposición parlamentaria.

El planteamiento de una enmienda a la totalidad en esos
términos exige que haya una relación entre las enmiendas
parciales que se presentan, en las que se ponga de evidencia el
distinto modo de entender la política entre fuerzas de signo
distinto; es decir que si cuando uno analiza el presupuesto de
una conselleria ve que el gasto lo está destinando para

finalidades que esa fuerza política que en este momento está en
la oposición considera que no es correcto hacer, pues a la vista
de que la conselleria está yéndose de lo que él cree o de que la
parte de la oposición cree que es el camino correcto, se
presenta una enmienda a la totalidad.

Ahora, ese es el medio o el método lógico, aparte de ese,
hay una segunda fundamentación que podríamos definir, pues
que se presenta la enmienda a la totalidad por tradición o por
exigencia de presentarlo so pena de debilidad parlamentaria.
Nos encontraríamos en tal situación cuando un diputado, que
se ve obligado por los esquemas habituales, ínsitos en la
tradición parlamentaria según la cual se debe presentar
enmienda a la totalidad a todas las secciones, aunque no existan
motivos concretos en el presupuesto. Es decir, nos
encontraríamos una especie de tradición prenavideña, sin más
fundamento que hacerlo porque se debe hacer.

¿En qué caso nos encontramos? Hay una repulsa a la
totalidad de la sección, porque es contraria a una línea política
determinada que se considera que no és correcta desde los
normales ámbitos de discusión entre la oposición y el
Gobierno, o nos encontramos simplemente una tradición
prenavideña. Es muy fácil averiguarlo, basta con la lectura de
las enmiendas parciales para saber si existe realmente un
motivo que justifique una enmienda a la totalidad por tener la
conselleria una orientaión incorrecta en el gasto público
previsto para el próximo año, o si nos encontramos, como ya
hemos dicho, en esa tradición prenavideña.

Pues bien, el Grupo Parlamentario Popular presenta cinco
enmiendas a la totalidad en esta sección y tan sólo cuatro
enmiendas parciales, con lo cual, aún estimando de gran
potencia las enmiendas parciales, nos quedaría, si cada una
fuera para una sección, nos quedaría una a la totalidad que no
tendría ninguna pequeña pega, pero que sin embargo se habría
ido a la totalidad de la misma. Lo cual nos mete en el camino
de la paradoja parlamentaria. Pero es que si entramos en el
análisis de estas enmiendas veremos también que ninguna de
esas enmiendas recoge la enjundia suficiente como para por sí
sola justificar una enmienda a la totalidad.

De las distintas enmiendas que ha presentado el Grupo
Parlamentario Popular, la primera, la 3419, es una enmienda
que se ha presentado para que se cumpla la ley municipal y de
régimen local, por un importe de 1.837.433 euros.
Efectivamente, y alabamos el acierto, en este caso, del Grupo
Parlamentario Popular, existe un pequeño, el pequeño error por
el porcentaje de dinero que supone, puesto que, habiendo una
partda prevista al respecto, hay una pequeña discordancia entre
lo que debería recoger esa partida y lo que recoge en realidad,
y la diferencia exactamente es de 137.473 euros. Con lo cual,
estaríamos dispuestos, aceptando y agradeciendo la
intervención en este caso del Grupo Parlamentario Popular,
estaríamos dispuestos a transaccionar la enmienda 3419
exactamente tal como está, solamente que modificando la
cantidad propuesta por la de 137.473 euros, que es, después de
los complejos cálculos de porcentajes y demás que corresponde
para sacar esta cantidad, hemos obtenido -no cansaré con el
tiempo, no cansaré interviniendo explicando el proceso
matemático al respecto-, pero creo que así sería un modo de
sustanciar este pequeño error.
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Con respecto a las otras enmiendas, la 3515, que prevé
actos de celebración del centenario de la Casa Balear de
Córdoba, Protectora Menorquina, está previsto ya en el
presupuesto, en el programa 131B, por lo tanto existe una
coincidencia entre lo que desea el Partido Popular y lo que está
haciendo el Gobierno. Igual que la enmienda anterior.

Respecto a la enmienda 3567, para fomentar la
participación de las casas regionales en la comunidad
autónoma, una enmienda de 300.000 euros, como ya está
también dotada en el apartado 323D, existe una vez más una
coincidencia entre lo que desea el Grupo Parlamentario Popular
y lo que está haciendo el Gobierno en estos momentos.

Y por último, la última de las enmiendas, la 3148, que tiene
como objetivo loable potenciar la participación ciudadana, se
encuentra que evidentemente ese programa de participación
ciudadana, en el que todo el mundo coincide que se debe sacar
adelante, coincide una vez más lo que pide el Grupo
Parlamentario Popular y lo que está haciendo el Gobierno pues
ya está previsto que a medida que se vaya desarrollando, a
medida que se vaya produciendo el proceso de dinamización de
forma progresiva, se irá llevando a cabo esta dotación también
de forma progresiva, por lo que las cantidades que hay en este
momento son suficientes para lo que se va a emplear el
próximo año.

En definitiva entiendo, Sr. Diputado, que nos encontramos
con cuatro enmiendas que no sirven para amparar una totalidad,
puesto que vistas una a una todas van en la misma línea en la
que va el Gobierno. La primera -ya digo- la transaccionamos si
usted está, por supuesto, de acuerdo en ello, porque va en esa
misma línea y hay un pequeño error de cálculo al respecto, y las
otras todas están recogidas ya presupuestariamente. Por lo tanto
lo lógico y normal sería que quedara resuelto el tema aquí i que
no tuviéramos que pasar ni siquiera la votación de las
enmiendas a la totalidad por esa coincidencia política que, ya
digo, hay en este momento, (...) naturalmente las diferencias
obvias que pueda haber entre los distintos grupos
parlamentarios.

Pues muy bien. En consecuencia, pues, no habiendo una
alternativa sólida planteada aquí a la política presupuestaria
planteada al Gobierno, pues lo normal, ya digo, sería que estas
enmiendas decayeran; decayeran no es la palabra técnica, sino
que fueran retiradas las enmiendas por lo menos a la totalidad,
si no las parciales.

Respecto a las enmienda parciales presentadas también por
AIPF, evidentemente complace que no haya enmienda a la
totalidad al respecto. Hay dos enmiendas parciales, tienen dos
enmiendas parciales que yo creo que tienen una perversión en
su origen que yo no me cansaré de repetir de aquí al final de la
legislatura, y es que, Sr. Diputado, en este Parlament todos
somos diputados de las Baleares y nos debemos a todos los
ciudadanos de las Islas Baleares con independencia de la
circunscripción en la que hayamos salido elegidos. Flaco favor
haríamos a la comunidad autónoma si cada uno nos
dedicáramos exclusivamente a los intereses de nuestra
circunscripción, si uno sólo hablara de Palma de Mallorca
porque es donde se desenvuelve, otro de Manacor, otro de Inca,
otro de Menorca, otro de Ibiza, etc., etc. Por eso..., claro está,

siempre sin perjuicio de atender con más interés los problemas
que nos son más cercanos a cada uno de los otros, pero sin
excluir la defensa del interés de los demás ciudadanos de
nuestra comunidad tenemos que obrar en consecuencia en este
parlamento. El interés particular de cada isla, lo que es interés
particular de cada isla, quien lo debe defender es su respectivo
consell, i de cada municipio pues su respectivo ayuntamiento.

Entonces con estas dos enmiendas que se nos han
presentado por parte de AIPF se vuelve a demostrar que
solamente se están defendiendo intereses no de Formentera sino
del Partido Popular en Formentera, y digo del Partido Popular
en Formentera porque es el propio Partido Popular al que se
refiere como diputado 29 al que presenta estas enmiendas. Pero
si analizamos las dos enmiendas que hay, la primera, la 3362,
que es financiación de un casal de entidades, está ya previsto en
los programas 323D i 463E, sin perjuicio de que cuando estén
definidas las actuaciones se valorará más adecuadamente su
ejecución, con lo cual una vez más nos encontramos con que la
enmienda que se presenta va también en la línea de lo que está
haciendo el Gobierno.

Y la última enmienda -y con esto finalizo- la 3332, de
apoyo a los clubes deportivos de Formentera, también, como ya
se le ha dicho, está previsto en la conselleria competente. Pero
es que además creo que tiene un defecto importante de
planteamiento político esta enmienda, y es que quien tiene la
competencia sobre política deportiva de clubes en Formentera
tiene que ser o corresponde que sea el consell de dicha isla;
entonces es poco respetuoso con el consell de dicha isla pedir
que de sus competencias se encargue el Govern de les Illes
Balears. No es para eso para lo que hemos constituido en esta
legislatura un consell en Formentera; no hemos constituido un
consell en Formentera para que de sus competencias se
encargue IB3; creo que supone una cierta perversión del
sistema.

Evidentemente las dos enmiendas tratan exclusivamente
sobre Formentera y nos gustaría que también se defendieran
por su parte los intereses de todos los ciudadanos de estas islas.

En definitiva -y finalizo- pues hemos visto que la enmienda
a la totalidad solamente se sustenta en la tradición y las
enmiendas parciales van todas, con mayor o menor acierto,
naturalmente en esto podemos disentir, van todas en la misma
línea de lo que está haciendo el Gobierno. Por lo tanto tenemos
que felicitar al Gobierno por ir en la línea que toda la cámara
quiere que vaya. Nada más, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. En torn de rèplica..., té la paraula el
representant del Grup Mixt, Sr. Mayans, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, molt breument. Simplement per ratificar i argumentar
potser un poc més les dues esmenes. És evident que les dues
esmenes fan referència a assumptes de l’illa, i responent un poc
al portaveu del Grup Socialista, no només en tenc de l’illa de
Formentera, n’hi ha també de les altres Illes Balears i estic molt
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orgullós de defensar les exigències, els motius o les obligacions
de tot Balears i sobretot de Formentera. Per tant en continuaré
presentant, encara que a ell no li agradi, de Balears i sobretot
de Formentera.

I referent als altres temes, jo he dit a la intervenció que era
compatible el suport de la Conselleria d’Esports als diferents
clubs esportius i també el finançament extra quant a publicitat
o altres motius també als clubs esportius per part d’IB3. Per
tant no té res a veure una cosa amb l’altra, s’ha argumentat per
diferents grups el mateix argument, i per tant no sé..., si aquesta
és l’única excusa per no votar a favor de les esmenes pobra
excusa és. 

I també hi ha hagut motius o excuses per no votar que ja
està inclòs dins alguna partida d’alguna conselleria o algun
epígraf pressupostari que no he pogut veure, tampoc no entenc
per què no es pot votar a favor, si ja està previst.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Rodríguez per un temps de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señores y señoras diputados,
después de la lección magistral del profesor Diéguez habrá que
explicar alguna cosa, porque cada vez parece que hay que pedir
permiso al Gobierno para poner una enmienda a la totalidad, y
yo no me creo, por mucho que me lo jure, que usted no se
piensa que tenemos motivos suficientes para enmendar a la
totalidad IB3; no me lo creo, no me lo creo porque, claro, lo
que ocurre es que me da usted 10 minutos, a la oposición, junto
con el diputado también del equipo de gobierno, 10 minutos
más 5, y 5 minutos más 2 y medio, y claro, hemos de hablar de
todo, pero cuando quiera usted díganos..., (...) una moción para
hablar de IB3 y verá usted si tenemos motivos justificadísimos
para votar en contra de sus presupuestos.

Mire, nosotros hemos puesto enmiendas conscientes, a la
totalidad a la sección 11 de Presidencia, porque creemos que
no responde a la realidad, no responde a lo que dice el
conseller. Yo creo que el conseller tiene buena voluntad y
quiere hacer las cosas, pero al final suma lo que dicen los
presupuestos y no lo tienen. 

Y mire, contestando a la intervención del Grupo de Unión
Mallorquina, Sr. Melià, es verdad que hay partidas en el
presupuesto, pero aquí se traen para controlarlas. A mí no me
va bien que haya una partida general, un cajón de sastre para
luego, cuando me haga falta, aquí lo llevo; no, no, si vienen los
presupuestos a la cámara es para explicar muy bien qué voy a
hacer con los recursos, no tener un cajón de sastre para ir
sacando cuando quiero. Si a usted le gusta esto a mí no me
gusta, y yo que esto tengo que ponerlo de manifiesto. Por lo
tanto no es así.

Yo entiendo que usted vote en contra, porque hay un pacto
que lo dice, que no puede dar soporte -además es público- a
ninguna acción que no esté conforme por unanimidad, y a
ninguna iniciativa, tampoco. Por eso tuvieron que retirar la ley
del territorio, de..., la ley del territorio, efectivamente. La ley
del suelo urbano, la ley del suelo. Tuvieron que retirarla porque
no estaba conforme con ella todo el mundo, tuvieron que
retirarla. El pacto, Sr. Melià, es necesario siempre en política,
pero lo que no es normal es que se desvirtúe la política, y
cuando las minorías impiden que gobierne la mayoría se está
desvirtuando la política. Lo que usted mantiene no lo dice
ninguna ley electoral. ¿Que (...)?, claro que sí. ¿Que (...)?, claro
que sí, pero no la sensibilidad menor tiene que gobernar, bajo
ningún concepto, y si usted cree esto pues tendremos que hacer
un curso los dos juntos, a ver si nos pueden decir a uno y a
otro, explicarnos las materias de qué va el tema éste.

El del PSM dice que la participación ciudadana es un (...)
de gobierno. Yo creo que somos todos responsables, creo que
todos los grupos políticos tenemos que hacer el esfuerzo
necesarios no solamente con recursos económicos, sino
convenciendo a los ciudadanos de que lo estamos haciendo
bien, o que pensamos hacerlo mejor, porque si no, no nos
seguirán, nos caeremos nosotros con la bandera o con la
pancarta o con lo que sea y al final haremos así y detrás no
vendrá nadie porque no somos fiables. Yo creo que esto es una
responsabilidad de todos. La participación ciudadana hemos de
fomentarla y hemos de incrementarla, pero lógicamente como
he dicho anteriormente: no a través de gestos y (...), sino siendo
consecuentes con los que decimos, con lo que prometemos. No
se puede estar tres años haciendo procesiones de Son Real a
Cort y luego al final decir que es lo mejor del mundo; eso no es
posible, es que los descalifica. Por lo tanto, señores, creo que
hemos de ser más conscientes, más serios y más rigurosos en
los planteamientos políticos, porque posiblemente cuando no
lo esperamos, como les pasa a ustedes, pueden gobernar y se
quedan entonces un poquitín como girados de..., con un mal
efecto.

Y por último evidentemente, como he dicho anteriormente,
no es una pequeña cantidad; yo mantengo que es la mejor;
esperemos que en la transacción que tenemos que hacer si
efectivamente es la que usted dice, Sr. Diéguez, o la que
decimos nosotros. Nosotros hemos argumentado el porqué de
las cantidades y el porqué de los motivos. Usted dice ahora que
son menos; bien, nos lo tendrá que decir, yo en dogmas de fe
no creo todavía, hay que ver el tema cómo va.

Les agradezco muchísimo a todos, evidentemente, la
intervención, y vuelvo a decir al conseller lo que dije antes: yo
creo, Sr. Conseller, que se puede hacer mucho trabajo, se puede
hacer muchísima labor en el tema de llegar a pactos, pero
siempre tengamos claros los conceptos, siempre que
evidentemente, si hay un pacto por IB3, no puede ser para que
callemos y otros hagan, ha de ser pactándolo todo, desde la
dirección al contenido, a todo el tema, a cómo se hace la
televisión, que haya más pluralidad, que haya más apertura, que
evidentemente todos nos veamos, cuando vemos la televisión,
un poquito representados. Esto no ocurre ahora; si quiere usted
cogemos la parrilla de ayer y lo podemos ver enseguida, con la
de ayer, con la hoy no sé como será, pero la de ayer,
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evidentemente. Y lógicamente decirle que si hemos enmendado
es por esto. 

Las casas regionales no son un club cualquiera. Las casas
regionales es algo más, es algo más que un centro, es un centro
donde se tiene que conseguir la incorporación de este personal,
que se siente de una región de España concreta pero que vive
aquí, integrarlo en nuestra cultura, integrarlo en nuestras
costumbres, integrarlo en todo lo que representan las Islas
Baleares, y esto no se hace fácilmente, eso cuesta, cuesta
muchísimo apoyo y decisión. Como usted quiera, también en
este aspecto hacemos un pacto, no de subvenciones sino de
acciones concretas.

Por lo tanto, Sr. Conseller, señores diputados, yo mantengo
las enmiendas a la totalidad y lógicamente al final se verá lo
que sucede.

Gracias, Sra. Presidenta.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. En torn de contrarèplica, si volen té
la paraula el Grup Mixt. No? Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina té la paraula el Sr. Melià per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, només
un comentari molt ràpid: vostè em diu “desvirtua la política”,
“la sensibilitat menor governa”... D’això res, Sr. Rodríguez,
aquí governa qui té més vots, i hi ha una coalició que té més
vots que vostè i més suport popular que vostè, això és la
democràcia i això és el sistema, i vostès, amb tota aquesta
confusió i amb totes aquestes afirmacions, el que fan és
precisament això, provocar que la gent s’allunyi de la política
perquè l’estan confonent, i la sensibilitat menor no governa,
governa la sensibilitat major, que aquesta sensibilitat major està
formada per diversos grups polítics, i això és tan evident que
em sap greu que vostè, persona experimentada, no ho pugui
entendre. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. En torn de contrarèplica, i si
volen l’ús de la paraula... El PSM no. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Solamente dos observaciones
respecto a lo que se ha comentado por parte del Grupo Mixto.
Pues cuando nos preguntaba por qué si una enmienda no se
acepta porque ya está prevista en el presupuesto, pues nos decía
que no pasada nada por hacer dos veces lo mismo. Hombre, yo
creo que hacer dos veces lo mismo es lo mismo que hacerlo una
vez, sólo que la segunda es un poco superflua e inútil, y el
trabajo inútil normalmente conviene ahorrarlo para gastar las
energías en otras cosas.

Me ha dicho que está orgulloso de defender Formentera, y
yo estoy orgulloso de defender las Baleares, y creo que la
mayoría de los diputados de aquí estamos orgullosos de
defender Baleares, y Formentera forma parte de Baleares y
estamos muy orgullosos de que así sea. 

Respecto a las aclaraciones que me ha pedido el Sr.
Diputado del Grupo Parlamentario Popular, no quería aburrir
mucho porque hoy es un pleno que no es un pleno muy
distraído, desde luego, pero le haré algunas observaciones
sobre los números que afectan a la enmienda que ha
preguntado. No es un dogma de fe, ya digo, y yo tampoco sé
mucho más que usted, ni mucho menos, de números, faltaría
más, pero por lo que dicen los que saben de ello es que en este
momento la cantidad que se tiene que destinar al nuevo fondo
de colaboración municipal, de acuerdo con la Ley de
acompañamiento, son 2.645.441,60 euros, no, 2.000 millones,
2.645 millones. De esta cantidad el 0,7 de los ingresos propios
son 18.517.807; el 87,5% de esa cantidad son 16.203.081
euros; entonces la dotación del fondo, que está ubicada en la
Conselleria de Presidencia, en el capítulo 11, Dirección
General de Administración Pública, programa 124A, la partida
destinada al Fondo de cooperación municipal tiene una
dotación de 14.365,608..., perdón, 14 millones, tiene usted
razón, de números sabe mucho más que yo; 14.365.608 euros.
Si a esa cantidad le añadimos la partida del capítol cuarto a
corporaciones locales, que tiene una dotación de 1.700.000
euros -en el programa no pueden salir partidas finalistas-, luego
obviamente tiene que ser esta partida porque es la única que
hay para pagar ayudas con el fin de abonar sueldos a
corporaciones locales, nos daría una cantidad total de
16.065.608. Entonces la diferencia es muy pequeña, que es la
que le he planteado yo anteriormente.

En cualquier caso creo que tengo entendido que ha
aceptado la transacción, creo tenerlo entendido... Bueno, en
cualquier caso nos lo dirá antes de la votación y estaremos
encantados de votarla a favor.

Y solamente una observación más a la única..., a un detalle
que ha mantenido usted en su réplica. De lo que no ha
mantenido usted en su réplica yo no le voy a hacer
contrarréplica por elegancia parlamentaria. Usted ha hablado
de que hay motivos para enmendar a IB3; yo la verdad es que
me he limitado a leer sus enmiendas y en sus enmiendas no los
he leído en ningún sitio, no he visto ninguna enmienda parcial
a nada de IB3. Entonces los motivos, como decía, no se me
ofrecen o se me alcanzan, una de las dos cosas; entonces, como
no los he leído... Ahora, yo sí que sé la enmienda que le
gustaría hacer, y es que en IB3 mandemos nosotros, quiero
decir ustedes, esta sería la enmienda, pero vamos... Pero
nosotros le ofrecimos una cosa en su momento, que era tener la
misma posición que el Partido Socialista en IB3, que era tener
un director adjunto, con lo cual usted podía participar más
directamente del proceso. Ustedes lo rechazaron y todavía la
verdad es que no entiendo por qué, pero después de haberlo
rechazado es un poco absurdo que se planteen estas situaciones.

En cualquier caso, Sr. Diputado, no esté intranquilo ni
mucho menos por lo que haya pasado este año. A medida que
haya acción de gobierno, el año que viene habrá más acción de
gobierno, habrá otro presupuesto, y usted sin duda tendrá más
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motivos, no digo más fundados, porque cada uno mantenemos
posiciones distintas, pero usted tendrá motivos más fundados
para plantear más enmiendas y entonces podrá exponer con
mayor contenido y alcance una enmienda a la totalidad. Con
mayor contenido y alcance, eso sí, no digo con más razón,
porque la razón, pues como siempre, la disputaremos desde
esta tribuna el año próximo.

Nada más, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. 

Arribats a aquest punt, s’havia previst que hi hagués les
votacions. Però donat que també s’havia previst que l’horari
seria les 13,55, crec que hi ha un acord de tots els grups
parlamentaris per continuar amb el debat número 3, de
Turisme. És així, senyores i senyors portaveus?

Doncs passem al debat de totalitat i globalitat, agrupació de
la secció 12, Conselleria de Turisme, amb les seccions i entitats
afins. 

Seguidament passam a la defensa conjunta de totes les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Mixt-AIPF, per la
qual cosa té la paraula el Sr. Josep Mayans i Serra per un temps
de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Les esmenes que fan referència a
aquesta secció, n’hi ha de tots els àmbits; n’hi ha fins i tot una
que ha demanat el Consell de Formentera, o que ho volia
demanar però al final el conseller de Turisme del Govern no va
poder anar a Formentera, quant a una ajuda per a promoció
turística, i he recollit la seva petició i l’he transformada en
esmena. Fa referència a la promoció turística, la 3375.

Hi ha altres esmenes, també, que fan referència a
Formentera tot l’any. Dins el pressupost hi ha una partida
específica per a Eivissa per fer un programa d’Eivissa tot l’any;
vàrem veure que era una cosa molt positiva i evidentment
s’havia fet a l’illa menor a través de la PIMEF i vaig fer una
esmena perquè es fes també, es posés una partida específica per
a l’illa de la Pitiüsa menor. Crec que realment és un intent
important de desestacionalitzar el turisme i fer temporada baixa
i mitja.

Referent, també, a altres esmenes, la 3377, de rutes
cicloturístiques, hi havia moltíssima feina feta en aquest aspecte
a Formentera i la va fent gent que hi entenia i gent que s’havia
recorregut l’illa moltíssimes vegades; simplement és ajudar
pressupostàriament perquè aquestes rutes cicloturístiques entrin
en funcionament i que es puguin promocionar i gaudir com
toca.

Una altra esmena fa referència als plans d’embelliment. Jo
sé que hi ha hagut plans d’embelliments però fa moltíssims
d’anys, va ser una fórmula que va funcionar molt bé, crec que
aproximadament el 60% el pagava el Govern balear, l’altre
20% els ajuntaments respectiu i l’altre, llavors, el particulars.

Dins els plans d’embelliment, que són una cosa similar o es
podien equiparar al Pla Mirall, en els plans Mirall són fases
d’embelliment dels nuclis urbans, que fan molta falta sobretot
en alguns que són un poc més madurs que altres.

Una altra esmena és per dotar d’una oficina central de
turisme la capital de l’illa. Crec que és l’única capital de les
Illes Balears on no hi ha una oficina de turisme com toca, i
l’ajuntament o el consell actual es veu necessitat d’una oficina
de turisme; actualment fa una petita oficineta a l’enramada de
la terrassa de l’ajuntament consell.

I una darrera esmena important pel tema pressupostari i
també important pel que va representar la seva primera remesa
o la primera fase de l’anterior govern, és el Pla D, i aquesta
esmena evidentment la podríem dedicar a l’anterior portaveu
del Grup Socialista a l’anterior secció: Pla D a totes les Illes
Balears. Jo crec que el Pla D fa funcionar molt bé, cada
ajuntament o cada municipi va triar el projecte que ell volia,
sigui esport, sigui congrés o fos el que fos, i el Govern balear
va subvencionar aquests plans D, que el motiu darrer era dur
turistes o dur gent visitant a les Balears en època de temporada
mitja o temporada baixa. 

És evident -ho tornaré a repetir perquè ho he fet abans- que
qualsevol esmena d’aquestes, si s’ha de fer alguna transacció
via modificar la quantitat o via modificar l’àmbit territorial, és
evident que estic disposat a fer-ho perquè es puguin aprovar
quantes més millor i en sentit positiu, evidentment.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. A les partides secció 12,
Conselleria de Turisme, al programa 751B, adequació, millora
i promoció de l’oferta turística de les Illes Balears, hi ha la
3374; al programa 751C, ordenació del sector i redefinició del
model turístic, hi ha la 3377 i la 3378; a l’Institut Balear de
Turisme, E02, la 3373 i la 3375; i a l’E09, l’Institut
d’Estratègia Turística de les Illes Balears, la 3376.

A continuació passarem a la defensa conjunta de totes les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Popular, per la qual
cosa té la paraula el seu representant Sr. Flaquer per un temps
de deu minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
el Grup Parlamentari Popular ha presentat una esmena a la
totalitat de la secció 12, Conselleria de Turisme, i a les seves
empreses públiques, i al mateix temps una sèrie d’esmenes a la
globalitat a una sèrie de partides concretes d’aquestes seccions
pressupostàries. I el primer de tot que voldria fer és justificar
l’esmena a la totalitat, malgrat reconèixer, tal com va fer també
el mateix conseller a la seva compareixença a la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts, reconèixer que estam davant uns
pressuposts continuistes respecte dels pressuposts anteriors,
pressuposts de la darrera legislatura. Però malgrat aquest
caràcter continuista, hi ha motius a bastament per presentar
aquesta esmena a la totalitat. De manera particular em voldria
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referir a dos grans motius i també a qualque precisió, en tercer
lloc, qualque precisió també puntual que ens fa presentar
aquesta esmena a la totalitat.

La primera raó bàsica per demanar la devolució d’aquesta
secció amb aquesta esmena a la totalitat és un clar
incompliment de l’Estatut d’Autonomia. Tots vostès coneixen
que la recent reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears parla molt clarament d’un panorama competencial en
matèria turística on les competències tant en ordenació com en
promoció turística són competències pròpies dels consells
insulars, i per tant hi ha un mandat claríssim del nou estatut, un
estatut que vàrem aprovar la major part dels partits aquí i que
va ratificar el Congrés dels Diputats, amb la necessitat de dotar
els consells insulars dels recursos humans, dels recursos
materials i dels recursos econòmic necessaris per fer front a la
gestió de les competències en matèria d’ordenació i promoció
turística. Idò bé, és evident que els pressuposts generals de la
comunitat autònoma, en aquesta secció concreta de turisme, on
estan adscrites les competències en ordenació i promoció,
reflecteixen un claríssim incompliment d’aquest manament
estatutari en la mesura en què no hi ha previsió de
transferència, i el més greu encara és que la mateixa memòria,
que és la que ha d’explicar les grans línies del pressupost, no
parla en absolut de la necessària transferència i assignació
d’aquests recursos econòmics, humans i materials als consells
insulars. Per tant, davant una clara infracció, un clar
incompliment d’un precepte estatutari, jo crec que sobren els
motius, sobren els comentaris per justificar aquesta esmena a la
totalitat.

En segon lloc hem de fer referència també al fet que els
pressuposts tenen un important augment, tenen un important
increment quantitatiu, però un increment quantitatiu que es
refereix absolutament a una partida de devers 8 milions d’euros
que van destinats a la societat Palau de Congressos Societat
Anònima. Si llevàssim aquest increment concret, aquesta
partida concreta, els pressuposts estarien a les xifres, a unes
xifres similars a les de l’any passat. I en aquest sentit, justifica
l’esmena a la totalitat els que pensam que per primera vegada
en els darrers quatre anys hi ha una congelació de les partides
pressupostàries destinades a la promoció turística, a l’IBATUR
en concret. Creim que és una passa enrera, creim que en una
economia con la nostra, tan dependent del món turístic, tots els
esforços que es facin en matèria de promoció turística sempre
són benvinguts i des d’aquest punt de vista una passa enrera per
part de l’administració autonòmica quant als seus pressuposts,
quant a l’aportació de recursos destinats a promoció turística
justifiquen també una esmena de totalitat a aquest pressupost.

I, en tercer lloc, una precisió molt puntual sobre aquestes
raons que justifiquen l’esmena a la totalitat, creim que amb
bona tècnica pressupostària, encara que he de reconèixer que
és possible també tenir arguments de l’altre costat, però creim
que hagués estat molt més adequat, ja li vaig dir també al
conseller, fins i tot quan va acabar la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts, creim que hagués estat més adequat, amb aquests
8 milions d’euros destinats al Palau de Congressos que hagués
procedit a un endeutament de la societat anònima més que a un
endeutament de l’INESTUR amb una aportació que després va
de l’INESTUR cap a la societat anònima Palau de Congressos;
però ja són qüestions més de tècnica pressupostària on ens

imaginam que el Govern haurà tengut les seves raons per passar
aquests 8 milions de l’INESTUR en lloc d’autoritzar un
endeutament de la societat Palau de Congressos, SA.

Aquests són motius senzills, simples, però crec que
suficients per justificar aquesta esmena, una congelació a les
partides de promoció turística i un clar incompliment del que
mana l’Estatut sobre la distribució competencial entre les
distintes institucions de les nostres illes, crec que són motius
que justifiquen sobradament la presentació d’aquesta esmena
a la totalitat, sobretot tenint present en el cas de l’incompliment
de l’Estatut que hem tengut ja sis mesos per posar en marxa una
assignació pressupostària als consells insulars, i tots els que
hem format part o hem tengut el privilegi i l’honor d’estar a les
administracions públiques, tots coneixem perfectament que
aquest és un temps més que suficient per haver valorat aquests
recursos materials, humans i econòmics i que un sol decret, un
simple decret del Govern de les Illes Balears hagués bastat per
fer efectiu el manament dels estatuts, desconeixem, en
qualsevol cas, quina deu ser l’opinió de la presidenta del
Consell de Mallorca, quina és l’opinió de la presidenta del
Consell de Menorca, gran defensora durant la darrera
legislatura del traspàs de competències i quina és l’opinió del
president del Consell d’Eivissa que veuen com, en aquests
pressuposts, no hi ha ni a les partides pressupostàries ni a la
memòria pressupostària el més mínim indici d’una voluntat
clara i real de donar compliment a allò que reclamaven fa molt
pocs mesos i que avui sembla que ha caigut en l’oblit més
absolut per part d’aquests polítics que he esmentat abans.

Dins el capítol de les esmenes parcials, de les esmenes
concretes, són bàsicament esmenes d’afecció, esmenes
d’addició on demanam inversions concretes, em referiré de les
35 que hem presentat, a les més significatives. Demanam
campanyes dirigides al consumidor final, sobretot a través dels
nous canals, a través de les noves tecnologies de la informació,
amb partides concretes perquè hi hagi un compromís
pressupostari evident; demanam també la previsió d’un nou pla
de desestacionalització turística que permeti la inversió amb
infraestructures i equipaments en els distints municipis; suport
a iniciatives d’esport d’elit, creim que la combinació i la
sinergia entre esport i turisme ha estat sempre molt profitosa
des del punt de vista de la imatge i de la promoció i cal
continuar per aquest camí i concretar compromisos
pressupostaris; creim que és molt important, especialment per
a les illes de Menorca i Eivissa, garantir transport adequat
especialment durant la temporada mitjana i baixa i, per tant,
són sempre molt importants els convenis de colAlaboració amb
companyies aèries que puguin mantenir aquestes freqüències
durant tot l’any i, per tant, també presentam esmenes concretes
d’afecció. 

És importantíssim que hi hagi qualque compromís
addicional en aquests pressuposts distint al compromís que es
va signar el mes de març amb l’anterior govern autonòmic del
2007 sobre la Platja de Palma, no apareix en aquests
pressuposts, ni als de Madrid, ni als del consell, ni als de
l’Ajuntament de Palma, cap compromís pressupostari afegit o
addicional als que ja va quedar signat i compromès el mes de
març, per tant, hem passat sis mesos i, com ens temíem, hi ha
el més gran dels silencis sobre una reforma absolutament
necessària per a la nostra indústria turística, no hi ha tampoc
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compromisos concrets en matèria del Pla Renove de Sant
Antoni, on nosaltres demanam a través d’una esmena l’afecció
pressupostària d’un milió d’euros per a aquest fi; no hi ha
tampoc compromisos pressupostaris per a la creació d’una
escola d’hostaleria en el municipi de Ciutadella; no hi ha
compromisos pressupostaris per a la construcció execució de la
segona fase del Palau de Congressos de Santa Eulàlia, a
Eivissa; no hi ha tampoc compromisos pressupostaris per al
Palau de Congressos i Auditori de Ciutadella; no hi ha tampoc
partides per a la compra d’uns terrenys a l’illa de Menorca, que
crec que ara s’hauran facilitat tots els inconvenients que vàrem
tenir durant els darrers quatre anys i que la presidenta de
Menorca coneix perfectament, com són els terrenys de
S’Enclusa, on tampoc no hi ha compromisos pressupostaris per
comprar-ho.

En definitiva, hi ha tota una sèrie de compromisos que
creim que manquen a aquests pressuposts que justifiquen també
sobradament aquestes esmenes parcials. Però ens agradaria en
qualsevol cas continuar insistint en el que hem dit al principi,
creim que l’Estatut d’Autonomia que vàrem aprovar, que vàrem
reformar i aprovar tots els partits polítics ara fa molt poc temps,
és sobretot una norma en què hem de creure tots, i creure en les
normes és també donar-los compliment, i aquest govern fins a
dia d’avui, en matèria de transferència de competències, en
matèria de fer que els consells insulars puguin tenir les
competències i les capacitats de gestió i execució en ordenació
i promoció turística, no tenim en aquest moment més resposta
que la del silenci més absolut del Govern de les Illes Balears.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Buils, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Francesc Buils i
Huguet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Molt
breument, perquè pens que en ponència ja vàrem poder
defensar el que pensàvem, i creim que en base al moment
turístic que vivim són uns pressuposts bàsicament continuistes,
que d’alguna manera reflecteixen també alguns canvis de
matisos en la manera de veure les coses, però si em permet, i un
poquet per cortesia parlamentària i per respondre a les
qüestions fonamentals d’aquestes esmenes a la totalitat, crec
que el silenci no ha estat precisament la clau dni d’aquest
conseller ni d’aquest govern, ni en el que fa referència al tema
de les transferències de l’Estatut d’Autonomia ni tampoc en el
que fa referència a altres inversions fonamentals o a la manera
d’entendre el turisme i de veure les inversions, crec que, i ho
afirm aquí amb rotunditat, a finals de legislatura els consells
estaran més satisfets d’haver tengut un conseller d’Unió
Mallorquina que de l’actuació del Partit Popular els passats
anys.

I aquesta és l’actitud que em transmeten a totes les reunions,
és ver que duim sis mesos, que hem fet per primera vegada

moltes reunions pel que fa referència a quina ha de ser
l’estratègia de la conselleria pel que fa referència a promoció
turística, de quina manera havíem de dividir aquest IBATUR
en una estructura piramidal des de fa molts d’anys i transposar-
la a una estructura de productes, allà on després definíssim
cadascuna de les marques i cadascun dels clusters que eren
aquells líders d’opinió dins cada producte concret a cadascuna
de els Illes per poder prendre decisions per tenir una estratègia
comuna de comunitat, perquè per damunt de cadascuna de les
marques i que cada consell tengui més competència o més
capacitat de prendre decisions amb aquelles coses absolutament
imprescindibles de les seves illes, el que no es pot perdre és la
potència que tenen avui per avui les Illes Balears, com a destí
líder, molt bé també per la feina feta pels anteriors governs,
però com a destí líder a nivell mundial.

Per tant, dins aquest canvi de dinàmica, dins quest parlar,
asseure’ns amb tots els caps de màrqueting de totes les
companyies que avui per avui defineixen, i ho vull recordar i ho
saben perfectament que hi ha les líders a nivell mundial, de
com hem d’estructurar la promoció turística, quins són els
objectes més importants on hem de fer referència, amb quins
productes, sol i platja i d’altres, i amb quines marques ens hi
hem de dirigir; i sobretot amb quines eines després ens hem de
dirigir al consumidor final per tal de canviar la dinàmica que
avui, i és una evidència, tenen els consumidors finals a l’hora
de viatjar. Més d’un 60% dels consumidors, avui per avui,
estan triant la seva vinguda a cadascuna de les nostres illes per
Internet, quasi un 20% ja la hi contracten i, per tant, a resultes
d’aquesta feina feta ens surt que segurament durant el 2008, un
any de transició, on en cap moment aquest govern no ha volgut
rompre la dinàmica perquè és molt important que
econòmicament tenguem encara el model amb la salut que té
avui, tenguem la transició cap als nous productes, cap a la nova
manera de fer promoció turística i sobretot de fer-ho
conjuntament, no amb un pla del conseller o de la conselleria,
sinó amb un pla consensuat amb el sector privat i amb cadascun
dels consells que han participat i participen en el que és el
disseny de l’estratègia turística de la comunitat.

Evidentment, això s’haurà de reflectir i estam molt més
avançats del que pugui semblar, en el que fa a la competència
exclusiva de cada illa i als convenis. No crec, Sr. Flaquer, i li
ho dic molt sincerament, sentir que en aquests moments estam
incomplint l’Estatut d’Autonomia, pens que hem agafat un
camí, pens que d’alguna manera l’estam consensuant amb els
interlocutors que en aquests moments necessiten i crec que, a
part de complir l’Estatut, mantendrem una dinàmica positiva
d’un canvi, però amb una estratègia comuna perquè no es
produeixin dicotomies importants en el sentit de promocions en
marques diferents o a llocs on tot el sector públic i privat no hi
estigui interessat.

Pel que fa referència a la Platja de Palma o al Palau de
Congressos, sí, certament és una qüestió de tècnica
pressupostària fer-ho d’una manera de l’altra, aquesta quantitat
de 10,5 milions, que és la que avui per avui està consignada en
els pressuposts, a la societat Palau de Congressos, s’hagués
pogut fer amb endeutament, o moltes de les inversions que
segurament són positives i unes altres amb les quals ja he dit
alguna vegada que no hi estic molt d’acord, s’han fet no en
base a exercicis anteriors, a endeutar la comunitat, sinó en base
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a endeutar els consorcis que llavors el que fan és fer les
inversions d’aquests plans de desestacionalització, però que en
definitiva dins el pressupost que avui aprovam o que pens que
aprovarem, signifiquen uns plurianuals que estan prorratejats
fins al 2019, i quan molts dels pobles, dels batles em demanen
fer d’altres inversions, n’hi ha moltes d’aquestes que només han
pagat els interessos i que el 2009 pagarem les primeres
amortitzacions, algunes d’elles ja necessiten manteniment com
alguna ruta cicloturística per devers Lloseta que té problemes
i haurem d’arreglar, però no hem començat a pagar
l’amortització si els interessos i el final d’aquestes obres els
pagarem el 2019.

És evident i ja li ho vaig reconèixer en ponència que els
pressuposts de la Conselleria de Turisme en base segurament
que quan la comunitat es va començar a formar era molt més
fàcil la promoció, venien molt més dolços els turistes, quan hi
va haver consciència de mercats destinataris més importants
que estaven fent promoció, que hi havia conjuntures que ens
feien baixar els turistes, ja era mal de fer estirar aquests
pressuposts, i jo crec que sí que són suficients en la seva
majoria, intentarem en la mesura possible racionalitzar aquelles
coses que amb matisos seran lleugerament diferents de les que
podien fer vostès, perquè en definitiva ens abasti per a la
promoció turística que necessitam per al 2008.

Crec que dins el 2008 veuran els canvis fonamentals del que
ens marca el sector públic i privat i que veuran que aquest
silenci que ho crec -i perdoni- que no ha existit mai de
colAlaboració perquè aquestes transferències al final de la
legislatura siguin efectives, però que en definitiva ho siguin
d’una manera pausada, moderada, en base als acords, en base
al diàleg també amb els consells insulars i que en cap moment
no signifiquin ni un trauma, ni una ruptura de l’estratègia de la
comunitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Buils. Sr. Flaquer, si vol la paraula per
rèplica, la té per un temps de cinc minuts.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats, jo seré molt breu, per insistir que crec que en l’Estatut
s’hi creu o no s’hi creu, hi ha una diferència molt significativa
entre la posició que vaig tenir jo com a conseller de Turisme a
l’anterior legislatura i la d’ara, que és la de l’Estatut, l’Estatut
és clar i llampant, no admet interpretacions ni discussions, diu
clarament que les competències són del consell insular, tant en
promoció com en ordenació turística. I vostès divendres que
tenen Consell de Govern, divendres mateix, podrien dur un
decret al Consell de Govern on assignassin els recursos,
insistesc, econòmics, humans i materials necessaris perquè
aquests consells desplegassin les seves competències que els
reconeix l’Estatut, no vostè ni jo, l’Estatut. I aquesta és la gran
diferència entre aquesta legislatura i l’anterior.

I el silenci, jo no em referia tant a vostè com a persones que
avui estan assegudes aquí, que varen aixecar bandera durant la

passada legislatura del traspàs de competències en matèria de
promoció i ordenació turística i avui callen, avui callen i quien
calla otorga, com diuen, i això és el que justifica aquesta
esmena a la totalitat, aquest clar incompliment de l’Estatut. I
l’Estatut no dóna terminis, no li diu vostè faci-ho durant
aquesta legislatura, no, l’Estatut no ho diu, això, l’Estatut diu
que són competències dels consells insulars, la promoció i
l’ordenació turística. Vostè puja aquí dalt i em diu que no em
preocupi que en acabar la legislatura comptarem i veurem si
estan més contents ara que abans. Jo li diré que si hi hagués
sinceritat en aquesta cambra alguna de les persones que seuen
aquí també podrien dir quines aportacions varen tenir en els
seus consells insulars, amb el govern del pacte de progrés del
99 al 2003 i quines aportacions varen tenir amb un govern del
Partit Popular a Menorca, al Consell de Menorca, del 2003 al
2007. I li puc assegurar que varen quintuplicar les aportacions
al Consell de Menorca en matèria de promoció turística en
relació amb el que va rebre el Consell de Menorca durant
l’etapa del pacte de progrés.

Per tant, estic absolutament disposat a afrontar aquests tipus
de comparacions, però no ens equivoquem, Sr. Conseller,
l’Estatut no dóna terminis, l’Estatut no els ha deixar a vostè, al
president i als consells insulars el dret a opinar en quin moment
farem això, i molt menys dir que ho farem a final de la
legislatura, o hi creim o no hi creim, i l’Estatut diu el que diu,
i jo li diré que hi rec, de la mateixa manera que crec el que
vostè diu sobre la necessitat d’una gran marca, ILles Balears,
una cosa no lleva l’altra, jo no li dic que vostès desmunti, que
vostè desorganitzi l’IBATUR, en absolut, he fet feina molts
anys en aquella casa com per no saber l’important que és i el
fonamental que és per a la promoció turística d’aquestes illes,
però una cosa no lleva l’altra, una cosa no lleva l’altra, parlam
d’ordenació turística al Consell de Mallorca, em pot explicar
quin problema hi ha avui, avui, perquè vostè en dos mesos no
faci unes valoracions de quins són els recursos humans,
materials i econòmics de l’ordenació turística a l’illa de
Mallorca i es comprometi aquí en aquest plenari a dir-me que
abans del mes de març, del mes d’abril, del mes de maig, vostè
haurà transferit les competències en ordenació turística al
Consell de Mallorca, no té justificació, no té explicació per a
això.

I en promoció el mateix, sense desfer l’IBATUR. Per tant,
crec que és un motiu més que suficient, és un motiu més que
justificat perquè si creim, insistesc, en l’Estatut, si de vegades
parlam de les nostres conviccions ideològiques, del
nacionalisme, si em permet, creure en el nacionalisme i
l’Estatut és això, és donar-li compliment a l’Estatut. I avui
vostès, els agradi o no els agradi, estan incomplint l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Flaquer. Per contestar té la paraula el Sr.
Buils.
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EL SR. CONSELLER DE TURISME (Francesc Buils i
Huguet):

També molt breument, supòs que es pot ser contundent en
poc temps i els diputats ho agrairan. Al final permeti'm, en un
to divertit, al final el que no sabia negociar era jo, perquè el
conveni amb el Consell de Mallorca era el més petit de tots, Sr.
Flaquer, justament. He de reconèixer que vostè en va saber
molt i ens va deixar curtets, férem el que poguérem. 

Jo no tenc aquesta sensació, vostè diu que estam
incomplint... No, si està fet amb l’acord de cada un dels
interlocutors, si estam defensant tots els mateix i anam cap un
camí de consens i diàleg, sense afrontar cap tipus de ruptura, el
timming que ens marquem les diferents administracions i el
Govern serà el que serà. Si l’han d’exercir que l’exerceixin.
Se’n recordi vostè de la famosa de quan en algun moment
vàrem pactar a no fer-ho públicament i no ho férem durant tota
la legislatura, xerràvem de transferències i la seva resposta
quina era en promoció? L’Estat no els ha transferit mai les
competències de promoció, no hi ha posat recursos econòmics
mai en promoció, són recursos propis de la comunitat. Se’n
recorda?

Per tant, si en aquests moments en base al diàleg, en base al
consens, en base a poder discutir cada una de les coses,
arribarem, tardarem el temps que nosaltres creguem, entre tots
i en base a aquests acords, en caminar cada dia un poc més i
segurament amb acords més substanciosos i més productius que
no d’una manera immediata i que crec que en aquests moments
podria tenir perjudicis.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Buils. En torn en contra té la paraula la Sra.
Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Una
vegada escoltada la intervenció del diputat portaveu del Grup
Popular, el Sr. Flaquer, volem fer una primera consideració que
entenem que necessàriament s’ha de fer sobre el pressupost de
Turisme. És un pressupost, com bé ha dit el diputat,
marcadament continuista, en això hi estam d’acord.
Probablement però no pot ser de cap altra manera perquè s’ha
de donar sortida, s’ha de fer front a compromisos que s’han
adquirit a l’anterior legislatura i que tenen una continuïtat
durant la presenta. En aquest sentit volem considerar que no es
tracta d’un pressupost excessivament innovador, ni trencador,
però tampoc no pot ser de cap altra manera. Per tant, Eivissa
pel Canvi no pot donar suport de cap de les maneres a l’esmena
a la totalitat presentada pel Grup Popular. 

Tampoc no constitueix part de la nostra línia política donar
suport a una política turística basada en el sensacionalisme,
perquè consideram que quadra bàsicament amb allò que no s’ha
de fer. Valgui l’exemple de la inversió proposada a la Mallorca
Clàssic Golf. Entenem que es tracta d’una inversió

desmesurada per als beneficis que en pot treure l’illa de
Mallorca. 

Tampoc no donarem suport a les esmenes presentades pel
Grup AIPF de Formentera, al voltant de les quals voldria fer
algunes consideracions. Es demanen campanyes de promoció
turística a l’illa de Formentera. En primer lloc, qualsevol
inversió en promoció turística ha de venir marcada pel Consell
de Formentera, que és la institució que ha de determinar la
política turística de l’illa. Precisament una de les
característiques en promoció turística que té el Consell de
Formentera és la de voler-se desmarcar de la política turística
que s’ha dut a terme a l’illa d’Eivissa. Vol determinar unes
campanyes pròpies, Formentera sempre ha estat queixosa del
fet de veure’s arrossegada per unes campanyes de promoció
turística d’Eivissa, que no tenen gaire a veure amb les
necessitats de Formentera. Entenem que la promoció turística
d’Eivissa i de Formentera s’han de fer de manera autònoma, en
cada cas, perquè el turisme d’una i l’altra illa tenen unes
característiques ben diferents. Per tant, no entendríem ara
aquest mimetisme en campanyes turístiques entre Eivissa i
Formentera.

Tenim així mateix diverses esmenes en què es demanen
partides econòmiques per a promoció turística per als consells
insulars. De moment la gestió i els recursos econòmics
necessaris per a la promoció turística no estan transferits. Sense
les transferències no es poden destinar partides pressupostàries
a la promoció turística, en compliment del que marca el nou
Estatut d’Autonomia per a les Illes Balears. Sr. Flaquer,
aquestes transferències s’hauran de dur a terme efectivament i
esperam que el Govern sigui diligent a l’hora de realitzar les
implementacions que l’Estatut marca ben clarament. Ara bé,
això s’haurà de fer en el futur i no és qüestió de creences Sr.
Flaquer, no és qüestió de posar l’arada davant dels bous.
Primer s’han de realitzar les transferències i després ja es
podran dedicar partides pressupostàries perquè els consells
insulars gestionin la promoció turística.

Finalment i per no allargar-me, ens hauria agradat Sr.
Conseller poder veure més decisió a l’hora d’invertir a l’illa
d’Eivissa, per millorar això que se’n diuen zones madures, com
ara la Platja de’n Bossa o la zona de Talamanca. Ens agradaria
així mateix que en pressuposts futurs es prevegi de fer una
promoció diferent de l’illa d’Eivissa que no es refereixi només
al turisme de sol i platja. Ja tendrem ocasió esper al llarg
d’aquesta legislatura per poder-ho recordar. Consideram que
l’actual elaboració del Pla estratègic de turisme s’haurien de
tenir en compte aquestes inversions més valentes i decidides
per resoldre aquestes importants qüestions a l’illa d’Eivissa.
Així mateix s’haurien de millorar les oficines de turisme en
aquesta illa, amb unes possibilitats insuficients per a les
necessitats d’atenció al públic que hi tenim.

De moment quedi clar que el Govern compta amb el nostre
suport per al pressupost referit a turisme. Sabem que no és el
millor pressupost per a una àrea tan important per a les nostres
illes. Però entenem que ara com ara és el pressupost possible.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. En torn en contra té la paraula
per Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Des
del Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina en primer lloc
anunciar el nostre vot en contra a l’esmena a la totalitat
presentada pel Partit Popular. El propi portaveu del Partit
Popular reconeix que són uns pressuposts continuistes, que hi
ha una línia de continuïtat en la política turística del Govern de
les Illes Balears. Per tant, l’argument de l’esmena a la totalitat
ja queda suficientment desmuntat. 

De totes maneres dos comentaris molt ràpids sobre les
valoracions fetes pel portaveu Popular. En relació al
compliment de l’Estatut d’Autonomia i creure amb l’Estatut
d’Autonomia, evidentment hi creim, el defensam i n’estam
contents i vàrem formar part del consens assolit per a
l’aprovació d’aquest Estatut d’Autonomia. Ara bé, és evident
i li ho recordava la portaveu que m’ha precedit en l’ús de la
paraula, és evident que s’ha de produir un procés de negociació
per les transferències dels recursos i del personal de la
competència. Per tant, mentre aquesta transferència, aquest
càlcul i aquesta negociació no s’hagi produït, és evident que la
Conselleria de Turisme ha de continuar exercint les
competències que té, ha de continuar la seva tasca endavant, tot
i que aquesta negociació i aquesta transferència s’hagi de
produir i generar.

A part, dir que en relació a l’augment quantitatiu, cal dir
que també el propi portaveu reconeix que aquest departament
té un increment pressupostari important. No ho ha dit el Sr.
Flaquer, però coincidirà amb mi el Sr. Flaquer, que la inversió
en el Palau de Congressos és una inversió molt important, que
tots l’hem de valorar positivament, que està bé que es tiri
endavant i que tengui en seu reflex en la corresponent partida
pressupostària. Per tant, consideram que si hi ha un increment,
si no hi ha la transferència dels recursos i personal, és evident
que l’esmena a la totalitat no té sentit per al nostre grup
parlamentari. Per tant, no la podem votar de cap manera.

En relació a les esmenes parcials. Clar, vostès el que fan a
través d’aquestes esmenes parcials és canviar les prioritats
d’inversió que té la conselleria. I el que pretenen també és un
increment d’aquestes inversions lògicament, a través del la
reducció de partides pressupostàries necessàries per al
funcionament normal del departament. Tot i que podem
coincidir des del nostre grup en moltes de les propostes que
vostès fan, saben que els recursos no són suficients i que no
podem assolir tots els objectius que vostès ens assenyalen. En
relació al nou Pla de desestacionalització, el conseller li deia
molt encertadament, que efectivament aquest Pla de
desestacionalització, que lògicament tots els ajuntaments varen
valorar positivament, són plans plurianuals, (...), que el que
estan fent és carregar les esquenes a les administracions futures.
Per tant, com a tècnica pressupostària no és el més adequat, si
bé lògicament en moments puntuals pugui ser necessari aquesta
acció.

En relació a la Platja de Palma, vostè també sap
perfectament, vostè ha estat copartícip d’aquesta iniciativa tan
positiva, hi ha un consorci allà on les administracions han de
contribuir amb aportacions igualitàries a cada administració,
l’aportació és d’1 milió d’euros, una aportació de la comunitat
autònoma. Per tant, el consorci comptarà amb 3 milions d’euros
i per tant, es podrà posar en marxa d’una manera efectiva i amb
el corresponent pressupost aquest consorci tan important per a
la rehabilitació, la reforma, la modernització d’aquesta
destinació turística. Per tant, consideram que el pressupost és
realista, és suficient i que marca adequadament les prioritats
que aquest Govern té en matèria d’acció turística.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En
primer lloc celebrar que avui es pugui parlar de tot, jo crec que
això sempre és bo en aquest Parlament i nosaltres ho celebram,
que es pugui parlar de tots els temes que interessen als
ciutadans quan s’està parlant de pressuposts. 

Dit això jo crec que l’esmena a la totalitat, he de compartir
el que ha dit el conseller a la qüestió incidental i la resta de
portaveus, no acaba d’estar ben fonamentada amb les esmenes
que s’han plantejat, així com nosaltres no veim. Entenem que
hi ha motius suficients per tenir una esmena a la totalitat amb
el Partit Popular perquè realment, es nota amb el debat per
exemple de l’any passat, hi ha una obsessió, no la compartim,
sobre que els èxits es mesuren en quantitats, en rècords sempre
quantitatius de persones que nosaltres, això és veritat, nosaltres
no compartim el creixement compulsiu que això ens du i no
sabem fins on, fins a quin límit si és que n’hi ha cap alguna
vegada. El repte per a nosaltres és qualitatiu, és assumir els
reptes que tenim amb la massificació, no participar en una
banalització i despersonalització del país i també del producte
turístic que s’hi dóna. Per tant, si anés per aquí, que crec que
són els dos models que poden enfrontar-se amb una esmena a
la totalitat crec que realment estaria molt justificada.

La veritat és que en el debat anterior, a la qüestió incidental
de l’any passat el Sr. Flaquer no va parlar ni una paraula de
reconversió, per a nosaltres és un dels grans temes que té
plantejats aquest Govern. I ara ens diu que hi ha un gran silenci
en el tema de Platja de Palma. Jo crec que la Platja de Palma té
un gran problema que és de renous en tot cas. Però realment
s’estan fent passes decidides, en els pressuposts de l’any 2007
hi havia un gran tema de 0 euros. Ara és 1 milió d’euros, és
relativament poc, però confiam hi ha el compromís i el
conseller ho ha dit en tot moment, que tot d’una que aquesta
operació estigui vestida, nosaltres hi confiam, ja serà una gran
cosa respecte totes les operacions de reconversió que es varen
dur a terme dins tota la legislatura anterior, es dugui endavant.
Només apuntar que ara s’ha afegit una mesura més a aquesta
que s’ha d’afrontar, perquè també hi ha ara un element a
afrontar com és Ses Fontanelles.
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Tanmateix jo he de reconèixer que no només no hi ha un
canvi filosòfic important, sinó que s’ha parlat de continuïtat, en
part forçada com ja s’ha reconegut i en part perquè són les
possibilitats que donen. Però també les esmenes que es
presenten van en un sentit molt en la línia, moltes d’elles, de les
que planteja la conselleria. Per tant, les veim en general
positives, tan les d’AIPF, com les del PP, però hi ha els doblers
que hi ha, hi ha les prioritats que es poden dur a terme. Hi ha
moltes coses fermades, com s’ha recordat, en plurianuals i
realment hi ha un esforç per afrontar-les. Hi ha un increment
del pressupost, hem arribat al 2003. Recordin que el primer
pressupost de turisme del Partit Popular va baixar en un 30%
del darrer que havia deixat el pacte de progrés. Per tant, la
targeta verda no va suposar el miracle econòmic que se’ns
havia augurat i la veritat és que amb les possibilitats que té el
conseller, jo crec que se’ns plantegen unes polítiques força
encertades. Per altra banda també algunes de les esmenes
introduïen rigideses i fins i tot, tenen errors d’imputació o de
l’organisme que l’hauria de dur a terme. Per tant, no li podem
donar suport.

Si en canvi saludar els elements que s’apunten de
desestacionalitzar, aquest repte tan difícil d’apostar per la
cultura, pel patrimoni, pels espectacles, pels esports,
senderisme, congressos, però tot això són objectius que d’una
manera o una altra estan recollits amb l’ambició que s’ha pogut
dins aquest any en els pressuposts de la conselleria i confiam
que els anys següents es mantengui. Com es mantenguin i
s’ampliïn les millores també en les destinacions turístiques,
sobretot pel que fa a la reconversió, però també amb operacions
d’embelliment que encara ara pagam plans mirall, alguns d’ells
molt positius, alguns d’ells absolutament estrambòtics a zones
que no tenien res a veure, ni han tengut absolutament cap
relació ni amb el turisme ni amb l’embelliment i que ha
significat una inversió pública, una càrrega per tant per a
l’administració de despeses i que en molts de sentits haurien
d’haver assumit urbanitzacions que havien de dotar-se de
serveis.

Crec que el gran tema que justificava, o que més s’ha
debatut, és la transferència als consells i nosaltres hem
d’acceptar políticament l’esmena que ens fa el Partit Popular.
És a dir, com a toc d’atenció que aquesta transferència s’ha de
produir l’acceptam. Com a qüestió tècnica d’aprovar-la avui en
la formulació que ens duen, és evident que no ho podem fer, tot
i que, ja dic, assumim el valor polític d’aquest recordatori i
n’estam d’acord. De totes maneres voldria fer alguna precisió
al respecte. En primer lloc aquest Estatut, al qual nosaltres no
donarem suport, ni n’estam gens orgullosos, però sí
participarem en el consens respecte de les transferències dels
consells. Per tant, en aquest apartat no hi tenim cap mena
d’inconvenient. Només un parell de recordatoris. Primer, crec
que ara dejectam l’article 39, que jo el vull reivindicar perquè
el 39 deia que els consells assumirien competències en tot el
llistat del 39. Això ho deia exactament l’Estatut del 83 i el que
no l’ha volgut aplicar, però ho deia i deia promoció turística i
deia ordenació dins cada una de les illes. Per cert, si hi hagués
voluntat política, evidentment s’hagués pogut dur a terme.

Segona, és veritat que les competències les du l’Estatut,
com du totes les competències autonòmiques. Jo vull recordar
que des de l’any 83 també, l’Estatut d’Autonomia ens dóna
competències de l’administració de justícia...

(Remor de veus)

(...). La comunitat autònoma de les Illes Balears és
competent en administració de l’administració de justícia, però
no ha volgut el traspàs de la competència. Per tant, no la podem
exercir, però és competència nostra des del 83. M’hagués
agradat veure els diputats del Partit Popular tots aquests anys
a Madrid presentant una esmena a la totalitat del Ministeri de
l’Interior, o de Presidència, o d’Hisenda perquè no venia la
competència, però és competència nostra, des del 83. Ara hi ha
una comissió mixta i sobre aquest tema també hi ha una
comissió mixta perquè no es donen transferències
unilateralment Sr. Flaquer. El Govern no pot dir aquí hi ha les
competències i si t’agrada la seva quantificació bé i si no
t’agrada també. No, no, hi ha una comissió mixta. Nosaltres
pretenem que s’entengui aviat i que dins aquesta legislatura
veiem aquestes competències en mans dels consells. Però no
serà una tasca unilateral i en tot cas amb l’Estat, ja li dic,
aquesta comissió mixta d’una competència en concret fa 24
anys que l’esperam. Nosaltres deim que aquesta legislatura i
aviat es durà a terme aquesta comissió mixta. Mentre tant i a
posta li dic que tècnicament és errònia, vostè ho sap, nosaltres
hem fet aquesta mateixa esmena altres ocasions, sabent que és
una esmena política, dia 1 de gener qualcú ha d’exercir la
competència i no ho fa mai l’Estat, no ho fa mai la comunitat
autònoma fins que no arriba l’acord de transferència perquè
mentre tant qualcú ha de poder utilitzar les partides. 

Per tant, ja li dic, no és cap mena de retret, ens sembla
correcte el recordatori que ens fa el Partit Popular, la urgència
que li ha pegat ara en transferir promoció del turisme,
l’hauríem volgut veure durant tots aquests anys i hi hagués
hagut molt de material avançat. En tot cas té raó, assumim el
tema políticament, però evidentment li votarem en contra de les
esmenes perquè no és així com el tema es resol.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la seva portaveu.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Per la
nostra banda, el Grup Parlamentari Socialista dóna suport al
Govern en els pressuposts d’aquesta conselleria, són uns
pressuposts que si bé voldríem que fossin majors, donat
l’important pes que té el sector del turisme i totes les activitats
adjacents dins la nostra economia, ara per ara pensam que
s’ajusten a les necessitats i objectius marcats per la Conselleria
de Turisme i les seves empreses dins el 2008. Es demostra la
importància que li dóna aquest Govern en aquesta conselleria
amb la quantitat que li és assignada, uns 69,58 milions d’euros,
que suposa més d’un 22% d’increment respecte el 2007. Són
uns pressuposts que en línies generals i com bé han dit tots i
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cada un dels diputats que m’han precedit i el mateix conseller,
de continuïtat respecte els pressuposts del 2007, ja que
segueixen les línies d’actuacions i compromisos tan d’activitats
com de plurianuals d’anys anteriors. Per tot això que he dit,
queda clar el nostre rebuig cap a l’esmena de totalitat
presentada pel Grup Parlamentari Popular.

En relació a les esmenes parcials presentades tan pel Grup
Mixt-AIPF, com pel Grup Parlamentari Popular per la nostra
banda també queden totes rebutjades, encara que per diferents
motius. En primer lloc hi ha tot el grup d’esmenes que fan
referència a les transferències als consells insulars i que ja en
el seu moment es va dir que es produirien i així ho ha confirmat
avui el conseller, però primerament s’ha de garantir el traspàs
de tots els elements necessaris per a l’execució correcte de les
activitats promocionals i d’ordenació turística, personal
recursos materials i infraestructures i això es farà i quan això es
faci s’inclourà dins els pressuposts. Ja es va rebutjar a la
proposició no de llei presentada a la Comissió d’Assumptes
Institucionals allà on s’instava el Govern a fer-ho l’any 2008.
El Govern ho farà quan pugui garantir el seu traspàs.

En segon lloc, per altra banda els pressuposts presentats
pensam que reflecteixen les necessitats més importants que
corresponen a l’interès general de les nostres illes. Per aquest
motiu, alguna de les seves esmenes en aquests moments
consideram que no són prioritàries, o que exigeixen un estudi
previ abans de dur-les a terme i per tant, són rebutjades. Parlam
per exemple de les rutes cicloturístiques a Formentera, de la
segona fase del Palau de Congressos de Santa Eulàlia, etcètera.

En tercer lloc i també en resposta a les seves esmenes, dir-
los que ja està previst dins la conselleria tot un seguit d’accions
per allargar i desestacionalitzar la temporada turística, tan a
l’illa de Menorca com a les altres illes. Són accions de patrocini
d’activitats de diferent índole, culturals, esportives,
grastronòmiques, etcètera.

En quart lloc en el tema de promocions, dir que ja hi ha
previst dins el pressupost de l’IBATUR campanyes de
promoció destinades al consumidor final i la quantitat de 4,6
milions d’euros pel torneig de Golf, el Mallorca Clàssic. Encara
que aquest any, com ja va dir el conseller, l’objectiu de la
promoció de golf és que no es faci baix un format d’un sol
camp de golf, sinó que sigui una promoció més general, de tota
l’oferta de golf que tenim o l’acció que es consideri oportuna
des de la conselleria. A més, hem de tenir en compte que
aquesta xifra que suposa un 20% del pressupost de l’IBATUR,
quantia que pensam que pot ser administrada i destinada a
activitats professionals que donin més resultats i més difusió
internacional que un únic esdeveniment.

En cinquè lloc, dos objectius estratègics de la conselleria
que durant aquests propers anys seran la reforma integral de la
Platja de Palma i el Palau de Congressos. La reforma integral
de la Platja de Palma, un destí madur, és en aquest sentit una de
les tasques més importants que es poden dur a terme des de la
conselleria, juntament amb les altres administracions
involucrades. Per a la reforma de la Platja de Palma s’ha creat
un consorci i és aquest el que s’encarrega del finançament.
Virtualment el Govern ja hi ha destinat la partida d’1 milió d’
euros, igual que el Govern d’Espanya.

En sisè lloc, igualment hi ha tot un seguit d’esmenes que
hem de rebutjar, donat que no són competències o no estan
assignades a l’empresa corresponent, o no estan correctament
assignades dins el pressuposts.

En resum, reiteram el nostre suport a la gestió i al
pressupost de la Conselleria de Turisme. Pensam que els canvis
s’han de fer sense pressa, però sense pausa, marcant uns
objectius clars, sense deixar lloc a la improvisació. Estam en un
moment allà on les dades reflecteixen que el sector turisme
passa per un bon moment, que ens hem d’anar adaptant als
canvis de consum dels turistes a l’hora de preparar els seus
viatges. I que els nostres turistes ja no només cerquen el sol i
platja, sinó que volen una major oferta d’activitats i un entorn
i territori cuidat. Per tot això s’ha elaborat un document
estratègic per al 2008 que serà un document de feina per al
futur, serà un document consensuat entre el sector públic i
privat. En definitiva, una estratègia conjunta de tota la societat
balear.

Bé, això és tot. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Crespí. Volen intervenir en torn de
rèplica? Pel Grup Parlamentari Mixt? No. Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Seré molt breu, només per almenys expressar també una certa
alegria perquè la resta de grups parlamentaris avui han
manifestat que estam davant d’uns pressuposts continuistes en
relació als pressuposts de l’any passat. I davant aquests
pressuposts continuistes han manifestat tots la seva
predisposició a votar-los a favor. Jo els agraesc que ho facin
avui, em sap greu que no ho fessin durant els 4 anys anteriors,
quan varen tenir l’oportunitat de votar uns pressuposts molt
semblants a aquests que avui es presenten.

Nosaltres si presentam una esmena a la totalitat, ho he
raonat, ho he fonamentat i ho he justificat. Jo no critic aquests
pressuposts, aquests pressuposts són continuistes i crec que són
uns pressuposts bons per afrontar els problemes turístics
d’aquestes illes. Però els he dit dos problemes importants i
ningú certament els ha pogut rebutjar, qualcú se n’ha anat per
les bardisses, qualcú se n’ha anat per allà on ningú no havia
xerrat. Si Madrid tampoc no transfereix, no, no. Aquí estam
parlant d’aquí i de les circumstàncies actuals i vostè Sr. Alorda
té veu i vot dins el Consell de Govern i no em conti si ho faran
o no ho faran. De moment no han constituït ni la comissió
mixta i duen 6 mesos. Duen 6 mesos i n’han començat a parlar.
Nosaltres creim que aquest incompliment estatutari és el que
ens motiva a una esmena a la totalitat, a una secció continuista,
ho reconeixem i que els felicit perquè després de 4 anys veure
que són els pressuposts que realment necessita aquesta
comunitat autònoma per fer feina en matèria turística. Els ho
dic a tots els que durant 4 anys han estat cecs, no han volgut
veure la realitat i ara avui sorprenentment ja la veuen.

Moltes gràcies a tots.
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(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica em demana la paraula pel Grup
Mixt? No. Doncs el Grup Parlamentari Unió Mallorquina?
Veig que tampoc. Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds? Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Flaquer, en tot cas la mateixa
incoherència serà presentar una esmena a la totalitat quan es diu
que és continuista. Si vol la mateixa, li ho torn. Però vostès
pareix que estan tan contents de participar en les incoherències
de tothom, perquè al final l’objectiu final és que tots som iguals
i jo no li donaré aquest gust. En tot cas vostè admeti les seves
pròpies incoherències i jo ja me’n cuidaré de gestionar les
nostres opinions. La posició que mantenia la Conselleria de
Turisme i contra la que volíem reaccionar amb una esmena a la
totalitat era i li he dit, la de plantejar tots els esforços en els
rècords quantitatius. Nosaltres aquesta filosofia no la
compartim. Basta llegir el que vostè deia com a conseller de
Turisme l’any passat, per veure que no ha estat el debat que hi
ha hagut en aquests moments. Vostè si suma, faci el que trobi,
nosaltres no compartíem allò i si estàvem cecs en aquell
moment, ja li puc dir que hi continuam perquè pensam que això
no és el futur per a les Illes Balears.

El següent tema que ha parlat són les transferències i em diu
que hem parlat de coses que vostè no havia tocades. Perdoni,
vostè ha dit o es creuen l’Estatut, o no es creuen l’Estatut. I qui
incompleix immediatament allò que diu l’Estatut no creu en
l’Estatut. I jo li he dit, l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears de l’any 1983 diu que l’administració de
l’administració de justícia és competència de les Illes Balears.
Vostè creu en l’Estatut o no creu en l’Estatut? Durant 25 anys
no ha duit a terme aquesta competència i durant molts d’anys
vostè ho ha pogut fer. Creu en l’Estatut o no creu en l’Estatut?
Això jo crec que és contestar exactament a l’argument exacte,
idèntic, al que vostè em planteja.

Respecte de comunitat autònoma i consells insulars, ja li
dic, es podia fer des del 83, el PP no ho va voler fer, vostè no
ho ha volgut fer mai. Nosaltres ho farem. No ho feim aquests
primers mesos, bé, té raó vostè, li he donat la raó. Ara ho
veuran i després ho criticarem. Jo sé el que han fet vostès tots
els anys d’ençà que el 83 es va aprovar, jo també puc parlar
d’història. Ara vostès poden parlar de 6 mesos i acabarem fent
el balanç de la legislatura.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista? No hi ha intervenció. Hi ha fixació de qualque grup
que no hagi intervengut? No.

Doncs en aquest cas passaríem a les votacions. Sr.
Rodríguez, em demana la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Sra. Presidenta, el Grupo Socialista había aceptado una
transacción en una partida y no ha confirmado si efectivamente
está en toda la filosofía o no que hemos ofrecido nosotros.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diéguez, té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Parece que hemos planteado una
diferencia de cuantía y por parte del Grupo Parlamentario
Popular se planteaba una diferencia de concepto. Entonces no
ha sido posible llegar a una transacción sobre la enmienda que
habíamos solicitado en su momento.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si em diuen quin número era. Era per casualitat la 3419
amb la quantia canviada? No hi ha transacció, doncs? Entén
aquesta presidència que no hi ha transacció.

Passarem doncs a les votacions del projecte de llei RGE
núm. 2885, de mesures tributàries i economicoadministratives.

Començarem la votació per l’esmena RGE núm. 3353 del
Grup Parlamentari Mixt.

Votam.

Sí, 28; no, 29; cap abstenció.

Passam ara a la votació conjunta de les esmenes RGE núm.
3869, 3870, 3871 i 3878 del Grup Parlamentari Popular.

Per assentiment? Queda aprovada per assentiment.

Podem passar ara a la votació, si cap grup no demana
votació separada, de les RGE núm. 3873, 3874, 3875, 3876,
3877, 3879, 3880, 3881, 3882, 3884, 3867, 3888, 3889, 3887
i 3886 del Grup Parlamentari Popular.

Votam.

Sí, 28; no, 29; cap abstenció.

Atès la retirada per part del Grup Parlamentari Popular dels
vots particulars en els articles 8 i 11.5, entenem que es pot fer
la votació conjunta dels vots particulars següents. A l’article 19
bis i a les disposicions addicionals setzena, catorzena, quinzena
del Grup Parlamentari Popular.

Votam.

Sí, 28; no, 29; cap abstenció.

A continuació a la votació de..., si cap grup no s’hi oposa,
no s’hi oposa ningú. Votació separada. Durem a terme la
votació conjunta dels articles i disposicions en els quals s’hi
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mantenen esmenes i vots particulars. A l’article 2, 3, 4, 5, 7, 9,
11, 12, 19 bis, 21, 31, 32 i disposicions addicionals desena,
setzena, catorzena i quinzena. 

Votam.

Sí, 29; vots en contra, 27 i una abstenció.

A continuació votarem els articles 1, 6, 8, 30, disposició
addicional sisena i disposició transitòria tercera.

Es pot entendre que es vota per assentiment? Queda doncs
aprovada per assentiment.

Si cap grup no demana votació separada, votarem la resta
de l’articulat, la denominació del títol del projecte, la
denominació del títol I, denominació del capítol primer i
denominació de la secció primera A, denominació de la secció
segona A, de la secció tercera A, article 10, denominació de la
secció quarta, secció cinquena, denominació de la subsecció
primera, article 13, denominació de la subsecció segona, article
14, denominació de la secció sisena, article 15 i 16,
denominació de la secció setena, articles 17, 18 i 19,
denominació del capítol segon, articles 20, 22, 23, 24 i 25,
denominació del capítol tercer, 26, 27 i 28, denominació del
títol segon, denominació del capítol primer, article 29,
denominació del capítol segon, denominació del capítol tercer,
article 33, disposicions addicionals primera, segona, tercera,
quarta, cinquena, setena, vuitena, novena, onzena i dotzena,
disposicions transitòries primera i segona, disposició
derogatòria única, disposicions finals primera i segona i
l’exposició de motius.

Votam...

EL SR. MAYANS I SERRA:

Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Es pot votar per separat la disposició addicional novena?

LA SRA. PRESIDENTA:

Si vol votació per separat tot el que s’ha dit, per no repetir-
ho, menys la disposició addicional novena.

Votam.

Sí, 29; no, 27 i una abstenció.

Se declara aprovada.

I passarem ara a la solAlicitud del Sr. Mayans de votar per
separat la disposició addicional novena. 

Votam.

Sí, 30; no 27 i cap abstenció.

Arribats a aquest punt, es faculten els serveis jurídics de la
cambra per fer les correccions i modificacions tècniques
necessàries, per tal que la llei en qüestió tengui una redacció
coherent. Aquesta presidència proclama aprovada la llei de
mesures tributàries i economicoadministratives. 

Passam ara a les votacions del plenari que corresponen al
Projecte de llei número 2885/07, de pressupostos generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008.

Passarem a la votació del debat número 1, l’articulat del
dictamen del projecte de llei. Si cap grup no demana votació
separada passarem a la votació global de totes les esmenes del
Grup Parlamentari Popular.

Passam a la votació. Votam.

Sí, 28; no, 29; cap abstenció.

Seguidament votació conjunta dels dos vots particulars del
Grup Parlamentari Popular a les disposicions addicionals
setena i vuitena. Esperarem que s’esborri el pannell anterior.

(Conversa inaudible)

Intentarem passar a la votació, encara que no s’hagi esborrat
el pannell. Anirà bé?, diu el vicepresident que anirà bé. Doncs
passam a votar.

(Remor de veus)

Sí, 28; no, 29; cap abstenció.

A continuació passarem a votar els articles als quals es
manté qualque esmena, que són els articles 6, 9, 12, 15, 16 i 17.
Passam a la votació. Votam.

Sí, 29; no, 28; cap abstenció.

Passarem ara a la votació de l’article número 18 i de les
disposicions setena i vuitena. Passam a la votació. Votam.

Sí, 29; no, 28; cap abstenció.

Finalment votarem totes les normes a les quals no es
mantenen esmenes, que són les següents: el títol del projecte de
llei, denominacions del títol primer i del seu capítol primer;
articles 1, 2 i 3; denominació del capítol segon; articles 4 i 5;
denominació del capítol tercer; articles 7 i 8; denominació del
títol segon; article 10; denominació del títol tercer; articles 11,
13 i 14; denominacions del títol quart i dels seus capítols
primer i segon; article 19; denominació del títol cinquè; article
20; denominació del títol sisè; article 21; disposicions
addicionals primera, segona, tercera, quarta, cinquena i sisena;
disposició derogatòria única; disposicions finals primera i
segona; i l’exposició de motius.

Passam a votar. Votam.
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Sí, 29; no, cap; abstencions, 28.

I passam a la votació del debat número 2 de totalitat i
globalitat, agrupació de la secció 11, Conselleria de
Presidència, amb les seccions i entitats afins. Passam a la
votació.

(Remor de veus)

Passam a la votació de les esmenes. Hi havia una transacció
que no s’ha acceptat, al final, és així? Doncs vots... Passam a
votar, ja hi passàvem. Votam.

Sí, 28; no, 29; cap abstenció.

Passam ara a la votació del debat número 3 de totalitat i
globalitat, agrupació de la Conselleria de Turisme. 

Primer votam les esmenes. Passam a votar. Votam.

Sí, 28; no, 29; cap abstenció.
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